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Skrivelyst og læring, Sigrid madsbjerg og Kirstens 
Friis (red), Dansk Psykologisk Forlag, 208 sider

Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv, Sigrid 
madsbjerg og Kirsten Friis (red), Dansk Psykologisk 
Forlag, 232 sider

 m
ed temaet skrivelyst retter bøgernes 
mange fremragende artikler søgely-
set mod et vigtigt område, som bør 
styrkes!  I denne anmeldelse relateres 
artiklerne til det pædagogiske arbejde 

og udtrykker nogle af de mange perspektiver, som jeg, 
under læsningen blev inspireret til at kommentere. 
Hensigten er at pege på artiklernes anvendelighed 
i forhold til hverdagens pædagogiske praksis og på 
pædagog/læreruddannelser.   Artiklernes budskab, set 
fra min optik, rettes i høj grad mod det pædagogiske 
arbejde med sprogets indholds- og brugsside, hvilket 
såvel tale- som skriftsprogsmæssigt skal styrkes, hvis 
børns mangfoldige evner skal medtænkes pædagogisk 
inkluderende i såvel daginstitutioner som på skoler. 
Sprogets kommunikative aspekter og gensidigheden 
imellem skriver og læser fordrer forståelse for og 
udvikling af udtryksformer. Dermed er fænomenet 
genrepædagogik aktuelt, og vi kan med fordel udvikle 
den i vores kultur, netop for at styrke elevernes mulig-
heder for at øve sig og udvikle de skriftsproglige kom-
petencer, som de resten af livet har så megen brug for.   
Alle artikler i begge bøger er aldeles relevante i denne 
sammenhæng, og det er mit håb, at de vil blive brugt 
som inspiration til at udvikle pædagogisk sprogpraksis.      

Skrivelyst og tidens pædagogiske 
udfordringer
 I begge bøger præsenterer en lang række kompe-
tente forfattere deres perspektiver på temaet skri-
velyst og udvikling af skriftsproglige kompetencer. 
De mange artikler opfordrer til yderligere fokus på 
børns skrivelyst. Hvordan inspireres børn til at skrive? 
Hvad lærer de ved det? Hvorfor er det så vigtigt, at de 
øver sig i at skrive og anvende skriftsproget i mange 
sammenhænge? Bøgernes artikler kan sagtens læses 
enkeltvis og anvendes som inspiration til at sætte det 
skriftsproglige arbejde på dagsordenen i alle fag og 
aktiviteter i skolen. men bøgernes mange forskellige 
artikler får mig også til at tænke på det inkluderende 
pædagogiske arbejde, som med et transdisciplinært 
afsæt medtænker biologiske, sociale og kulturelle fæ-
nomener i forhold til at forstå læringens kompleksitet 
(valsiner, 2005).   mangfoldigheden og børns meget 
varierende forudsætninger for læring og deltagelse i 
sociale sammenhænge er et vilkår, som udfordrer læ-
rere og pædagoger ikke mindst, når der skal arbejdes 
med børns evne til at udvikle skriftsproget i forskellige 
sammenhænge.  Det kommunikative aspekt, duali-
teten imellem afsender/skriver og modtager/læser er 
centralt, og børn har brug for at øve sig igennem hele 
deres udviklingsforløb, og det er vigtigt, at alle moti-
veres og får mulighed for at udvikle netop de talenter, 
som hver især rummer.  Derfor er udtryksformer eller 
skrivegenre et særdeles centralt tema i alle børns ud-
viklingsforløb; i denne sammenhæng medtænkes såvel 
daginstitutioner som skoler, og de mange artikler i 
bøgerne kommer omkring vigtige temaer i relation til 
det pædagogiske arbejde:                                                                                                                       
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Viden om

•	 Viden om skriftlige markører, struktur, udtryk og 
flow, der gør tekstens læsbar og nærværende, er 
vigtige elementer i det pædagogiske arbejde, hvor 
vurderingen af elevens nuværende kompetence er 
central i forhold til at kunne mediere fortsat skrive-
formidlingsudvikling.   
Temaet perspektiveres blandt andet af marlene 
muhlig og mette Teglers i artikel ”Til tasterne- pir 
og puf til skrivelysten”: Det er alment anerkendt 
at læse og skriveudviklingen støtter hinanden og 
ved at sætte fokus på genrekendskabet kan vi øge 
elvernes literacy- kompetencer, Skrivelyst og læring 
s. 110 

