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Det första skolskrivandet 

På en flerspråkig skola i södra Sverige har man valt att till största delen använda sig av idén 
om att eleverna ska lära sig läsa genom att skriva (Trageton 2014; Hultin & Westman 2014) i 
årskurs 1–3. Barnen kommer att få skriva texter både på Ipad, dator och med penna. De allra 
flesta barnen är födda i Sverige och har ett annat modersmål än svenska. Texter i ett tema är 
startpunkten för ett forskningsprojekt där elevtexter och skrivförlopp samt elevernas rörlighet 
i sina texter och syn på sig själva som skriftbrukare ska studeras under barnens första 3 skolår.
Genom att följa elevernas skrivande över tid, har vi möjlighet att studera deras kunskaps- och 
skriftspråksutveckling i in- och uttexter (Liberg 2009) som de skriver. Förutom att se på deras 
texter ska några barn intervjuas om sitt skrivande och sina texter, och genom att använda 
ScriptLog (Strömqvist et al 2006) kan vi följa hela skrivprocessen, inte bara läsa den 
slutgiltiga texten som barnen är beredda att lämna ifrån sig. I skrivprocessen kan man få en 
indikation på om barnen har specifika problem när de skriver på svenska som möjligen skulle 
kunna härledas till modersmålet. 

De första texterna är insamlade och vi har intervjuat några elever om deras texter och 
skrivande. Syftet med vår presentation är att visa exempel på vad som karaktäriserar elevernas
första texter och hur de talar om sina texter och sitt skrivande. Dessutom vill vi diskutera hur 
deras texter och skrivande verkar kunna relateras till hur de talar om sig själva som 
skriftbrukare (jfr Lundgren 2013).
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