
 

  

  

 

 

”Det är ett bra ställe att komma till om 
man behöver hjälp”. 

Studenters och lärares erfarenheter av samt förväntningar på 
studieverkstaden 

 
 
 

Ann-Christin Torpsten 

 

Institutionen för 
pedagogik 



 

 0



 

 1

Sammandrag 
På uppdrag av universitetsbiblioteket har Ann-Christin Torpsten, tidigare Institutionen 
för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linneuniversitetet, genomfört en del 
av en utredning av Studieverkstadens uppdrag och framtida roll gällande utbildningsstöd 
och handledning. Uppdraget har genomförts i form av insamling och sammanställning 
av data från öppna intervjuer med studenter vilka har vänt sig till den samma och lärare 
som har rekommenderat studenter att vända sig till studieverkstaden för utbildningsstöd 
och handledning. För att skapa utgångspunkt för frågeställningar i student- och 
lärarintervjuerna inleddes studien med frågor till studieverkstadens handledare.  

 

Det blir tydligt att både studenter och lärare i hög grad uppskattar studieverkstadens 
verksamhet liksom att studenter kan få stöd och handledning när det gäller olika slag av 
texter, olika sorters problematik och vid olika tidpunkter i utbildningen. Det finns ett 
stort behov av utbildningsstödjande verksamhet, den måste finnas och kunde gärna 
byggas ut. Studenter vänder sig till studieverkstaden både före och under utbildningen 
medan lärare rekommenderar studenter att vända sig till studieverkstaden under 
utbildningen. Oftast efterfrågas och rekommenderas stöd och handledning när 
examensarbetet ska skrivas. Det utbildningsstöd och handledning som omtalas av 
studenter och lärare handlar om att få hjälp med ordval, språkligt innehåll, att förstå vad 
som är fel i en uppgift eller hitta nya vägar att uttrycka sig i det akademiska skrivandet. 

 

Studenter understryker att individuell handledning är bästa sättet och det upplevs ge bäst 
resultat. Alla studenter har olika behov och både studenter med svenska som modersmål 
samt med svenska som andraspråk rekommenderas av lärare att vända sig till 
studieverkstaden varför det individuella behovet av utbildningsstöd och erbjudet 
utbildningsstöd tros vara olika.  

 

Både studenter och lärare har höga förväntningar på det utbildningsstöd och den 
handledning som erbjuds. Både studenters och lärares osäkerhet och tveksamhet 
gällande vad för sorts stöd som kan förväntas respektive erhållas och i vilken grad är 
dock påtaglig. Lärare uttrycker också sin osäkerhet om vilka förväntningar 
studieverkstadens handledare har på dem. 

 

Mer och tydligare information från studieverkstadens sida önskas av både studenter och 
lärare. En ytterligare informationsbrist framträder eftersom lärare inte alltid vet om 
studenter, på deras rekommendation, har uppsökt studieverkstaden då det ibland inte 
syns några resultat av extra handledning i texterna. 

 

Lärare önskar utökat samarbete med studieverkstaden både i form av att lära av varandra 
och som föreläsningar om exempelvis referenshantering. Studenter och lärare önskar 
vidare att studieverkstadens tillgänglighet ökar både gällande handledningstid, 
lokaliteter och lokalers placering. Trots att studieverkstaden är placerad i 
universitetsbibliotekets lokaler, på båda campus, framstår den som undangömd och 
osynlig. Det digitala teknikstöd som finns visar sig vara dåligt förankrat både hos 
studenter och hos lärare. 
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Uppdraget 
På uppdrag av universitetsbiblioteket har Ann-Christin Torpsten, tidigare 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linneuniversitetet, 
genomfört en del av en utredning av Studieverkstadens uppdrag och framtida roll 
gällande utbildningsstöd och handledning. Uppdraget innebar insamling och 
sammanställning av data i form av intervjuer med studenter och lärare vilka kan tjäna 
som underlag för utredning av denna verksamhet. Öppna intervjuer med studenter 
vilka har vänt sig till den samma och lärare som har rekommenderat studenter att 
vända sig till studieverkstadens verksamhet, har genomförts. Utgångspunkt för 
intervjuerna, som genomfördes januari – februari 2013, var erbjudet, erhållet och 
efterfrågat utbildningsstöd samt handledning, förväntningar på och tillgänglighet till 
det samma. I föreliggande rapport presenteras de intervjuades erfarenheter av 
ovanstående beskrivna verksamhet med hjälp av redovisning av student- och 
lärarintervjuer. Redovisningen sker tematiskt och i löpande text som styrks med citat 
från genomförda intervjuer.  

