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Sammanfattning  
I enlighet med rektors beslut 20 mars 2007 har Enheten för kvalitet och utvärdering utvärderat 
Språkverkstadens verksamhet. Utvärderingen består av Språkverkstadens självvärdering av sin 
verksamhet samt intervjuer med studenter och studievägledare. Syftet med intervjuerna har varit att 
fånga upp studenters inställning till den hjälp Språkverkstaden tillhandahåller och också få några 
studievägledares bild av vilken funktion Språkverkstaden fyller. Nedan ges en kort sammanfattning 
utifrån detta material. 

Språkverkstaden, som inrättades 2003, är förlagd till Institutionen för nordiska språk och är därmed 
lokaliserad till campus Engelska parken. I självvärderingen beskrivs hur man vid Språkverkstaden 
successivt har arbetat för att bygga upp och marknadsföra verksamheten och nå studenter med behov 
av stöd i skriftlig och muntlig framställning. Verksamheten har dock i stor utsträckning kommit att 
inriktas på skriftlig framställning. Antalet besökare har gradvis ökat genom åren och studenterna 
kommer från universitets olika vetenskapsområden. Merparten av besökarna är studenter som inte 
har svenska som modersmål och studenter från familjer utan vana vid akademiska studier. Under 
senare år har Språkverkstaden alltmer kommit att arbeta direkt med föreläsningar, seminarier och 
handledning inom vissa utbildningsprogram. Detta för att lättare nå studenter med behov av att få 
språkligt stöd.  

Ett sammanfattande intryck utifrån intervjuerna med studenterna är att de har känt sig nöjda i 
kontakten med Språkverkstaden och generellt sett är positiva till den hjälp de fått. För vissa har 
hjälpen varit ovärderlig för att kunna fullfölja studierna, medan den för andra inte spelat en fullt så 
viktig roll, men ändå varit betydelsefull. Studenterna har främst kommit till Språkverkstaden med ett 
aktuellt arbete, ofta en promemoria eller en uppsats/ett examensarbete, för att få stöd i sitt skrivande. 
Både de intervjuade studievägledarna och studenterna menade att det är viktigt att redan tidigt i 
utbildningen få skriva egna, självständiga arbeten för att bli medvetna om eventuella behov av stöd. 
Såväl studenter som studievägledare har uppfattat att Språkverkstaden främst tillhandahåller stöd när 
det gäller just skriftlig framställning, men inom båda intervjugrupperna påtalades att det också finns 
behov av träning i muntlig kommunikation. Både studenter och studievägledare uppgav att de tyckte 
att Språkverkstaden behöver förbättra marknadsföringen av verksamheten. Samtliga studievägledare 
var eniga om att behovet av Språkverkstaden är större än vad som avspeglar sig i antalet 
studentbesök. Intervjuerna med studievägledarna visade dock att de var osäkra på vilken kapacitet 
Språkverkstaden egentligen har för att ta emot fler studenter.  

De positiva omdömen som studenter och studievägledare ger av Språkverkstaden visar att det finns 
ett behov av verksamheten. Av Språkverkstadens självvärdering framgår ett önskemål om att 
verksamheten ska permanentas. Detta skulle underlätta den långsiktiga planeringen för att möta ett 
ökat behov av stöd hos olika studentgrupper.  

En frågeställning som rör förhållanden utanför Språkverkstadens verksamhet handlar om vikten av 
att studenter tidigt i utbildningen självständigt får skriva texter. Av Språkverkstadens självvärdering 
framgår att en stor grupp besökare är studenter som under sin sista termin ska skriva en uppsats eller 
ett examensarbete. Det visar sig att de har problem med att få ihop en större sammanhängande 
akademisk text. Språkverkstaden menar att problemet är att många av dessa studenter tidigare under 
utbildningen inte har fått kvalificerade skrivuppgifter, eller endast skrivit i grupp, och därför inte har 
fått någon träning i akademiskt skrivande. Detta är ett problem som tydligt framkommit även i 
intervjuerna med studenter och studievägledare.  
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Inledning 
I verksamhetsplanen 2003 avsattes medel för drift av en språkverkstad. Språkverkstaden sågs som en 
del i en insats för att öka mångfalden och bredda rekryteringen av studenter till universitetet. I 
verksamhetsplanen motiverades en språkverkstad på följande sätt: 

”Särskilda insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, 
bristande språkliga grundkunskaper, handikappande talängslan m.m. kan kanaliseras genom en 
språkverkstad. Verksamhetens kärna ska vara en kostnadsfri öppen mottagning, dit alla studenter 
med behov av hjälp kan söka utan föranmälan. Verksamheten ska kompletteras med seminarier och 
föreläsningar om muntlig och skriftlig kommunikation.” 

Institutionen för nordiska språk fick 2003 i uppdrag av rektor att planera och organisera en 
språkverkstad. En arbetsgrupp vid nordiska språk utarbetade ett förslag till hur verksamheten skulle 
bedrivas, vilket godkändes av rektor. Språkverkstaden invigdes i november 2003, och Institutionen 
för nordiska språk har alltsedan starten ansvarat för verksamheten. 

Uppdraget  
Efter drygt tre års erfarenhet av Språkverkstaden beslutade rektor (2007-03-20, UFV 2007/479) att 
utvärdera verksamheten.  

Enligt ett underlag till beslutet ska Språkverkstaden göra en självvärdering av verksamheten och 
enheten för kvalitet och utvärdering genomföra intervjuer med studievägledare och lärare samt med 
ett urval studenter som vänt sig till Språkverkstaden för att få hjälp. Syftet med intervjuerna är att få 
studievägledares och lärares bild av vilken funktion Språkverkstaden fyller samt att få studenters 
uppfattning om den hjälp Språkverkstaden tillhandahåller.  

Enheten för kvalitet och utvärdering ska även sammanställa en rapport med resultat utifrån 
självvärderingen och intervjuerna.  

Språkverkstadens verksamhet  
Konsistoriet beslutade att fortsatt stärka förutsättningarna för en ökad social och etnisk mångfald vid 
universitetet genom att i verksamhetsplanen för 2007 bl.a. bevilja 1 000 tkr till Språkverkstaden. 
Språkverkstaden har haft en gradvis stigande besöksfrekvens genom åren och tar i nuläget emot c:a 
tvåhundra studenter per år. Utöver detta bedrivs en alltmer omfattande utåtriktad verksamhet genom 
att Språkverkstaden deltar i olika utbildningsprogram med handledning, föreläsningar och seminarier 
etc.  

Språkverkstaden, som är lokaliserad till Engelska parken, Humanistiskt centrum, är öppen för alla 
studenter vid Uppsala universitet med behov av hjälp med skriftlig eller muntlig framställning. 
Språkverkstaden beskriver i sin självvärdering som sin stora uppgift att ”skapa en medvetenhet om 
det akademiska skrivandet och den vetenskapliga texten och stilen och hur denna tillägnas. 
Utgångspunkten är att språket styr tanken och att studenterna behöver tillägna sig det mer komplexa 
språkbruket för att utveckla sitt tänkande”.  

Den största delen i verksamheten består av enskild handledning av studenter, och handledningen 
utgår från principen hjälp till självhjälp. För att få kontakt med en handledare beställer studenten en 
tid hos Språkverkstaden per telefon eller e-post. Den ursprungliga ambitionen var att ha en öppen 
mottagning dit studenterna skulle kunna komma utan tidsbeställning. Det visade sig emellertid att 
det inte fungerade eftersom den tjänstgörande läraren ofta blev sittande ensam under denna tid. För 
att bättre ta tillvara lärarnas arbetstid har Språkverkstaden under senare år tillämpat ett system med 
bokade träffar.  

Vanligen skickar studenten in sin text i förväg, så att handledaren kan förbereda mötet med 
studenten. Den direkta handledningen tar normalt en timme per besök. Handledningen kan gälla 
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språklig form, struktur, disposition, textbindning men också t.ex. texttypsanpassning, hur skrivandet 
och studierna organiseras och planeras eller tips på hjälpmedel. Vid Språkverkstaden korrekturläser 
man inte hela texter, utan tanken är att studenten ska arbeta vidare på egen hand och vid behov 
komma på återbesök. Besöket vid Språkverkstaden är tänkt att fungera som ett inlärningstillfälle. 
Efter varje handledningstillfälle fyller handledarna i ett anonymt besöksformulär. Syftet är att 
upprätta besöksstatistik efter varje termin samt att få överblick av vilka slags språkproblem som är 
vanligast bland studenterna.  

Språkverkstaden arrangerar även s.k. utflyttad handledningsverksamhet, vilket innebära att 
handledarna två till fem gånger per termin deltar direkt i vissa utbildningar. Språkverkstaden 
bedriver också utåtriktade aktiviteter i samarbete med företrädare från olika vetenskapsområden. De 
deltar då ofta i information om vetenskapligt skrivande, särskilt utformandet av vetenskapliga texter 
i form av PM eller uppsatser. Språkverkstadens handledare strävar alltid efter att fungera som en 
integrerad del av en kurs, vilket innebär att skrivuppgifterna utformas av den kursansvariga.  

Utvärderingens genomförande 
En viktig del av utvärderingen utgörs av Språkverkstadens självvärdering av sin verksamhet. Den 
kompletteras av intervjuer med studenter och studievägledare som enheten för kvalitet och 
utvärdering har genomfört. Syftet med intervjuerna har varit att fånga upp studenters inställning till 
den hjälp som Språkverkstaden tillhandahåller och också få några studievägledares bild av vilken 
funktion Språkverkstaden fyller.  

I planen för utvärderingen ingick även intervjuer med lärare. Det visade sig dock inte möjligt att 
inom tidsramen för utvärderingen nå lärare för intervjuer. För att få en bild av hur välkänd 
Språkverkstaden är inom universitetet och för att få ett underlag till intervjuer med studievägledare 
sändes istället en enkel e-postenkät ut till drygt 80 studievägledare och andra personer med 
studievägledande funktion. Av dessa besvarade 38 personer enkäten. Därtill intervjuades fyra 
studievägledare vid olika institutioner och samtal har också förts med studievägledare vid den 
centrala studievägledningen.  

Efter en överenskommelse mellan enheten för kvalitet och utvärdering och Språkverkstaden 
skickades via Språkverkstaden ett inbjudningsbrev per e-post till de studenter som under 
vårterminen-06, höstterminen-06 eller vårterminen-07 besökt verksamheten. Inbjudningsbrevet 
innehöll en förfrågan till studenterna om att medverka i en intervju om deras erfarenheter av 
Språkverkstaden. Enheten för kvalitet och utvärdering fick därefter sändlistan med e-postadresser 
och i förekommande fall även namn och telefonnummer (ofta mobilnummer) till de studenter som 
anlitat Språkverkstaden. Utifrån denna lista söktes sedan studenter per telefon angående deltagande i 
utvärderingen. Slutligen nåddes tio personer som samtliga samtyckte till att bli intervjuade. Tre av 
intervjuerna gjordes per telefon eftersom intervjupersonerna inte hade möjlighet att medverka i en 
personlig intervju. Sex intervjuer genomfördes av en intervjuare, medan det vid fyra tillfällen deltog 
två intervjuare.  

Med en svarsfrekvens på knappt 50 % i studievägledarenkäten finns en risk att svaren inte är 
representativa för hela studievägledningsgruppen. Det kan förhålla sig så att studievägledare som har 
kännedom om Språkverkstadens verksamhet och har en positiv inställning till denna, i högre grad 
har varit beredda att besvara enkäten och delta i intervjuer än andra.  

Sammanfattande analys 
Nedan följer en kommenterad sammanställning av de mest framträdande resultaten av utvärderingen. 
Den bygger på Språkverkstadens självvärdering och på intervjuer med studenter och studievägledare 
samt på enkätundersökningen. Sammanställningen kan användas som ett underlag för en diskussion 
av det fortsatta kostnadsfria stödet som Språkverkstaden tillhandahåller, riktat till studenter med läs- 
och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, 
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handikappande talängslan m.m. Utvärderingen visar att Språkverkstaden fyller en viktig funktion 
och att besökarna generellt sett är nöjda med verksamheten. 

Organisation och lokaler 
När Språkverkstaden startade sin verksamhet var den ursprungliga tanken att man skulle ha en öppen 
mottagning där studenterna inte behöver boka tid i förväg. Det visade sig dock inte fungera eftersom 
det kom alltför få besökare under dessa tider. Man övergick därför till bokade besök. I dag överväger 
dock Språkverkstaden att åter ha en öppen mottagning som ett komplement. Detta är också ett 
önskemål som framkommit i intervjuerna med studenterna.  

Språkverkstaden möter i den s.k. utflyttade handledningsverksamheten alla studenter inom aktuella 
utbildningar. Sedan en tid tillbaka har man utflyttad handledning inom lärar- och juristprogrammet. 
Enligt självvärderingen planeras utflyttad handledning även att ges vid BMC. Intervjuerna med 
studievägledarna visade också att det finns ett intresse av att denna verksamhet utökas. Vid 
Språkverkstaden ser man gärna att verksamheten även ska ingå som ett moment i den pedagogiska 
kursen för universitetslärare.  

Språkverkstadens handledare har allt sedan starten kommit från Institutionen för nordiska språk. I 
självvärderingen framhålls att handledarna har hög kompetens och stor erfarenhet av muntlig och 
skriftlig framställning samt av akademiskt skrivande. Handledarna får kontinuerligt fortbildning, 
bl.a. i hur man skriver akademiska texter inom olika vetenskapsområden. Ett par studenter påtalade 
under intervjuerna att de vid kontakterna med Språkverkstaden hade föreställt sig att handledarna vid 
Språkverkstaden skulle ha fackkompetens inom olika ämnesområden. Ingen av dem upplevde det 
dock som något problem att lärarna inte var kunniga i just deras ämne. 

Utifrån Språkverkstadens självvärdering och intervjuerna med studenterna framkom att lokalerna i 
Engelska parken upplevs som ändamålsenliga och trivsamma. Några studenter uppgav dock att de 
har haft problem att hitta till Språkverkstaden. Det framgår även av Språkverkstadens självvärdering 
att det kan vara svårt att hitta till Språkverkstaden och att handledarna ofta får beskriva vägen dit.  

Vid Språkverkstaden har man fört diskussioner om att i större utsträckning skaffa fler 
specialutrustade datorer och ordna fler anpassade arbetsplatser till besökande studenter. Tanken är 
att studenter med läs- och skrivsvårigheter behöver lugn och ro och att de allmänna datorsalarna är 
en alltför rörig miljö för dessa studenter. För att skapa sådana arbetsplatser krävs dock större lokalyta 
än vad Språkverkstaden i dag har tillgång till. 

Målgrupper 
De studenter som besöker Språkverkstaden utgör en heterogen grupp. Omkring hälften av besökarna 
är studenter som inte har svenska som modersmål och studenter från familjer utan vana vid 
akademiska studier. Antalet besökare har under senare år ökat och ligger nu runt hundra per termin. 
Studenterna kommer också från allt fler ämnesområden. Enligt Språkverkstadens självvärdering har 
man hitintills inte behövt prioritera mellan studenter med olika grad av behov. Vid Språkverkstaden 
menar man att om ett val måste göras är det självklart att studenter med uttalade behov av stöd i 
skriftlig och muntlig kommunikation i första hand ska prioriteras. 

