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Under den senaste tiden har det talats mycket om den sjunkande språkfärdigheten i 

svenska hos studerande som börjar sina högskole- eller universitetsstudier. För att 

bättra på de bristande färdigheterna, som inte räcker till för att klara av de 

yrkesorienterade svenskkurserna som ingår i examina, är högskolorna och 

universiteten tvungna att organisera extra (läs: dyra) preparandkurser som ett 

växande antal studerande är tvungna att ta. I och med det blir grupperna på 

preppkurserna allt större, vilket naturligtvis inte förbättrar inlärningsresultaten. 

Situationen är inte hållbar. 

För att göra någonting åt situationen på gräsrotsnivån, mest för att kanalisera min 

egen hjälplösa frustration som preppkurslärare och studievägledare i språkfrågor vid 

en yrkeshögskola, kontaktade jag några studievägledare vid gymnasier i min 

hemkommun nu i början av höstterminen och bad att få komma och hålla ett 

tiominuters brandtal till gymnasisterna om vikten av att planera på längre sikt när de 

fattar beslut om sina svenskstudier vid gymnasiet. 

Studievägledarna välkomnade mig till skolorna.  Under de första veckorna av läsåret 

träffade jag åtta olika gymnasieklasser, mest ettor men även några tvåor, och 

försökte i mitt tilltal hitta den rätta tonen mellan vädjan och hot, humor och kalla 

fakta. Jag berättade att språkundervisningen vid yrkeshögskolorna och universiteten 

är bunden av språklagen och därför inte kan ge vika och börja nedgradera kursernas 

innehåll även om språkfärdigheterna hos de studerande som kommit in blir allt 

sämre.  Jag försäkrade gymnasisterna om att än så länge tar högskolorna ansvar för 

påbyggandet av de bristfälliga språkfärdigheterna genom att erbjuda 

preparandkurser, men vem vet vad som kommer att hända med dem i och med den 

ständiga besparings- och nedskärningspressen. 

Mitt budskap till gymnasisterna var att de helst av allt skulle skriva svenskan i 

studentskrivningarna, eftersom det automatiskt skulle få dem att ha en mera 

långsiktig inställning till sina svenskstudier. Om de inte ville skriva svenskan, 

rekommenderade jag att de åtminstone borde ta alla gymnasiekurser i svenska och 
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inte bara de obligatoriska. Jag gjorde mig också skyldig till tantaktighet genom att be 

dem att göra sina svenskläxor regelbundet, men det kändes att alla medel och olika 

typer av argument var tillåtna i mitt försök att få ungdomarna att inse att de med 

besluten de fattar i 16-årsåldern håller på att lägga grunden för en antingen relativt 

problemfri eller arbetsam språkstig genom gymnasiet och ända till en 

högskoleexamen. 

Var min propagandaturné värd besväret? Jag vet inte. Om statistiken över antalet 

ungdomar som väljer att skriva svenska i studentexamen om tre år plötsligt visar en 

oförklarlig topp just i min hemkommun vet jag nog vems förtjänst det är, men hur 

sannolikt det är är en annan fråga. Det mest konkreta och positiva med besöken var 

språklärarnas och studievägledarnas tacksamhet över handräckningen från 

högskolevärlden. Fast vi sysslar med samma frågor i vårt arbete inom utbildningen 

samarbetar vi beklagansvärt lite med varandra. De korta pratstunderna i 

lärarrummen innan jag skulle in i klassrummen för att träffa eleverna var orsak nog 

att göra om turnén nästa höst. 
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