 

Tillgänglighet – sammanhang och erbjudanden 
På Linnéuniversitetets båda campus finns speciella lokaler till Studieverkstadens 
verksamhet. Studieverkstaden är förlagd till universitetsbibliotekets lokaler och 
uppfattas vara ”Väl tillgängligt. Inte krångligt. Bra skyltat”. Lokaliteterna beskrivs 
av både studenter, lärare och handledare på studieverkstaden som ändamålsenliga för 
individuell handledning eller mindre grupper. ”Jag har varit i den ena. Tyckte den 
var tillräckligt stor, om man är fler kanske det är svårare” och ”Det är ett bra ställe 
att komma till om man behöver hjälp”. Men upplevelsen av att studieverkstaden är 
osynlig blir också uppenbar eftersom ”den gömmer sig borta i hörnet” på biblioteket. 

 

Av intervjuerna framkommer att både studenter och lärare upplever det 
utbildningsstöd som studieverkstadens verksamhet erbjuder som mycket bra och man 
uppskattar den utbildningsstödjande idén. I studentintervjuerna hörs att ”Jag 
planerar att gå dit inför varje tenta” och lärare säger att ”Språkverkstaden måste 
finnas. Den får gärna byggas ut”. Då allt fler studenter upplevs ha svårigheter att 
uttrycka sig i skrift är det ”bra att det finns en stödjande verksamhet”. Studenter 
”kommer in på lägre betygsunderlag” och det ”öppnar upp för fler”. Studenters 
behov av att få hjälp med att formulera sig i skrift, med texters struktur och med 
stavning beskrivs som påtaglig i termer av att ”språket bär ju inte, språket är så 
torftigt, grammatiska orimligheter, inte hela meningar, man staplar fakta, man vet 
inte hur man refererar”. Ett behov av den utbildningsstödjande verksamheten 
uttrycks tydligt. Vad lärare upplever som mindre bra är att studenter inte tar emot 
erbjudande om stöd utan vill klara sig själva.  ”Alla nappar inte på erbjudandet. Sen 
handlar det om eget ansvar också”. Lärare framhåller vidare att inte alla studenter 
varit nöjda med efterfrågat och erhållet stöd.  
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Information – verksamheten når studenter och lärare  
Det framkommer av intervjuerna att studenter har fått vetskap om studieverkstaden 
redan innan studietiden och via kanaler utanför universitetet. Nyantagna studenter 
informeras vid studiestart om studieverkstaden samt om den utbildningsstödjande 
och handledande verksamheten som är disponibel för alla studenter. ”Det fick jag 
veta av min lärare när vi hade visning av UB”. Av intervjuerna blir det också synligt 
att information om studieverkstaden når studenter via kurskatalogen och 
universitetets hemsida. ”Jag visste att det fanns, men trodde att man kommer dit om 
man fick tillbaka något som inte var godkänt. Men dom sa att jag kunde få hjälp 
ändå” 

 

Av lärarintervjuerna framkommer att lärare hämtar information om 
studieverkstaden från bibliotekets hemsida. Informationen omtalas som bra men inte 
tillräckligt känd. ”Det är väldigt tydlig på bibliotekets hemsida och numera är det så 
att man kan klicka sig in lätt att kontakt med dem också”. Lärares medvetenhet om 
studieverkstadens verksamhet är också sammankopplad med erfarenhet av 
uppskattade språktester som genomförts i nya studentgrupper. ”För då fick 
studenterna erbjudande att de kunde gå till språkverkstaden. Lärare menar att det är 
”bra att det används, för används det inte så kan det kanske eventuellt tas bort eller 
läggas ner”. Annat bra med studieverkstadens verksamhet är att studenters 
medvetenhet om sitt skrivande och sin skrivutveckling ökar.  