I intervjuerna med studievägledarna framkom att de har olika syn på vilka studenter som bör 
hänvisas vidare till Språkverkstaden och det finns också en osäkerhet om vilken kapacitet som 
Språkverkstaden har för att ta emot fler studenter. Ett par av studievägledarna menade att studenter 
som inte har uttalade skrivproblem utan kanske bara behöver en bekräftelse på att deras texter håller 
en akademisk standard, också bör kunna ta Språkverkstadens tjänster i anspråk. En av de intervjuade 
studievägledarna var dock mer restriktiv med att skicka studenter till Språkverkstaden. 

Sedan 2005 har Språkverkstaden även gett studenter stöd i att skriva engelsk text. Vid 
Språkverkstaden tror man att behovet att detta stöd kommer att öka med tanke på den dominerande 
ställning språket har vetenskapligt. Enligt den centrala studievägledningen ökar nu gruppen 
utländska studenter som inte har engelska som modersmål. Deras behov av handledning för att 
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skriva engelska texter kommer troligen medföra att Språkverkstadens tjänster i ökad utsträckning 
kommer att tas anspråk.  

Språkverkstadens hemsida  
Under intervjuerna diskuterades huruvida det varit svårt att hitta Språkverkstadens hemsida. En 
sökning på Uppsala universitets hemsida visar att Språkverkstadens hemsida finns tillgänglig direkt 
under ”Student.” Av Språkverkstadens självvärdering framgår att sidan kontinuerligt uppdateras.  

Marknadsföring av Språkverkstaden 
Den nuvarande skriftliga marknadsföringen riktar sig till studenter som har problem med muntlig 
eller skriftlig framställning. Som ett exempel kan nämnas en affisch som vänder sig till studenter 
med frågan ”Får på språket du ingen ordning? Språkverkstaden hjälper dig att rätta till orden.” Det 
finns även ett kort med texten ”Får du ingen ordning på språket? Språkverkstaden hjälper dig.”  

Ett par av de intervjuade studenterna påpekade att det kan upplevas lite skamfullt att besöka 
Språkverkstaden. Studievägledarna menade att det inom vissa studentgrupper finns en kultur där det 
är svårt för en enskild individ att framstå som en som behöver mer hjälp än andra. Andra studenter 
har svårt att identifiera sig som ”en person som har språkproblem”. Ett förslag från en 
studievägledare var att marknadsföringen i stället borde vara formulerad på ett sådant sätt att dessa 
studenter känner sig attraherade av att förbättra sin situation för att bli mer framgångsrika. 
Budskapet skulle kunna vara att Språkverkstaden ger stöd så att studenterna kan stärkas i sin 
professionella utveckling.  

Den information som Språkverkstaden riktar till studievägledare bör vara återkommande för att 
påminna om att det finns stöd för studenter som behöver hjälp med skriftlig eller muntlig 
framställning. Ett förslag är även att Språkverkstaden bjuder in studievägledare på studiebesök så att 
de får en inblick i hur verksamheten bedrivs, vilket stöd som ges och vilken kapacitet som finns för 
att ta emot studenter.  

Av självvärderingen framgår att en stor del av marknadsföringen är muntlig och sker via personliga 
kontakter med studierektorer och andra nyckelpersoner. Språkverkstadens handledare deltar också i 
lärardagar, planeringsdagar och olika typer av föreläsningar. Enligt Språkverkstadens företrädare 
visar erfarenheterna att detta har varit framgångsrikt. Ett önskemål bland studievägledarna är att 
Språkverkstadens utåtriktade verksamhet gentemot institutionerna ska öka.  

Behov av stöd i muntlig framställning 
Av intervjuerna framgår att Språkverkstaden främst förknippas med skriftlig framställning. Under 
intervjuerna med studenterna framkom att det finns behov av att träna muntliga färdigheter. En 
student med talängslan menade att han i kontakterna med Språkverkstaden inte nämnt sitt behov av 
muntlig träning. Även studievägledare beskrev att de träffar på studenter med behov av träning i 
muntlig kommunikation, men att de inte alltid hänvisar dem vidare till Språkverkstaden. Studenterna 
uppmuntras ibland till att ta kontakt med Studenthälsan för att delta i deras kurs ”Våga tala”. Det bör 
dock uppmärksammas att detta stöd från Studenthälsan inte är kostnadsfritt. Eftersom många 
studenter i sina framtida yrken kommer att behöva uttrycka sig väl i tal är det viktigt att understryka 
Språkverkstadens kompetens även inom muntlig kommunikation.  

Behov av stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter 
Enligt självvärderingen ökar antalet studenter med läs- och skrivsvårigheter vid universitetet. Under 
2006 fanns en handledare med särskild kompetens i dessa problem. För närvarande saknas denna 
kompetens inom Språkverkstaden. Vid Språkverkstaden betonar man dock att den fasta gruppen 
handledare måste kompletteras med specialister, bl.a. inom området läs- och skrivsvårigheter. Enligt 
samordnaren för studenter med funktionshinder är det viktigt att studenter som har läs- och 
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skrivsvårigheter får hjälp inom ramen för det stöd som Språkverkstaden tillhandahåller. Särlösningar 
för denna grupp bör undvikas.  

Uppföljning av verksamheten 
Under intervjuerna med studievägledarna påpekades att man saknar en återkoppling huruvida 
studenterna verkligen tagit kontakt med Språkverkstaden. Av integritetsskäl kan studievägledarna 
inte själva följa upp studenterna. Av Språkverkstadens självvärdering framgår att man för 
anteckningar över besöken. Dessa innehåller bl.a. uppgifter om vad studenterna läser och vilken typ 
av språkproblem som de vill ha hjälp med. Ett sätt att skapa en återkoppling på en generell nivå kan 
vara att Språkverkstaden gör sin besöksstatistik mer tillgänglig för studievägledarna. De skulle då 
kunna se om studenter från deras ämne eller program vänder sig till Språkverkstaden. 

Av självvärderingen framgår det att Språkverkstaden å sin sida saknar en uppföljning av hur det har 
gått för de studenter som de gett stöd. En systematisk uppföljning av alla studenter har dock inte 
ansetts möjlig. 

Samarbete med andra enheter inom Uppsala universitet och andra språkverkstäder i 
landet 
Som tidigare nämnts samarbetar Språkverkstaden med olika utbildningar i s.k. utflyttad 
handledningsverksamhet. Av självvärderingen framgår planer på att utöka denna verksamhet så att 
den så småningom innefattar de flesta av universitetets campus. Språkverkstaden samarbetar också 
med universitetets centrala funktion för stöd till studenter med funktionshinder, Studenthälsan och 
den kommunala verksamheten Centrum för vuxnas lärande samt ett nationellt nätverk för 
Språkverkstäder. 

Språkverkstadens referensgrupp 
Under åren har Språkverkstaden skapat ett kontaktnät inom universitetet. Enligt självvärderingen är 
en viktig kontakt den referensgrupp som är knuten till Språkverkstaden. Referensgruppen är 
rådgivande och fungerar som bollplank. Språkverkstaden ser gärna att referensgruppen även i 
framtiden är rådgivande, men påpekar i självvärderingen att gruppens roll är otydlig. Emellertid 
finns det i dag ingen systematisk process för att utse ledamöter till referensgruppen. Språkverkstaden 
föreslår i sin självvärdering att fakultetsnämnderna och motsvarande organ utser företrädare till 
referensgruppen.  

Utveckling och framtid 
Språkverkstaden tilldelas medel för ett år i sänder i verksamhetsplanerna. Av självvärderingen 
framgår att Språkverkstaden önskar minska antalet handledare. Handledarna skulle då kunna ges en 
högre tjänstgöringsgrad, vilket skulle innebära att de får en bättre möjlighet att ta ett övergripande 
ansvar för verksamheten. För att möta behovet hos det ökade antalet studenter med läs- och 
skrivsvårigheter borde även en specialist inom området mer permanent kunna knytas till 
verksamheten. Motsvarande gäller för stöd för att skriva engelsk text. Sammantaget talar detta för att 
Språkverkstaden som organisation bör kunna få en mer permanent prägel. Det är också något som 
nämns i självvärderingen. 

Vikten av självständigt skrivande tidigt i utbildningen 
En frågeställning som rör förhållanden utanför Språkverkstadens verksamhet handlar om vikten av 
att studenter tidigt i utbildningen självständigt får skriva texter. 

Av Språkverkstadens självvärdering framgår att en stor grupp besökare är studenter som under sin 
sista termin ska skriva en uppsats eller ett examensarbete. Det visar sig att de har problem med att få 
ihop en större sammanhängande akademisk text. Språkverkstaden menar att problemet är att många 
av dessa studenter tidigare under utbildningen inte har fått kvalificerade skrivuppgifter, eller endast 
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skrivit i grupp, och därför inte har fått någon träning i akademiskt skrivande. Detta är ett problem 
som tydligt framkommit även i intervjuerna med studenter och studievägledare.  

Intervjuerna med studenterna visar att vissa studenter inte har varit medvetna om sina skrivproblem. 
De har haft inlämningsuppgifter under utbildningen, som oftast författats tillsammans med 
kurskamrater och lärarna har aldrig påtalat brister i språket. Ett sätt att göra dessa studenter 
uppmärksamma på att de behöver ytterligare träning i skriftlig och muntlig framställning är att tidigt 
i utbildningen lägga in moment där de självständigt får författa en kortare text och göra en muntlig 
presentation. Detta är en åtgärd som ligger utanför Språkverkstadens verksamhet, men som 
utbildningsansvariga på grundläggande nivå borde kunna beakta.  
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Redovisning av resultat från intervjuer och enkät 

Studenters erfarenhet av Språkverkstadens verksamhet 
Studenterna är Språkverkstadens målgrupp och för att, som ett viktigt led i utvärderingen, få reda på 
vad dessa tycker om verksamheten genomfördes under maj/juni-07 intervjuer med tio studenter som 
vid ett eller flera tillfällen under vårterminen-06, höstterminen-06 eller vårterminen-07 varit i 
kontakt med Språkverkstaden för att få hjälp. 

I urvalet av studenter har vi strävat efter att få en viss spridning avseende: 

- kön (sex kvinnor och fyra män intervjuades) 

- ålder (studenterna var mellan 21-47 år) 

- etnicitet (sex studenter har svensk bakgrund, fyra studenter har utländsk bakgrund1) 

- utbildningsprogram inom olika vetenskapsområden (i utvärderingen ingår studenter från 
vetenskapsområdet för medicin och farmaci, humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 
samt studenter från den utbildningsvetenskapliga fakulteten). 

Studenterna skiljer sig även åt i andra avseenden. Vissa studenter hade skaffat sig 
arbetslivserfarenhet innan de påbörjade sina universitetsstudier, medan andra gick vidare till högre 
utbildning direkt efter gymnasiet. En del studenter hade föräldrar som båda var akademiker, medan 
andra var de första i sin familj som hade påbörjat universitetsstudier. En av informanterna hade gjort 
en än mer omfattande klassresa än någon av de andra mot bakgrund av att föräldrarna var 
analfabeter. 

Studenternas väg till Språkverkstaden och kontakterna med verksamheten 
Enligt Språkverkstadens personal är den vanligaste anledningen till att studenter kontaktar dem att 
de vill ha hjälp med skriftlig framställning. Samtliga tio intervjuade studenter i föreliggande 
utvärdering uppgav att de behövde stöd i just sina skriftliga arbeten. En av informanterna menade 
dock att han även hade behövt stöd i muntlig kommunikationsträning, men att han inte tydliggjorde 
det i kontakterna med Språkverkstaden.  

Behovet av hjälp har rört olika slags texter, allt ifrån mindre promemorior till uppsatser och 
examensarbeten. Vissa studenter har haft ett mer eller mindre färdigt manuskript med sig när de 
kommit till Språkverkstaden, medan andra ännu inte påbörjat själva skrivandet.  

Besöksgruppen skiljer sig också i viss mån åt i sina språkliga färdigheter. Bland de intervjuade 
personerna fanns både de som redan var relativt duktiga på att skriva och de som behövde mer 
omfattande hjälp. Några av de intervjuade studenterna framhöll att de var osäkra på vilka krav som 
ställs på det akademiska skrivandet. Vissa av dessa hade egentligen inte några större problem med 
att skriva, utan sökte sig främst till Språkverkstaden för att få en bekräftelse på att deras texter höll 
universitetsnivå. Flera informanter betonade att det är en stor skillnad på akademiskt skrivande och 
skrivande på gymnasiet. Även studenter som under gymnasietiden inte uppfattade att de hade 
problem att uttrycka sig i skrift måste därför hitta nya former för sitt skrivande. 

Jag tycker att det är jättekul att skriva, men på gymnasiet var det mycket friare att skriva. På 
universitetet måste man ha belägg för allt och allt ska ’notas’. Det var en ganska stor omställning. 
[…] Det är så stor skillnad på gymnasiet med ett sätt att tänka och ett sätt att skriva. Jag ville veta 
att jag var inne på rätt spår, att jag fattat vad universitetsstudierna kräver. Nå’n slags bekräftelse på 
att man kan uttrycka sig. 

                                                        
1 Med utländsk bakgrund avses i detta sammanhang att båda föräldrarna är födda utomlands och har ett annat 
modersmål än svenska.  
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Andra studenter kom till Språkverkstaden efter att ha underkänts i PM- eller uppsatsskrivande och 
därför uppmuntrats av lärare eller studievägledare att ta kontakt med Språkverkstaden. Några av 
dessa studenter tyckte att det var svårt att hitta en struktur för sitt skrivande och att producera en 
sammanhållen text. De kunde också uppleva att det var svårt att få ner sina tankar på pränt. För vissa 
var det första gången de skulle skriva ett enskilt arbete. I den mån skrivuppgifter tidigare hade 
förekommit på utbildningen hade det skett i grupp och då prövades inte alltid den egna 
skrivförmågan.  

När vi har skrivit tillsammans har vi delat upp skrivandet så att den som har varit bäst på svenska 
har rättat de andras texter. 

Ett par av de intervjuade studenterna, som inte hade svenska som modersmål, beskrev att deras 
hemspråk och det svenska språket skiljer sig avsevärt i sin språkliga uppbyggnad och att de tyckte att 
det var en omställning att uttrycka sig på svenska. De ville bl.a. ha hjälp med att ”försvenska” 
språket.  

Ett par informanter beskrev spontant att de hade en föreställning om vad de behövde hjälp med när 
de kontaktade Språkverkstaden, men att läraren där gjorde dem uppmärksamma på andra brister i 
språket som de tidigare inte hade varit medvetna om.  

Jag tänkte först att jag ville ha hjälp med stavfel, men läraren gav mig också andra tips på hur jag 
skulle kunna förbättra texten som jag inte tänkt på. 

Några av de intervjuade studenterna hade, som framgått, personligen fått tips av sin lärare eller 
studievägledare om Språkverkstadens verksamhet. Andra hade upplysts via någon form av allmän 
information. Knappt hälften av de intervjuade studenterna uppgav att de hade varit inne på 
Språkverkstadens hemsida, men sa samtidigt att de dessförinnan hade kommit i kontakt med 
verksamheten på annat sätt. Av de studenter som hade varit inne på hemsidan menade två personer 
att den var svår att hitta och att de önskade sig tydligare länkar, gärna direkt från Uppsala 
universitets hemsida. De båda andra studenterna, som hade sett hemsidan, menade däremot att den 
inte var särskilt svår att hitta och att de tyckte att informationen på sidan var bra. 

