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Sammanfattning 

Syftet i denna studie är att beskriva hur faktatexter används i skolundervisningen samt 

att belysa hur elever respektive lärare ser på texternas funktion i skolan.  

Att dela in texter i olika genrer är ett sätt för oss som människor att kategorisera texter 

och dess funktion i samhället. Skolan som institution är inget undantag och elever lär sig 

redan från unga år att göra detta. Eleverna lär sig tidigt vad de kan förvänta sig av skolans 

material då skolans traditioner och samhället noga ”valt ut” vad som anses dugligt för 

undervisning. Dessa förväntningar påverkar elevernas syn på hur en text bör se ut och det 

skapar även en ”klyfta” mellan de texter de möter i skolan och de texter eleverna möter 

hemma på fritiden. Sakprosan är i mycket hög grad socialt inbäddad och de följer tydliga 

normer. Det krävs en hel del fackkunskaper hos läsaren för att kunna förstå sakprosans 

textinnehåll då innehållet är mycket komplext och informationstätt. Sakprosan upprättar 

en kontakt mellan text och läsare och texten riktar sig direkt till ett du och uttrycker 

därmed makt.  

Denna studie är en kvalitativ studie där insamling av material legat som grund till 

forskningsbakgrunden samt till teori - och resultat delen. Analysdelen i denna studie har 

sin grund i en textanalys samt intervjuer som skett med aktuell lärare för en årskurs 3 

samt med fyra av hennes elever. Alla dessa delar ligger som grund i diskussionsdelen.  

Resultatet av denna studie visar att begreppet sakprosa är högst ovanligt att använda vid 

benämning av icke fiktiva texter i skolan. På ett enkelt sätt kan begreppet sakprosa 

hänvisa till alla texter som inte är skönlitteratur, fiktionstexter och uppdiktade texter. 

Studien visar på att det analyserade materialets auktoritet är mycket dålig då innehållet 

inte uppfyller de krav för vad en bra faktatext bör vara. Texten är enligt studien inte en 

fullvärdig faktatext och den bör kompletteras med andra material för att bli fullvärdig. 

Texter och inlärning är som tidigare nämnt komplext och där med bör den aldrig ses som 

en enkelriktad väg. 
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FÖRORD 
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Till sist vill vi nämna att vi gjort allt arbete tillsammans där alla moment varit ett 

gemensamt projekt.  
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1 INLEDNING 

”Språkutveckling, lärande och identitet hänger samman. Det är aspekter av förskolans 

och skolans övergripande demokratiuppdrag” (Bergöö, 2009 s.15). Språket är en kulturell 

praktik där samtala, läsa och skriva hör ihop, dessutom handlar det om att formulera ett 

innehåll och ställa sig själv i förhållande till innehållet och sammanhanget i texten. I sin 

språkutveckling går eleverna från vardagliga kunskapsområden till att i senare år 

behärska mer specifika ämnesområden, som har en egen genre, språkstruktur samt 

ordförråd. Sedan är det upp till läraren att ansvara för att eleverna ska få läsa, skriva och 

samtala om olika texter (Bergöö, 2009 s.15).   

Det finns olika sätt att se på undervisning och ämnet svenska, den avgörande skillnaden 

i undervisningen är lärarens bakomliggande teorier, traditioner och 

vardagsföreställningen om vad ”ämnet” ska vara.  Även ämnessyn från 

läromedelsförfattare påverkar hur lärare tar sig an och ser på läromedel och när en 

svenskalärare väljer ut vilken text eleverna i fråga ska läsa, gör hon ett aktivt val som får 

betydelse för eleverna. Lärarens val av material speglas i elevernas uppfattning om vilka 

böcker och texter som anses bra samt vilka som anses lämpliga att använda sig av. Det 

påverkar även elevernas uppfattning om Varför och Hur en text skall läsas (Molloy, 2007 

ss. 40-41). 

I dagens Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, närmare bestämt 

under syfte, diskuteras det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket genom 

kommunikation, läsning och analysering av skönlitteratur och andra typer av texter. 

Under rubriken centralt innehåll för årskurs 1-3 diskuteras det om att eleverna ska ta del 

av olika lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. Eleverna bör även lära sig olika strategier för att de ska få 

möjligheten att skriva olika typer av texter med anpassning till texternas typiska 

uppbyggnad och språkliga drag och tillika bör de få kunskap om hur ord och bilder 

samspelar i en text (Skolverket, 2011 ss. 222-223). 

 HISTORISK BAKGRUND  

På ett enkelt sätt kan begreppet sakprosa hänvisa till alla texter som inte är skönlitteratur, 

fiktionstexter och uppdiktade texter (Hellspong & Ledin, 1997 s.47). Sakprosan upprättar 

en kontakt mellan text och läsare och texten riktar sig direkt till ett du och uttrycker 

därmed makt (Englund & Ledin, 2003 s. 161). 

Genom att tittar närmare på hur sakprosatexter växt fram under de senaste 250 åren går 

det att finna att den första revolutionen utgör religiös sakprosa, det vill säga, 

uppbyggelselitteratur och de heliga skrifterna (Englund & Ledin, 2003 s. 149). I 

sakprosan nämns fakta, förklaringar och exempel som kan prövas mot existentiella frågor. 

De få texter som fanns förr att tillgå hade en hög status i samhället då kyrkans inflytande 

var stort. Sakprosan utvecklades under slutet av 1800- talet och i början av 1900-talet 
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eftersom texterna blev fler och mer överblickbara. Idag innehåller sakprosan fakta, 

resonemang eller anvisningar (Englund & Ledin, 2003 s.149). Under 2000- talet 

förändrades språkbruket då begreppet kunskap byttes ut mot benämningen kompetens 

(Lundgren, 2010 s. 125).  Fortsatt beskrivs begreppet ”litteracitet” som ett sätt att ”läsa” 

sig till en förståelse av världen och ett sätt att ”skriva” en ny version av den värld vi 

försöker få grepp om (Bergöö, 2009 s.19). Vidare diskuteras vikten av att visa eleverna 

den skriftliga och vetenskapliga världen eftersom eleverna nu bör, till skillnad från förr, 

tala om vetenskap med hjälp av ett begreppsförråd. De ska inte bara tala om vetenskap 

utifrån hur världen egentligen är och med det menas att eleverna ska utforska dess 

skriftliga värld med hjälp av egna intressen, erfarenheter samt utifrån deras vardagliga 

språk. Vetenskapen under 2000-talet menar på att eleverna med hjälp av dessa aspekter 

ska utveckla vetenskapligt tänkande och där med bygga upp en bättre förståelse för olika 

typer av genrer (Bergöö, 2009 s.19).   

 BEGREPPSFÖRKLARING 

Begreppet genre har en historisk grund i hur olika slags texter naturligt har vuxit fram 

under ett visst skede i en viss kultur.  Behov och verksamheter har gett upphov till olika 

typer av texter och dessa har vuxit fram genom människans försök att få grepp om sin 

värld (Hellspong & Ledin, 1997 s.25). Ofta har en verksamhet utvecklat mer eller mindre 

fasta strukturer för texter av olika slag. Detta gäller såväl språkformen och dess innehåll 

som den sociala funktionen och sådana mönster kallas för genrer (Hellspong, 2001 s.21).  

Sakprosan och dess undergenrer har alltid påverkat samhället genom undergenrernas 

specifika funktioner som bland annat har varit styrkande av dokument, recept och reklam. 

Olika genrer har vuxit fram utifrån behov inom ett eller flera användningsområden 

(Hellspong & Ledin, 1997 ss. 26-27) och ofta utvecklar verksamheter mer eller mindre 

tydliga och fasta strukturer för texter av olika sorter. Detta kan gälla språkformen och 

textens innehåll som såväl textens sociala funktion. En genre påverkas av andra texter 

och genom genrer framkommer en tydlig anknytning mellan textslag och verksamhet, 

mellan att skriva och att handla, då utgångspunkten är olikheter som finns inom vissa 

textsamfund (Hellspong, 2001 ss. 21-22).  

Makt och auktoritet är två begrepp som ofta diskuteras i textsammanhang. Det finns två 

typer av makt enligt Englund och Ledin (2003 s. 172) samt Lundberg (2006 s. 10), makt 

i texten och makt över texten. Makten i texten speglar sig i de skrivna orden samt i de 

kunskaper den sänder ut, den innefattar även känslor och ståndpunkter. Makt över texten 

innebär val av texter på olika nivåer; sändare, institution samt lärare och dessa tre har en 

stor makt över elevernas framtida förväntningar och normer då det kommer till 

undervisningsmaterial. Därav bör lärare alltid vara källkritiska i sitt val av material för att 

ge eleverna chansen att få en sund bild av hur ett ”bra” material bör se ut (Englund & 

Ledin, 2003 s. 172).  
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Auktoriteten i en text är enligt Englund & Ledin (2003 s. 162) det som sätter normer för 

vad som räknas som ”rätt” eller ”annorlunda” i en text och i skolan är texters auktoritet 

påtaglig vid till exempel betyg och läxförhör. Sändarens roll har en stor betydelse då det 

kommer till textens auktoritet och detta kallas för att texten vilar på en institutionell grund 

(Englund & Ledin, 2003 ss. 163-164). 

Begreppet kritisk litteracitet innebär att elever tidigt bör lära sig att kritiskt granska 

språkarbete och detta diskuteras ofta i samband med en texts makt och auktoritet (Bergöö, 

2009 s. 184). Lundberg tar upp i sin bok Konsten att lära sig läsa faktatexter (2006 s. 21) 

tar upp att det är en färdighet att lära sig läsa och förstå faktatexter och dess innehåll. Det 

är en förmåga som handlar om att ta tillvara på sin egen förförståelse och eleven tränar 

där med färdigheten att se skillnader mellan sökläsning och djupläsning. Vidare benämner 

Bergöö (2009 s.21), begreppet som textrörlighet, närmare bestämt ytlig – och djup 

textbaserad rörlighet. Hon förklarar att elever tidigt bör lära sig att bearbeta olika typer 

av textgenrer, både ytligt och på djupet, för att ge eleverna möjlighet att lära sig processen 

att jämföra och kritiskt granska olika textgenrer.  

Strömquist (1995 s. 7) pratar om begreppen språk, layout och information i samband med 

diskussionen kring den moderna läroboken och dess visuella samt språkliga 

tillgänglighet. Han menar på att eleverna bildar sig mönster och förebilder som är av 

betydelse för den ständigt pågående språkutvecklingen hos eleverna. Det språk som 

eleverna möter i olika texter och böcker påverkar deras val av lässtrategier samt ger 

mönster och förebilder för hur deras egna skrivande kommer att se ut.  

Englund & Ledin (2003 s. 111) belyser det faktum att förväntningar inom genrer skett via 

samhällets utveckling och behov samt genom traditioner som samhället och inte minst 

skolan som institution utvecklat. Olika institutioner använder sig av olika klassificeringar 

och oskrivna lagar för att särskilja på oss och dem (Englund & Ledin, 2003 s.108). Elever 

möter i skolan en institution där det finns normer, förväntningar och traditioner som under 

lång tid påverkat texter som de möter i undervisningen (Arnbak, 2003 s. 18). 

Begreppen satelittext och egen-text diskuteras av Englund & Ledin (2003 s. 248) och 

dessa har betydelse i arbetet kring texter i skolan. Satelittexter är beroende av muntliga 

sammanhang för att bli begripliga och egen-texter är texter som fungerar självständigt 

men även i samspel med andra texter.  

  



 

10 

 

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att beskriva hur faktatexter, inom ämnet svenska, används i 

skolundervisningen samt att belysa hur elever respektive lärare ser på texternas funktion 

i skolan.  

För att uppfylla vårt syfte med studien använder vi oss av dessa fyra frågeställningar;  

- Upplever eleverna att traditioner, förväntningar och normer styr den rådande 

faktatexten och dess tema? 