 

Som problematiskt framstår dock att både studenter och lärare är osäkra på vilket 
utbildningsstöd och vilken handledning som kan erbjudas, med vilka spörsmål 
studenter kan vända sig dit och när eller i vilket omfång utbildningsstöd och 
handledning kan erbjudas. Av studenter och lärare intervjuerna kommer det också 
fram att inte alla känner till det teknikstöd som exempelvis finns i form av talsyntes 
eller om förlängd skrivtid m.m. Detta framstår som bekymmersamt. 

 

Förväntningar på studieverkstaden 
Studenters förväntningar på studieverkstaden kan handla om ”att dom skulle tala om 
för mig vad det var som saknades i mina texter och vad jag skulle tänka på”. Det 
handlar också om förväntningar om att ”hitta nya vägar, få tips till att klara av det 
där” samt att kunna få tid för att komma på individuell handledning. ”Kraven ökar ju 
och jag fick ju mer påpekanden och då visste jag inte vad det var som var fel”. 
Studenter förväntningar på studiestödet och handledningen handlar om att få stöd i 
det alltmer krävande skrivandet samt att få lärares synpunkter och kritik på texter 
förklarat. 

 

Det blir också uppenbart att lärare har förväntningar på studieverkstadens 
verksamhet i form av handledning och stöd till studenter när det gäller skriftlig 
produktion. ”Jag har jättemycket förväntningar på dem”. Lärare förväntar sig att 
studieverkstadens handledning av studenters texter behandlar ”ordval, hur man 
konstruerar meningar så der blir förståelig, satsradningar, det språkliga innehållet, 
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grammatiken.” Det räcker ofta inte bara med ett tillfälle utan lärare förväntar sig att 
studenter ”måste få hjälp under en längre period”.  

 

Lärare förmodar vidare att studieverkstaden i sin tur har förväntningar på dem som 
handledare när det gäller studenters examensarbete och examensarbetets 
övergripande struktur. Det framstår dock som problematiskt att man som lärare inte 
vet vilka studieverkstadens förväntningar på lärare är. 

 

Vidare framkommer att både studenter och lärare kan uppleva förvirring och att 
”studenter hamnar mellan två stolar… så blir de mer osäkra” när handledare på 
studieverkstaden även har handlett examensarbetets innehåll, vilket lärare inte 
förväntar sig. Att studieverkstadens handledare handleder innehåll blir i 
sammanhanget exempel på att studieverkstadens stöd och handledning inte alltid 
motsvarar de förhoppningar lärare har. Det är också exempel på de oklarheter som 
finns gällande vilka funktioner lärare respektive studieverkstadens handledare har 
och kan förväntas ha när det handlar om utbildningsstöd och handledning till 
studenter. 

 

Vända sig till studieverkstaden – hur och när  
Studenter kan uppsöka studieverkstadens handledare både via mail och via fysiska 
besök. Utbildningsstöd och handledning kan erhållas flera gånger men studenters och 
lärares osäkerhet kring detta framkommer i intervjuerna. ”Det var en gång jag satt 
där sedan får man väl be om en ny tid”. Vanligast och mest uppskattat förefaller det 
vara att student skickar en text till någon av studieverkstadens handledare varpå det 
avtalas handledningstid med studieverkstadens handledare och studenten kan erhålla 
individuell handledning. ”Jag hade mailat min hemtenta till XX…. Och så gick vi 
igenom den”. Av studentintervjuerna blir det dock synligt att detta förfarande, av 
studenter, också kan upplevas svårt och stressande eftersom ”jag skriver inte över en 
natt. Vill gärna ha några dagar på mig innan jag skickar in den” och tiden för 
inlämning av text känns ibland kort. 