Hur upplevde då de intervjuade studenterna sina kontakter med Språkverkstaden? Intrycken från 
intervjuerna är att studenterna var påfallande positiva till det stöd de fått från Språkverkstaden.  

De var väldigt måna om att tala om hur de gjorde och det var en gemytlig, behaglig stämning. 

”De var väldigt trevliga och konstruktiva i sin kritik” ”Man kände sig väldigt välkommen” ”Det var 
en avslappnad stämning” var några andra uppskattande omdömen som yttrades när studenterna 
skulle beskriva sitt möte med Språkverkstaden. De flesta upplevde också att de relativt snabbt fick 
en besökstid, vilket sågs som en fördel.  

Språkverkstadens tillgänglighet och lokaler 
Ingen av de intervjuade studenterna hade något att invända mot lokalerna där Språkverkstaden 
bedriver sin verksamhet. Dessa gavs ett gott betyg och man menade att de var både trivsamt och 
funktionellt inredda. Några studenter uppgav dock att det var svårt att hitta till Språkverkstaden.  

Språkverkstaden har i dag ingen drop-in-mottagning, utan studenterna bokar en tid för handledning i 
förväg. Möjlighet finns att komma såväl dag- som kvällstid. Öppettiderna har passat de flesta av de 
intervjuade studenterna, även om ett par påpekade att de skulle önska att Språkverkstaden kunde 
utöka besöksmöjligheterna, gärna i form av fler öppettider men också i form av tillfällen till 
spontanbesök. 

Det borde finnas personal tillgänglig oftare så att man bara kan gå förbi. 
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Studenternas reflektioner om Språkverkstadens främsta fördelar och dess betydelse för 
den egna språkutvecklingen 
Ett sammanfattande intryck utifrån intervjuerna är att samtliga studenter överlag har varit positiva 
till Språkverkstaden och generellt sett har varit nöjda med den hjälp de har fått. För vissa studenter 
har hjälpen varit extra värdefull. Så här sa exempelvis en av informanterna, för vilken 
Språkverkstaden spelade en helt avgörande roll för att kunna ta examen: 
Jag hade aldrig blivit godkänd om jag inte hade fått hjälp av Språkverkstaden! 
För andra har hjälpen kanske inte spelat fullt en så viktig roll, men den har ändå varit betydelsefull. 
De peppar och ger en små tips. 
Vad är det då man tyckt har varit Språkverkstadens främsta fördelar? Vilka positiva aspekter av 
verksamheten har man lyft fram? Förutom den konkreta hjälpen med texterna talade flera 
informanter om personalens trevliga bemötande. En annan sak som också framhölls var att 
personalen hade en bra balans mellan kritisk granskning och positiv feedback. Det kunde i sin tur 
skapa en positiv känsla hos den besökande studenten. 
Det var trevligt att gå dit och trevligt att gå därifrån. Det var inte så där att man kände att de hade 
sågat mig totalt eller tvärtom att de lät allt passera, utan det var lagom nivå på det mesta. De kunde 
både bekräfta och säga att det där var nog lite sämre. De var måna om att jag skulle gå därifrån och 
vara nöjd. 

Något som också uppskattades var möjligheten att tillsammans med en professionell språkvetare få 
gå igenom sitt arbete utan att det kostar något ekonomiskt. Det värdesattes också att hjälpen kom 
från någon som man inte stod i beroendeställning till. Så här sa exempelvis ett par av de intervjuade 
studenterna: 

Det var bra att någon som kan mycket om textskrivande och som har läst mycket texter och vet hur 
de ska se ut, läste uppsatsen. 

Det var skönt att kunna fråga någon utomstående som inte var examinator och som man var 
beroende av. […] Man vill inte ha en massa onödiga fel när man lämnar in till lärarna. De 
examinerar ju och stavfel och så’nt kan påverka bedömningen. 

De intervjuade studenterna kom till Språkverkstaden i samband med ett aktuellt, skriftligt arbete som 
de ville ha hjälp med och förväntade sig kanske därför egentligen inte att besöket/besöken skulle 
bygga upp deras skrivförmåga nämnvärt. Några av dem menade att de inte hade några direkta 
förväntningar på besöket/besöken utöver att få hjälp med just den specifika texten de hade med sig. 
Flera studenter lyfte emellertid fram att deras språk hade utvecklats efter att de hade besökt 
Språkverkstaden och några menade att de fått ett ökat intresse för det svenska språket.  

Jag känner mig säkrare när jag skriver, men framför allt är det roligare! 

Flera studenter beskrev att de har blivit mer medvetna om språket än tidigare, och att de i dag gör 
vissa saker utan att tänka på det. 

I början tänkte jag på de råd jag fick att ’oj, nu blev det ett kommatecken för mycket’, men se’n nöts 
det in, så man tänker på det omedvetet. Det finns där bakom och kommer fram av sig självt. 

En av de intervjuade studenterna beskrev att när han efter besöken på Språkverkstaden skrev sin D-
uppsats tillsammans med en annan student kände han sig säkrare och kunde se brister i arbetet på ett 
annat sätt än tidigare: 

Jag kunde säga till den jag skrev D-uppsatsen tillsammans med att ’det här är inte bra, det här 
måste du ändra’ och det tror jag inte att jag hade sett om jag inte hade haft kontakt med 
Språkverkstaden. Jag hade inte varit medveten om problemen. 
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Studenternas reflektioner om brister och utvecklingspotential hos Språkverkstaden 
Även om studenterna överlag var positivt inställda till Språkverkstaden fanns det också sidor av 
verksamheten som man tyckte borde utvecklas. Under avsnittet ”Språkverkstadens tillgänglighet och 
lokaler” har redan nämnts att några studenter upplevde det svårt att hitta dit. Det som studenterna 
framför allt framhöll var att Språkverkstaden behöver bli bättre i sin marknadsföring. 

Det behövs bättre skyltning för att lättare hitta dit, men också bättre marknadsföring av 
Språkverkstaden, vad de gör och så.  

När det gäller marknadsföringen framkom också åsikter om att hemsidan borde utvecklas och bli 
bättre. Lite drygt hälften av studenterna uppgav dock att de inte hade sett sidan. Två studenter 
menade emellertid att de inte hade haft några problem med att hitta information om Språkverkstaden 
på nätet. Den information som fanns på sidan upplevdes också som relevant. 

Några informanter påtalade att de tyckte att Språkverkstaden i större utsträckning än i dag borde 
komma ut och informera om sin verksamhet tidigt i utbildningen, men att sådan information framför 
allt borde komma direkt när behovet finns, exempelvis i samband med skriftliga uppgifter. Enstaka 
studenter betonade också vikten av att tidigt i utbildningen få möjlighet att skriva egna självständiga 
arbeten.  

Hade Språkverkstaden kommit på en föreläsning hade jag inte vetat om eller tänkt att jag hade 
behovet. Om man inte vet om att man har behovet då lyssnar man inte på samma vis. Någon måste 
tala om för dig att du har ett behov, till exempel när man ska skriva en uppsats. […] Man behöver 
skriva mer själv redan tidigt. 

De intervjuade studenterna ansåg generellt att de fick bra hjälp av Språkverkstaden, men ett par 
tyckte att hjälpen kunde ta för lång tid och att det blev lite för mycket ”dötid” mellan träffarna. Den 
upplevda ”dötiden”, menade man, kunde dock ändras genom att arbetssättet förändrades något. Ett 
par informanter önskade att de hade kunnat träffa handledarna oftare och att Språkverkstaden kunde 
utöka sina öppettider. (Se också avsnittet ”Språkverkstadens tillgängligheter och lokaler.) 

En av de intervjuade personerna sa att hon vid tidigare besök hade saknat någon på Språkverkstaden 
som kunde granska engelska texter, men att hon har uppmärksammat att det numera finns sådan 
kompetens. Det hon i dag sa sig sakna – ”men det är ingen stor grej” – är sittplatser utanför rummen 
när man väntar. 

Övrigt 
Några av de intervjuade studenterna gav spontana kommentarer om huruvida det kunde upplevas lite 
skamfullt att be Språkverkstaden om hjälp. En student sa så här: 

Jag tror inte att Språkverkstaden är nå’t man pratar om bland studenter. Det gör man inte. Alla vill 
ju vara duktiga och räcka till. Det är ju status att säga att ’jag har inte pluggat så mycket.’ Har man 
pluggat mycket och misslyckas på en tenta då verkar man dum, så när man fyller i en undersökning 
drar man gärna av tid för man vill inte visa att man är korkad eller dum. 

En annan student uttryckte det på följande sätt: 

Andra kanske upplever att man har problem om man har kontakt med Språkverkstaden. Man kan 
uppleva det lite ’skämmigt’. 

En tredje student var av en annan åsikt: 

Jag är inte så’n som skäms för att jag har dåligt språk. Den [Språkverkstaden] är för mitt bästa! 

Flera av de intervjuade studenterna menade att de kunde tänka sig att rekommendera 
Språkverkstaden till andra, men det var bara någon enstaka som uppgav sig ha gjort det. 

Ett par studenter påtalade att det inte fanns någon fackkompetens inom olika ämnesområden vid 
Språkverkstaden (vilket åtminstone en av dem hade trott vid sitt första besök), men ingen av dem såg 
emellertid detta som något större problem. 



 

 

 14

Jag trodde att de skulle kunna juridiken och tillmätte dem nog mer egenskaper än de hade, men det 
var ändå inte någon besvikelse att gå dit. 

Några informanter nämnde, som framgått, att de önskade att Språkverkstaden kunde komma in tidigt 
i utbildningen. Önskemål om att skrivande i sig skulle komma in tidigt i utbildningen framkom 
också. Några studenter sa att de inte var medvetna om sina språkliga brister förrän längre fram i 
utbildningen. De hade antingen skrivit tillsammans med andra studenter eller också hade ingen 
påpekat språkliga svagheter för dem. Ett par studenter menade att ribban för godkänt kunde sättas 
olika högt av lärarna. En lärare kunde släppa igenom ett skriftligt arbete som hade brister i språket, 
medan en annan lärare inte godkände arbetet. 
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Studievägledares erfarenhet av Språkverkstadens verksamhet 
I syfte att nå ett större antal studievägledare sändes en enkel e-postenkät ut till drygt 80 personer 
med studievägledande funktion. Uppmaningen var att de skulle besvara enkäten med vändande post. 
Efter två påminnelser hade 38 svar kommit in. Svarsfrekvensen får därmed betraktas som låg. En 
tänkbar förklaring till detta är att enkäten har drunknat bland annan e-post i slutet av vårterminen hos 
respektive mottagare. En annan förklaring är att enkäten har besvarats av en av personerna inom en 
grupp av studievägledare. Vissa svar tyder på detta då respondenten har hänvisat till att en av 
kollegorna redan hade besvarat enkäten. Några av de tillfrågade personerna har också uppgett att de 
har varit tjänstlediga som en anledning till att de inte har svarat på enkäten. 

Enkäten innehöll följande fyra öppna frågor: 

Hur väl känner du till Språkverkstadens verksamhet? 

Brukar du informera studenter om Språkverkstaden? 

Brukar du hänvisa studenter till Språkverkstaden? 

Tycker du att du har tillräcklig information om Språkverkstaden för ditt arbete som studievägledare? 

Av de 38 svarande angav 13 att de kände till verksamheten mycket väl eller ganska väl. Elva av de 
svarande uppgav att de brukar informera om och hänvisa studenter till Språkverkstaden. Nära hälften 
av dem som besvarat enkäten önskade mer information om Språkverkstaden. Det som efterlystes var 
mer återkommande information så att studievägledarna skulle bli påminda om det stöd som 
Språkverkstaden tillhandahåller. Bland de sparsamt förekommande öppna kommentarerna i enkäten 
märks dock flera uppskattande uttryck för Språkverkstadens verksamhet.  

Av kommentarerna framgår också att några studievägledare informerar studenterna om 
Språkverkstadens verksamhet vid terminsstarten. Vissa låter informationskort och broschyrer ligga 
framme så att studenterna kan se dessa. Några studievägledare svarade att det vore bra om någon 
från Språkverkstaden skulle kunna komma och informera om verksamheten. Detta skulle kunna ske 
direkt vid terminsstarten, men kanske ännu hellre i samband med att studenterna ska välja 
uppsatsämne eller examensarbete.  

Det förekom också ofta kommentarer med innebörden att det framför allt är lärarna som i ett tidigt 
skede kan upptäcka om studenterna har problem med att skriva. När studenterna väl vänder sig till 
studievägledarna står de kanske redan inför ett misslyckande i studierna. Det är därför viktigt att 
lärarna är väl informerade om Språkverkstaden och att de är uppmärksamma på hur studenterna 
skriver.  

Studievägledarnas kännedom om Språkverkstaden  
För att bl.a. få en djupare inblick i hur välkänd Språkverkstaden är ute på institutionerna och i vad 
mån man på institutionerna samarbetar med Språkverkstaden, tillfrågades ett antal studievägledare, 
som besvarat minienkäten, per e-post om de ville medverka i en intervjustudie. Fyra studievägledare 
vid fyra olika institutioner/utbildningsprogram som anmält intresse för att delta, kontaktades sedan 
för en personlig intervju. Samtliga intervjuer ägde rum på studievägledarnas arbetsplats. 

Studievägledare kan utgöra en viktig länk mellan Språkverkstaden och studenter/lärare när det gäller 
att informera om och lotsa studenter vidare till Språkverkstaden. Hur väl förtrogna var då de 
intervjuade studievägledarna med Språkverkstaden och vilken kännedom trodde de att lärarna hade 
om verksamheten? De tillfrågade studievägledarna uppgav att de kände till Språkverkstaden mer 
eller mindre väl. De hade främst fått informationen om verksamheten via de utskick som 
Språkverkstadens medarbetare hade gjort. Det kunde handla om informationsbroschyrer, e-
postmeddelanden om verksamheten etc. Någon studievägledare hade också själv rekvirerat material. 
Av intervjuerna att döma har studievägledarna känt till Språkverkstaden sedan verksamhetsstarten 
eller åtminstone sedan de själva påbörjade sitt uppdrag som studievägledare. Studievägledarnas 
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uppfattning om hur välkänd Språkverkstaden är bland lärarna på deras arbetsplats varierar något. En 
studievägledare menade att man inte pratade så mycket om Språkverkstaden där hon är verksam och 
därför kände hon sig rätt osäker på vilken vetskap lärarna egentligen har om verksamheten. En annan 
studievägledare var av den uppfattningen att medvetenheten om Språkverkstaden varierar åtskilligt 
från lärare till lärare, men att man ute på institutionen har jobbat aktivt med att informera såväl lärare 
som studenter om verksamheten. De båda andra intervjuade studievägledarna uppgav att de trodde 
att Språkverkstaden var relativt välkänd bland lärarna på deras arbetsplats, men en av dem 
underströk att även om hon uppfattade det som att verksamheten var bekant för dem, var hon osäker 
på i vilken utsträckning lärarna själva hänvisade studenter till Språkverkstaden. 