Færdigheder i

•	 At mediere (Kirkebæk, 2005) udvikling fordrer 
pædagogiske færdigheder i forhold til at obser-
vere, undersøge og analysere elevens nuværende 
kompetencer med henblik på at målrette handlin-
ger, der giver eleven mulighed for at videreudvikle 
skriftsproglige kompetencer. Færdighedernes værdi 
understreges blandt andet i Marianne Ors artikel 
” børneneurologiske aspekter på læse- og skrive-
vanskeligheder”: En præcis kortlægning af både 
kognitive og sproglige funktioner giver en god bag-
grund for målrettede pædagogiske tiltag, Skrivelyst i 
et specialpædagogisk perspektiv s. 201

Kompetencer til

•	 Lærer og pædagog- kompetencer i forhold til at 
skabe læringsarenaer for børn og deres voksne 
relationer, der sætter skriftsprogets brug på dagor-
denen i relationelle perspektiver. Samtlige artikler i 
bøgerne relateres til hensigter om at fremme børns 
skrivelyst; bøgernes formål skal være med til at kva-
lificere arbejdet med at fremme alle elevers skrivelyst 
og skrivekompetence så lærere får inspiration til 
at støtte og guide eleverne igennem deres skoletid, 
Forord i Skrivelyst og læring s. 16.   

Den begyndende udvikling af 
skriftsproglig kompetence - 
dagtilbuddets indsatser?

”Tilegnelse af tale og skriftsproget hænger sammen - 
og skal understøttes allerede i dagtilbudsalderen” er 
titlen på Dorthe bleses og Mette Kjær Andersens artikel 
i Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv.  Mange 
børnehaver har igennem flere år arbejdet projektorien-
teret med skriftsprogsinddragelse i børnenes lege og 

aktiviteter, og betydningen af pædagogiske medierende 
arbejde med det opdagende skriftsprog er forsknings-
mæssigt belyst, men alligevel er det påfaldende, at den 
opdagende skrivning ikke har fået større gennemslag i 
børnehavens, børnehaveklassens og skolens hverdag i 
de nordiske lande, skriver bente Hagvet i artiklen ”Skri-
velyst og skrivepraksis på elevens præmisser”, Skrivelyst 
i Specialpædagogisk perspektiv s. 215.      

”Hensigten er at pege på artiklernes 
anvendelighed i forhold til hver-
dagens pædagogiske praksis og på 
pædagog/læreruddannelser.” 

I materialet fra projekt udsatte børn og sprogvur-
dering i dagtilbud uddybes det pædagogiske arbejde 
med det tidlige skriftsprog, f.eks. skriver Hanne Hauer, 
uC Sjælland, om sprogmøder gennem symboler og 
billedfortællinger. I mødet med symboler i billedfortæl-
linger skabes muligheder for, at barnet kan udvikle 
symbolopfattelse, som er et vigtigt element for at 
udvikle abstraktionsevne og forståelse for skriftspro-
gets konventionelle system. Min praksiserfaring er, at 
børns tidlige eksperimenter og erfaringer med brugen 
af symboler, som i deres univers kan være kropslige, 
visuelle, musiske eller talemæssige udtryk, understøt-
ter forståelsen for symboler som tegn, der kan sættes i 
stedet for noget andet. Med temaet skrivelyst under-
støttes vigtigheden af de tidlige pædagogiske indsatser.  
Jørgen Frost indleder f.eks. sin artikel, ”Skrivepædagogik 
fra børnehave til skole” med følgende udsagn: Børn 
må opleve, at skriftsproget er en sjov og effektiv måde 
at kommunikere på, og de vil gennem en eksperimen-
terende skrivning kunne forstå, hvad bogstaver er, og 
hvad de kan bruges til, Skrivelyst i specialpædagogisk 
perspektiv s. 158.                                                                                                                              

Skolen og den formelle læring: 

Når tiden er inde, det vil sige når barnet er motiveret 
og udviklingsmæssig parat, medieres det grammatiske 
bad (Liberg, 2009). De konventionelle regler skal læres, 
og det kræver øvelse og mange gentagelser i forskellige 
kontekster. Sammenhænge imellem indhold/afsender/
modtagerforhold bliver i skoleforløbet centrale temaer, 
hvor sprogets tre dimensioner: form, semantik og 
pragmatik(Lahey, 1978) alle spiller en væsentlig rolle.  
Flere af artiklerne kommer med bud på, hvordan der 
kan arbejdes med skriveskabeloner og andre tiltag, der 
kan støtte elevens skriftlige udtryksformer. benny bang 
Carlsen konkluderer i artiklen, ”Genreskrivning og gen-
rekompleksitet i et teoretisk perspektiv”(Skrivelyst og 
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læring s. 170), at skrivelyst aktiveres gennem autentiske 
kommunikationssituationer. Igen sættes det kommu-
nikative aspekt, dialogen, afsender/modtagerforholdet 
på dagsordenen, og jeg bliver nysgerrig. Hvordan kan 
der arbejdes pædagogisk med denne dualitet? Har 
læreren tid til den enkelte elev? Hvordan kan der skabes 
forståelse for dette enestående og vigtige pædagogiske 
arbejde?  børn har brug for voksne, der guider og medi-
ere; Lis og Torben Pøhler peger endda på coaching som 
en brugbar metode i deres artikel ”Coaching i skrivelyst 
og skriveudvikling” i Skrivelyst i specialpædagogisk 
perspektiv.  Artiklerne lægger i høj grad op til refleksion 

og dialog om hverdagens praksisformer, så elevernes 
meget varierende forudsætninger medtænkes og alle 
motiveres og ”forstyrres tilpas” i læreprocessen.          