- Hur lämplig är den rådande faktatexten som eleverna arbetat språkligt samt 

innehållsmässigt med i dess syfte i undervisningen? 

- Hur påverkar faktatexter mottagaren samt vad ställer läsaren för krav? 

- Hur integrerar sakprosan i en aktiv process? 
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Skolmiljön berör olika typer av textgenrer där den skönlitterära texten har ett mycket 

starkt inflytande inom den rådande institutionen. De icke fiktiva texterna hamnar ofta i 

skolundervisningens bakgrund trots att dessa texter är minst lika viktiga för elevernas läs- 

och skrivinlärning. Förevarande studie lyfter fram de icke fiktiva texterna genom genren 

faktatexter, dessutom är faktatexten en av de vanligast icke fiktiva texterna som 

förkommer i skolan i dess undervisning. 

 FORSKNINGSBAKGRUND 
Ett lätt sätt att förklara begreppet sakprosa är att hänvisa till alla texter som inte är 

skönlitteratur, fiktionstexter och liknande uppdiktade texter (Englund & Ledin, 2003 s. 

47). Sakprosan är i mycket hög grad socialt inbäddad och därmed försvinner mycket av 

tolkningsutrymmet i dessa texter. Utrymmet för egen tolkning är betydligt större i de 

fiktiva texterna då de inte följer lika många normer för vad de bör innehålla. Det krävs en 

hel del fackkunskaper hos läsaren för att kunna förstå sakprosans textinnehåll då 

innehållet är mycket komplext och informationstätt (Englund & Ledin, 2003 s.135). Ofta 

innehåller faktatexter nya fackuttryck samt begrepp och de är där med informationstäta. 

De är även uppbyggda med relativt komplicerade meningsbyggnader och kan därför 

uppfattas som tråkig av de unga eleverna (Arnbak, 2003 s.46). Ett kännetecken för typisk 

sakprosaläsning är att sanningen är högt prioriterad. Faktatextens syfte är att vara 

sanningsenlig och därför inbjuder den inte till något annat (Englund & Ledin, 2003 s. 

135). Texters utformning, den struktur och den information som en text kan ge, är olika 

beroende på vilket syfte texten i fråga ska fylla och med hänsyn till detta är textens 

utformning av stor betydelse för själva läsförståelsen (Arnbak, 2003 s. 39).  

2.1.1 Texters inflytande på läsaren 

Genom att vi delar in texter i olika genrer uttrycker vi även olika förväntningar på texter. 

Dessa förväntningar har formats inom olika traditioner och utifrån samhällets textnormer 

och där med anses genren vara socialt bestämd (Englund & Ledin, 2003 s. 93). Texter är 

meningsbärande helheter som får ett visst värde i kulturer. Inom kulturer finns det olika 

överenskommelser om hur texter bör vara gestaltade för att få tillhöra en viss genre, 

dessutom är texters auktoritet beroende av olika faktorer som ligger utanför texten. Olika 

institutioner använder sig av olika klassificeringar och oskrivna lagar för att särskilja på 

oss och dem. Till följd av detta skapas förväntningar på texternas innehåll samt att 

texterna får olika betydelser beroende på vilken institution de befinner sig i (Englund & 

Ledin, 2003 s. 111). Idag ses genren som bunden av regelbundenheter i människors 

aktiviteter och där med blir genren meningsskapande och mycket av förståelsen ger sig 

av sig själv (Englund & Ledin, 2003 s. 108). Detta är också vad som sker då barnen börjar 

i skolan. De möter en institution där det finns normer, förväntningar och traditioner som 

under lång tid påverkat de texter som de möter i undervisningen. Elever möter läroböcker 

där texterna redan är präglade för dess institution. Elever lär sig fort vad de själva kan 

förvänta sig av läromedel och olika texter i skolan. Många yttre faktorer påverkar även 
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elevernas möjlighet att tillägna sig kunskap. Dels beror det på eleverna själva, lärararna 

och kamraterna i dess omgivning samt andra faktorer som påverkar är de fysiska och 

administrativa ramarna för undervisningen (Arnbak, 2003 s. 18). Eftersom unga elever 

ofta är nyfikna och intresserade av att lära sig om sin egen omgivning är faktatexter 

tacksamt att arbeta med. Deras intressen kan därmed fungera som en katalysator för 

elevers läs- och skrivutveckling. Det är bevisat att små barn integrerar med 

informationstexter och det är viktigt att låta barnen göra det (Yopp & Yopp, 2000 s. 411).  

Makten i texter sker i mötet mellan läsare och text och det är en komplicerad process. 

Människor läser texter på olika sätt och det är inget undantag i läsning av sakprosa och 

inom genren faktatexter. Därav innebär det att olika människors tolkning av samma text 

ofta varierar (Englund & Ledin, 2003 s. 130). Texter sätter tillika avtryck hos människan, 

både medvetet och omedvetet och därav är det viktigt att förstå hur texter påverkar oss 

(Hellspong, 2001 s. 13). Texter förmedlar dessutom inte bara kunskaper utan de uttrycker 

även attityder och känslor (I. Lundberg, 2006 s. 10).  

Hittills har det diskuterats kring makt i texter, men det finns även en makt över texter. 

Denna makt innebär bland annat det val vi som människor gör när vi väljer en form av 

sakprosatext, till ett specifikt sammanhang, som till exempel en lärare väljer en lärobok i 

skolan. Makten ligger även hos författarna av texterna i och med att de valt ut det som 

anses vara relevant ”fakta” för sammanhanget (Englund & Ledin, 2003 s. 172). Sändarna 

visar här texternas auktoritet genom retoriska medel samt genom språkval och grafiska 

verkningsmedel (Englund & Ledin, 2003 ss. 163-164).  

Auktoriteten i en text sätter normer för vad som räknas som ”riktigt” eller ”avvikande” i 

en text och det utgör även en åtskillnad mellan etablerade tankeordningar (Englund & 

Ledin, 2003 s. 162). Sändarens roll har en stor betydelse då det kommer till textens 

auktoritet och detta kallas för att texten vilar på en institutionell grund (Englund & Ledin, 

2003 ss. 163-164).   

Kritisk litteracitet är ett begrepp som diskuteras flitigt kring språk och dess makt. Kritisk 

litteracitet innebär att eleverna tidigt bör lära sig att kritiskt granska sitt eget och andras 

språkarbete samt att eleverna ska lära sig att se den verkan texter har i olika situationer. I 

arbetet med att kritiskt granska texter bör elever lära sig att alla texter samt bilder i en 

text, utövar en form av makt och att det där med finns maktrelationer mellan dessa men 

även var för sig (Bergöö, 2009 s. 184).  

Textrörlighet är ett begrepp som används i diskussion kring texter då det syftar på 

elevernas förståelse för vad de läser. Elever som memorerar vissa delar av en text utantill, 

och som även kan plocka ut enskild ”lätt” fakta, har en så kallad ytlig textbaserad 

rörlighet. Elever som även lägger vikt vid hela texten och återger textens innehåll har en 

djupare textbaserad rörlighet (Brink, 2009 s.135). En bra läsförmåga är nödvändigt för 

att gynna elevens utveckling och tillväxt men det räcker inte med att eleven kan läsa och 

förstå de enskilda orden i en text. De måste även lära sig att använda textens information 
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i olika sammanhang, förhålla sig till textens budskap, bedöma sanningshalten samt att se 

textens konstnärliga värde. Elever ska vara aktiva läsare som möter texten med sina 

tidigare erfarenheter och kunskaper om världen (Arnbak, 2003 s. 24).  

Idag finns det obegränsad information att tillgodose sig med och elever bör kunna hantera 

stora textmängder med många olika funktioner. Om elever lär sig detta kan de effektivt 

utnyttja den information de söker via IKT och andra informationskällor. I dagens 

undervisning är det inte lärarnas roll att vara ämnesexpert utan lärarna i fråga ska snarare 

hjälpa eleverna och förmedla nödvändig kunskap. Lärare har ansvaret för att hjälpa elever 

att ta eget ansvar för sitt lärande samt handleda dem i deras informationssökande. 

Eleverna ska med hjälp bli målinriktade, aktiva och självständiga när de tillägnar sig 

relevant information (Arnbak, 2003 s. 15).  

2.1.2 Sakprosa i skolan och dess utformning  

Lärare har inflytande på sina elever och formar även deras syn på hur ett läromedel är 

uppbyggt och detta har betydelse för deras inlärningar (Molloy, 2007 s. 40). I skolan 

möter elever både långa och komplexa textuppgifter och under de tidiga skolåren 

förekommer mest enkla och korta texter som sagor, bildberättelser, faktaberättelser och 

enkla listor. Den narrativa och berättande genren dominerar alltså skolarbetet, men i 

årskurs tre förändras detta då texterna blir lägre och mer informationstäta. Den narrativa 

genren börjar konkurreras av sakprosagenren som är beskrivande, förklarande, utredande 

och argumenterande (Liberg & Säljö, 2010 s. 245).  Texter är generellt komplexa och 

detta innebär att de har många sidor och nivåer. (Hellspong & Ledin, 1997 s. 41). Att läsa 

en text innebär inte enbart att ”läser av” en text utan det är en aktiv process där innehållet 

återskapas genom att enskilda ord identifieras. Under denna process aktiveras även 

elevernas förkunskaper. Texter fungerar som ”skisser” eftersom de har införstådda delar 

och luckor som eleverna måste fylla. Detta gör eleverna genom att deras tidigare 

kunskaper får samverka med ”skisserna” och på så vis skapas en hel och tydlig bild av 

textens innehåll och sammanhang. Genom att eleverna läser en text och kompletterar med 

deras ”förkunskaper” får texterna ett sammanhang, eleverna gör så kallade inferenser med 

hjälp av tidigare kunskap och textens befintliga information (Arnbak, 2003 ss. 20-21). 

Sökläsning, djupläsning och översiktsläsning är tre begrepp som idag ingår i 

grundskoleböckerna och som ofta är centrala begrepp inom studieteknik. Dessa metoder 

ligger till grund för eleverna i deras tidiga lärprocess i arbetet att lära sig läsa olika typer 

av texter då olika texter bör läsas på olika vis beroende på lässituation (Englund & Ledin, 

2003 s. 138).  

Att läsa faktatexter handlar om texten i sig samt om elevers lärprocesser i samband med 

att de arbetar med texterna. Ingen faktabok eller text kan ta tillvara på alla elevers 

förutsättningar och behov, därmed är inte målet att hitta den perfekta faktaboken. Målet 

är att bli medveten om att förhållanden i faktatexten har en betydelse för elevers 

lärprocesser och det är genom denna process som lärare påverkar utformningen i 

undervisningen (Arnbak, 2003 s. 12). En faktatext hänvisas ofta till ”läroboken”, den står 

aldrig ensam utan tillhör ett led i en näringskedja av information (Arnbak, 2003 s. 44). 

Det är inte ovanligt att olika traditionella skolämnesområden är integrerade i varandra 
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och att arbete i skilda teman har sin utgångspunkt i elevernas värld. Detta gäller oftast de 

tidigare skolåren eftersom ju äldre eleverna blir desto oftare blir undervisningen rena 

skolämnesstudier (Liberg, 2010 s. 217).  

Läromedlen har med all rätt kritiserats för att språket är komprimerat och har för många 

nya termer som packas in på ett mycket begränsat utrymme. Läromedel bör integreras i 

en undervisningsprocess då den utgör en del i samspelet mellan läraren, eleven och 

ämnesinnehållet (Lundberg, 2006 s. 10). I en bra lärobok är språket levande och varierat 

samt att stilistiska verkningsmedel utnyttjas, tillika används olika typer av stilar 

tillsammans med personliga och intresseväckande begrepp och formuleringar 

(Strömquist, 1995 s. 8). I läroböckernas faktatexter erbjuds det sällan en ordlista och/eller 

begreppsförklaringar. Eleverna får där med själv lista ut ordens betydelse genom 

kontexten och det medför ofta problematik, främst när det rör unga elever (Arnbak, 2003 

s. 55). Skilda studier visar att exponering av begrepp i böcker samt i annat skriftligt 

material är avgörande för elevernas ordförrådsutveckling under skolåren (Blanchowicz & 

Fisher, 2004 s. 67). Många lärare har dessutom för bråttom att både påbörja och avsluta 

ett projekt och ger därmed inte eleverna tillräckligt med tid för att tillgodogöra sig 

kunskap då de ofta behöver mer tid för att utvecklas i sin kunskapsprocess (Broer Van 

Aragon, 2003 s. 4). 