Information om Språkverkstaden och studenternas kontakter med verksamheten 
Studievägledarna uppgav att de på olika sätt och i olika sammanhang brukar upplysa studenterna om 
Språkverkstaden. Ett vanligt sätt att informera om verksamheten tycks vara då studenterna själva 
uppsöker studievägledarna, ofta i samband med uppsatsskrivande. Ett par av de intervjuade 
studievägledarna angav att de brukar tipsa studenter generellt, inte bara de som signalerar att de har 
språkliga problem. Så här sa exempelvis en av dem: 

Ofta hänvisar jag studenter till Språkverkstaden, särskilt studenter som kommer och ska skriva 
uppsats för första gången och inte har skrivit det tidigare och som känner att det är lite obekvämt. 
[…] Det är ofta när vi börjar prata om just uppsatsskrivandet och utan att det behöver vara nå’t 
problem med att studenterna ska skriva uppsats, brukar jag ändå hänvisa till Språkverkstaden som 
ett tips för att förebygga att problem uppstår. 

Ett sätt att avdramatisera eventuella besök på Språkverkstaden är att studievägledaren informerar alla 
studenter om att Språkverkstaden finns och är öppen för dem. Genom att fokusera på möjligheterna 
att utveckla sitt språk snarare än att lägga tonvikten vid språkliga problem, kan man nå studenter 
som drar sig för att ta kontakt med Språkverkstaden av rädsla för att bli utpekade som några som har 
problem med språket. En studievägledare menade att man får vara försiktig med att göra riktade 
insatser.  

En del studenter blir lite förnärmade och det är ett ganska hårt tryck inom studentgruppen. Man vill 
inte vara sämre än de andra. […] Det är en liten grupp och alla vet vad alla gör. 

En annan av de intervjuade studievägledarna uppgav att hon snarare vill vara lite mer restriktiv med 
vilka studenter hon slussar vidare till Språkverkstaden. 

Frågan är om Språkverkstaden ska komma in när det gäller finlir eller grovgöra? Det ska ju inte 
vara så att man skickar alla studenter dit. 

Samma studievägledare menade dock att det kan vara en svår avvägning mellan att hänvisa studenter 
i allmänhet och studenter med mer uppenbara språkproblem. I likhet med en annan studievägledare 
uttryckte hon också en osäkerhet om hur många studenter som Språkverkstaden egentligen har 
kapacitet för att ta emot. Samtliga intervjuade studievägledare var rätt eniga om att det faktiska 
behovet av Språkverkstaden är större än vad som avspeglar sig i antalet studentbesök. Så här 
uttryckte exempelvis en av de intervjuade studievägledarna detta: 

Rent generellt tror jag att det är fler studenter som skulle behöva ha kontakt med Språkverkstaden. 
För just det där med att skriva kan jag uppleva att många studenter i dag upplever som ganska svårt 
och genom kontakt med Språkverkstaden skulle man kunna förebygga många problem som lärarna 
möter i själva handledningssituationen vid uppsatsskrivandet och jag tror också att man skulle 
avdramatisera det hela lite grand. 

En av studievägledarna poängterade att man inom programmet utbildar studenterna till ett yrke som 
kräver god skriftlig förmåga, men att många studenter saknar en känsla för hur man skriver viktiga 
dokument och därmed inte blir tagna på allvar. Hon trodde också att väldigt många studenter skulle 
ha nytta av hjälp från Språkverkstaden. 
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Ett sätt att informera om Språkverkstaden är, som framgått tidigare, att studievägledarna direkt 
upplyser de studenter som tar kontakt med dem om verksamheten. Ett annat sätt är att sprida diverse 
informationsmaterial såsom broschyrer och anslag. Detta görs redan i dag. Ett par studievägledare 
berättade även att de informerar om Språkverkstaden för studenterna i samband med andra 
aktiviteter, exempelvis vid en mer allmän kursinformation vid terminsstarten. Mer sällsynt var besök 
av representanter från Språkverkstaden på den egna institutionen. (Se också avsnittet 
”Studievägledarnas reflektioner om brister och utvecklingspotential hos Språkverkstaden”.) 

Som tidigare har beskrivits är Språkverkstaden öppen för alla studenter som vill ha hjälp både med 
skriftlig och med muntlig framställning. Det vanligaste är dock att Språkverkstaden anlitas för hjälp 
med texter, även om det under intervjuerna framkom att det bland studenterna också finns ett behov 
av att utveckla färdigheter när det gäller muntlig kommunikation. 

Jag har bara tänkt på Språkverkstaden i skriftliga sammanhang. Jag vet inte riktigt vad det beror på 
– om det är någon slags förutfattad mening jag har. 

Studievägledarnas reflektioner om brister och utvecklingspotential hos Språkverkstaden 
Hur tyckte då de intervjuade studievägledarna att Språkverkstaden skulle kunna utvecklas och 
förbättras?  

Vad som särskilt lyftes fram som angeläget att förbättra och som samtliga studievägledare, i likhet 
med de intervjuade studenterna, påtalade handlar om marknadsföringen av Språkverkstaden. 
Studievägledarna menade att de hade en känsla av att Språkverkstaden ännu inte är tillräckligt känd 
ute på universitetet och de var, som tidigare framgått, tämligen ense om att betydligt fler studenter än 
de som redan haft kontakt skulle vara behjälpta av verksamheten.  

För att göra Språkverkstaden mer välkänd nämndes att man ute på institutionerna i större 
utsträckning än i dag skulle kunna bjuda in representanter för Språkverkstaden för att de själva 
skulle få möjlighet att marknadsföra sin verksamhet. Det kan handla om medverkan vid 
informationsdagar för studenterna eller deltagande med olika inslag direkt i utbildningen. 
Språkverkstaden skulle också kunna komma ut och prata med lärare och annan personal vid 
institutionerna i större utsträckning än vad som nu görs. Det var bara en av de intervjuade 
studievägledarna som uppgav att de på hennes institution hade haft representanter från 
Språkverkstaden som själva hade kommit och berättat om verksamheten. Detta var något som 
samtliga studievägledare tyckte var önskvärt, inte minst besök i samband med något konkret arbete i 
utbildningen, såsom uppsatsskrivande. Ett par av studievägledarna berättade dock att man nu till 
höstterminen har planerat in besök av Språkverkstadens handledare. 

Ett önskemål bland studievägledarna är att Språkverkstadens utåtriktade verksamhet gentemot 
institutionerna ska öka. Studievägledarna menade att ansvaret för att så ska ske ligger både på dem 
själva och på Språkverkstadens personal. En studievägledare nämnde också att hon skulle önska att 
de som arbetar som studievägledare skulle få möjlighet att besöka Språkverkstaden och få veta mer 
om verksamheten. Sådana studiebesök skulle kunna vara till nytta för det fortsatta arbetet med 
studenterna och ge viktig information om studenternas kontakter med Språkverkstaden. I dag 
menade hon att hon visste väldigt lite om huruvida studenterna verkligen tog kontakt med 
Språkverkstaden. Hon tyckte att det är ett problem att studievägledarna ofta inte får någon 
återkoppling på sin information till studenterna. De får helt enkelt sällan reda på om studenterna 
verkligen följer studievägledarnas råd att besöka Språkverkstaden.  

En studievägledare sa emellertid att studenter berättat att de hade blivit bättre på att disponera en text 
efter att de hade besökt Språkverkstaden. En annan studievägledare hade fått både positiva och 
negativa omdömen från studenter om Språkverkstaden. Hon hade dock ingen uppfattning om vad det 
var som hade fungerat respektive inte fungerat, men utifrån lärarnas kommentarer hade hon ändå fått 
ett generellt intryck av att de var positiva till studenternas besök vid Språkverkstaden. 

För att göra sin verksamhet mer välkänd har Språkverkstaden tagit fram olika slags skriftligt 
informationsmaterial i form av exempelvis foldrar och affischer. Hur informationen är utformad är 
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betydelsefullt så att den verkligen appellerar till studenterna. En av de intervjuade studievägledarna 
menade att det är viktigt att Språkverkstaden i sitt marknadsföringsmaterial fokuserar på språkets 
betydelse för den professionella utvecklingen och att man lyfter fram att det är just språket man 
jobbar med. Hon underströk att om man enbart anspelade på språkliga problem för att få studenter 
med sådana problem att vända sig till Språkverkstaden, kan det ha direkt motsatt effekt. 

Den [informationen] måste vara enkel men samtidigt få dem att känna att ett besök vid 
Språkverkstaden skulle kunna få dem att känna att de kan utveckla sig rent professionellt och inte 
anspela på att det skulle vara problem av något slag. Det här med problematisering är otroligt 
känsligt för en del. 

I likhet med studenterna tycks även de intervjuade studievägledarna främst förknippa 
Språkverkstaden med skriftlig framställning och, som tidigare framgått, har studievägledarna 
framför allt hänvisat studenter som har velat få hjälp med sina skriftliga arbeten. En studievägledare 
uppgav emellertid att hon även brukar hänvisa studenter som behöver hjälp med muntliga 
färdigheter. 

Jag känner till att Språkverkstaden har muntlig framställning så även i de lägena brukar jag hänvisa 
till Språkverkstaden, att det även finns möjlighet att få hjälp med det muntliga, för det glömmer man 
lätt bort.  

Studievägledaren menade att för flera av studenterna kommer det i den framtida yrkeskarriären att 
vara viktigt att kunna uttrycka sig väl även i tal. Det är därför väsentligt att understryka 
Språkverkstadens kompetens också inom muntlig kommunikation. 

Övrigt 
I likhet med några av studenterna framhöll de intervjuade studievägledarna betydelsen av att man 
redan tidigt i utbildningen får möjlighet till träning i skriftlig framställning. Ett sätt skulle vara att 
Språkverkstaden kommer in med sin kompetens i samband med att studenterna skriver PM- eller 
uppsatser/examensarbeten. Att skriva akademiskt är något annat än att skriva skönlitterärt och 
studievägledarna reflekterade över studenternas förmåga att anpassa sitt skrivande till den rådande 
akademiska normen liksom de också begrundade studenternas skriftliga förmåga i största allmänhet.  

Jag tycker att språkhanteringen har urholkats. Det gäller alltifrån stavning, avstavning, 
särskrivning och meningsbyggnad till hur man förhåller sig till jaget i det man skriver. En del 
studenter kan vara jätteduktiga i svensk uppsats när de kommer till universitetet, men här är det en 
annan inriktning i skrivandet. 

Ett par av studievägledarna ställde sig också frågan om vems roll det är att förbereda studenterna för 
det akademiska skrivandet och att överbrygga vad man upplevde som ett glapp mellan gymnasium 
och universitet. 

En del studenter har för grunda kunskaper för att klara studierna. Frågan är också hur mycket man 
på universitetet ska gå in i en text. På gymnasiet kanske man går in och granskar texten närmare, 
men på universitetsnivå bör man ändå förvänta sig att studenterna på något sätt ska kunna 
producera en refererande text. 
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Bilaga. Språkverkstadens självvärdering 2007 
 

Utvärdering av Språkverkstaden vårterminen 2007 

Bakgrund 

2003 tilldelades Institutionen för nordiska språk av universitetets rektor Bo Sundqvist uppgiften att 
planera och organisera en språkverkstad för studenter med behov av extra stöd i skriftlig och muntlig 
framställning. (Beslut UFV 2002/610.) En arbetsgrupp vid nordiska språk utarbetade ett förslag till 
hur verksamheten skulle bedrivas (Rapport 2003-02-27. Bilaga 1), vilket godkändes av rektor. 
Språkverkstaden invigdes i november 2003, och Institutionen för nordiska språk har ansvarat för 
verksamheten från starten. 

Ett viktigt motiv för satsningen på Språkverkstaden är universitetets ambition att öka mångfalden 
och bredda studentrekryteringen för att nå nya grupper. Ytterligare skäl är att det både i 
universitetsstudierna och i arbetslivet efterfrågas en god förmåga att hantera språket i tal och skrift. I 
all utbildning vid Uppsala universitet bör därför kommunikationsträning av olika slag förekomma. 
Tanken är att Språkverkstaden ska stödja fakulteter, institutioner och andra enheter i utvecklingen av 
kommunikationsträning för studenter samt erbjuda studenter extra stöd i kommunikationsprocessen. 
(Se bl.a. VP 2003, 2004.) 

I det följande presenteras Språkverkstadens nuvarande organisation och verksamhet, och därefter 
besvaras de frågor som ingår i den självvärdering Språkverkstaden har genomfört. 

Organisation 
Ledning, personal och ekonomi 

Språkverkstadens verksamhet leds av en föreståndare. Föreståndare för Språkverkstaden är för 
närvarande Ulla Melander Marttala, universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk. I 
föreståndarens uppgifter ingår bl.a. att ta emot och hålla reda på bokningar av olika slag, att initiera 
skilda typer av aktiviteter och att fungera som kontaktperson för verksamheten. Förutom 
föreståndaren medverkar ett flertal handledare i verksamheten, sammanlagt 6–7 personer. 
Handledarna är anställda vid Institutionen för nordiska språk; ett undantag är handledaren för den 
engelska rådgivningen, som kommer från Engelska institutionen. Handledarkollektivet består av 
såväl disputerade lektorer som doktorander och adjunkter. 

En särskild referensgrupp är knuten till Språkverkstaden, vilken består av representanter från olika 
fakulteter och enheter vid universitetet. (Bilaga 2.) Föreståndaren och referensgruppen sammanträder 
2 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. 

Språkverkstaden finansieras genom medel från universitetets rektor och under innevarande år 2007 
erhölls 1 000 000 kronor i anslag. Medlen har använts till att bekosta föreståndarens och 
handledarnas insatser, motsvarande totalt 1,5 heltidstjänst, och övriga kostnader, framför allt de fasta 
lokalerna i Engelska parken, Humanistiskt centrum. 

Antalet besökare till Språkverkstaden har ökat ganska stadigt sedan starten. De senaste terminerna 
har det genomsnittliga antalet besökare legat runt 5 besökare per vecka. Besöksstatistik redovisas i 
bilaga 3. Också den utåtriktade informationsverksamheten har växt betydligt. 

Verksamhet 

Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som önskar hjälp med skriftlig 
eller muntlig framställning. Den största delen i verksamheten består av enskild handledning av 
studenter, och handledningen utgår från principen hjälp till självhjälp. Rådgivning sker i form av 
fysiska möten, men även per telefon eller e-post (särskilt för distansstuderande). Om behov finns har 
en student möjlighet att få återkommande handledning vid Språkverkstaden. All rådgivning är 
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kostnadsfri och information om Språkverkstaden finns på universitetets webbsida under Student. 
Från och med vårterminen 2005 erbjuds handledning av såväl svenska som engelska texter. Under 
2006 hade Språkverkstaden en särskild handledare för studenter med läs- och skrivsvårigheter. 