 

Studenter söker upp studieverksamheten. ”i förebyggande syfte” och ”kontaktade 
dom i somras för jag behövde hjälp att lämna in den första” uppgiften. Av 
intervjuerna framgår också att kontakten tas under hela studietiden, allt ifrån i 
samband med antagningsbesked till under genomförande av examensarbetet. ”Jag 
sökte upp dom innan jag började på universitetet för jag är gravt dyslektisk men är 
godkänd på allt hittills, men fick en massa kritik av den läraren jag hade på första 
svenskkursen”. Under studietiden tar studenter oftast kontakt med studieverkstaden 
när tentor eller andra texter blivit underkända eller när de har fått tillbaka texter där 
lärare kommenterat vad som behöver justeras i de olika texterna. ”Oftast kommer 
man till dom om man fått tillbaka når som man ska rätta till”.  Under 
utbildningstiden tar studenter också kontakt med studieverkstaden efter 
rekommendation från lärare.  
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Det framgår vidare att efter första kursen har ingen lärare nämnt studieverkstaden. 
Det framkommer också att studenter har vetskap om att individer, vilka tidigt blivit 
rekommenderade att uppsöka studieverkstaden, senare har avbrutit sina studier. 

 

Lärare rekommenderar studenter att vända sig till studieverkstaden för att få stöd 
och handledning när de ”har svårt att uttrycka sig skriftligt”. Enligt intervjuade 
lärare är det framför allt när examensarbetet ska skrivas och i sammanhanget 
framträder uppfattningen att ”textverkstan är något man bara vänder sig till vid 
examensarbeten” synlig. Detta framstår som problematiskt. Men, lärare uppger också 
att de har rekommenderat studenter att uppsöka studieverkstaden för handledning av 
andra skrivuppgifter än examensarbetet. 

 

Av intervjuerna framkommer vidare att lärare upplever det som svårt när studenter 
inte vill ”kännas vid att de inte kan skriva bättre”. Som lärare kan man heller inte 
veta om studenter, efter inrådan, vänder sig till studieverkstaden eller vad de har får 
hjälp med eftersom ”jag har inte sett någon skillnad, då vet jag inte om de varit där 
eller inte”. Ovanstående ter sig som bekymmersamt. 

 

Utbildningsstöd och handledning efterfrågas – anledning 
Studenter uppsöker studieverkstaden för att få utbildningsstöd och handledning 
gällande olika sorters texter. Handledning önskas ”för att jag inte riktigt förstod mig 
på hur man skulle skriva akademiskt och hur man skulle lägga upp det för jag har 
inte gjort det tidigare, skrivit på det pedagogiska sättet”. Studenter efterfrågar vidare 
handledning för att förstå lärares kritik. ”Jag fick kritik på att jag skulle förbättra mig 
men visste inte vad”. Utbildningsstöd önskas vidare för att förstå vad lärare förväntar 
sig eller menar med kommentarer i texterna. ”Jag förstod inte vad läraren menade 
men det förklarade XX för mig”. Av studentintervjuerna framkommer vidare att det 
efterfrågas handledning när texter inte har ”tillräckligt hög akademisk nivå och inte 
tillräckligt ordval och en grammatik som inte höll på universitetet”. Detta anges som 
anledning för lärare att råda student att efterfråga stöd. 

 

Studenters behov av utbildningsstöd och handledning framkommer också när det 
handlar om kurser på engelska, läsning av engelsk litteratur eller när texter ska 
skrivas på engelska. ”Jag har inte kommit dit ännu, jag misstänker att jag kommer 
att söka upp dom när vi ska ha tenta på engelska för det är jag inte bekväm med”. 

 

Det framhålls av lärare som särskilt bra att studenter kan efterfråga utbildningsstöd 
och handledning som handlar om alla sorters språkbehandling och ”inte bara 
stavning”. Det stöd lärare också förstår att studenter är i behov av också handlar om 
”att läsa texter och få synpunkter, sen vet jag att för dyslektiker finns mer stöd att 
få”. Då utbildningsstödet av lärare uppfattas vara tänkt för alla studenter tolkas det 
inte vara styrt speciellt mot exempelvis studenter med svenska som andraspråk. 
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Av de studenter som anses ha anledning att vända sig till studieverkstaden för att få 
utbildningsstöd och handledning finns enligt lärarintervjuerna ”lika många med 
svenska som modersmål som med annan etnisk bakgrund”. Studenters språkliga 
bakgrund kan innebära olika behov av utbildningsstöd och handledning. Påtagligt 
blir att studenter med annat modersmål än svenska, av lärare, upplevs behöva 
exempelvis ”hjälp med ordval”. Enligt studieverkstadens handledare har tidigare, 
inom ett projekt, funnits speciellt stöd att tillgå för studenter med annat modersmål 
än svenska och svenska som andraspråk. 