I diskussionen kring en texts visuella tillgänglighet innefattar det sambandet mellan olika 

text-element i en faktatext samt det grafiska typsnittet och graden på texten. Vid 

bedömning av en texts visuella tillgänglighet tas det hänsyn till att texten inte ska 

innehålla för mycket information på varje sida samt att texten inte ska ha för långa 

meningar eller för täta rader. I nyare faktatexter är problemet ofta att det finns för många 

olika textelement, illustrationer, modeller, typsnitt och färger på samma sida. Sändarna 

vill ofta ”mycket ” med texten och där av tappar själva texten sitt syfte. Texten i sin helhet 

försvinner och blir enbart en bisak i ett sammanhang i stället för att den lyfts fram och 

håller sin centrala plats i ordningen. Alla dessa faktorer som konkurrerar med varandra 

förvirrar läsaren och där med har läsaren svårt att vara uppmärksam på det texten vill ”tala 

om”. Det som sker är att läsaren i all denna otydliga förvirring måste ta på sig ansvaret 

för att sortera ut informationskällorna och dess kronologiska ordning. Där med blir det 

upp till läsaren att försöka behålla den röda tråden som finns i all denna information och 

det kan bli en svårighet för yngre elever om de inte får lära sig rätt lässtrategi. En texts 

innehållsmässiga tillgänglighet handlar om hur komplext ämnet är samt hur organiserad 

informationen är och tillika hur den väljs att disponeras (Arnbak, 2003 ss. 51-52). 

Styrdokumenten i form av läroplanen och kursplanen har självklart en viktig roll i 

bestämmandet om vad undervisningen bör innehålla (Liberg, 2010 s. 216).  
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2.1.3 Lärande som social process 

Social, kulturell och språklig bakgrund samt mognad, processkapacitet och intellektuell 

vana är några av de faktorer som gör att elever har helt olika förutsättningar att ta in ny 

kunskap. Emellertid behöver alla elever nå målen i skolan (Lundberg, 2006 s. 5) och till 

hjälp finns det färdigställt undervisningsmaterial som förhåller sig till läroplanen 

(Cervetti & Kulikowich & Bravo, 2014 s. 88). Texter är knutna till sociala och 

ideologiska förhållanden där språkliga val ofta kopplas till en ideologi. Påverkan blir 

stor då andra bedömer vad som är rätt och riktigt och åsikter präglas av den gemenskap 

som utmärker vardagliga relationer. Språkliga val i en text är ofta kopplat till sociala 

förhållanden och det speglar vad samhället inom en social krets menar vara rimligt i ett 

sammanhang (Hellspong & Ledin, 1997 ss. 260-261). Därmed är lärande i grund och 

botten en social process där vi människor lär oss något nytt ihop med andra människor 

och det är sällsynt att vi lär oss på egen hand. Psykologen Lev Vygotsky anammade 

detta och formulerade teorin om närmaste utveckligszon för lärande, alltså behärskande 

av färdigheter. Vygotskys teori handlar om hur barns språkliga och kognitiva utveckling 

sker genom interaktion med andra barn och vuxna som stödjer och samarbetar med 

barnet i att lösa olika uppgifter. Många undervisningsprogram har inspirerats av denna 

teori och där med utformat undervisningsprogram som ska hjälpa eleverna att ta eget 

ansvar för sitt lärande och utveckla sin tankeprocess, medvetenhet och reglera dem 

(metakognition) (Arnbak, 2003 s.36). Ett sociokulturellt perspektiv betonar att kunskap 

konstrueras genom samarbete och sociala praktiker och detta rör främst inte den 

enskilde elevens lärande utan det ser mer till hur elever lär sig samtala och samspela 

mellan varandra (Molloy, 2007 s. 86). Bredmar (2014) diskuterar även lekens betydelse 

för att finna arbetsglädje och han anser att leken är av stor vikt i den sociala processen.  
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3 MATERIAL OCH METOD 

Metodavsnittet i denna studie syftar till att ge förståelse för tillvägagångsätt av studien 

samt val av nyckelbegrepp och arbetsmetod. 

 MATERIAL 

Analysmaterialet som består av utvalda faktatexter samt det material eleverna har 

utvecklat utifrån grundmaterialet var redan klart då studien började. Underlaget i fråga 

består av faktatexter som läraren valt ut samt elevernas arbetade kring detta material. 

Eleverna har arbetat med materialet under den senare perioden av höstterminen 2014 och 

utöver själva textmaterialet har vi dessutom intervjuat både läraren samt de fyra utvalda 

eleverna. 

3.1.1  Text 

Materialet heter Läslådan: Spännande djur på land (Jansson & Noläng, 1998) och är 

avsedd för elever i årskurs 2-4. Kunskapsstoffet är avsett i egenskap att få elever till att 

lära sig mer om olika djur som inte lever i deras närmiljö utan om just ”andra” lite mer 

ovanliga djur. Materialet är uppbyggt i tre olika nivåer, lättläst text, medelsvår text samt 

svår text, och dessa är anpassade efter elevers läsförmåga och läsutveckling. Det aktuella 

djuret, Myrkotten, har en lätt text (se bilaga 1) samt två svårare där informationen och 

texten är mer detaljerad. Även svårighetsgraden ökar mellan dessa två texter. De två 

svårare texterna är dessutom mer traditionell i sin utformning och begreppen är betydligt 

fler. Den svåraste texten har fler långa och komplicerade meningar och tillika har den ett 

mer utförligt begreppsförråd. Denna text är även mest ”fullvärdig” av de tre texterna då 

det kommer till utformning och innehåll. Alla tre texter har en och samma bild på 

”Myrkotten”. 

3.1.2 Intervju 

I intervjufrågorna till läraren har det tagits hänsyn till forskningsbakgrunden samt vårt 

eget intresse kring den valda texten och dess sammanhang. Vi gjorde två intervjuer med 

läraren varav de två intervjuerna har tretton respektive åtta frågor. Dessa intervjuer skedde 

med fem dagars mellanrum och samma rutiner skedde vid båda tillfällena. Elevernas 

intervjufrågor är utformade efter deras språkliga förmåga samt uppfattning av själva 

uppgiften. Eftersom vi har två intervjuer, en enskild samt en gruppintervju med eleverna, 

så innehåller de sex respektive fyra frågor.  

Under alla aktuella intervjuer har vi gjort en röstinspelning med mobiltelefon som alla 

berörda gått med på. De berörda personerna som ingått i intervjuerna är alla anonyma, 

dock används deras namn i inspelningen som enbart vi har tillgång till.  
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 METOD 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod där analys av texter ingår samt intervjuer av 

både lärare (Jennifer) och fyra utvalda elever (Fanny, Alva, Jack och Martin). Valet att 

göra en textanalys av den aktuella faktatexten bygger på texters olika funktioner i 

samhället. Vi bedömer det vara intressant att titta närmare på hur de är uppbyggda, 

språkligt och innehållsmässigt, för att sedan väga in om texten i fråga når upp till de 

förväntningar som en god faktatext bör göra enligt de krav som finns inom dess genre.   

Urvalstekniken grundar sig i ett målinriktat urval och detta innebär ett försök att skapa 

samband mellan val av forskningsfrågor och urval i intervjuerna (Bryman, 2008 s. 434). 

Valet av att använda intervjuer kommer sig av att det speglar verkligheten samt att det 

ger en inblick i den verkliga miljön. Genom intervjuer går det att samla kunskaper om 

enskilda människors känslor och upplevelser men även om social förhållanden (Ahrne & 

Eriksson, 2011 s. 36).  

3.2.1 Texter 

När vi har analyserat materialet har vi utgått från det material som läraren valt ut till 

eleverna (se bilaga 1). Vi har konstruerat en analysmetod utifrån Hellspongs (2001) olika 

Metoder för brukstexter. Vi har valt att använda analysmetoderna Genreanalys, 

Stilanalys, Strukturell analys, Hermeneutiska analysen, Läsbarhetsanalysen, 

Ideologikritisk analys samt kunskapskritisk analys. Genreanalysen syftar på att finna inre 

egenskaper samt yttre förutsättningar i en text. Stilanalysen lägger vikt på stildragen i en 

text samt hur den uttrycker sig i olika sammanhang. Den Strukturella analysen syftar på 

att ge en mångsidig beskrivning där språkligt innehåll samt social struktur ingår. Den 

Hermeneutistiska analysen analyserar eventuella fel då det kommer till begrepp och ord 

i texten. Läsbarhetsanalysen syftar på att bedöma en text läsbarhet och språkliga 

framställningen i olika sammanhang. Ideologikritisk analys syftar till att undersöka en 

text sociala och ideologiska funktion, så som maktförhållanden och sociala struktur. 

Kunskapskritisk analys ser till vilken kunskap en text ger och ger en kritisk granskning 

av textens innehåll.  

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna som skett är semistrukturerade intervjuer, med andra ord kvalitativa 

intervjuer (Bryman, 2008 ss. 414-415). Fördelen med att göra kvalitativa intervjuer är att 

det går att anpassa frågornas utformning samt den ordning de ställs i. Därav går det att få 

en bredare bild med fler nyanser och dimensioner än om standardiserade frågor hade 

använts (Ahrne & Eriksson, 2011 s. 40). De intervjuer som genomförts anses pålitliga för 

att det finns ett tydligt tema bland frågorna som följer varandra. Formuleringen av 

frågorna är anpassade för att ge bästa möjliga svar utan att begränsa intervjupersonerna i 

fråga samt att språket i frågorna är begripligt. Den bakomliggande informationen om de 

aktuella intervjupersonerna finns noterat för att kunna sätta det i relation till de svar som 

beretts vid själva intervjun.  
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Vi har valt att göra två intervjuer (se bilaga 4 & 5) med den aktuella läraren. Den första 

intervjun bestod av öppna frågor med fria tolkningsutrymmen och den andra intervjun 

bestod av slutna och ledande frågor. Metoden användes i syfte att nå ett djup i det 

språkliga kring det valda materialet samt för att närma oss vårt syfte med studien på ett 

djupare plan.  

Med eleverna har vi först gjort enskilda intervjuer (se bilaga 6) och sedan har vi även 

gjort en gruppintervju (se bilaga 7). Detta för att jämföra hur eleverna svarar enskilt i 

jämförelse med hur de svarade i grupp. Det är inte samma frågor som ställts under den 

enskilda intervjun som vid gruppintervjun. Metoden utförande gjordes för att få fram mer 

information av eleverna då vissa var duktigare att diskutera i grupp medan andra var för 

sig. Följdfrågor har ställts vid behov, främst med eleverna.  

För att stödja intervjuernas pålitlighet har även en trygg och bekant miljö valts vid 

genomförande av intervjuerna (Bryman, 2008 ss. 419-421). Inspelning har även skett där 

samtycke har beretts från både lärare och elever.  

 URVAL 

Val av skola skedde genom kontakter. Valet att använda en faktatext från en årskurs 3 

beror på att de har kommit längre i sin läs - och skrivutveckling än tidigare årskurser. I 

den aktuella klassen är det 26 elever var av 14 pojkar och 12 flickor. Ur ett 

genusperspektiv valdes två flickor respektive två pojkar ut för denna studie. Alla elever i 

denna klass är av svensk nationalitet och har svenska som modersmål och de valda 

eleverna ligger alla inom målen i svenska för årskurs 3. Detta val har gjorts för att inte 

blanda in aspekter som läs- och skrivsvårigheter i studien då det kan ge utslag i resultatet. 