För att få kontakt med en handledare beställer studenten en tid hos Språkverkstaden per telefon eller 
e-post. Språkverkstadens mottagningstider uppgår under terminstid till 10 schemalagda 
timmar/vecka: måndag och onsdag kl. 11–13 samt tisdag och torsdag kl.16–19. Den engelska 
Språkverkstaden har sin tid på onsdagar kl. 16–18. Besök utöver dessa tider förekommer också, men 
i möjligaste mån hänvisas studenterna till mottagningstiderna. Vanligen skickar studenten in sin text 
i förväg, så att handledaren kan förbereda mötet med studenten. Handledningssituationen kräver ett 
visst mått av förarbete av handledaren om det ska bli effektivt och möjligt att skapa ett pedagogiskt 
möte med studenten. Den direkta handledningen tar normalt en timme per besök. Efter varje 
handledningstillfälle fyller handledarna i ett anonymt besöksprotokoll. Syftet med protokollen är att 
upprätta besöksstatistik efter varje termin och att få överblick av vilken typ av språkproblem som är 
vanligast hos studenterna. 

Handledarna vid Språkverkstaden läser vanligen delar av texter eller korta texter i sin helhet och ger 
råd och tips utifrån återkommande problem av olika slag och på olika nivåer som förekommer i 
texten. Råden kan gälla språklig form, struktur, disposition, textbindning men också t.ex. 
texttypsanpassning, hur skrivandet och studierna organiseras och planeras eller tips på hjälpmedel. 
Språkverkstaden korrekturläser inte hela texter, utan tanken är att studenten ska arbeta vidare på 
egen hand och möjligtvis komma på återbesök för vidare handledning. Besöket hos Språkverkstaden 
är en pedagogisk situation, ett inlärningstillfälle. Det händer också att Språkverkstaden föreslår en 
student att delta i någon lämplig kurs, t.ex. i muntlig eller skriftlig framställning, talängslan, 
studievanor eller svenska för utländska studenter. 

Utöver handledningen i de fasta lokalerna vid Engelska parken har Språkverkstaden anordnat 
utflyttad handledningsverksamhet för bl.a. lärar- och juridikstudenter på deras respektive områden. 
Vid dessa tillfällen, som normalt är 2 till 5 gånger per termin, besöker Språkverkstadens handledare 
studenterna i deras vanliga studiemiljö. 

Hjärtat i Språkverkstadens verksamhet är handledningen av studenter, men Språkverkstaden arbetar 
även med utåtriktade aktiviteter och bedriver samarbete med flera vetenskapsområden. I samarbetet 
deltar vi ofta med information om vetenskapligt skrivande, särskilt gällande utformandet av 
vetenskapliga texter i form av PM eller uppsats. Detta kan ske i form av föreläsningar eller 
deltagande i seminarier. Vi strävar alltid efter att bli en integrerad del av en kurs, vilket innebär att 
skrivuppgifterna inte utformas av Språkverkstaden utan av de kursansvariga. Språkverkstaden bidrar 
sedan med kunskapen om själva utformandet av texten och den vetenskapliga stilen. 
Språkverkstaden har också deltagit som språkgranskare av olika typer av texter. Vid dessa tillfällen 
har vi läst och kommenterat hela studiegruppers texter. Vidare har representanter från 
Språkverkstaden deltagit i lärardagar för att vidareförmedla vår syn på skrivande och om olika typer 
av skrivuppgifter som kan utveckla studenternas skrivande. Vi samarbetar också kontinuerligt med 
vissa enheter i utformandet av lämpliga skrivuppgifter. Verksamhet av detta slag ser vi som ett 
långsiktigt arbete. 

Vi kan konstatera att det är handledningen kring skrivna texter som är den klart största 
verksamheten, medan rådgivning i muntlig framställning är mer sällsynt. Språkverkstadens 
verksamheter har sedan starten kontinuerligt ökat. Vi har hittills fortlöpande identifierat nya problem 
och nya arbetssätt som har inkluderats i vår verksamhet. Det är i dialogen med universitetets övriga 
enheter vi får indikationer om vilka behov som finns, hos både studenter och institutioner.  

Besökare och problem 

Omkring hälften av Språkverkstadens besökare har inte svenska som modersmål och har svårt att 
uttrycka sig i skrift på korrekt svenska. De har alltså inte fullständigt tillägnat sig den skriftspråkliga 
normen i svenska. Många av dessa studenter läser på program inom naturvetenskap eller farmaci och 
vid lärarutbildningen. Förhållandet till svenska språket kompliceras ytterligare för de studenter som 
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läser naturvetenskap och farmaci eftersom kurslitteraturen nästan uteslutande är på engelska. I 
handledningen av dessa studenter måste hänsyn tas till de engelska ursprungstexterna, vilket inte 
alltid är enkelt. Direkta översättningar från engelska till svenska är vanliga, vilket ibland ger mycket 
svårtydda texter, och det är inte lätt att veta vad studenten egentligen har förstått av förlagan och vad 
hon eller han förmedlar i sin text. Språkverkstaden koncentrerar sig i dessa fall på texternas struktur 
och form. 

 En annan stor besöksgrupp är studenter utan vana vid akademiska studier som 
kommer från universitets alla ämnesområden. De uttrycker ofta en osäkerhet inför den akademiska 
texttypen och önskar få hjälp med struktur och stil. Deras texter innehåller många gånger 
talspråkliga och vardagliga drag eller ett alltför tillkrånglat språkbruk, men också problem med 
textens struktur. I de flesta fall har de kursansvariga varken gett studenterna tillräckliga 
skrivinstruktioner eller gått igenom hur texten ska se ut inför skrivuppgiften. 

 Ytterligare en stor grupp av Språkverkstadens besökare består av studenter som 
under sin sista termin ska skriva en uppsats eller ett examensarbete. Det visar sig att de har problem 
med att få ihop en större sammanhängande akademisk text. Problemet är att många av dessa 
studenter tidigare under utbildningen inte har erhållit kvalificerade skrivuppgifter, eller endast skrivit 
i grupp, och har därför inte fått någon träning i akademiskt skrivande. Avsaknaden av övning i 
akademiskt skrivande bidrar till studenternas osäkerhet inför uppsatsskrivandet. När studenten 
kontaktar Språkverkstaden har ämneshandledarna underkänt språket i uppsatsen eller pekat på 
problemen, men överlämnat det resterande arbetet till studenterna. Studenterna saknar dock 
språkliga redskap för att bearbeta sina texter. 

 Till Språkverkstaden kommer också studenter som har svårt att läsa och 
tillgängliggöra sig avancerade texter. Detta blir uppenbart när de skriftligt ska redovisa texternas 
viktigaste innehåll. Studenterna kan då inte redogöra för vad som är det mest väsentliga i texterna, 
utan vill i princip ha med det mesta. Detta ger utslag i deras textmönster som i stort sett består av 
närliggande citat av ursprungstexterna, ofta utan någon ordnad textstruktur. 

 Förutom de ovan definierade grupperna uppsöks Språkverkstaden även av studenter 
som önskar att någon ska kommentera deras skriftspråkliga behandling överhuvudtaget. De upplever 
att de sällan får några kommentarer på det rent språkliga, men de efterfrågar respons för att kunna 
utveckla sin akademiska stil. I dessa fall handlar det ofta om studenter som redan är relativt duktiga 
på att skriva, men behöver stöd och uppmuntran i sin skrivutveckling. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studenter från i princip alla ämnesområden besöker 
Språkverkstaden, men att flertalet studenter kommer från de områden där vi aktivt har deltagit med 
föreläsningar eller annan information. Könsfördelningen bland besökarna är jämn. Alltfler studenter 
uppsöker Språkverkstaden efter rekommendationer från sina lärare, vilket innebär att vetskapen om 
verksamheten har ökat. För en del studenter kan det kännas besvärligt att ta kontakt med 
Språkverkstaden eftersom man som student förväntas behärska svenska i tal och skrift när man 
inleder sina universitetsstudier. Vi är medvetna om att det kan upplevas som en känslig situation och 
försöker på olika sätt anpassa oss till studenternas behov.  

Självvärdering 
I det följande utgår utvärderingen från de frågor som formulerats av Enheten för kvalitet och 
utvärdering. Rubrikerna är desamma som i frågeformuläret. 

Organisation och lokalisering 

Under Språkverkstadens första år prövades en modell med öppen mottagning, vilket innebar att 
studenten under vissa schemalagda tider hade möjlighet att söka upp en handledare utan att ha bokat 
en tid i föreväg. Detta upplevdes dock som ineffektivt och därför övergick Språkverkstaden till att 
enbart använda sig av bokade besökstider. Fördelen med bokade handledningsbesök är att 
handledaren får klart för sig vilka problem studenten har liksom vilken hjälp som kan ges. Om en 
text skickas in i förväg kan handledaren läsa den och förbereda de skrivråd som bör ges. 
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Handledningssituationen blir på detta sätt mer effektiv och målinriktad. Möjligtvis kan det vara dags 
att pröva någon form av öppen mottagning igen eftersom den gör det möjligt för studenter att få 
hjälp med sina texter relativt omgående utan någon längre väntan. Detta skulle då endast vara ett 
komplement till de bokade handledningstillfällena. Man skulle också kunna utöka handledningen via 
webben och skapa en öppen mottagning där. 

 Handledningen i engelska inleddes 2005 och utgångspunkten var att efterfrågan på 
engelsk rådgivning var stor med tanke på engelskans dominans i universitetsutbildningen, särskilt 
inom tekniska-naturvetenskapliga och medicinska vetenskapsområdena. Hittills har 
Språkverkstadens engelska handledningskapaciteten svarat mot det efterfrågade behovet. Även om 
studenterna möter engelska i både läroböcker och undervisningssituationer har det visat sig att de 
under grundutbildningen oftast skriver de mer omfattande arbetena på svenska. Examensarbeten och 
dyl. skrivs däremot ofta på engelska. En stor del av den engelska handledningen går ut på att göra 
texterna mer akademiska, att tillägna sig den akademiska normen. Det troliga är att behovet av 
handledning i engelska kommer att öka just med tanke på engelskans dominans som vetenskapligt 
språk. 

 Språkverkstaden har också anordnat seminarier och minikurser om skrivande. Tyvärr 
har dessa lockat få deltagare och verksamheten är därför tillsvidare vilande. Det är förstås svårt att 
veta den exakta orsaken till studenternas låga intresse, men troligtvis uppfattar många studenter att 
det redan har ett tillräckligt pressat arbetsschema. Andra upplever det möjligtvis besvärande att delta 
i kurser som kan kopplas till någon form av stödåtgärd. I princip alla språkverkstäder vid andra 
universitet och högskolor har samma erfarenheter som vi i detta fall. Eftersom vi vet att behovet av 
undervisning i akademiskt skrivande finns försöker vi numera satsa på direkt deltagande i 
studenternas ordinarie studier där skrivandet kan kopplas till verkliga skrivuppgifter i utbildningen. 

Antalet studenter med läs- och skrivsvårigheter ökar vid universitetet och efter diskussioner med 
Språkverkstadens referensgrupp anlitade Språkverkstaden under 2006 en handledare med särskild 
kompetens i dessa problem. För närvarande står vi dock utan handledare med denna 
specialkompetens. Trots att vi anser att behovet av denna kompetens behövs har det visat sig svårt 
att finna bra arbetsformer för verksamheten. Flertalet studenter med läs- och skrivsvårigheter är 
mycket medvetna om sina problem och deras studiesituation kan underlättas genom olika insatser, 
som förlängd skrivtid av tentor, muntlig tenta istället för skriftlig etc. Strävan är att Språkverkstaden 
på sikt ska kunna bidra med olika typer av stöd till dessa studenter. En modell som för närvarande 
prövas är inriktad på samarbete mellan Språkverkstadens handledare och skilda ämnesföreträdare 
omkring studenter med läs- och skrivsvårigheter. Hittills har Birgitta Hydén på Stöd till studenter 
med funktionshinder vid ett par tillfällen agerat kontaktperson för studenter med läs- och 
skrivsvårigheter och Språkverkstaden, vilket enligt vår mening har fungerat bra. Ett konkret exempel 
på detta är en student som under vårterminen 2007 arbetat med en D-uppsats och där 
Språkverkstadens handledare fört en fortlöpande dialog om skrivande med studenten.  

Språkverkstadens lokalisering i Engelska parken, Humanistiskt centrum kan diskuteras. Närheten 
och tillgängligheten är självklart störst för de studenter som studerar på detta campus. Om man tittar 
på besöksstatistiken är dock inte studenter från Engelska parken överrepresenterade. Som tidigare 
nämnts uppsöks vi av studenter från alla ämnesområden. De utflyttade språkverkstäderna till 
lärarutbildningens och juristprogrammets lokaler har varit ett sätt att sprida vår verksamhet och göra 
det enklare för studenterna. Vi strävar efter att antalet utflyttade språkverstäder ska öka och så 
småningom innefatta de flesta av universitetets olika campus. För närvarande planeras att etablera en 
utflyttad verksamhet till BMC och kontakter har tagits med ämnesområdet. Verksamheten med 
utflyttad språkverkstad är dock relativt resurskrävande och vi behöver därför en genomtänkt strategi 
för detta. 

Språkverkstaden behöver någon form av fasta lokaler och en fördel med att vara vid Engelska 
parken är närheten till våra handledare, som alla är verksamma vid Insitutionen för nordiska språk 
eller Engelska institutionen. Vi anser att det är viktigt att ha en fast utgångspunkt som kan fungera 
som ett nav i verksamheten. Lokaliseringen i området är dock inte det bästa ur besökssynpunkt. 
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Placeringen längst bort i hus 16 är svår att finna, och vi får ofta ingående beskriva var vi håller till 
för att studenter ska hitta fram. Ur studentperspektiv vore en mer central placering inom campus att 
föredra. 

Språkverkstaden har tillgång till två rum i Engelska parken, Humanistiskt centrum. Rummen är 
ändamålsenligt utrustade med allt det som behövs i en kontorsmiljö: stolar, skrivbord, telefon och 
dator med tillgång till skrivare och kopiator. Vi har försökt skapa en något avslappnad miljö och ett 
av handledningsrummen har inretts med möbler av mer privat karaktär (små fåtöljer, tavlor på 
väggarna etc.). Vår tanke är att detta i viss mån kan avdramatisera besöket hos Språkverkstaden och 
skapa bra förutsättningar för samtal med studenterna. Det andra något större rummet är utrustad med 
bord som rymmer flera besökare, skrivtavla och oh-apparat. Här har vi möjlighet att anordna 
grupphandledning och ta emot grupper av besökare. De två datorer som finns för Språkverkstadens 
räkning är utrustade med särskilda datorprogram, bl.a. för utökad stavningskontroll. Tanken är att 
datorerna vid behov ska kunna användas av studenter. Språkverkstaden försöker också tillhandahålla 
referenslitteratur som kan vara handledare och studenter till hjälp avseende muntlig och skriftlig 
framställning. Studenterna kan använda litteraturen på plats, men den går inte att låna hem. 

 Vi finner lokalerna ändamålsenliga och bra utrustade. I stort har vi kunnat utforma 
miljön som vi vill ha den och möjlighet finns att ta emot både enskilda studenter och grupper. Vi tror 
att det är viktigt att möta studenterna i lugn och ro utan störande moment, vilket är fallet idag. En 
tanke som har diskuterats är om vi i större utsträckning borde skaffa fler specialutrustade datorer och 
ordna fler anpassade arbetsplatser till besökande studenter. Vi tror att studenter med läs- och 
skrivsvårigheter behöver lugn och ro och att de allmänna datorsalarna blir en rörig miljö för dessa 
studenter. För att skapa arbetsplatser av det här slaget krävs dock större lokalyta än vad vi har 
tillgång till idag. 