 

Olika sätt att organisera stöd och handledning  
Av både student- och lärarintervjuerna framkommer medvetenhet om att studenter 
kan erhålla utbildningsstöd och handledning individuellt eller i grupp, skriftligt och 
muntligt.  

 

Stöd och handledning – individuellt  
Av studentintervjuerna framkommer att individuellt stöd och handledning upplevs 
som bäst. ”Det bästa är när man sitter en och en tillsammans med handledaren där”. 
Att individuellt stöd upplevs som det bästa beror på att alla har sina individuella 
behov som kan gälla att läsa och skriva. ”Vi hade min första hemtenta i handen och 
så gick vi igenom den successivt”. Det individuella stödet ger bäst resultat och ”i 
studieverkstaden förklarade XX varför och i vilka grammatiska fall det ska vara och 
vad man ska byta ut. XX förklarade så jag förstod det som hade med min text att 
göra och det har jag nytta av”. Det individuella stödet har också inneburit att student 
”fick med ett blad hem där XX hade skrivit ut olika tips hur man skriver akademiskt, 
vilka ord man använder, ja en massa hur man citerar. Det tycker jag var jättebra att 
man fick med sig något hem”. Denna form av stöd upplevs som bra eftersom det även 
kan vara till nytta i andra situationer som studenten själv kan lösa. Som speciellt bra 
framhålls erhållet stöd och handledning ”trots att jag inte blivit underkänd på 
något”. Annat positivt är ”att dom tog sig tid och var så hjälpsamma och verkligen 
förklarade teori och metod”. Av intervjuerna framgår också att studenter ofta får 
hjälp med att bearbeta texter av närstående. 

 

Stöd och handledning – gruppvis 
Av studentintervjuerna framgår att studenter i stora grupper har erbjudits 
föreläsningar i akademiskt skrivande vid studietidens början. Studenter vars texter 
inte ”hade tillräckligt hög akademisk nivå och inte tillräckligt ordval och en 
grammatik som inte höll på universitetet” har blivit uppropade och uppmanade att 
uppsöka studieverkstaden. Nämnas bör att det inte var handledare från 
studieverksamheten som genomförde dessa föreläsningar. Informationen framstår 
trots detta viktig i sammanhanget eftersom det förknippas med studieverkstadens 
verksamhet. Vid dessa föreläsningar fick studenter övergripande och generella råd 
som är giltiga i många olika sammanhang och om hur vanligt förekommande skriv- 
och stavfel kan rättas till. ”XX rättade 12 och talade om det generella för alla. Då 
förstod jag inte”. 
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För studenter som har specifika läs- och skrivsvårigheter upplevs generell 
grupphandledning dock inte vara framgångsrikt eftersom det oftast krävs individuell 
handledning kring individrelaterade spörsmål. Svårigheter behöver gås igenom på ett 
mer personligt vis för ökad förståelse och utveckling av individens färdigheter. 

 