Elevernas lärare är inte deras mentor men hon arbetar regelbundet med eleverna i ämnet 

svenska. Läraren i fråga är utbildad 1 till 7 lärare med inriktning svenska och 

samhällskunskap. Läraren tog sin examen år 1995.  

Sammanlagt skickades åtta brev ut där vår studie presenterades samt att dessa brev var 

ett verktyg för oss där vårdnadshavarna skulle godkänna elevernas medverkan. Dessa 

brev skickades till de elever som läraren valt ut utifrån de sammanlagt 24 elever som låg 

inom målen i ämnet svenska. Slumpmässigt valdes sedan två pojkar och två flickor ut av 

oss genom lottning. Valet att skicka ut åtta brev var för att vi skulle vara säkra på att få in 

godkännanden från tillräckligt många föräldrar samt elever för att kunna utföra denna 

studie. 

Eleverna som slumpmässigt valts för att intervjuas är 9 till 10 år gamla. Intervjuer har 

även skett med elevernas svenskalärare, denna lärare har även utfört arbetet med 

faktatexterna i fråga som använts som analysmaterial i denna studie. 
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 SAMMANSTÄLLNING 
Den institution vi har utgått från är skolan och med hänsyn till denna har vi sedan byggt 

vår teoretiska referensram. Därefter har vi identifierat likheter och skillnader och med 

hänsyn till dessa format intervjufrågor. Sammanfattningsvis har vi gjort en empirisk 

undersökning och sedan sammanställt det empiriska materialet. Parallellt med 

intervjuerna har vi samlat in texter, bearbetat och analyserat texter samt sammanställt 

resultatet av dessa. Vi har därnäst vägt in skillnader och likheter för att kunna ställa detta 

i samband med det teoretiska perspektivet. Ytterligare har vi analyserat, vägt in för och 

nackdelar samt skillnader och likheter mellan vad forskare säger och det vårt bearbetade 

material visar. Slutligen har vi i diskussionen vägt in, utöver litteratur och resultat, våra 

egna tankar och värderingar i en tydlig uppstrukturerad ordningsföljd där varje del ställs 

inför en diskussion. Här lägger vi även in elevernas samt lärarens intervjumaterial och 

väger dessa mot de andra aspekterna. I figur 3.4 har tillvägagångssätt tydliggjorts genom 

skapandet av en egen figur.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4: Studiemetod och tillvägagångsätt 
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 ETISKT ÖVERVÄGANDE 

Utifrån Codex- regler och riktlinjer för forskning (Eriksson 2015-01-12) har denna studie 

vägt in etiska aspekter. Vi har vägt in föräldrars medgivande då fyra av intervjupersonerna 

är under 18 år. För att eleverna skulle få medverka i studien var kravet att deras båda 

vårdnadshavare skulle godkänna dess medverkan. Vi har under intervjuerna varit noga 

med att hålla eleverna samt läraren anonym genom att inte nämna namn på de aktuella 

personerna samt inte namn på stad och skola. I de informationsbrev som skickats ut finns 

en tydlig beskrivning vad studien kommer att innebära för eleverna i fråga och den 

förklarar även alla berördas rättigheter att ta del av det färdigställda materialet. Personerna 

som är med i denna studie går inte att identifiera och material blir efter studien 

omhändertaget för att inte information ska läcka ut.  

Då en intervju ofta involverar flera personer med olika identiteter har vi tagit hänsyn till 

faktorer som spelar in under en intervju. Dessa faktorer är bland annat val av hur vi 

intervjuar eleverna. Första intervjun med eleverna gjordes i en bekant lokal där eleverna 

var trygga med miljön. Gruppintervjun utfördes i samma lokal och eleverna ges där med 

ytterligare trygghet i närvaro av varandra. Intervjufrågorna har med hänsyn formats till 

att inte vara kritiska mot materialet i fråga samt har vi inte haft för mycket tydliga åsikter 

om tillvägagångsätt i undervisningen av materialet. Vi har medvetet valt öppna frågor av 

etiska aspekter så att vi inte utsätter elever och lärare för obehagliga situationer.  

Allt inspelat material har godkänts av eleverna och läraren själv samt att elevernas 

föräldrar vet att detta sker. Det inspelade materialet förvaras sedan inlåst på högskolan 

under en period. Dessutom kommer eleverna och läraren i fråga ha figurerade namn i den 

löpande texten som de själva har fått valt.   
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 AVGRÄNSNING 
Avgränsningen är gjord på följande vis;  

- Undersöka sakprosa  

- Analysera genren faktatexter och dess olika aspekter 

- Genomföra en textanalys av aktuell faktatext  

- Diskutera resultatet 

I figur 3.6 visas avgränsningar tydligt i form av en egengjord figur.  
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Figur 3.6: Tratt (Förklarar djupet i studien). 
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 METODDISKUSSION 
Det var svårt att finna litteratur utifrån sökordet faktatexter som stärkte vårt syfte samt 

våra frågeställningar då det fanns tunt med forskning kring begreppet faktatexter, både 

nationellt och internationellt. Det förekom emellertid en hel del litteratur om sakprosa och 

icke fiktiva texter då dessa begrepp är de mest frekventa i diskussionen kring faktatexter 

i ett generellt perspektiv. De författare som ofta återkom i sökandet av litteratur var 

Englund och Ledin (2003) och därmed har de även varit en stor grund att luta sig mot i 

denna studie.  Då vi har studerat faktatexter kom litteraturen automatiskt in på textens 

betydelse för människan i samhället och där mötte vi författare som Hellspong (2001) och 

åter igen Englund och Ledin (2003). Arnbak (2003) är den författare vi kunde hämta mest 

information ifrån då hon har studerat hur faktastudier används i grundskolan. Hellspong 

(2001) var även den författare med mest information om olika textanalysmetoder och där 

av använde vi oss av honom vid vår textanalys.  

Intervjuerna som förekommit i denna studie ägde rum långt in i arbetet och där med efter 

att litteraturstudien var klar. Valet gjordes med syftet att skapa större kunskap inom det 

aktuella området i fråga innan intervjuerna genomfördes. Detta val gav oss en trygghet 

när vi intervjuade personerna i fråga. När intervjuerna utfördes var det en av oss som 

ställde frågor medan den andra satt bredvid och förde anteckningar om hur läraren och 

eleverna betedde sig. Valet av detta tillvägagångsätt gjordes för att ge eleverna en trygg 

upplevelse och samtidigt fick vi möjlighet att iaktta de inblandade under själva intervjun 

då en enbart var fokuserad på detta. Metoden vi valde gav en bra struktur på intervjuerna 

och vi är nöjda med valet, likväl ser vi att det finns andra metoder som även de skulle 

kunna vara bra att använda sig av. I efterhand kan vi urskilja en viss problematik kring 

att bara en av oss förde alla frågor under intervjuerna då en ensam intervjuare löper stor 

risk att missa viktiga punkter samt att den som intervjuar ibland kan sväva ut för mycket 

i ren inlevelse. Detta kan förhindras om två för diskussionen och ibland kan dessutom en 

fråga behöva ställas från två olika människor, då alla människor har sitt egna sätt att 

förklarar saker på. Vi menar på att om två intervjuar samtidigt, gynnar det den personen 

som blir intervjuad, om personen i fråga inte förstår. Slutsatsen av detta är att båda 

metoderna fungerar bra men förmodligen ger de en aning olika utslag i 

intervjusammanhang, likafullt bedömer vi ändå att vår metod var bra för vårt syfte med 

denna studie. 

Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg då vår tanke med intervjuerna var att 

få spontana svar som inte hade blivit förskönade i syfte att förvrida sanningen. Med 

närmare eftertanke hade valet att lämna ut frågorna innan intervjuerna troligen medfört 

mer utförliga och genomtänkta svar. Detta hade förmodligen varit en tillgång i arbetet 

kring intervjuanalysen då svaren förmodligen hade blivit tydligare. Vi finner att detta 

hade varit ett alternativ till vissa utav frågorna men dock inget måste för ett bättre 

slutresultat. Vi är nöjda med det val vi gjorde då denna metod ger oss en sanningsenlig 

bild av undervisningen och materialet.  
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Efter den första intervjun med läraren fanns det fortfarande frågor i den teori som vi ville 

täcka i syftet med denna studie. Där av skedde en andra intervju med läraren några dagar 

senare där vi plockat ut de delar i studien som behövdes kompletteras. Dessa frågor blev 

betydligt “djupare” och det märktes tydligt då Jennifer fick fundera en lägre stund innan 

hon fann svaren på frågorna. Genom att göra en andra intervju fick vårt syfte en djupare 

innebörd. Beträffande om intervjuerna skulle ha genomförts idag, med facit i hand, skulle 

frågorna redan från början anpassats mer efter forskningsbakgrundens innehåll och varit 

riktade på så sätt att de hade besvarat frågeställningarna i syftet. Detta hade underlättat 

processen kring intervjusammanställningarna och där med hade en ytterligare intervju 

förmodligen kunnat undvikas och direkt fått ett djup i vår analys.  

Under de enskilda intervjuerna blev det en tillökning av följdfrågor för varje elev som 

intervjuades och detta var även något vi beräknat med från början. Eleverna fick olika 

många följdfrågor då detta styrdes utifrån behov. Till en början var det tänkt att det bara 

skulle ske en enskild intervju med varje elev, men efter att alla enskilda intervjuer hade 

skett kände vi att vi skulle behöva göra en gruppintervju för att få ge alla eleverna en 

chans att svara på de frågor som skapats under intervjuns gång. Innan gruppintervjun dök 

ytterligare några frågor upp som vi ansåg att vi ville ha svar på för att tillgodose vårt syfte 

med studien. Gruppintervjun var mycket givande då gruppdimensionen utvecklade svaren 

från eleverna samt att de elever som i de tidigare intervjuerna varit ganska försynta fick 

växa tillsammans med gruppen. De elever som varit väldigt diskussionsvilliga i de 

enskilda intervjuerna blev i gruppintervjun lite mer tillbakadragna. Vi menar emellertid 

att det inte hade fungerat att enbart ha en gruppintervju då risken hade varit stor att ett par 

av eleverna inte hade fått ta plats tillräckligt mycket och där med kunnat svara ordentligt 

på frågorna. Vi uppfattar metoden, att använda två olika slags intervjuer, som mycket bra 

då intervjuerna kompletterade varandra och tack vare dessa intervjuer fick vi ett djupare 

syfte med vår studie. 

Vi valde att använda oss av Hellspongs (2001) Metoder för brukstextanalys i utförandet 

av textanalysen av faktatexten Myrkotten som är skriven av Jansson och Noläng (1998). 

Hellspongs bok använde vi som vägledning då den var aktuell för vår textanalys. 

Hellspong ses som en kunnig författare gällande textarbete i ämnet svenska och därmed 

anser vi att han är en trovärdig författare. Vi skulle även kunnat väga in andra författare 

för att styrka Hellspongs åsikter och metoder, men vi anser att detta inte tillför något i vår 

studie då hans metoder täcker upp de områden som vi valt att granska.  

Vi valde att analysera den lätta texten om Myrkotten då eleverna själva valt denna att 

arbeta med under lektionen. Därmed var detta ett naturligt val av text då de andra två 

nivåerna inte ansågs aktuella för studien. Dock skulle man kunna väga in dessa två texter 

för att jämföra skillnad mellan texternas struktur och innehåll, dock skulle vi vid denna 

analys behöva ändra vårt syfte. Detta var inget vi ansåg aktuellt då vårt nuvarande syfte 

var mer intressant.   



 

24 

 

4 ANALYS OCH RESULTAT 

Syftet med denna studie är att beskriva hur faktatexter används i skolundervisningen samt 

att belysa hur elever respektive lärare ser på texternas funktion i skolan.  