Handledarna vid Språkverkstaden, som är lektorer, adjunkter och doktorander, har hög kompetens 
och stor erfarenhet. Kompetens och erfarenhet finns i muntlig och skriftlig framställning, akademiskt 
skrivande (inom skilda vetenskapsområden) och textanalys, svenska som andraspråk och didaktiska 
perspektiv på skriv- och språkutveckling samt engelska på akademisk nivå. Handledarna är således 
väl bekanta med den akademiska miljön och akademiskt skrivande av olika slag liksom att ge 
handledning och respons. Detta tycker vi är en styrka och det gör våra handledare särskilt lämpliga 
att stödja studenterna i utvecklingen av akademiskt skrivande. 

För att höja sin kompetens deltar handledarna kontinuerligt i utbildningsdagar, seminarier och 
liknande arrangemang som tar upp skilda perspektiv på skrivande och lärande. Det har visat sig att 
många av Språkverkstadens studenter har svårt att planera sina studier och behöver hjälp med att 
göra ett realistiskt schema för att klara av sina kurser i rimlig tid. Därför har några av handledarna 
deltagit i utbildning kring rådgivning om studievanor. Språkverkstadens föreståndare, men även 
handledarna, deltar kontinuerligt i träffar med ett nationellt nätverk för språkverkstäder, vilket haft 
1–2 möten per år. Nätverksträffarna har varit forum för kontaktskapande och erfarenhetsutbyte men 
också fortbildande eftersom externa föreläsare har inbjudits till varje nätverksträff.  

Vi anser att bemanningen av Språkverkstaden har fungerat väl och att vi har kunnat möta 
studenternas behov av handledning på ett bra sätt. Placeringen av Språkverkstaden under 
Institutionen för nordiska språk innebär många fördelar avseende hög och flerfaldig kompetens hos 
handledarna och en flexibilitet i bemanningen. I och med att handledarna ständigt försöker utveckla 
sin kompetens i akdemiskt skrivande inom skilda ämnesområden och sin skrivpedagogik förbättras 
verksamheten ständigt. 

För verksamhetens utveckling och kontinuitet borde möjligtvis antalet handledare bli något färre. Ett 
mer begränsat antal handledare med högre tjänstgöringsgrad vid Språkverkstaden än idag skulle 
innebära att dessa gavs möjlighet att ta ett övergripande ansvar för verksamheten. Detta gäller 
framför allt föreståndarfunktionen. Hittills har den bemannats av två personer på en 
tjänstgöringsgrad av 10–15 %, vilket gör det svårt att hinna med alla skilda uppdrag som ingår i 
uppgiften. Att endast ägna en mindre del av sin arbetstid till den omfattande verksamheten 
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Språkverkstaden bedriver är inte särskilt effektivt. Som komplement till de fasta handledarna är det 
dock nödvändigt att även fortsättningsvis kunna ta in handledare med specialkompetenser, som t.ex. 
i läs- och skrivsvårigheter, för att möta olika behov hos studenter. 

Målgrupper 

Som tidigare nämnts under Besökare och problem är en stor del av Språkverkstadens besökare 
studenter som inte har svenska som modersmål och studenter utan vana vid akademiska studier. En 
av ambitionerna med Språkverkstaden var just att nå dessa grupper och på så vis har verksamheten 
delvis uppnått ett mål. Antalet besökare har kontinuerligt ökat och studenterna kommer från allt fler 
skilda ämnen. Vi har dock kapacitet att ta emot fler och utgår ifrån att det faktiska behovet är större 
än vad vi hittills har upplevt. Det tar tid att etablera Språkverkstadens verksamhet som en naturlig 
del i undervisningen. Vi arbetar målmedvetet med detta, men det finns mer att göra.  

Den förväntade/faktiska målgruppen har således ofta inte svenska som modersmål, utan ett eller flera 
främmande språk. En del av dem har erhållit hela sin grundskole- och gymnasieutbildning i Sverige, 
andra har endast läst vid SFI och komvux. Ofta är den muntliga förmågan i svenska god, medan den 
skriftliga är betydligt svagare. Eftersom vetenskapliga studier ställer krav på ett avancerat språkbruk 
på svenska uppstår ofta en normkonflikt mellan det förväntade och det faktiska språkbruket hos 
studenterna. Det sistnämnda är giltigt även för de studenter som kommer ifrån studieovana hem. Den 
stora uppgiften för Språkverkstaden är att skapa en medvetenhet om det akademiska skrivandet och 
den vetenskapliga texten och stilen och hur denna tillägnas. Utgångspunkten är att språket styr 
tanken och att studenterna behöver tillägna sig det mer komplexa språkbruket för att utveckla sitt 
tänkande. 

 Mest handledningsresurser har de ovanstående grupperna erhållit. Även om vi vid de 
utflyttade språkverkstäderna även tar emot studenter med god behärskning av svenska, t.ex. vid 
juristprogrammet, så uppgår denna handledning endast till en mindre del av Språkverkstadens totala 
handledningstid. Vid de tillfällen Språkverkstaden deltar som språkgranskare av hela studiegruppers 
texter möter vi alla typer av studenter, både de som har goda kunskaper i svenska och de som är 
svagare i svenska. Fördelen med att ingå som en del av en kurs är att vi lättare får kontakt med 
studenterna och att en del av dessa senare söker upp oss för vidare stöd i sin språkutveckling. Det är 
dock relativt tidskrävande att granska och kommentera stora studentgruppers texter. Trots detta 
tycker vi att det har varit en givande verksamhet och värdefull på flera vis. Det har också varit ett bra 
tillfälle för våra handledare att möta fler ämnesområdens textmönster och därmed utveckla sin 
handledarkompetens. 

När Språkverkstadens verksamhet inleddes var den givna utgångspunkten att alla studenter vid 
Uppsala universitet skulle ha möjlighet att komma till oss för att få språklig handledning. Det 
naturligaste och enklaste är självklart att erbjuda rådgivning till de som önskar, även om resurserna 
är begränsade. Fördelen med denna öppna hållning är att vi inte pekar ut särskilda grupper, även om 
särskilda målgrupper för verksamheten omtalas i förarbetena. Det gör också att Språkverkstaden kan 
arbeta relativt fritt och även inkludera de studentgrupper som har jämförelsevis mindre språkliga 
problem. Studenter som vill söka sig till Språkverkstaden kan göra det, utifrån sina faktiska behov. 
Risken när man inordnar en funktion som vänder sig till särskilda grupper är att verksamheten 
uppfattas negativt, som någon form av ”hjälpklass” eller ”klinik”. Nackdelen med en öppen hållning 
är risken att resurserna inte räcker till dem som bäst behöver dessa och att det främst är de mest 
försigkomna studenterna, t.ex. de som redan har goda språkkunskaper, som uppsöker verksamheten 
för att få möjlighet att utveckla sitt akademiska språkbruk.  

Hittills har handledningsresurserna räckt till alla som önskat handledning vid Språkverkstaden och vi 
har inte behövt göra några prioriteringar. Om en sådan situation skulle uppstå är prioriteringen given, 
vilket framgår både i uppdraget och verksamhetsplanerna. Vi anser att fördelarna överväger med en 
Språkverkstad öppen för alla studenter vid universitetet. Det är bättre att inkludera alla studenter i en 
verksamhet av det här slaget. Hur Språkverkstaden presenteras är dock av stor vikt; det måste göras 



 

 

 25

på ett sätt så att studenter med språkliga problem upplever att Språkverkstaden i synnerhet vänder 
sig till dem. 

Marknadsföring 

Vid starten av Språkverkstaden fick vi en del uppmärksamhet, både av universitetets egna 
informationskanaler och av massmedia. Därefter har vi på olika sätt arbetat med att göra 
verksamheten känd både bland studenter och nyckelpersoner inom universitetet. Vid terminernas 
början försöker vi göra e-postutskick med information om Språkverkstaden till studierektorer och 
studievägledare. Det har inte alltid fungerat bra eftersom listorna med studierektorer och 
studievägledare ständigt måste uppdateras. Vi vet inte alltid om informationen har nått rätt personer. 

Språkverkstaden har redan från början haft en egen webbsida: sedan ht 2004 med adressen 
www.student.uu.se/sprakverkstaden. På denna presenteras verksamheten och vilka tjänster 
Språkverkstaden kan erbjuda. Ett antal utbildningar och enheter, t.ex. Studentkåren, har lagt länkar 
till hemsidan. Hemsidan omarbetas kontinuerligt för att ständigt förbättras och vara aktuell. I detta 
arbete har Studentkårens representanter i referensgruppen kommit med många bra synpunkter. Vi 
vet att studenter gärna söker information via webben och många av våra besökande studenter har 
också funnit oss via vår hemsida. Webbsidan är ett av våra viktigaste verktyg i marknadsföringen av 
verksamheten. 

Affischer om verksamheten finns uppsatta på anslagstavlor vid alla campus och en stor mängd 
informationskort har förmedlats till studenter och anställda. Eftersom upplysningar via affischer har 
en tendens att drunkna i informationsflödet försöker vi sätta upp nya med jämna mellanrum. 
Informationskorten finns tillgängliga vid olika enheter, t.ex. vid bruksbiblioteken. När vi deltar i 
olika utåtriktade arbeten tar vi alltid med kort för att sprida information. Denna typ av 
marknadsföring spelar en viktig roll, särskilt för studenter som inte har en självklar tillgång till dator. 
Dessutom tror vi att affischer och informationskort med fördel används av studievägledare och 
studierektorer när de informerar om Språkverkstaden. Andra kanaler som har använts är olika typer 
av broschyrer: information om verksamheten finns t.ex. i universitets informationsbroschyr 
Studentguiden, och vi omtalas i olika utbildningsbroschyrer. Vi håller också på att utarbeta en egen 
informationsbroschyr riktad till undervisande lärare vid universitetet. Slutligen har vi vid några 
tillfällen funnits med i Ergo med en annons om Språkverkstadens verksamhet. Vi har diskuterat med 
Studentkårens representanter i referensgruppen om det är möjligt att Språkverkstaden blev ett 
stående inslag i Ergo på Studentkårens sidor. Vi hoppas fortfarande att detta ska kunna realiseras. 

En stor del av markandsföringen sker muntligt. Föreståndarna har tagit personliga kontakter med 
studierektorer och andra nyckelpersoner. Några av Språkverkstadens handledare deltar fortlöpande i 
planeringsdagar, lärardagar och andra sammanhang och informerar om verksamheten. Som tidigare 
nämnts deltar vi också med olika typer av föreläsningar vid flera utbildningsprogram. Fördelen med 
att medverka i dessa sammanhang är att vi får direktkontakt. Undervisande lärare och studenter kan 
söka upp oss efter föreläsningarna för att ställa frågor eller boka handledningstider. I den muntliga 
marknadsföringen har Språkverkstaden delvis varit framgångsrik och verksamheten har haft ganska 
stor omfattning. Språkverkstadens medverkan i olika sammanhang har genomgående varit 
uppskattad av lärare och studenter. Denna aktivitet kan dock utökas och stärkas inom vissa 
utbildningsområden. En viktig grupp i vår muntliga marknadföring är Språkverkstadens 
referensgrupp som har visat sig vara mycket aktiva med att sprida information om verksamheten. 

Resultatet med våra insatser gällande marknadsföring är enligt vår mening någorlunda 
tillfredsställande. Vi anser att vi har varit mycket aktiva och öppna för olika typer av 
marknadsföring. Eftersom antalet besökare till vår verksamhet och efterfrågan på våra tjänster ökar 
tror vi att informationen om Språkverkstaden når ut. De bästa ambassadörerna för verksamheten är 
förstås nöjda studenter. Det finns dock mycket som kan göras bättre och effektivare. Vi vet att vi inte 
når alla studenter och inom vissa utbildningsområden är vi fortfarande relativt okända; det gäller 
framför allt inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet och medicinska fakulteten, men 
även inom den samhällsvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteten. Vi har alltjämt behov av 
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att skapa rutiner omkring vårt arbete med att sprida information. Arbetet måste systematiseras så att 
det sker fortlöpande varje termin. För att i ännu större utsträckning nå ut med information till 
undervisande personal såg vi gärna att Språkverkstaden ingick som en liten del i den pedagogiska 
grundkursen för univeristetslärare. 

Uppföljning av verksamheten  

Den besöksstatistik som förts av handledarna har efter varje termin sammanställts och analyserats. 
Som tidigare nämnts ger detta en överblick av vilka typer av studenter som sökt sig till 
Språkverkstaden och vilken sort av språkproblem som är vanligast. Det ger också en översikt i 
vilken grad handledarkapaciteten har utnyttjats. Eftersom Språkverkstaden haft två föreståndare har 
dessa fortlöpande fört samtal om arbetet och därmed följt upp delar av verksamheten. Under 
terminstid har föreståndarna och handledarna en gång i månaden träffats i form av lunchmöten. Då 
den enskilda handledningen av studenter tillmäts stor betydelse i Språkverkstadens arbete är det 
viktigt att föra resonemang omkring hur det fungerar. Vid dessa möten har också övrig verksamhet 
planerats och diskuterats ur olika synvinklar. Detta sker också vid sammanträdena med 
Språkverkstadens referensgrupp. Inför sammanträdena med referensgruppen har föreståndarna ställt 
samman besöksstatistik och lyft fram de delar av verksamheten som behövts utvecklas. 

Uppföljningen av verksamheten har alltså skett i form av olika sammanställningar som sedan har 
diskuterats i skilda sammanhang. Den enda skriftliga utvärdering som har genomförts skedde 
höstterminen 2004. Då utfördes en mindre utvärdering av Språkverkstaden verksamhet dittills av 
Helena Andersson, doktorand vid Institutionen för nordiska språk, som ett projekt inom 
universitetets pedagogiska kurs för undervisande personal. Utredningen innehöll intervjuer med 
lärare vid universitetet och enkätsvar av studenter som besökt Språkverkstadens 
handledningsverksamhet samt en genomgång av besöksprotokollen. Synpunkterna som framkom var 
överlag positiva. Vid tiden för Anderssons utredning hade Språkverkstaden varit igång två terminer 
och verksamheten var relativt okänd för både lärare och studenter, vilket också framkom i 
granskningen. En given slutsats var att informationen om Språkverkstaden behövde förstärkas och 
bli effektivare. 

Ett flertal av de studenter som brukat Språkverkstadens handledning har återkommit. Dessa 
studenter har vi delvis kunnat följa upp för att se hur handledningen har fungerat. För en del 
studenter är skrivandet oerhört mödosamt och deras skrivutveckling tar tid. Hos dem ser vi inga 
snabba resultat utan uppmuntrat dem att fortsätta skriva och läsa. Vissa av handledarna har 
uppmanat studenter efter avslutad handledning att höra av sig igen för en kort lägesbeskrivning. Som 
handledare är man givetvis nyfiken på hur studenternas bearbetade texter tas emot vid den aktuella 
utbildningen. Det är också utvecklande för handledarna att veta vad som fungerar och vad som 
fortsatt är problematiskt. Någon systematisk uppföljning av alla studenter har däremot inte ansetts 
möjlig. 

