
Lust att skriva 
 
Bakgrund och syfte 
Under många år som lärare har jag mött skrivande elever i alla åldrar. Jag har arbetat med 
skrivovilliga elever och elever med författardrömmar. Jag har tillämpat traditionell 
skrivundervisning och arbetat processorienterat. Jag har tagit del av aktuell forskning, gått på 
föreläsningar och omprövat min egen skrivteori många gånger. Trots det har mina tankar om 
vad som får eleverna att behålla sitt skrivintresse ständigt omprövats. Vilka är de viktigaste 
komponenterna för att vi ska fortsätta känna lust att skriva? Vilka metoder finns det för att 
uppmuntra ett processorienterat skrivande och hur utvecklar elever bäst sin språkliga tilltro? 
Under våren träder de nya läroplanerna i kraft och implementeringen av dessa pågår för fullt 
ute på landets skolor. Hur ser synen på skrivandet ut i den nya läroplanen? Ger den stöd för ett 
mer processorienterat skrivande?  
 
Det kommunikativa skrivandet 
Det lilla barnet ägnar stort intresse åt de krumelurer som fästs på papper och som förmedlar 
spännande budskap överallt i vår tillvaro. Ofta väcks intresset för bokstäver redan innan 
barnet börjar skolan. Det försöker avbilda bokstäver på egen hand, utan att veta varken 
namnet eller ljudet på dem. Förtjusningen och belöningen ligger i att få de skrivna orden 
upplästa och avkodade.  Det tidiga skrivandet är med andra ord läsorienterat och 
karaktäriseras av att skribenten (läs barnet) är medvetet om att orden ska läsas och förstås av 
en tilltänkt mottagare.1 Det lilla barnet skriver alltså för att förmedla något till någon annan 
och förtjusningen ligger i att få det skrivna ordet uppläst och tolkat.  
Här är en viktig och ofta försummad ingrediens i skolans skrivundervisning. Vikten av att ha 
tilltänkta mottagare glöms bort. Alltför ofta skriver eleverna för en enda tänkt läsare, läraren, 
en person vars funktion ofta är att bedöma texten som färdig produkt.2 En produkt som ofta 
tillkommit under pressande omständigheter, där eleven varken getts tid åt förberedelse eller 
efterarbete.3 Lusten att skriva uppmuntras om vi vet för vem vi skriver och varför. En av 
grundtankarna i den processorienterade skrivundervisningen är att allt som skrivs ska läsas 
eller upplevas av andra. Eftersom skrivprocessen fokuserar på arbetet med en text både före, 
under och efter dess tillblivelse, är dialogen kring texten viktig under hela processen. Om 
eleven vet att texten skrivs för att läsas av någon annan, får skrivandet ett syfte som ökar 
lusten att skriva. 
 
 
Funktion kontra form 
Skrivundervisningen har idag sin bas i formen. När våra barn börjar skolan ägnar de stor tid 
under första skolåret åt att forma bokstäver och träna penngrepp. Med idogt tränande blir de 
allra flesta elever vid slutet av läsåret duktiga på att skriva handstil. Jag skulle vilja påstå att 
en del elever aldrig skriver så fint som i slutet på ettan, eftersom mycket tid har lagts på 
formträning. Tyvärr har det första skrivandet ofta alldeles för lite fokus på funktionen. Där det 
nyfikna lilla barnet innan skolan låtsasskrev och försökte härma bokstäver för att förtjust få 
sin text läst, ägnar nybörjarskrivaren alldeles för mycket tid åt att forma bokstäver rätt. 
Skolans elever måste få många, kravlösa tillfällen till att skriva och formulera sig i text, ett 
skrivande som ska vara fritt från formkrav, riktad till en eller flera mottagare som 

                                                 
1 Siw Strömqvist, Skrivprocessen (Lund 2007) s.48. 
2 Siw Strömqvist, s.59 ff 
3 Siw Strömqvist, s.17 ff 



omdömeslöst uppmuntrar skribenten till att vilja skriva mer. Syftet med skrivandet måste vara 
klart för barnen från början och toleransen för hur en text kan se ut stor. I takt med att 
eleverna blir duktiga läsare kommer de i kontakt med ett bredare utbud av texter, vilket bidrar 
till ett bättre personligt textförfattande.  
Dagens elever skriver alldeles för lite och resultatet är skrivovilliga elever på högstadiet som 
skriver för att uppnå ett bra betyg.4 Därför är det viktigt att funktionen får en framträdande 
plats redan i den tidiga skrivutvecklingen. 
Arne Trageton, pedagog och lärarutbildare vid Högskolan Stord/ Haugesund i Norge, väckte 
stor debatt på hemmafronten när han 1998 hävdade att skolan borde satsa på att låta barnen 
börja lära sig skriva på datorn och vänta med formell inlärning av handskrift till tredje klass. 5 
Hans rön väckte stor uppmärksamhet och många var skeptiska och menade att handskrift var 
basen i all skriv- och läsinlärning . Datorn var något barnen skulle lära sig att använda, men i 
ett senare skede. Arne Trageton var övertygad om att barn som börjat skriva sig till läsning på 
datorn skrev bättre och mer innehållsrika texter i tredje klass än barn som börjat med 
handskrift. Genom ett treårigt projekt med jämförelseklasser kunde man också se att så var 
fallet. Resultatet blev elever som skrev längre texter och som lärde sig läsa fortare. 
Tragetons tankar är värda att ta i beaktande. Hur skulle skolan se ut om den traditionella 
bokstavsinlärningen ersattes av ett mer funktionellt skrivande redan i förskolan? Skulle 
resultaten för svenska skolelever i svenska se annorlunda ut?  
 
Processorienterat skrivande i den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11 
I den nya kursplanen i svenska poängteras redan i syftet vikten av att eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk, så att de får tilltro till sin egen 
språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.6 Eleverna ska 
genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska ges 
tillfällen att skapa och bearbeta texter både enskilt och tillsammans med andra för att utveckla 
textskrivandet.  Läroplanen fokuserar redan i skolår 1-3 på textbearbetning och fortsätter 
under år 4-6 till att även omfatta andra delar av skrivprocessen. Läroplanen lyfter där fram 
vikten av att kunna ge och ta emot respons på texter och uttrycker att eleverna ska ges 
strategier för hur man bearbetar en text både till form och till innehåll.  
 
Sammanfattning 
Elever i skolan motiveras av att ha tilltänkta mottagare till sina texter. Ny teknik gör det 
möjligt att synliggöra texter inte bara muntligt, utan också digitalt t.ex. genom. Smart boards, 
Power point och bloggar. Elever ska tidigt ges förutsättningar att samtala och samverka kring 
sina texter och på så vis lära sig att föra en dialog med andra om hur en text kan utvecklas och 
förändras. Eleverna har en stor förmåga att lära av varandra. Den nya läroplanen ger ett starkt 
stöd för dessa tankegångar och understryker redan i år 1-3 vikten av att elever får ägna sig åt 
textbearbetning. Självklart ska eleverna lära sig språkets strukturer och regler, men de kan 
tillägnas i lärande situationer där texten är ett levande arbetsmaterial, inte enbart en färdig 
produkt.  
 
 
 
 

                                                 
4 Siw Strömqvist, s. 16, s.59. 
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6 Del ur Lgr 11: Kursplan i svenska grundskolan 
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