För att uppfylla syftet använder vi oss av fyra frågeställningar;  

- Traditioner, förväntningar och normer, vad tycker eleverna om den rådande 

faktatexten och dess tema? 

- Hur lämplig är den rådande faktatexten som eleverna arbetat språkligt samt 

innehållsmässigt med i dess syfte i undervisningen? 

- Hur påverkar faktatexter mottagaren samt vad ställer läsaren för krav? 

- Hur integrerar sakprosan i en aktiv process? 

Det är ur dessa frågeställningar samt syfte som analysmetoderna är utvalda. Även vår 

utformning av intervjuerna är anpassade efter frågeställningarna. De berörda personerna 

benämns med figurerade namn. 

 TEXTANALYS       

Den analyserade texten är en faktatext skapad för undervisning i skolan. Faktatexten ingår 

i ett större genresystem och är en huvudgenre inom sakprosan och den har egna 

undergenrer som är indelade efter specifik fakta. Den aktuella faktatexten, om Myrkottar, 

har sin kulturella bakgrund i sakprosans framkomst och har sedan utvecklats till en egen 

genre då texttypen i fråga har en framträdande funktion i samhället. Ur ett socialt 

perspektiv har genren faktatexter påverkat människor direkt i deras kunskapsutveckling 

samt har det påverkat uppbyggnaden av faktatexten som studiematerial. Den analyserade 

texten är bara en del av en diskurs och den har en central roll i vårt kommunikationssystem 

både i skolan och i övriga samhället. För att behärska en faktatext bör det finnas en viss 

språklig medvetenhet och elever bör behärska komplexa texter med typiska ord och 

begrepp. Den aktuella faktatexten är lättskriven och lättläst och gör det därmed möjligt 

för eleverna att tolka informationen på ett rättvist och enkelt sätt. Texten uppfyller delvis 

syftet för genren då det går att finna yttre förutsättningar och inre egenskaper som gör sig 

typisk för denna genre. Exempel på yttre förutsättningar är själva layouten på texten då 

den är väldigt stilren och tydlig. Inre egenskaper är att den innehåller ett fackligt språk 

som är typiskt för genren i fråga. 

Materialet publicerades år 1998 och den är fungerande trots att den anses vara lite 

”föråldrad”.  Materialet är framtaget för undervisning i årskurs 2 till 4 och det används 

nu i en årskurs 3 men den går även att använda till andra elever som klarar av att ta till 

sig texten. Författarnas perspektiv för texten är inriktad för den målgrupp som texten är 

avsedd för och bör enligt dem tillgodose läsarens erfarenheter och intressen. Materialet 

är anpassat efter elevernas läsförmåga och läsutveckling och det är avsett dels för 

upplevelseläsning men även som faktabas vid forskning vilket är syftet i denna studie. 

Texten är en empirisk text då det går att observera texten på olika vis. Texten är öppen på 
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sätt att hela klassen eller hela skolan har tillgång till den men den är sluten på sätt att det 

bara är de som befinner sig i skolans miljö som kan läsa den. Läsarna möter texten under 

lektionstid då det är ett rent utbildningsmaterial.  Texten är objektiv då den kan delas och 

bekräftas av alla som läser den.  

Textens funktion är att lära eleverna om spännande djur som inte finns i deras närmiljö. 

Sändaren i detta fall är frånvarande och med det menas att författarna inte 

uppmärksammas i texten. Texten är skriven i berättandeform och därmed fungerar den 

likväl i ett sammanhang där eleverna ska leka fram kunskap och detta är även något som 

författarna till texten fått fram förslag till i den beskrivning som hör till materialet.  Den 

även skriven som en gåta då djuret i fråga inte nämns vid namn i texten (Se bilaga 1). Om 

bilden används tillsammans med texten fungerar den som en helt vanlig faktatext.  

I denna studie har alla elever som medverkat läst och arbetet med den lättlästa texten (se 

bilaga 1) om Myrkotten. Texten i fråga tyngs inte av långa nominalfraser, detta betyder 

att texten inte har substantiv som fungerar som en hel fras i en mening. 

Ex. ”Jag finns i Afrika”. ”Jag har svans”.  

Texten är systematisk då det kommer till makt då författarna ger eleverna en organiserad 

text där makten ligger i orden och begreppen. Materialet berör en mottaglig målgrupp och 

den bidrar till hur eleverna ser på faktatexter generellt och där med ligger det mycket 

makt i texten. Materialet är dessutom metodiskt upplagd för att ge eleverna en tydlig 

struktur för grundfakta om djuret.  

Stilen i texten är informell då den är ledigt och vardagligt utförd samt att den är skriven 

ur ett subjektivt perspektiv, med andra ord ur ett personligt perspektiv. Texten är skriven 

med en distanserad betoning då den är relativt neutral och saklig och därtill saknar texten 

känslor, uttryck och förstärkningsord. Texten är en typisk vetenskaplig text där författarna 

till materialet bedömer att den lätta texten innehåller högfrekventa ord men främst 

innehåller texten ljudenligt stavande för att alla elever ska kunna ta del av texten.  

Språket är generellt enkelt med mycket korta och enkla ord. 

Ex. ”Sönder” i stället för ”trasig” eftersom ordet sönder är vanligare i barnens vardagliga 

ordförråd.  

Texten är lagom bred för bekväm avläsning och detta är något författarna till materialet 

har haft som syfte för texten i fråga. Den har även ett stort radavstånd och innehåller nio 

meningar som är indelat på sex stycken. Kompositionen är läsvänlig då det är lätt att följa 

en röd tråd genom hela texten. Lix, läsbarhetsindex, är ett mått på hur svårt det är för 

läsaren att förstå och identifiera enskilda ord och meningar i en faktatext (Arnbak, 2003 

s. 49). Den egengjorda modellen nedan redovisar tillvägagångssättet för uträkning av Lix-

tal.   
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O = antal ord i texten, M = antal meningar i texten, L = antal långa ord, ord med fler än 6 

bokstäver.  

 

56 ord/antal meningar (9) = 7 

 Antal ord med fler än sju bokstäver = 5 ord 

 Långa ord (5) x 100= 500 

 500/ antal ord (56) = 9 

 9+7= 16  

 Svar: Lix=16 

LIX-tal som ligger på 15 är mycket lättläst, och LIX som ligger på 60 är mycket svårläst. 

Lix, läsbarhetsindex i denna text, är låg (16).  

Vidare är texten uppbyggd på statiska verb, verb som förklarar hur något är, och där med 

är texten verbal. Meningarna är korta och fullständiga samt att de enbart innehåller 

huvudsatser. Texten klassas som en konkret text då den innehåller egennamn, ord för ting 

och många dynamiska och aktiva verb. Textens referentbindning, de ord som binder 

samman meningar, är tydlig och enkla men likväl förekommer en del upprepningar av 

samma ord.  

Ex. ”Om jag blir skrämd, försvarar jag mig. Då kan jag spruta en vätska i ögat på mina 

angripare. Den luktar illa. ” 

Stilen är flytande och trots de korta meningarna finns det en jämn rörelse i språket. 

Sändarna har gjort texten väldigt koncenterarad i sin utformning då den är informationstät 

och avskalad för att på ett enkelt vis presentera texten för eleverna. Fackorden i denna 

text är enkla och de framkommer tydligt samt är texten explicit då det inte finns något 

underförstått i texten och det går inte att läsa mellan raderna. Texten går att utläsa utifrån 

olika perspektiv så som tillexempel närperspektiv och verklighetsperspektiv.  

Faktatexten är dock inte typisk i dess utformning då den är i berättade form och där med 

har den fiktiva drag men med fakta som motiv och det syns tydligt i denna text då 

svenskans fiktiva drag blandas med naturkunskapens icke fiktiva språkliga utförande.  

Ex. ”Jag äter myror och termiter. Jag sväljer dem hela. Min mage mal sönder myrorna”.  

Texten är därutöver mycket upprepande då varje mening börjar med ett ”Jag”.  

Ex. ”Jag finns…, Jag lever…, Jag äter…” 

Texten innehåller inga stavfel eller tryckfel, men begreppsfel. Detta gör att det blir svårt 

att läsa mellan raderna i den lätta texten då det kan bli missuppfattningar.  
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”Gräsmarker” i stället för ”savann”. Savann är ett typiskt fackord som inte alltid 

existerar i de unga elevernas ordförråd och kan medföra tolkningsproblem och tillika är 

den riktiga synonymen till savann tropisk grässlätt. Analysen visar även att texten är för 

”enkel” i många avseenden då informationen blir knapphändig då begreppen förlorar lite 

av sin betydelse.  

Dessutom är beskrivningarna missvisande i många avseenden.  

Ex; ”Över nästan hela mig, har jag plåtar av horn”.  

Detta kan tolkas fel av eleverna eftersom ”plåtar av horn” automatiskt inte associeras till 

ordet ”fjäll” som används i de svårare texterna. Begreppet fjäll, ger en mer rättvis 

information om djurets utseende.  

4.1.1 Sammanställning av analys 

Resultatet av analysen visar att materialet är av det äldre slaget samt att det är ett 

arbetsmaterial som är anpassat efter årskurs 2 till 4. Det är likaså byggt i flera nivåer för 

att nå ut till fler elever. Texten är i stora drag typisk i sin genre eftersom den har som 

syftet att beskriva fakta. Texten visar ett otvivelaktigt mål med sin information och därav 

blir syftet tydligt och därtill blir innehållet och den röda tråden distinkt genom hela texten. 

Detta belyser för läsaren att texten är baserad på sakligt och strukturerad fakta. Texten i 

fråga är gjord för att kunna användas i olika undervisningssituationer och den speglar 

även det språkliga innehållet samt utformningen av texten. Texten har en stor makt över 

läsaren då den är typisk för sitt ändamål att leverera sanningsenlig fakta i 

undervisningsformer.   

Materialet är enkelt uppbyggt med fullständiga, enkla och korta ord. Meningar är även 

uppbyggd av huvudsatser med mycket upprepningar. Fackord är typiskt för just 

faktatexter och i den aktuella texten är fackord vanligt i en enklare form, förutom detta är 

texten tydlig då eleverna inte behöver behärska någon djupare textrörlighet för att förstå 

texten. Texten är lättillgänglig i det avseendet att den är anpassad efter elevernas 

läsförmåga och den ger en bekväm avläsning. Lix- talet talar om för oss att texten är 

mycket enkel i sin helhet och att den är anpassad efter elever i åldrar 8-10 år.  

Det är lätt att uppfatta vilken genre texten tillhör trots dess avvikelser i utformning av 

språk. Texten visar inslag av berättandeform och detta är inget som faktatexter generellt 

gör och därmed är denna text inte helt typisk i sitt slag. De fiktiva dragen i texten har sin 

förklaring i att materialet går att använda i olika syften och att det därtill ska locka yngre 

elever till kunskap.  

 INTERVJU LÄRARE 

Jennifer fick frågan under sin intervju om hon kände till begreppet sakprosa. Hennes svar 

var ett klart nej, hon visste inte vad sakprosa var för något.  
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Fortsatt under intervjun diskuteras förväntningar på olika typer av texter inom dess genre. 

Frågan som ställdes var; Vad har du för förväntningar på en faktatext som du använder i 

undervisningssyfte i både skriv- läs samt faktainlärning? Jennifer svarar att hennes 

förväntningar på texten var att eleverna skulle bli så pass intresserade av textens innehåll 

så att de såg syftet i att lästräna samt att de skulle få inspiration till att skriva vidare.  

På frågan om vad Jennifer tycker om den aktuella textens auktoritet och makt svarar hon;  

                

                 De har en ganska stor makt, de ger ju sig ut för att vara en sanning tänker 

jag. När man läser en faktatext kanske man, jag tänker ni pratar om 

tolkningsutrymme och tänker att en faktatext kanske man inte väljer att 

försöka tolka på det viset då man tror att den är sann. 