Omvärldskontakter 

Vi samarbetar med flera olika enheter vid universitetet. Birgitta Hydén vid Stöd till studenter med 
funktionshinder anser vi vara en av flera nyckelpersoner i samverkan med andra sektioner. Förutom 
att hon ingår i vår referensgrupp är hon en betydelsefull diskussionspartner och har varit ett stöd för 
verksamheten. Hydén är delvis den som initierat verksamheten omkring studenter med läs- och 
skrivsvårigheter. Eftersom hennes kunskaper avseende stöd till studenter med särskilda problem är 
stor skulle det vara en fördel om samarbetet kunde utvecklas. Ett sätt vore att knyta Hydén tydligare 
till verksamheten. 

 Studenthälsan är också en viktig samarbetspartner, men hittills har samarbetet 
huvudsakligen inneburit att de ingår i vår referensgrupp med en representant. Studenter med 
talängslan brukar vi rekommendera att kontakta Studenthälsan eftersom de anordnar kurser i ämnet. 
Också här kan vi tänka oss en mer utvecklad samverkan. 

 Ytterligare en betydelsefull kontakt är Birgitta Tollmer som arbetar vid Centrum för 
vuxnas lärande, som är en kommunal verksamhet. Studenter med betydande läs- och 
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skrivsvårigheter har möjlighet att söka sig till Centrum för vuxnas lärande för att få stöd i sin 
språkutveckling. Tollmer ingår i Språkverkstadens referensgrupp och har bidragit med viktiga 
insikter. Eftersom verksamheten hon förestår är kommunal är det inte givet att universitetets 
studenter kan beredas plats där, och det är som tidigare nämnts endast studenter med svåra problem 
som kan komma i fråga. 

Det mest utvecklade samarbetet sker på fakultets- och institutionsnivå, och Språkverkstaden har 
genomfört flera olika samarbetsprojekt. Vid lärarutbildningen och juridikum håller vi en 
introduktionsföreläsning om akademiskt skrivande på studenternas första termin. Därefter 
återkommer vi med som tidigare nämnts med utflyttad handledningsverksamhet. Vi upplever att ett 
mer utvidgat samarbete med lärarutbildningen är önskvärt. Det är dock inte helt lätt att överblicka 
lärarutbildningens organisation och vi har haft svårigheter att veta vem som är ansvarig för vad. För 
närvarande arbetar föreståndaren med att etablera kontakter vid lärarutbildningen, vilket 
förhoppningsvis betyder ett fördjupat samarbete. Bland annat utvidgas verksamheten vid 
lärarutbildningen höstterminen 2007 där Språkverkstaden ska delta i utbildningen inom allmänt 
utbildningsområde 1 (AUO1) som alla blivande lärare går igenom. 

Under två terminer genomförde vi en försöksverksamhet med Sociologiska institutionen omkring 
deras C- och D-uppsatser. Några av våra handledare språkgranskade och kommenterade hela 
uppsatser för att sedan diskutera den språkliga behandlingen med uppsatsförfattarna. Utifrån 
diskussionen bearbetade därefter uppsatsförfattarna uppsatsen. Vi fann dock att verksamheten var 
alldeles för resurskrävande (och att problemen inte bara gällde den språkliga utformningen) och 
försöker nu inrikta oss på att utbilda ämneshandledarna så att de även kommenterar studenternas 
textbehandling och språk på ett tidigt stadium. Språkverkstaden deltar fortlöpande med föreläsningar 
om skrivande vid Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för biologisk grundutbildning och 
utbildningen för humanistingenjörer. Under hösten 2006 och våren 2007 har Språkverkstaden 
samarbetat med Rebecca Kung vid Fysiska institutionen och Allan Rodhe vid Institutionen för 
geovetenskaper i att utveckla rådgivningen kring skrivande. Detta samarbete har fallit väl ut och vi 
hoppas på en fortsättning i någon form. Med farmaceutiska fakulteten har Språkverkstaden flera 
samverkansprojekt på gång. En nyckelperson i detta sammanhang är Claës Linder. Språkverkstadens 
handledare för diskussioner med FarmKom, och under vårterminen 2007 deltog ett antal handledare 
som språkrådgivare vid en av delkurserna i utbildningen till apotekare. 

 För att samarbetet med olika utbildningar ska fungera behövs det ofta en 
kontaktperson vid utbildningen som har tid och lust att engagera sig. Vi strävar efter att bli en 
integrerad del av utbildningen och då krävs en dialog med de undervisande lärarna. 
Språkverkstadens handledare behöver vägledning i hur den språkliga handledningen ska organiseras. 
Alla måste vara överens om formerna för samarbetet. Vi menar också att det är viktigt att de 
undervisande lärarna tar skrivandet på allvar, eftersom all vetenskap kräver en god förmåga i att 
kommunicera, både skriftligt och muntligt. 

Redan från början har Språkverkstaden ingått i det nationella nätverk för språkverkstäder som finns 
etablerat. Kontakterna var som mest intensiva i inledningsskedet, eftersom det kändes viktigt att dra 
nytta av andra språkverkstäders erfarenheter. Därefter har vi deltagit i nationella träffar som sker en 
gång om året. Vi dessa tillfällen erbjuds deltagarna alltid några intressanta och nyttiga föreläsningar i 
olika ämnen relaterade till verksamheten. Inte minst viktig är de mer informella samtalen med 
handledare från de olika språkverkstäderna. Under hösten 2007 ska Språkverkstaden vid Uppsala 
universitet ansvara för en nätverksträff. Till den har Åsa Wengelin vid Lunds universitet inbjudits 
för att tala under temat vuxnas läs- och skrivsvårigheter. Nätverksträffarna ger alltid anledning till 
reflektion omkring den egna verksamheten, och vi upplever att vi ofta får med oss något bra som kan 
omsättas i Språkverkstadens verksamhet. Det känns viktigt att nätverket får finnas kvar 
och utvecklas. 
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Utveckling och framtid 

Språkverkstaden har sedan starten ständigt utvecklats och verksamheten är flexibel. Handledningen 
av enskilda studenter har varit en prioriterad del och handledarna har hög kompetens, såväl inom 
svenska som engelska. Vi har genom Institutionen för nordiska språk tillgång till erfarna handledare 
och pedagoger med forskningsbakgrund. Handledarna är mycket engagerade och samarbetsklimatet i 
Språkverkstaden är god. Under åren har Språkverkstaden skapat ett kontaktnät inom universitetet 
som har bidragit till fler insikter om vad som kan och bör göras inom ramen för Språkverkstaden. 
Referensgruppen har varit en viktig instans, både i diskussionerna av verksamheten och i spridandet 
av information. Många bra idéer har uppkommit i dialogen med referensgruppen liksom i det 
nationella nätverket. Språkverkstaden har hela tiden haft en stabil ekonomi. 

Trots att Språkverkstaden redan samarbetar med flera enheter kan arbetet utvecklas. Vi har t.ex. få 
samarbetspartners inom naturvetenskap och medicin, men även inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Vi strävar som tidigare nämnts efter att bli en integrerad del av utbildningarna, 
och det kräver förstås ett visst engagemang från de undervisande lärarna, vilket de kan uppleva som 
ytterligare en arbetsuppgift i ett redan pressat arbetsschema. Vi tror att studenterna har mycket att 
vinna på att få språklig handledning i ett tidigt skede av utbildningen. Verksamheten med utflyttade 
språkverkstäder borde ha kommit längre. Intresset för dessa bland undervisade lärare är stor. Vi 
måste dock noga planera detta så att resurserna räcker till alla de olika aktiviteter vi önskar utveckla. 
För närvarande har vi ingen handledare som är specialiserad på läs- och skrivsvårigheter, vilket vi 
borde ha. Vi har inte heller några bra former för att arbeta med dessa studenter. Marknadsföringen 
kan givetvis bli effektivare, och informationen till utbildningsansvariga bör systematiseras. 
Språkverkstaden behöver helt enkelt utveckla tydliga strategier och rutiner omkring marknadsföring 
och informationsspridning. 

Språkverkstaden vill även fortsättningsvis satsa och utveckla den individuella handledningen av 
studenter. För att få fler besökare är det önskvärt med ytterligare flexibilitet i besökstiderna, och 
utökning av rådgivning per e-post. Information på webben kan i detta sammanhang också breddas 
med skrivtips och skrivinformation, uppsatsanvisningar i olika ämnen och svar på vanliga 
språkfrågor. Hur mycket individuell handledning vi kan erbjuda är givetvis en resursfråga, men 
troligt är att de besökande studenterna ökar i antal, ju mer etablerad verksamheten blir. I framtiden 
vill Språkverkstaden också använda sitt kontaktnät för att vidare utöka samarbetet med olika 
institutioner och enheter och att sträva efter att bli en integrerad del av den obligatoriska 
undervisningen i skilda ämnen. En annan viktig uppgift är att utbilda de undervisande lärarna att 
även handleda i skriftlig framställning. Med de resurser vi har idag måste alla sådana nya större 
engagemang analyseras noga så att inte andra delar av verksamheten blir lidande. Språkverkstadens 
handledare måste fortsätta att utveckla sin handledarkompetens hela tiden; handledarna behöver t.ex. 
ytterligare utbildning i skrivmönster från skilda ämnesområden. Hur man skriver vetenskap skiljer 
sig nämligen mellan de olika vetenskapsområdena. Det vore en fördel om handledarna fick 
specialkompetens om skrivande inom de olika vetenskapsområdena. För att Språkverkstadens 
verksamhet ska stabiliseras behövs en långsiktig strategi. På sikt bör föreståndaren och några av 
handledarna blir mer stationära i verksamheten för att skapa kontinuitet. 

Referensgruppen 

Redan tidigare i självvärderingen har vi vid ett par tillfällen nämnt hur viktig vi anser att 
referensgruppen har varit för verksamheten. Gruppen har fungerat både som rådgivande organ och 
som diskussionsforum och idégivare till verksamheten. Dessutom har rerefrensgruppens medlemmar 
spridit information om Språkverkstadens verksamhet i olika sammanhang. Vid ett par mötestillfällen 
har frågan om referensgruppens roll diskuterats, bl.a. om gruppen har mandat att ta beslut om 
verksamheten. Hittills har föreståndarna för Språkverkstaden följt de flesta av referensgruppens råd, 
men vad händer om det uppstår en konflikt?  

Här följer en sammanfattning av de synpunkter som framkom vid mötet med referensgruppen den 16 
april 2007, då gruppens roll och uppgifter diskuterades. Referensgruppen anser att den fyller en 
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viktig funktion och att den även fortsättningsvis bör förbli kvar. Sammansättningen av gruppen bör 
innefatta representanter från olika utbildningsområden och fakulteter. Förutom ämnesrepresentanter 
bör gruppen innehålla företrädare som på olika sätt arbetar med studenter: Studentkåren, 
Studenthälsan, Studerandebyrån, Universitetsbiblioteket, Centrala studievägledningen och Enheten 
för kvalitet och utvärdering. Den viktigaste utgångspunkten för att ingå i referensgruppen måste 
dock vara att man känner stort engagemang för Språkverkstadens verksamhet. Idag finns det ingen 
systematiserad beslutsgång av hur valet av representanter ska gå till väga. Ett förslag är att fakulteter 
och motsvarande organ utser företrädare till referensgruppen.  

Referensgruppen bör inte heller i framtiden vara ett beslutsfattande organ, utan dess roll ska vara att 
fungera som diskussionsgrupp och bollplank. Gruppen bör även vara ett forum för studentaspekter 
och ta fasta på behov från olika områden. Dessutom bör gruppens medlemmar fungera som en länk 
till de olika verksamhetsområdena och kontinuerligt hjälpa till i informationsspridandet av 
Språkverkstadens verksamhet.  

Strategier 

Redan tidigare i denna självvärdering har vi delvis redovisat vilka strategier som är vår utgångspunkt 
för den framtida utvecklingen av Språkverkstaden. Detta avsnitt sammanställer och framhåller åter 
igen de strategier vi vill upprätta för verksamheten. 

 Den enskilda handledningen av studenter vill vi även fortsättningsvis ska vara det 
viktigaste verksamhetsområdet. Vi önskar i större utsträckning än hittills verka i studenternas 
närmiljö. Som ett komplement till den förbokade handledningen vill vi utveckla någon form av 
öppen mottagning. Placeringen av den bör vara nära studenterna och en idé är att utnyttja 
bruksbiblioteken. Man kan t.ex. tänka sig att någon av Språkverkstadens handledare finns på plats 
vissa bestämda tider vid bruksbiblioteken. Vid dessa handledningar skulle endast frågor av enklare 
art behandlas. Även handledningen via webben bör utvecklas och där finns många möjligheter. 
Språkverkstaden vill också sträva efter att i större grad använda sig av utflyttade språkverkstäder. 
Dessa kan inrikta sig på särskilda kurser eller terminer inom olika utbildningar. 

 Vi måste utarbeta en fungerande modell för handledning och stöd av studenter med 
läs- och skrivsvårigheter. Det blir också alltmer uppenbart att fler studenter behöver stöd i 
utvecklingen av en mer avancerad lästeknik. Detta borde vara en prioriterad verksamhet enligt vår 
mening och specialkompetens för ändamålet måste utvecklas inom Språkverkstadens 
handledargrupp. 

 Samarbetet med olika enheter vid universitetet måste utvecklas. Även om vi idag har 
ett fungerande kontaktnät gäller det endast vissa områden. Här finns massor att göra! Projekt som 
DiaNa och FarmKom har stor betydelse för studenternas syn på muntlig och skriftlig 
kommunikation. Fler sådana projekt borde skapas vid de olika utbildningarna vid universitetet och i 
denna process kan Språkverkstaden ingå med både utbildare och handledare. Språkverkstaden ska 
inte endast inrikta sig på studenterna, utan även på de undervisande lärarna och tillhandahålla dem 
strategier för hur man stöder studenternas språkutveckling. Insatser i den reguljära undervisningen 
med t.ex. föreläsningar och textgranskning för större grupper av studenter är också något som bör 
utvecklas. Det finns även behov av grundläggande kurser eller liknande i fackmässigt skrivande i 
utbildning och arbetsliv.2 Övningen i akademiskt skrivande bör ingå i de reguljära 
utbildningsprogrammen med anknytning till studenternas ämne och utbildning. Detta stämmer även 
väl med universitetets pedagogiska program. Satsningar av det här slaget innebär en höjning av 
utbildningskvaliteten vid universitetet i stort. 

 Handledning i muntlig framställning har hittills inte efterfrågats i någon större 
utsträckning av de besökande studenterna. Kompetens i muntlig framställning är dock minst lika 

                                                        
2 Se t.ex. en enkätstudie genomförd av Uppsala studentkår våren 2007: Så skapar vi ett universitet för alla!, där hjälp 
att skriva akademiska texter efterfrågades i hög utsträckning.  
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viktigt som den i skriftlig framställning. I framtiden bör Språkverkstaden anlägga tydlig fokus även 
på denna typ av handledning, och den bör givetvis omfatta både svenska och engelska. 
Språkverkstaden ska vara ett komplement till Studenthälsans kurser ”Våga tala”, som är eftersökta. 
Språkverkstadens handledning ska främst inrikta sig på textbildning och språkbruk. 

