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Förord 
 
I arbetet med examensarbetet har vi båda varit delaktiga från början till slut samt tagit 

ansvar för att arbetet färdigställts. Vi har tillsammans sökt litteratur. Denna har lästs var 

för sig för att sedan tillsammans skriva arbetet. På så sätt har vi fått tillfälle att utbyta 

tankar, diskutera och reflektera kring arbetsprocessen.  

 

Vi vill tacka vår engagerade handledare Katharina Andersson för all hjälp och 

värdefulla råd som hon gett oss under arbetets gång. Vi vill även tacka våra 

intervjupersoner som gjort det möjligt för oss att genomföra vår undersökning.  

Dessutom ett stort tack till de personer som uppmuntrat och stöttat oss hela vägen 

genom vårt arbete.  
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Sammanfattning 
 

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur olika lärare undervisar i att skriva faktatexter i 

årskurs 1-3. För att uppnå detta har vi gjort strukturerade intervjuer med fyra 

yrkesverksamma lärare på tre olika skolor i tre olika kommuner i Mellansverige. Svaren 

från intervjuerna har sedan transkriberats, sammanställts och analyserats. Resultatet 

visar på att lärarna är samstämmiga under flera punkter i hur man undervisar i att skriva 

faktatexter. Alla lärare introducerar faktatexter i år 1 och går igenom hur en faktatext är 

uppbyggd. De fyra lärarna arbetar alla med läroplanens mål och synliggör dessa för 

eleverna. Hur lärarna arbetar med grupparbeten, praktiskt arbete, bildens betydelse till 

texten samt tekniska hjälpmedel i undervisningen av att skriva faktatexter är exempel på 

arbetssätt som skiljer dem åt.  

 

 

Nyckelord: arbetssätt, faktatext, genre, skrivutveckling.  
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1. Inledning 
Inledningen belyser varför vår undersökning är en viktig studie. Därefter följer vårt 

syfte och våra frågeställningar.  

 

1.1 Våra tankar om faktatexter 
I examensarbetet har vi valt att fördjupa oss i vilka olika arbetssätt som lärare använder 

sig av när de undervisar i att skriva faktatexter. Under utbildningens gång har vi inte 

kommit i kontakt med några direkta arbetssätt och läromedel för att bedriva 

undervisning i att skriva den här typen av texter. Med denna studie vill vi skaffa oss en 

ökad kunskap och en grundläggande förståelse för hur lärare kan arbeta med faktatexter 

i skrivundervisningen. Vi vill få en inblick i lärares olika arbetssätt och läromedel. Att 

undervisa i grundskolans lägre åldrar kräver mycket kunskap kring läs- och 

skrivinlärning samt läs- och skrivutveckling. Under studiegången blev det tydligt att det 

i studielitteraturen låg mer fokus på läsinlärning än skrivinlärning. I grundskolans 

läroplan står skrivet att eleverna ska få kunskap i att skriva olika slags texter. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen upptäckte vi dessutom att det ligger mer fokus på att 

eleverna ska skriva narrativa texter. Även om eleverna skrev faktatexter så 

synliggjordes det inte alltid att eleverna fick kunskap om vilken typ av text de skrev. I 

diskussioner kring ämnet faktatexter upptäckte vi att det mestadels handlar om att läsa 

faktatexter i vår studentlitteratur. Detta fick oss nyfikna på att undersöka hur lärare 

undervisar i att skriva faktatexter.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur olika lärare undervisar i att skriva faktatexter i 

årskurs 1-3.  

 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur introduceras faktatexten för eleverna? 

2. Hur ser progressionen ut? 

3. Vilka arbetssätt används? 
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Definition av begreppet faktatext 
Syftet med en faktatext är att upplysa och delge information om begrepp och 

sammanhang i ett ämne, vilka kan ha helt olika karaktär beroende på vilket ämne som 

beskrivs; till exempel beskrivningar av naturföreteelser, kronologiska förlopp, 

levnadsbeskrivningar och orsak/verkan-sammanhang. Texterna kan vara utformade på 

olika sätt, vilket bestäms av den situation som texten ska användas i och beroende på 

vilket syfte som den ska fylla. Textens syfte bestämmer alltså dess uppbyggnad. 