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med 
skriftlig formuleringsevne?  

Skrivende kommunikation er tidens udfordring, 
udtryksformerne er under konstant forandring, og fra 
forskellige sider udtrykkes bekymring for elevernes 
læring under deres opvækst.   Afsender/modtagefor-
holdet er et helt centrale tema, hvorfor det er særdeles 
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vigtigt, at børn arbejder med denne dualitet igennem 
hele deres udviklingsforløb.  Det er vigtigt, at de får 
mulighed for at øve og udvikle forskellige udtryksfor-
mer eller skrivegenre, for det er blandt andet herigen-
nem, de som voksne skal kunne formulere deres viden 
og kompetencer.

”Med temaet skrivelyst understøttes 
vigtigheden af de tidlige pædago-
giske indsatser. ”

bo Steffensens neuropsykologiske tilgang i artiklen 
”Hvad får man ud af at skrive? ” retter opmærksomhe-
den mod den individuelle læring, og spejlneuronernes 
funktioner antydes: Neuropsykologien fortæller os, at 
man kan finde sin narrative identitet ved at skrive (Skri-
velyst og læring s. 40). At kunne formulere sig skriftligt 
får dermed et andet udviklende perspektiv, som ikke må 
undervurderes. Måske vil yderligere forskning om spejl-
neuronerne skabe ny forståelse for vores sociale hjernes 
hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige tolkninger, så 
vi kan finde nye veje, når vi skal støtte børn i at udvikle 
udtryksmåder i forhold til forskellige kontekster.  



110  Nummer 13 | marts 2013
VIDEN OM
LÆ  NINGS

Hvordan kan det pædagogiske arbejde 
befordre udvikling af skriftsproglige 
kompetence?

bøgernes artikler peger på autentiske, meningsfulde 
sammenhænge og pædagogisk guidning som motivati-
onsfaktor for de mange øvelser, eleverne skal igennem i 
deres læreproces.

”Artiklerne lægger i høj grad op til 
refleksion og dialog om hverdagens 
praksisformer, så elevernes meget 
varierende forudsætninger med-
tænkes, og alle motiveres og ”for-
styrres tilpas” i læreprocessen.”

I flere af bøgernes artikler anvises ”gode værktøjer,” 
genrepædagogik bør være en realitet, også i Danmark. 
Skolen må på tværs af fag arbejde målrettet på at 
udvikle elevernes lyst og evne til at skrive i forskellige 
genrer, men også forældrene må inddrages i projek-
terne, så de kan støtte elevernes brug af forskellige 
udtryksformer i såvel tale som skriftsproglige sammen-
hænge. Starten er de små børns skriblerier, tegninger og 
fortællinger, og vi må overveje, hvordan vi på førsko-
leområdet kan arbejde med udtryksformer afpasset 
børnenes udvikling.  I skolen fortsætter det udviklende 
forløb med utallige små og store skriftsproglige opga-
ver i forskellige genrer igennem skoletiden. Igennem 
hele forløbet skal de voksne vise interesse og være 
medierende og motiverende for børnenes lyst til at øve 
sig i forskellige udtryksformer. Set i et inkluderende 
perspektiv må såvel biologiske, psykologiske, sociale og 
kulturelle fænomener medtænkes i børnenes udvik-
lingsprocesser (Valsiner, 2005). I bøgerne om Skrivelyst 
kommer de mange forskellige artikler rundt om disse 
fænomener og giver inspiration til det pædagogiske 
arbejde set i et udviklingsperspektiv. 

Denne anmeldelse skulle fattes i korthed. Mit håb er, at 
den inspirerer til læsning af de mange artikler, der ALLE 
giver anledning til vigtige refleksioner, både for lærere 
og pædagoger, der ønsker at skabe energi omkring det 
særdeles vigtige pædagogiske arbejde, der handler om 
at fremme børns skriftsproglige kompetencer.

God fornøjelse med bøgerne om Skrivelyst, lad dem 
være optakten til pædagogisk udvikling, som kan gavne 
piger og drenge, der skal lære at mestre skriftsprogets 
mange muligheder, uanset læringsforudsætninger!  
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