 

Jennifer menar på att det är viktigt att arbeta med faktatexter i skolan och hon menar på 

att faktatexter är en stor källa till kunskap samt att dessa texter får eleverna att bibehålla 

och skapa nya intressen.  

På frågan om hur Jennifer valde ut materialet svarade hon att huvudsyftet med uppgiften 

var att förbereda eleverna för de nationella proven då de året innan upptäckte att eleverna 

var dåliga på att förstå faktatexter samt att de hade svårt att återge texterna i egna ord. Det 

fackliga språket i de nationella proven var obegripligt för eleverna. Jennifer fortsätter 

utveckla problematiken;  

 

                  

                 Dels var formen svår, inte bara att faktatexten var svår utan det var svårt att 

komma ihåg för en del vad de hade läst för något och en del hade svårt att 

producera mer när de måste ha in de där orden och det var lite krångligt. Då 

bestämde vi att träna det då, gör på det sättet, något liknande, och då hittade 

jag en sådan där liten trälåda med kort med faktatexter och då fanns de i tre 

olika nivåer, då fanns de både i lätt, medel och lite tuffare så. 

 

 

Vidare framkom i diskussionen att materialet var från 1998, och om det spelar någon roll 

i utbildningssyfte.  

 

Näe, inte när det handlar om djur så eller! Det tror jag inte. Det skulle vara 

om det är Lgr 11 säger något annat i, jag tänker i förmågan att jämföra 

liknelseskillnader eller något sånt där. Det är inget djupare syfte så på dem 

här, utan här var det ren fakta om djuren och så.   
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Jennifer fick frågan om hur vida hennes krav på faktatexter är då hon ska undervisa utifrån 

faktainlärning. Enligt henne är inte den aktuella texten tillräckligt utförlig och ”aptitlig” 

för sin genre och där med skulle hon välja en annan text om syftet enbart var detta med 

undervisningen.  

I intervjun med läraren diskuterades innehåll i faktatexter samt vad en bra faktatext bör 

innehålla för att vara ett bra material i undervisningssyfte. Jennifer var först tveksam till 

hur hon tänkt kring detta men svarar sedan;  

 

Ja… det var en svår fråga. Jag tänker för det första lär den ju innehålla alla 

delar, jag tänker att även om det är för barn så får de inte vara alltför kortfattad 

för då mister man ju hela… och den får inte innehålla för mycket begreppsord. 

 

 

 

Jennifer får frågan om hon tar hänsyn till att kritiskt granska texterna hon väljer i syfte att 

lära eleverna att göra samma sak.  

                 

                 Näe de kanske jag inte har gjort i de från början vi har ju pratat i ett annat 

led som vi har pratat i sådana fall. Jag tänker att man tittat mer på sin text 

och man kanske har pratat innan, nu lägger vi in sådan ord nu tittar vi om 

vi har gjort si eller så, man kanske tittar på om det finns talspråk, att man 

kanske gemensamt och så småningom har någon form av kamratrespons 

och att man hjälper varandra med texterna så.  

 

Ytterligare diskuteras det faktum att eleverna valde samma text att arbeta med, där av den 

lätta texten av de tre olika nivåer som finns. Jennifer ser lite eftertänksam ut och svarar;  

 

 

Ja… ja de gjorde det? För att jag tänkte att de fick välja mellan vilken 

svårighetsgrad de ville ha. Jag tyckte det kanske var lite bra eftersom spridningen 

är väldigt stor där och jag vill inte skriva någon på näsan att du tar den lätta och 

du tar den svåra och så utan ta den du tycker att du är bekväm med, för jag tänker 

ju att, vi tränar ju samma sak oavsett om du läser en kort eller en lång och kanske 

några väljer den korta fast de klarar den långa men då fick de ändå göra en till sen. 

Så gjorde jag så att de läser texten, de finns ju ingen överskrift på texterna så att 

de måste ha den läsförståelsen så att de kan lista ut är det myrkotten eller kamel, 

eller vilka två det nu var. De måste ju, när de först väljer texten så vet de inte vilket 

djur de väljer. De väljer inte utifrån hur gulligt djuret är eller så. 
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Vidare fortsatte intervjun med diskussion kring svårigheten att kunna förstå och göra om 

texter utifrån situation, alltså textförståelse och textrörlighet. Hon beskriver det såhär;  

                           

                            Sedan var ju svårigheten att översätta JAG för när du skriver kan du 

ju inte skriva jag för du är ju ingen Myrkott utan DEN lever, DEN 

bor… det var en del i klurigheten där då. Men nu är det ju så att i 

den uppgiften som jag gjort har egentligen inte varit 

kunskapsinhämtande, det är ju inte själva fakta som har varit det 

viktiga här utan det är egentligen svenskaträning så. 

 

På frågan om Jennifer tycker att texten i fråga är en satelittext eller egen-text blev svaret 

att hon tyckte att denna text var helt fristående. Under den andra intervjun med Jennifer 

får hon frågan om hon bedömer arbetet med faktatexter som en social process. På detta 

svarar hon;  

                 

                 Ja absolut men nu har jag ju inte jag jobbat så mycket då i den här trean för 

att de har varit lite röriga och de har haft lite svårt att, eftersom de är så pass 

många också så är de lite svårt att de samarbetar och jag tänker i min egen 

grupp när de var treor så jobbade vi mycket mer tillsammans, dels för att, 

det här pratet som är viktigt, när man kan förklara för varandra och att man 

kan fråga varandra och sätta ord på det man tänker och så.  

 

Jennifer får svara på frågan om hur hon har utvecklat samt fortsatt arbetat med genren.  

                  

                 När det var slut så var det nog slut. Vi jobbade med fabler sedan och då har 

vi skrivit fantasifaktatexter så någon form av utveckling, vi mixade ihop 

det här så någon form av tråd är det ju mellan. De har fått rita ett fantasidjur 

som de ska skriva fakta om och nu gör de små filmer om dem.  

 

4.2.1 Intervju elever 

Under elevernas enskilda intervjuer framfördes frågan om vad eleverna tänker på när de 

hörde ordet faktatext och elevernas spontana svar att var att faktatexter handlar om djur. 

Sedan frågades eleverna om de tycker att det är viktigt att arbeta med faktatexter i skolan 

och alla elever svarade att de tyckte det var viktigt bland annat för att lära sig mer om 

olika saker.   

Vidare diskuteras hur eleverna tyckte det var att arbeta med texten. De flesta av eleverna 

tyckte att det var roligt och spännande att arbeta med denna text, men Fanny svarade att 

hon tyckte att det ”svårast var att komma ihåg allting”. Nästa fråga berörde tankarna kring 
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hur de kan tänka sig att arbeta med texten på andra vis om de själva fick välja. Då svarade 

Fanny; 

               

              Vad jag skulle göra, att, först, då skulle jag tycka att läraren läste eftersom några 

är ju snabbare än andra på att läsa och då så hinner de ju med, de är ju två olika så 

då hinner alla med lika mycket ungefär.  

 

Eftersom det fanns tre olika nivåer på texter frågade vi Alva varför hon valde den lättaste 

texten att arbeta med. Hon svarade; - ”För jag kände mig säker på det”.  

Under gruppintervjun frågade vi eleverna om de tidigare arbetat mycket med faktatexter 

i skolan och alla svarade ja på den frågan, dock minns de inte mycket från dessa 

faktatexter. 

4.2.1.1 Intervjuanalays 

I intervjun med Jennifer diskuterades sakprosa som begrepp och hon kom fram till att 

sakprosa inte var något begrepp som hon kände till. Hon blev likväl förvånad när hon fick 

förklaringen på vad sakprosa är för något och hon ansåg detta intressant men även lite 

konstigt att hon inte kände till det. Under intervjun av de aktuella frågorna var Jennifer 

mycket saklig och detaljerad. Hon redogjorde tydligt för vad hon tycker om faktatexter 

samt hur och på vilket sätt olika elever tar till sig denna text-typ. Under samtalet väger 

hon även in ett genusperspektiv och hävdar att hon oftare ser flickor dras till skönlitterära 

böcker medan pojkar ofta drar sig till tjocka faktaböcker som till exempel NHL- böcker. 

Hurvida de eleverna som läser de tjocka faktaböckerna tar till sig texten, eller bara 

bilderna, var svårt att generalisera då det var olika beroende på individ.  Hon hävdar även 

att det är många elever som vill låna just faktaböcker då de dras till genren.  

Jennifer är tydlig i sin diskussion kring vad hon betraktar som viktigt innehåll i en 

faktatext samt att hon har tydliga mål med varför hon från början valde sitt material och 

arbetssätt. Hon diskuterar mycket om vikten av att presentera begrepp och fackord för 

eleverna innan och under arbetets gång. Jennifer ansåg inte att materialets ålder var av 

betydelse då hon inte hade som syfte att använda materialet som faktainlärning. Hennes 

syfte är att använda det i svenskundervisning för läsförståelse, träning av textrörlighet, 

samt träning av svenska begrepp och ord. Tillika var syftet att träna eleverna i att 

återberätta texter med egna ord med hjälp av begrepp som diskuterats innan i den aktuella 

texten. Att alla elever valt den lätta texten gjorde Jennifer ställd då hon troligtvis själv 

inte hade reflekterat över detta. Hon hävdar med säkerhet att detta inte spelar någon roll 

utifrån hennes syfte med arbetet. Jennifer vill inte sätta eleverna i specifika ”fack” och 

där av kommer det sig att eleverna själva fick välja nivå på text.   

Vidare under intervjun diskuterades de olika förväntningar som finns på texter utifrån 

deras genrer och om Jennifer i detta fall hade några speciella förväntningar på den aktuella 
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texten i fråga. Frågan ställdes ur ett syfte att nå texten som både läs- och 

skrivundervisning samt som ett syfte att nå den som faktatext där fakta var det viktiga. 

Jennifer hade främst som förväntning på texten att den skulle väcka intresse för lästräning 

samt att ge eleverna inspiration till att producera egna texter. Beträffande att se texten ur 

faktasyfte hade hon hellre valt en annan text då hon ansåg att denna text inte kunde 

levereras på det sätt hon hade velat faktamässigt. Därav räckte inte den aktuella texten 

upp till hennes förväntningar utifrån detta syfte. Jennifer ansåg i det stora hela att texten 

är enkel att tyda men att det finns vissa svårigheter i den. Eleverna måste förstå hur de 

ska använda sig av pronomen i denna text då varje mening börjar med ”JAG” och i arbetet 

med texten måste eleverna se sambandet mellan ”JAG” och ”DEN”.  

Under intervjun kommer det fram att Jennifer inte tagit hänsyn till att kritiskt granska den 

aktuella texten och där med har hon inte heller ställt det kravet på eleverna. Valet att inte 

kritiskt granska texten kommer sig av att hon inte använt den i syfte att leta bra fakta men 

Jennifer bedömer ändå att eleverna får en ökad förståelse samt mer kunskap genom att 

diskutera innehållet mellan varandra.  

När hon sedan reflekterade vidare över den aktuella textens makt och auktoritet kom hon 

snabbt fram till att texten har en stor makt då syftet är att lära ut fakta, realiteten i ett 

sammanhang. Hon menar att granskning sällan sker av faktatexter då sändaren bör ha 

använt sig av sanningsenlig fakta i skrivandet av sin text.  

På frågan om hon ansåg texten som satelittext eller egen-text var hon först lite tveksam 

och frågade vad detta innebar. Efter en kort förklaring blev hon återigen väldigt trygg i 

sina svar och hon ansåg att i hennes syfte var det en naturlig egen-text. Jennifer finner 

definitivt att arbetet med faktatexter är en social process men hon hävdar också att hon 

inte arbetat på det sättet i den aktuella klassen då hon inte är deras klasslärare. Hon 

bedömer dock att i en fungerande klass är den sociala processen viktigt för att gynna 

inlärning generellt och eleverna bör utnyttja varandras intressen och förkunskaper för att 

utvecklas. Att arbeta på detta sätt fungerar olika beroende på typ av klass och det är 

individuellt om det är en bra arbetsmetod.  