Texttyper kan vara en berättelse med syftet att informera eller återberätta en händelse, 

en förklarande text med syftet att förklara hur något fungerar, en instruerande text 

(Arnbak, 2010; Reichenberg, 2009) där man beskriver hur något ska utföras eller en 

säljande text där syftet är att vara förespråkare för vissa synpunkter eller argument. Det 

kan även innebära en diskuterande text där de karakteristiska dragen innebär både 

argument för och emot samt enslutsats baserad på bevis (Arnbak, 2010). Ett mönster 

som ofta är återkommande i faktatexter är också listor med uppräkningar, jämförelser 

och kontraster samt problemlösningar (Lundberg, 2006, s.38). Reichenberg (2009) 

menar att faktatexter som eleverna läser för att skaffa sig kunskap om till exempel 

historia, religion eller miljö, kräver mer av eleverna än vad de narrativa texterna gör. 

Faktatexter ser väldigt olika ut, där en del har mer underförstådd information medan 

andra kan vara övertydliga. 

 

2.2 Läroplanen 
I grundskolans läroplan 2011 står det att skolan ansvarar för att eleverna tillägnar sig 

kunskap. Skolan ansvarar även för att varje individ ska utveckla kunskaper som är 

nödvändiga. Detta ska ge en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till varje 

elevs harmoniska utveckling. Verksamheten i skolan ska ge eleverna nyfikenhet och 

lust att lära.  Skolan ska erbjuda eleverna en strukturerad undervisning, både i helklass 

och enskilt under lärarens ledning. Det är lärarnas uppgift att sträva efter en balanserad 

undervisning som integrerar kunskaper i olika former (Skolverket, 2011, s.13). 

 

Begrepp som utforskande skrivande och tankeskrivande har under de senaste 

decennierna kommit in i skrivteori och skolan. Även synen på skrivande som hjälp i 

elevernas tankeutveckling har uppmärksammats. För att granska och ta reda på vad 

eleverna kan och inte kan har man använt sig av traditionellt skrivande. Skrivande sågs 

vara något som kom efter inlärningen, inte som något som kunde underlätta i 

lärprocessen. I den nya läroplanen har de grundläggande förmågorna i skrift och 

muntligt tillkommit i de enskilda ämnena. Förmedlingsfunktionen, det vill säga att 

förklara, utreda rapportera och presentera har stått i fokus (Hoel, 2009). Varje enskild 

elev ska efter genomgången grundskola kunna använda det svenska språket på ett 

nyanserat och välförsett sätt. Eleven ska kunna använda sig av kunskaper i 

naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, tekniska och humanistiska 

kunskapsområden i såväl samhällslivet, vardagslivet och för fortsatta studier. Det är 

skolans ansvar att varje elev kan arbeta, utforska och lära såväl enskilt som i grupp 

tillsammans med andra. Det är viktigt att eleven känner tillit till sin egen förmåga 

(Skolverket, 2011, s.13). 
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I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i den nya läroplanen Lgr 11 står det att eleven 

ska ha strategier för att kunna skriva olika typer av texter och kunna anpassa dessa till 

texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleverna ska kunna skriva texter där 

ord och bild samspelar. Eleverna ska kunna skriva och läsa beskrivande och förklarande 

texter som exempelvis faktatexter. De ska även kunna redogöra för hur deras innehåll 

kan organiseras. Därtill ska eleverna kunna skriva och läsa instruerande texter som 

exempelvis spelinstruktioner eller arbetsbeskrivningar (Skolverket, 2011, s.223.). I det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 står det även att eleverna ska ha kunskap i att söka 

information i böcker, tidsskrifter och på webbsidor för barn (Skolverket, 2011, s.224). 