Teknik och digitalt stöd 
Genom studieverkstadens och bibliotekets försorg har olika tekniska och digitala 
stöd köpts in och installerats på bibliotekets datorer. Även detta ska vara tillgängligt 
för alla studenter. Av intervjuerna framkommer dock att dessa program är dåligt 
meddelade till och förankrade hos både studenter och lärare. Det är ”extremt dålig 
reklam” och ”är det bara till för dom med läs- och skrivsvårigheter” undras. 
Exempel på teknikstöd är stavningsprogram och talsyntes. ”Jag har läst igenom två 
stavningsprogram och med talsyntes skrivit ut och läst varje ord”. De tekniska och 
digitala stöd som finns att använda i datorerna på universitetsbiblioteket kan 
studenter ladda ned på egen dator för att använda vid behov och på annan plats. 
Studenter menar att ”det är bra att dom finns för dom som inte har egna, för det 
kostar att vara student”. Nedladdning kan dock vara förknippat med svårigheter. 
”Jag har försökt ladda ner dom men lyckades inte”. Det framkommer i 
sammanhanget att studenter även har egna program vilka framstår som bättre 
anpassade för deras individuella behov. ”Jag har andra hemma som jag tycker är 
bättre och som jag är van vid de rösterna för jag har jobbat med dom tidigare”. Att 
använda talsyntes kan också vara framgångsrikt när det gäller att läsa texter på 
engelska och där ”är det mycket läser jag med talsyntes”. 

 

Utbildningsstöd och handledning – framtiden 
Av student- och lärarintervjuerna framkommer tankar kring en förändrad 
placering av studieverkstaden ”på bottenplan då blir den ju tillgänglig för alla som 
kommer in för det är ju frågan om plats och så”. Även tankar kring förbättrad 
skyltning för att öka tillgängligheten för studenter framkommer. ”Jag tycker väl att 
dom ska skylta mera att vi hjälper er”. ”Visst läraren nämnde det en eller två gånger 
att språkverkstaden finns men det är inte mycket reklam”. Om studieverkstaden vore 
ännu mer centralt placerad på biblioteket eller hade mer handledningstid att erbjuda 
skulle förmodligen fler studenter hitta dit och behovet är större an tillgången. ”Mer 
öppettider, vad jag förstod så har dom inte öppet så mycket. Dom skulle ha öppet fler 
dagar” säger både studenter och lärare.  

 

Studieverkstadens handledning och stöd till studenter kan också innebära lärande för 
lärare som kan känna sig ”utmanad i den situationen fast jag inte hade tänkt”. En 
ytterligare synergieffekt kan vara att lära av varandra då ”personer som handleder 
examensarbeten träffar personer från studieverkstaden” och det blir ”ett ömsesidigt 
lärande”. Av lärarintervjuer framkommer också positiva upplevelser av att 
handleda och stötta studenter tillsammans med studieverkstadens handledare. ”… en 
konkret handledning tillsammans med xx så nu ser det skapligt ut. Nu kan vi börja 
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jobba med struktur och innehåll.” Det framkommer också att lärare är osäkra på 
studieverkstadens uppdrag och menar att det vore bra om man från studieverkstadens 
håll kunde presentera sig och ”det här hjälper vi till med”. Av både student och 
lärarintervjuerna blir också vad som kan kallas informationsöverföring från 
studieverkstadens handledare till lärare, synliggjord. Student ”mailar en text till XX 
och sen samma text av min första utgåva till läraren. Så läraren fick både det XX fick 
och den rättade versionen”. Detta tillvägagångssätt efterlyser lärare i större 
utsträckning. 

 

Av lärarintervjuerna framgår att studieverkstadens handledare inte tar kontakt med 
dem och att det finns en önskan om samarbete i form av ”föreläsningar för lärare 
och studenter” samt önskemål om övergripande insatser från studieverkstadens sida. 
”Ibland skulle jag vilja få reda på, finns det någonstans man mäter, att dom gör 
någon test när de blir antagna”. Det framkommer en tanke om att i fall studenteter 
redan vid studiestarten fick en uppfattning om sin ”skrivstatus” och handledning 
kring detta så skulle de också kunna återvända till studieverkstaden senare i studierna 
för utveckling av sitt skrivande över tid. Ett annat önskemål som framkommer från 
lärare är att studieverkstaden ska ”ordna föreläsningar om referensteknik, 
forskningsetiska principer” eftersom detta framstår som extra problematiskt när 
exempelvis examensarbetet ska skrivas. Ett förslag från lärare är att studenter som 
inte har svenska som modersmål på studieverkstaden skulle kunna träna ”retorik, 
sitta och argumentera i grupp, höra sin egen röst” för att utveckla sitt akademiska 
språk.  

 