I slutet av intervjun frågas Jennifer om hur hon tänkt utveckla arbetet med faktatexter. På 

detta svarar hon att denna process redan är igång och att fabler är det som eleverna nu 

fokuserar på. Emellertid har de inte släppt faktatexten som genre helt då den går in i den 

nya genren genom att de skapar fantasidjur som de sedan gör fakta om. Detta berättar 

Jennifer med stolthet och sedan tillägger hon att media också ska ta plats i undervisningen 

kring detta ämne.  
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Under elevernas enskilda intervjuer svarade eleverna med inlevelse på de aktuella 

frågorna.  På frågan om hur vida eleverna generellt tänker när de hör ordet faktatext var 

alla väldigt överens om att faktatexter handlade om djur. Efter följdfrågor uppskattar även 

alla elever att det finns andra saker som även kan tillhöra genren faktatexter. Under 

gruppintervjun kom det fram till många olika förslag på vad faktatexter kan handla om. 

Eleverna var skickliga på att producera idéer och de var alla mycket självsäkra i sina svar 

samt hjälpte de varandra att utveckla diskussionen.  

Under de enskilda intervjuerna med eleverna kommer de fram till att det var spännande, 

roligt men även lite svårt att komma ihåg all fakta. Tack vare att läraren gått igenom 

begreppen innan tyckte eleverna att det var lätt att förstå begreppen. På ett entusiastiskt 

sätt förklarar även Martin att han jobbat mycket med fakta och att detta inte var något nytt 

för honom. Alva finner precis som Martin att det var roligt men även att det var svårt att 

komma ihåg faktan eftersom det var länge sedan de arbetade med texterna. 

Under gruppintervjun framkommer det av eleverna att de tidigare stött på faktatexter i 

skolan och att detta inte är något nytt. Alla har de lite olika idéer på vad de gjort innan 

och när och hur mycket de arbetat med dessa. Slutligen får eleverna diskutera hur mycket 

de minns av Myrkotten och deras slutsats blir att det inte är så mycket som de faktiskt 

kommer ihåg. Eleverna kommer enbart ihåg de udda sakerna ur texten och inte det som 

räknas till ”alldaglig” generell fakta om djuret.  

Eleverna får sedan utveckla sina idéer om hur de individuellt skulle vilja arbeta kring 

materialet. Fanny och Alva är mycket tydlig i hur de tänker och reflekterar över denna 

fråga medan de andra två eleverna är tveksamma eller inte har några förslag.  
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5 DISKUSSION 

Sakprosan är ett väl diskuterat begrepp i denna studie då studien grundar sig i analys av 

genren faktatexter. Sakprosa är som tidigare nämnt ett samlingsbegrepp för alla icke 

fiktiva texter och där av delas texterna senare in i olika genrer beroende på funktion och 

syfte. 

 TRADITIONER, FÖRVÄNTNINGAR OCH NORMER  
En texts funktion har genom traditioner i och utanför institutioner utvecklats efter behov 

och därav har vi även dagens förväntningar på vad en faktatext är. Vi gjorde valet att 

inleda elevernas enskilda intervjuer med att fråga dem vad de spontant tänkte på när de 

hörde ordet faktatext och detta gjorde vi för att se hur pass formade eleverna var av 

skolans traditioner, normer och förväntnings i sitt sätt att se på genren faktatexter. Alla 

fyra elever svarade i sina enskilda intervjuer att faktatexter handlade om djur. Troligen 

har eleverna under sina första år i skolan formats av de förväntningar, normer och 

traditioner som skolans texter bär med sig och detta är inte konstigt då ämnet ”djur” ofta 

anses lämpligt att arbeta med när det rör sig om faktatexter i yngre åldrar.  

Att dela in texter i olika genrer är ett sätt för oss som människor att kategorisera texter 

och dess funktion i samhället. Detta är inget undantag i skolan som institution och tillika 

är detta något eleverna redan från unga år lär sig att göra. Eleverna lär sig fort vad de kan 

förvänta sig av skolans material eftersom traditionerna och samhället noga ”valt ut” vad 

som anses dugligt för undervisning. Dessa förväntningar påverkar elevers syn på hur en 

text bör se ut och det skapar även en ”klyfta” mellan de texter de möter i skolan och de 

som eleverna möter hemma på fritiden då de ofta skiljs åt.  

I diskussionen innan där eleverna fick utveckla sina tankegångar kring faktatexter kan vi 

se ”klyftan” långsamt minska i takt med att eleverna börjar se utanför ”lådan”. I sin livliga 

diskussion kring faktatexter och dess stoff bryts de uppbyggda traditionerna, normerna 

och förväntningarna ner och eleverna visar på en medvetenhet som vi menar bör bejakas. 

Att väva in dessa texter i ett undervisningssammanhang och ge dem ett syfte i skolan 

utvecklas även skolans ramar för vad som anses vara lämpligt material och 

undervisningen närmar sig där med dagens samhälle och dess utveckling. Detta styrker 

även Bredmar (2014 s. 22) då han bedömer, precis som vi, att eleverna intressen sällan 

får ta plats i skolans undervisning och att detta skapar klyftor mellan olika texter inom 

samma genre. Detta kan förvirra elever då det kommer till genreindelning och därmed 

förlorar många texter inom en och samma genre sitt syfte ute i ”verkligheten. Traditioner 

får styra vad som anses ”matnyttigt” att veta och där med läggs elevernas intressen ofta 

på ”hyllan” trots att materialet finns framför näsan på oss. Genom att låta eleverna socialt 

införliva information utanför skolans väggar och ta med det in i undervisningen kan gamla 

traditioner utvecklas och där med fyller skolan sitt syfte i att växa med samhället. Det blir 

då en lagom blandning av gamla, inrutade traditioner och nya lärorika upplevelser.  
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 UTFORMNING AV FAKTATEXTER SAMT DESS PÅVERKAN PÅ LÄSAREN 
Strömquist, (1995 s. 8) bekräftar att sakprosan är ett levande material med ett varierat 

språk, tillika är faktatexten som genre med dess komplicerade formuleringar och begrepp 

ofta svåra för unga elever att förstå. Som genre har sakprosan inflytande i skolan och trots 

detta är det i vår mening många, främst inom skolan som institution, som inte känner till 

begreppet icke fiktiva texter som benämning sakprosa. Detta är även något som 

bekräftades i intervjun med Jennifer. I vår mening bedömer vi att begreppet bör vara mer 

centralt i diskussionen kring icke fiktiva texter då vi finner att den historiska grunden 

samt traditioner kring begreppet förklarar syftet med dess genrer. Enligt Strömquist (1995 

s. 8) är ofta nyare faktatexter inte utformade på ett bra sätt då det finns för många olika 

textelement, illustrationer, modeller, typsnitt och färger på samma sida. Arnbak (2003 s. 

44) säger vidare att en faktatext ofta hänvisas till ”läroboken” och att den aldrig riktigt 

står ensam utan tillhör ett led i en näringskedja av information. Därav kan vi konstatera 

att skolans texter ofta är satelittexter men detta behöver inte vara fallet i alla lägen då 

många texter fungerar på båda sätten samt att många texter som används i undervisningen 

är fristående och ligger utanför en specifik lärobok. Den aktuella texten är formad till att 

fungera ur båda aspekterna då det finns förslag från författarna, av materialet, hur 

informationen i texten kan lekas fram i undervisningen. Enligt Strömquist (1995 s. 8) är 

ett bra läromedel en lättläst text som är språkligt anpassad för att nå upp till sitt 

utbildningssyfte. Likaså blir layout, regler för skriftspråk och konventioner viktiga då 

läsbarheten ska vara tydlig. Den aktuella texten är visuellt och språkligt anpassad efter 

elevernas ålder och det finns även en röd tråd genom hela texten eftersom fakta följer en 

”naturlig” ordning.  

I intervjun med Jennifer diskuterar vi hennes krav på en faktatext samt hur hon bedömer 

att den bör vara utformad.  Hon menar på att texterna inte bör vara för korta samt att de 

inte bör innehålla för mycket nya begrepp då texten ska vara rimlig för den aktuella 

målgruppen.  Jennifer visar på en medvetenhet och en vilja att analysera texter som ska 

användas. Hon har tydliga krav och detta medför att hennes val av text oftast är medveten. 

Jennifer menar även att det är viktigt att arbeta med faktatexter i unga åldrar eftersom det 

är en stor källa till kunskap samt att det skapar och bibehåller intressen hos eleverna. 

Arbetet med faktatexter är en komplex process och precis som Arnbak (2003 ss. 51-52) 

skriver så kräver faktatexter mycket av läsaren då de ofta innehåller många nya 

fackuttryck, begrepp och de är informationstäta och kan där med anses tråkiga av 

eleverna. Detta leder ofta till att elever enbart memorera vissa delar av en text utantill, så 

kallad ytlig textbaserad rörlighet. Det som lärare generellt vill uppnå med sin 

undervisning av texter är att eleverna ska lära sig att lägger vikt vid hela textens innehåll 

och där med nå en djupare textbaserad rörlighet. Vi menar på att eleverna bör få lära sig 

att tillgodose sig informationen genom att ge dem möjlighet att utveckla en djupare 

textbaserad rörlighet, något som den aktuella texten i sin enkelhet inte kan ge eleverna.  

Eleverna bör likaså bli bekant med tanken kring hur material kan samarbeta och 
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komplettera varandra, tillika skulle de tre aktuella texterna göra ett bättre jobb 

tillsammans än vad de gör enskilt.  

Då makten i en faktatext ligger i dess sanning och trovärdighet bedömer vi att den har 

stort inflytande över läsaren. Bergöö (2009 s. 184) har som åsikt att eleverna tidigt bör 

lära sig att vara kritisk i sina val av texter samt att kritiskt se på texter som de tilldelats i 

undervisningen, där av benämningen kritisk littrecitet. I dagens samhälle stöter vi på 

många olika typer av texter och dessa har stort inflytande på oss. Ur detta motiv finner vi 

det mycket viktigt att eleverna tidigt får öva att se hur en text använder sig av sin makt i 

olika syften.  Detta kan göra eleverna förberedda på hur samhället kommer att försöka 

påverka dem i olika situationer samt att de kommer att ha nytta av detta i framtida studier. 

Hittills har det diskuterats kring makt i texter, men det finns även en makt över texter. 

Denna makt innebär bland annat valet vi som människor gör när vi väljer en form av 

sakprosatext till ett specifikt sammanhang, som till exempel en lärare väljer en lärobok i 

skolan. Makten ligger även hos författaren av texten i och med att personen valt ut det 

som anses vara relevant ”fakta” för sammanhanget (Englund & Ledin, 2003 s. 172). Den 

aktuella texten är distanserad i sin betoning eftersom den är relativt neutral och saklig. 

Tillika saknar den känslor, uttryck och förstärkningsord, en del av det som Lundberg 

(2006 s. 10) bedömer vara makt i en text. Jennifer bekräftar även begreppens makt i den 

aktuella texten eftersom den enligt henne ska vara en ”sann” text. Den makt som ligger 

över texten är författarens val av information, skolans påverkan vid inköpet av materialet 

samt Jennifers makt i valet av text.  

För att övergå till texters auktoritet är det enligt Englund & Ledin (2003 s. 162) den som 

sätter normer för vad som räknas som ”rätt” eller ”annorlunda” i texter. Vi bedömer därav 

att den aktuella textens auktoritet är mycket dålig då innehållet inte uppfyller våra krav 

för vad en bra faktatext bör rymma. Därtill kommer det fram i intervjun med Jennifer att 

det med fördel bör väljas en annan text om den ska användas i faktasyfte då hon bedömer 

att texten inte täcker upp informationen om det aktuella djuret. Dessutom menar hon att 

texterna, då alla tre som materialet innehåller, är ”matfattiga” och ”tråkiga” i sitt utseende. 