 En av Språkverkstadens större besöksgrupper är studenter som inte har svenska som 
modersmål. Den handledning Språkverkstaden kan erbjuda behöver i många fall kompletteras. 
Många av de besökande studenterna skulle behöva genomgå en mer övergripande utbildning i 
skriftlig och muntlig framställning. Vid Institutionen för nordiska språk finns ett antal kurser som 
riktar sig mot studenter som inte har svenska som modersmål, som Svenska för utländska studenter 
(SVUS).  En tanke som har diskuterats är att Språkverkstaden skulle erbjuda dessa kurser till 
Språkverkstadens besökare och anpassa undervisningen till studenternas schema. Problemet är att 
studenterna redan är tidspressade och att det kan vara svårt att läsa kurser av det här slaget vid sidan 
av den reguljära utbildningen. Att ta studieuppehåll för att utveckla den svenska språkkompetensen 
är av ekonomiska skäl inte ett attraktivt alternativ. Ett mer radikalt förslag vore om dessa studenter 
gavs möjlighet att på universitetets bekostnad, t.ex. genom stipendium, under en kortare period 
studera inom ramen för SVUS.  

 En viktig förutsättning för att Språkverkstaden ska kunna verka inom ramen för de 
redovisade strategierna i denna självvärdering är att verksamheten permanentas vid universitetet. På 
så vis skapas en visshet att Språkverkstadens arbete får en kontinuitet. Organisatoriskt anser vi att 
det finns många fördelar att Institutionen för nordiska språk får fortsatt förtroende att driva 
verksamheten. Språkverkstadens verksamhet hittills fungerar i grunden bra, men behöver utvidgas. 
Om de framtida strategierna ska genomföras krävs dock utökade resurser. 

2007-07-04 

För Språkverkstaden 

Institutionen för nordiska språk 

 

Sonja Entzenberg   Ulla Melander Marttala 
    Kerstin Thelander 
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Bilaga 1  

 

Institutionen för nordiska språk 

   RAPPORT  
    2003-02-27 

 

Rektor 

  Uppsala universitet 

 

Språkverkstad vid Uppsala universitet 
Uppdrag 

Enligt Rektors beslut 2002-12-17 har Institutionen för nordiska språk fått uppdraget att organisera 
och driva en språkverkstad vid Uppsala universitet. Till uppdraget hör att senast 1 mars 2003 lämna 
en rapport till Rektor med en redovisning av hur institutionen valt att organisera Språkverkstaden 
beträffande såväl verksamhetsinnehåll som personalbesättning. Nedan följer den plan för 
organisation och bemanning som vi beslutat anta. 

Arbetsgrupp 

Planeringsarbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av följande personer: Görel Bergman-
Claeson (universitetslektor, studierektor för grundutbildningen), Rut Boström Andersson 
(universitetslektor, programansvarig för Översättarprogrammet, Basic Swedish för utbytesstudenter 
samt Collegeutbildningen), Carin Östman (universitetslektor), Lillemor Aronsson 
(universitetsadjunkt) samt Ann Blückert (doktorand). Görel Bergman-Claeson och Ann Blückert har 
dessutom ingått i den arbetsgrupp som utarbetat missivet ”Stöd till studenter avseende muntlig och 
skriftlig kommunikation” (UFV 2001/398) som ligger till grund för förslaget att inrätta en 
språkverkstad vid Uppsala universitet. 

Arbetsgruppen vid institutionen har inhämtat erfarenheter från de språkverkstäder som idag finns vid 
universitet och högskolor i Sverige (information finns samlad i Ann Blückerts rapport Skrivarstugor 
och loggböcker, Enheten för utveckling och utvärdering 2002). Under februari 2003 har gruppen 
besökt språkverkstäder vid universiteten i Umeå och Stockholm, samt vid Södertörns högskola. 
Arbetsgruppen har också tagit del av information från liknande verksamheter i Växjö och Lund. 

Referensgrupp 

En referensgrupp bestående av representanter för olika fakulteter inom Uppsala universitet, 
Studenthälsan och Studentkåren har skapats (se bilaga). Referensgruppen används som ”bollplank” 
både under arbetsgruppens planeringsarbete och under Språkverkstadens startperiod. På så sätt 
garanteras att det behov av stöd och hjälp som studenterna har inom olika fakulteter identifieras på 
ett tidigt stadium. 

Det första mötet med referensgruppen hölls 2003-02-17. Då framfördes bl.a. den mycket starka 
synpunkten att integrerad kommunikationsträning bör förekomma redan från A-nivå. Denna strävan 
betonas också i universitetets verksamhetsplan för år 2003 (2002-11-08, s. 12). Här kan också 
hänvisas till DiaNa-projektet (se vidare www.teknat.uu.se/diana).     

Målgrupp 

Språkverkstaden skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla studenter vid Uppsala universitet som 
upplever ett behov av att stärka sina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning. Verksamheten 
skall också särskilt rikta sig till dem som behöver stöd p.g.a. bristande språkliga grundkunskaper, 
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annat modersmål än svenska, talängslan, dyslexi eller ”skrivkramp”. Inom verkstaden skall finnas 
resurser för enskild handledning, samt för seminarier och föreläsningar om muntlig och skriftlig 
kommunikation. 

För att nå målgruppen skall Språkverkstaden dessutom kunna erbjuda råd till lärare som arbetar med 
studenttexter.  

Ekonomi 

Enligt konsistoriets beslut har 850.000 kr anvisats för uppbyggnad och start av en språkverkstad 
under 2003. Efter en försöksperiod kan utökade resurser övervägas. För lokalkostnader kommer 
särskilda medel att anslås av Rektor. En preliminär budget gällande planeringsarbete våren 2003 och 
genomförande hösten 2003 har upprättats. 

Verksamhetsplan 

Språkverkstaden bör starta under höstterminen 2003. Tidpunkten för start är dock helt avhängig av 
att lokaler finns att tillgå i kvarteret Kemikum (se Lokaler nedan). 

Öppen mottagning 

Språkverkstaden skall bedriva en öppen mottagning, till att börja med fyra gånger per vecka; två 
gånger på dagtid (11–13) samt två kvällar i veckan (17–19), totalt 8 timmar per vecka. Mottagningen 
skall vara bemannad med två lärare/handledare som antingen direkt kan ta sig an studentens problem 
eller boka en tid för senare sammanträffande och genomgång. Vad gäller svårare problem som 
dyslexi, skrivkramp, talängslan osv. skall studenten kunna hänvisas till särskild expertis inom eller 
utom universitetet. 

En mindre uppsättning läsexemplar av relevanta handböcker skall finnas i lokalen. 

Språkgranskning av hela C/D-uppsatser kommer inte att kunna erbjudas. Till stöd för sådana arbeten 
bör i stället finnas textmönster för olika typer av vetenskapligt skrivande. Ev. kan exempeltexter av 
olika slag läggas ut på Språkverkstadens hemsida. 

Lärarkompetens 

1. Lärar-/handledarkompetens inom skriftlig och muntlig framställning finns redan vid Inst. för 
nordiska språk. Här finns också tillgängliga lärare för studenter med annat modersmål än 
svenska. Annan särskild tal-/skrivkompetens hyrs in genom kontakter med bl.a. Stude-
randebyrån och Studenthälsan. 

2. Särskild kompetens skall kunna erbjudas för dyslektiker, studenter med neuro-psykologiska 
problem m.fl. I svårare fall skall Språkverkstaden kunna slussa studenter vidare till specialister. 
För de studenter som lider av ”handikappande talängslan” hänvisas till Studenthälsan. Kortare 
kurser i studieteknik kan ev. ordnas för dem som behöver lära sig hur man strukturerar text för 
att kunna läsa snabbare. 

3. Ev. kommer skrivstöd också att kunna ges till studenter som skriver texter på engelska. Detta 
löses exempelvis genom timarvoderade lärare/handledare från Engelska institutionen. 

Utrustning 

Inom Språkverkstaden skall finnas datorer för genomgång av texter samt för studenternas ev. 
efterarbete. En mindre datorsal med avgränsade arbetsplatser (4–5 platser) bör finnas för detta. Vid 
behov av sådan plats bör anmälan ske på särskilda teckningslistor vid dörren. 

Särskilda rättstavnings- och grammatikprogram för dyslektiker bör installeras på några datorer. 

Information 

1. Information om den kommande Språkverkstaden har börjat spridas redan under våren 2003. 
Artiklar har publicerats i Ergo och Kontakt. Från och med höstterminens start skall information 
spridas inom hela universitetet genom annonser och foldrar samt affischering på strategiska 
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ställen. Utskick av affischer och foldrar kan också ske via de centrala ”veckoutskicken” till 
studierektorer och studievägledare. 

2. Öppna informationsmöten hålls på strategiska platser i samband med terminsstarten hösten 
2003. Sådana samlingar kan vara recentiorsmottagningen, fakultets- och/eller större 
institutionsmöten för studenter. Informationen skall vara kort och tydlig (10–15 minuter). 

3. Tryckt material skall finnas i form av väl synliga affischer och foldrar. Förutom interna utskick 
skall materialet finnas att tillgå på Studentkåren, nationer, i anslutning till huvudentréer och 
matsalar inom universitetet. 

4. Under hösten 2003 skall personal från Språkverkstaden under vissa dagar finnas på olika platser 
inom universitetet för att ge praktisk information om vilken hjälp som kan erbjudas vid besök på 
mottagningen. 

5. En hemsida skapas med hjälp av Informationsavdelningen. Sidan skall finnas lätt tillgänglig via 
universitetets ingångssida, förslagsvis med länkar under både ”Student” och ”Utbildning”. 

Personal 

1. En föreståndare tillika lärare/handledare (20 %) med övergripande ansvar för bemanning, budget 
och övrig administration. 

2. Lärare/handledare/föreläsare i skriftlig och muntlig framställning anlitas motsvarande 1,2 
heltidstjänst (120 %). Totalt bör denna grupp bestå av 6–8 personer som varierande kan delta i 
den öppna mottagningen, ge särskild handledning och/eller hålla lektioner/föreläsa. Tillgängliga 
lärare i muntlig och skriftlig framställning finns idag inom Institutionen för nordiska språk. Här 
finns också motsvarande kompetens för undervisning av studenter med annat modersmål än 
svenska. 

3. Lärare/handledare för studenter med olika slags dyslexiproblematik anlitas till att börja med 
motsvarande 10 % av en heltid. 

Lokaler 

Lokalerna skall enligt uppdraget ligga på central och lätt åtkomlig plats i kvarteret Kemikum. För att 
verksamheten skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt behövs följande utrymmen: 

1. Två mindre arbetsrum (alternativt väl avskilda arbetsplatser) utrustade med datorer för enskild 
bedömning och handledning. 

2. Ett mindre datorrum för handledning i grupp eller enskilt (4–5 datorer med extra breda 
arbetsplatser samt skiljeväggar). 

3. Grupprum med 7–8 studentarbetsplatser (några med fasta datorer, övriga med uttag för bärbara 
datorer). Rummet kan på övriga tider användas som bokningsbart grupprum för annan 
undervisning. 

4. Tillgång till mindre lektionssal för föreläsningar och lektioner (max. 20 studenter). 

5. Litet personalrum med pentry och kaffeautomat. 

Uppsala 2003-02-27 

 

Görel Bergman-Claeson   Rut Boström Andersson 

Lillemor Aronsson   Ann Blückert 

Carin Östman 
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Bilaga  

Språkverkstad 
Arbetsgrupp vid Inst. för nordiska språk 

Namn Funktion e-postadress 

Andersson, Rut Boström Univ.lektor Rut.Bostrom-Andersson@nordiska.uu.se 

Aronsson, Lillemor Univ.adjunkt Lillemor.Aronsson@nordiska.uu.se 

Bergman-Claeson, Görel Studierektor Gorel.Bergman-Claeson@nordiska.uu.se 

Blückert, Ann Doktorand Ann.Blyckert@nordiska.uu.se 

Östman, Carin Univ.lektor Carin.Ostman@nordiska.uu.se 

Referensgrupp 

Namn Inst./fak./projekt Funktion e-postadress 

Ahnesjö, Ingrid DiaNa-projektet Ord. Ingrid.Ahnesjo@ebc.uu.se 

Andersson, Maud Ingenjörsutbildning Stvgl, UTH-kansliet Maud.Andersson@uth.uu.se 

Anger, Mina Språkvet. fakultet Fak.samordnare faksam.sprak@us.uu.se 

Ekerwald, Hedda Sociologi Univ.lektor Hedvig.Ekerwald@soc.uu.se 

Entzenberg, Claes Estetik Univ.lektor Claes.Entzenberg@estetik.uu.se 

Hallén, Lars Företagsekonomi Prof. Marknads-föring lars.hallen@fek.uu.se 

Hydén, Brigitta Studerandebyrån Stöd för funktions-
hindrade 

Birgitta.Hyden@uadm.uu.se 

Lindén, Michael Studenthälsan Psykolog Michael.Linden@sh.uu.se 

Linder, Claes Farmaciutbildn. Univ.lektor Claes.Linder@imbim.uu.se 

Lindqvist, Ulla Medicin Univ.lektor ulla.lindqvist@medsci.uu.se 

Pettersson, Fredrik DiaNa-projektet Ers. Fredrik.Pettersson@ibg.uu.se 

Prage, Synnöve ILU Lärarutb. Synnove.Prage@ilu.uu.se 

Tollmer, Birgitta Vägledningscentrum Adjunkt sv/eng Birgitta.Tollmer@uppsala.se 

 

Möten 

1. Måndag 17/2 kl. 15.15 i SVC 16-2041 (Nordiska språk, seminarierummet) 
2. Måndag 15/9 kl. 15.15 (prel.) 
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Bilaga 2 

Medlemmar Språkverkstadens referensgrupp vt 2007 

Ann Blückert, Institutionen för nordiska språk 
Ingrid Ahnesjö, EBC 
Hedvig Ekerwald, Sociologiska institutionen 
Jaan Grünberg, Företagsekonomiska institutionen 
Birgitta Hyden, Studerandebyrån  
Claës Linder, IMBIM 
Birgitta Tollmer, Komvux, Centrum för vuxnas lärande  
Johanna McElwee, Engelska institutionen 
Monica Norström, Studenthälsan 
Anna Olovsdotter Lööv, jämställdhetsombud, Uppsala studentkår  
Susanna Hansson, studentombud, Uppsala studentkår 

Inger Gröning, Institutionen för didaktik 
Katarina Westerlund, Teologiska institutionen  
Inger Algård-Almgren, Universitetsbiblioteket  
Maria Aarflot-Lundgren, Juridiska institutionen  
Wivica Dahlberg, Juridiska institutionen  
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Bilaga 3. 

Besöksstatistik för Språkverkstaden 

 

Termin Antal besökare 

Ht 2003–vt 2004 33 

Ht 2004 1) 36 

Vt 2005 2) 114 

Ht 2005 3) 98 

Vt 2006 108 

Ht 2006 83 

Vt 2007 91 

 

1) Utökade bokningsmöjligheter införda: ”fria” telefontider, e-postbokning utökad; mer informativ 
och lätthittad webb-sida. 

2) Engelsk mottagning inrättad. 

3) Särskild utflyttad mottagning för juridikstudenter införd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