 

2.3 Skrivinlärning och skrivutveckling  
Språkliga förmågor i förskoleåldern samverkar med ett barns kommande läs-och 

skrivutveckling. Barn som har goda kunskaper om bokstäver och språkljud redan innan 

de börjar i skolan, har mycket goda prognoser att bryta koden. Andra faktorer som 

spelar in, menar Liberg (2006), är en fonologisk medvetenhet, ett stort ordförråd, 

förmågan att återge berättelser och att vara en aktiv samtalspartner. Dessa språkliga 

förmågor byggs upp i hemmet, i förskolan och i förskoleklassen. Alla barn lyckas dock 

olika bra i mötet med skolans språkliga praktiker och genrer. Det kan handla om barn 

från olika sociokulturella uppväxtförhållanden, olika språklig bakgrund och modersmål 

eller med olika former av funktionshinder. Alla har de olika vanor av att delta i samtal, 

läsande och skrivande, då de börjar i skolan (Liberg, 2006).  

 

Det finns många olika anledningar till vad som kan bli stora hinder för skrivinlärningen. 

Lundberg (2008) ger flera exempel på vad som kan vara orsaker till varför en del barn 

hindras i sin skrivutveckling. För att bli en god skrivare så bör barnet lära sig själva 

hantverket, det vill säga kunna stava och ha god kunskap om meningsuppbyggnad (ibid, 

2008). Lundberg menar att en skribent som måste brottas med dessa faktorer binder upp 

så mycket av sina mentala resurser att det blir för litet över åt de krävande kognitiva 

operationer som skrivandet inrymmer; att skapa idéer till texten man vill skriva, att 

komma fram till de rätta orden, att planera och ändra sitt skrivande. Ett annat stort 

hinder är om eleven inte har byggt upp ett större ordförråd. Läser man mycket så är det 

större möjlighet att ordförrådet byggs upp, men lässvaga elever undviker ofta läsning 

och missar då den möjligheten samt att det dessutom minskar möjligheterna att 

verkligen förstå och ta till sig texter av olika slag (Lundberg, 2008). Eftersom inte 

samtal med sina vänner ger tillräcklig stimulans för att utveckla ordförrådet, så anser 

Lundberg att läraren bör ägna ungefär en halv lektion om dagen med undervisning i 

ordkunskap. Detta kan göras genom bland annat samtal, diskussioner och tankekartor. 

Undervisningen i ordkunskap kan vara i direkt efter samtal och diskussioner av böcker 

och texter eller direkt efter att eleverna har skrivit en egen text i något ämne (Lundberg, 

2008).  

 

Det är inte en självklarhet att alla barn lär sig att läsa och skriva även om de ingår i en 

kultur med skriftspråklighet, anser Gustafsson och Mellgren (2005). I en studie om 

läsning ur ett barnperspektiv har man kunnat fastställa betydelsen av att barn förstår 

vilken nytta man har av att kunna läsa och skriva samt hur det går till att lära sig detta. 

Vuxna bör därför inte vänta på att ett barns mognad eftersom de då går miste om många 

tillfällen där de kan väcka barnets intresse för skriftspråket (Gustafsson & Mellgren, 

2005). Barnen kan börja ett skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle långt innan 

de kan läsa och skriva. Föräldrar och lärare ska därför inte erbjuda barnen endast enkla 
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texter, utan även svårare texter som äventyrsberättelser, sagor, science fiction och 

faktatexter, eftersom det ändå är de som får läsa och skriva för barnen (Liberg, 2010). 

 

De grundläggande aspekterna av att lära sig att läsa och skriva är att kunna gå in och på 

olika sätt röra sig i textvärldar där inte bara den skrivna texten dominerar, till exempel 

att samtala i vardagsspråk, diskutera och reflektera om bilder, läsa och samtala om 

bilderböcker och att kunna återberätta det man läst eller talat om (Liberg, 2006). Även 

textvärldar där den skrivna texten dominerar, är en väsentlig aspekt, till exempel att på 

egen hand kunna läsa texter med och utan bilder i olika sammanhang och situationer, 

inom olika ämnen och genrer. Vidare, menar Liberg (2006), är det också viktigt att 

kunna delta inom olika medier, använda sig av symboler samt att kunna hantera 

skriftkoden; som bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet samt inkodning och 

avkodning med hjälp av helordsteknik och ljudteknik (ibid, 2006). En annan faktor av 

betydelse för läs-och skrivlärandet är att kunna tala om sin egen utveckling, en 

metakognitiv förmåga (Liberg, 2006). Men det är inte bara den språkliga, metakognitiva 

och metaspråkliga kunskapen som är av betydelse utan lika viktigt är läsarens och 

skrivarens erfarenheter och inställning till läsandet samt förkunskaperna om ämnet som 

behandlas i texten och hur allt detta stämmer överrens med hur sedan eleven skriver 

texten (Liberg, 2010).  