Ur dessa aspekter bedömer vi att texten tappar sin trovärdighet och där med ökar risken 

för att eleverna förlorar intresset för texten i faktasyfte. Textens makt och auktoritet är 

viktig för att skapa en trovärdighet i texten samt för att göra inflytande över läsaren i 

fråga. Dessa aspekter är något som främst i faktatexter är viktiga för att texten ska fullgöra 

sitt syfte inom sin genre. Enligt våra åsikter är det aktuella materialet föråldrat då det finns 

mer givande texter att använda idag. Vi bedömer ändå att Jennifer, i hennes syfte med 

undervisningen, kan använda sig av materialet då det är ett fungerande material om de 

två svårare texterna används. Då materialet handlar om djur förblir ofta informationen 

snarlik trots åldrande av material och detta gör att en bra ”gammal” text, i detta syfte, 

fungerar att använda sig av.  

Faktatexter ska vara sanningsenliga samt trovärdiga och de kräver regelbunden 

uppdatering för att upprätthålla sin auktoritet då detta är viktigt för att motivera eleverna 



 

37 

 

till att nå kunskap. Vi bedömer att texter som inte är fullvärdig i sin information endast 

bör användas om det kan kompletteras med andra material som kan lyfta dem till att bli 

fullvärdiga. Oavsett syfte med texten går faktainnehållet hand i hand med läs- och 

skrivinlärningen. Det medför till att oavsett avsikt med undervisningen, kommer det ena 

eller andra påverkar elevernas kunskapsinlärning. Därmed utesluter inte det ena syftet det 

andra. Texter och inlärning är som tidigare nämnt komplext och där med bör e ses som 

en enkelriktad väg. 

 SOCIALA PROCESSER 

Det kan vara till fördel att väga in och komplettera med andra material och även med lek 

i undervisningen om materialet i fråga inbjuder till detta. Lek och kreativitet av olika slag 

kan lyfta fram texten i fråga och förbättra undervisningen och dess syfte om det görs på 

rätt sätt. Lek och kompletterande material kan i en del avseenden med fördel ge eleverna 

en fullvärdig undervisning i skolan. Ibland kan, precis som Strömquist (1995 s. 26) 

beskriver, för många moment stjälpa textens syfte mer än vad det kan hjälpa texten i fråga. 

Därav menar vi att nackdelar och fördelar bör vägas mot varandra och frågan som bör 

ställas i sammanhanget är om lek och andra materiel verkligen kommer att lyfta den 

aktuella texten. Svårigheter som förvirring hos eleverna kan uppstå om för många 

moment eller material vävs samman i undervisningen.  

Jennifer bedömer att arbetet med faktatexter ofta är en social process men i vissa 

undantagsfall bör undervisningen vara enkel. Hon menar på att alltid se till individer samt 

klass som en helhet för att sedan utgå från dem i val av undervisningsform. Som tidigare 

nämnt bedömer även vi att undervisningen i många syften har sin fördel som en social 

process så länge som det fungerar. Alla klasser är olika både individmässigt men också 

som hel grupp. Därav görs skillnaden om hur upplägget bör se ut för den aktuella klassen.  

 SAMMANSTÄLLNING AV DISKUSSION 
Materialet i fråga är enligt författarna anpassat efter årskurs 2 till 4 men vi bedömer utifrån 

den analys som skett att texterna mer lämpade för förskoleklass till årskurs 4 då den lätta 

texten är så pass enkel sin utformning att en mycket ung elev kan förstå den.  

Precis som Broer Van Aragon (2003 s. 4) diskuterar har många lärare bråttom i processen 

med ett projekt. Eleverna i denna studie har fått den tid de behöver för att arbeta med 

texterna systematiskt och därutöver har eleverna enligt Jennifer fortsatt att utveckla sina 

kunskaper i fler steg. Vidare fick eleverna svara på frågan om vad de lärt sig av att arbeta 

med den befintliga faktatexten och det intressanta var att de enbart minns den fakta som 

sticker ut i mängden. Vi bedömer, precis som Jennifer, att den valda texten inte når upp 

till de krav som den borde göra ur flera aspekter och detta visar även de textanalyser som 

gjorts i denna studie. Varför Jennifer valde att använda sig av den lätta texten, trots hennes 

tvivel på textens innehåll, gör oss lite fundersamma. Enligt vår åsikt, stärkt av Englund 

och Ledin (2003 s. 112 ), handlar läsning av faktatexter om mer än bara själva texten och 
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dess utformning, det handlar även om elevernas lärprocesser i samband med själva arbetar 

kring texterna. Därav bedömer vi att helheten i texten, både dess stoff samt utformning, 

går hand i hand med materialets information i syftet att undervisa i läs- och 

skrivundervisning. I fråga om informationen är felaktig eller tunn, får eleverna en skev 

bild av djuret i fråga och detta resulterar i delar av undervisningen blir mer eller mindre 

meningslös. I de två svårare texterna hade eleverna en bättre förutsättning att utveckla sin 

textrörlighet samt hade de chansen att utveckla sin begreppsförmåga ytterligare. Vi menar 

på att kritisk granskning av texter är ett måste, främst i arbete kring texter med stor makt 

över läsaren. Denna text har enligt oss ingen auktoritet och därmed förlorar texten sin 

respekt hos eleverna. Eleverna ansåg emellertid att texten om Myrkotten var rolig att 

arbeta med och där av har inte texten helt tappat sitt syfte.  

Det är intressant att eleverna själva pratar om materialet som tunt med för lite fakta och 

att de trots dessa åsikter valde att arbeta med de lätta av de tre möjliga texterna. Vi 

bedömer att elever ofta tar den ”enkla” vägen om de får möjlighet till detta även om det 

inte är valet som gynnar deras inlärning mest. I intervjun med Jennifer bekräftar hon att 

eleverna fått instruktioner om att det fanns tre olika texter med tre olika nivåer. Att alla 

elever valde den lätta texten är inget Jennifer reflekterat över. I undervisningen av texter, 

oavsett syftet med den, bedömer vi att eleverna alltid bör få chansen att utveckla alla de 

förmågor som går att utveckla i den befintliga arbetsprocessen. Den enkla av de tre 

befintliga texterna stämmer inte in i de kriterier som behövs för att kunna göra detta. 

Eleverna får i arbetet med denna text inte möjlighet att utvecklas i textrörlighet och 

därmed försvinner delar av syftet med läs- och skrivinlärningen. Texter är en komplex 

process, oavsett synvinkel, då det är många faktorer som ska samspela i undervisningen 

kring dem och undervisningen av faktatexter är inget undantag. Därav kan vi dra 

slutsatsen om att oavsett ålder, grupp och syfte för undervisningen, bör lärare i sin 

undervisning vara påläst, kritisk och argumenterande i val av lämplig faktatext.  
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6 SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 

I denna studie har vi visat en förståelse för begreppet sakprosa samt dess genre faktatexter. 

Vi har även analyserat ett material som används i undervisningen i skolan och utöver 

detta har vi belyst elevernas uppfattning och tankar kring undervisningsmaterialet i fråga. 

För vidare forskning inom detta ämne skulle det vara intressant att studera och analysera 

olika lärares faktatextmaterial, samt att jämföra dessa material mellan olika skolor. Detta 

kan med fördel göras för att skapa en större förståelse om hur olika skolor arbetar med 

faktatexter samt hur de väljer sitt material till sin undervisning. Dessutom kan studien 

utvecklas genom att involvera elever med svårigheter eller svenska som andraspråk och 

studera vad detta skulle kunna ge för utslag i resultatet 

Man skulle även kunna undersöka den fakta som finns tillgänglig på nätet för att sedan 

jämföra den med traditionell lärboksfakta samt fakta som ligger inom de normer och 

traditioner som skolan har skapat. En jämförelse mellan dessa skulle kunna ge en bild av 

faktautvecklingen inom olika faktagenre. Ett annat alternativ skulle vara att undersöka 

arbetet med faktatexter ur ett multimodalt perspektiv.  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  
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Bilaga 4 

Frågor intervju 1 

                     (Lärare) 
(Öppna, tolkningsfria frågor) 

 Vad anser du om faktatexter? 

 Är det viktigt att arbeta med faktatexter i skolan? 

 Vad tycker du att en faktatext bör innehålla i undervisningssyfte? 

 Hur valde du ut den text som eleverna arbetade med? 

 Vad anser du om denna text och materialet i sin helhet? 

 Materialet var från 1998, spelar det någon roll i utbildningssyfte? 

 Vilka förberedelser gjordes innan texten presenterades för eleverna? 

 Hur gick du tillväga när texten presenterades? 

 Anser du att texten i fråga är en sattelittext eller egen-text? 

 I vilket syfte använde du materialet? 

 Hur planeras tiden för arbetet? 

 Vilka mål hade du med texten samt hur bedömdes arbetet? 

 Har ni utvecklat arbetet med texten i någon form?  

20/4-15 
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Bilaga 5 

 Frågor intervju 2 
                                                                        (Lärare) 

(Slutna- ledande frågor) 

 Vad är sakprosa för dig? 

 Sakprosan är i mycket hög grad socialt inbäddad och med det menar man att 

tolkningsutrymmet förefaller till viss del men utrymmet för egen tolkning är 

betydligt större i de fiktiva texterna så som skönlitteratur. 

- Anser du att detta lyser igenom i elevernas arbete med faktatexter? 

 ”Mötet mellan läsare och text är en komplicerad och varierad process. En och 

samma text kan läsas på vitt skilda vis av olika människor och deras tolkning av 

texten kan vara av mycket olika slag”  

- Vad anser du om den aktuella textens auktoritet och makt? 

 Anser du att lärande är en social process? 

 När man läser en text innebär det inte att man enbart ”läser av” texten utan det är 

en aktiv process 

- Vad anser du att eleverna får ut av denna ”aktiva” process i denna specifika 

text? 

 Eleverna bör tidigt lära sig att kritiskt granska sitt och andras språkarbete. Med 

detta menar man att eleverna ska lära sig att se vilken effekt texter har i olika 

sammanhang. 

- Är detta något du tänker på när du väljer ut faktatexter som material i din 

undervisning? 

 Genom att vi delar in texter i olika genrer, uttrycker vi olika förväntningar på 

texter.  

- Vad har du för förväntningar på en faktatext som du använder i 

undervisningssyfte i både skriv- läs samt faktainlärning? 

 Hur höga krav ställer du på en faktatext om syftet med texten både är skriv och 

läsinlärning samt inlärning av fakta? 
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  Det finns många typer av modeller att använda sig av i undervisning av fakta. 

Vad anser du av dessa modeller vara viktigt och intressant i din undervisning? 

(Visar modeller) 

- (Denna fråga har plockats bort i studien på grund av att den inte var relevant) 
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Bilaga 6 

  

     Frågor enskild intervju 

                   (Elever) 

 Vad tänker du på när du hör ordet faktatext? (Frågas innan eleverna får se 

materialet igen) 

 Vad tycker du om texten? Är det svårare att läsa en faktatext än en vanlig 

text?(Eleverna har blivit påminda om materialet). 

 Hur tycker du att det var att arbeta med texten? 

 Om du fick välja, hur skulle du vilja arbetat med denna text? 

 Tycker du att det är viktigt att arbeta med faktatexter? 

 Lärde du dig något av att arbeta med denna faktatext? I så fall vad? 

17/4-15 
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Bilaga 7  

        Frågor gruppintervju 

                                      (Elever) 

 

 Vad är faktatexter om det inte är djur? 

 Vad kan man hitta fakta? 

 Har ni jobbat med mycket fakta i skolan? 

 Kommer man ihåg fakta man läser? 

17/4-15 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 