 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013)  betonar att många barn upplever att 

kraven är lägre när det gäller skrivinlärning än läsinlärning. Att skolans undervisning 

startar med läsinlärning framgår det även barnen att barnen själva anser. Dock, skriver 

författarna, så kommer skrivningen i praktiken före läsningen, där den sker i barnets 

egen takt och vanligtvis påbörjas i hemmet där de själva börjar göra sig bekanta med 

olika skrivaktiviteter och där de spontant ställer frågor och samtalar kring skrivning 

(ibid, 2013). Även om skrivningen är mycket mer krävande än läsningen så börjar 

barnen själva med att skriva då de i situationer som detta bortser från svårigheter och 

komplikationer som uppstår. Barnen uttrycker hellre något med skrift än att ta del av 

något som andra har skrivit eftersom det uppfattas som mer roande. Att tala, tycker barn 

är mer naturligt än att lyssna, och därför väljer de ofta att skriva före att läsa, menar 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013). 

 

I skolan sker skrivundervisningen i anslutning till, och som en följd av, 

läsundervisningens läromedel och arbetssätt. Att lärarna använder sig av 

skrivundervisning i form av särskilda arbetssätt och speciella metoder är inte så vanligt 

menar Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013). Skolan framhäver 

läsundervisningen och organiserar denna med hjälp av speciella läsmetoder och med 

hjälp av olika läsläror. Dock har barnen egna idéer om hur läsningen och skrivningen 

ska gå till. Författarna beskriver hur barnen använder egna läsmetoder och många 

gånger leder det till att barnen inte håller sig innanför ramen för vad som är en korrekt 

beskrivning av vad skriftspråket innebär. Lärarens professionalism blir alltså helt 

avgörande för hur barnen kommer att förstå och lära sig att läsa och skriva (ibid, 2013). 

Om situationen inte hanteras på ett professionellt sätt eller om någon typ av konflikt 

skulle uppstå på grund av den läsmetod som används kan barnet känna kraftig 

frustration och misstro sin egen kunskap samt att det blir svårare för skolan att hjälpa 

till, då även barnets utsatthet ökar och dess prognos kanske enbart kommer att 

försämras ytterligare (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013).  

 

Författarna (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson, 2013) anser att det finns två 

lösningar för att undvika att detta händer. Den ena lösningen är en så kallad pseudo-



 

5 

 

lösning som består i att man förbereder barnen i en tidigare ålder, att man flyttar ner 

allvaret och kraven i ännu tidigare åldrar där barnen får systematiska övningar som 

förbereder dem för en viss läs-och skrivmetod (ibid, 2013). Med pseudo-lösning menas 

i detta fall att det skulle fungera som lösning, men problematiken skulle ännu kvarstå; 

att barnen lär sig läsa och skriva med hjälp av verktyg, men deras självkänsla skulle 

fortfarande inte stärkas. Den egentliga lösningen är att förutsättningen och 

utgångspunkten för den pedagogiska verksamheten är barnet, dess egna förmågor samt 

deras nyfikenhet och intresse oavsett vilken verksamhet som barnet befinner sig i 

(Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson, 2013). Läsandet och skrivandet växer 

fram i situationer där barnen, genom stark, inre drivkraft, själva vill läsa och skriva. Det 

är sådan undervisning som lärarna måste använda sig av för att hjälpa barnen in i 

skriftspråkandet (Liberg, 2006). 

 

Liberg (2006) menar att i början av barnets läs-och skrivutveckling behandlas olika 

ämnen hämtade från barnens närmiljöer, där de främst läser och skriver namn på 

personer och platser. Efter det så behandlas andra ämnen som till exempel mat, djur, 

spel och olika bilmärken. De här valen av ämnen skiljer sig från de ämnen som 

behandlas i det mer utvecklade läsandet och skrivandet, där det handlar om mer 

abstrakta ämnen. Det som också ändras är textens omfattning; från att endast behandla 

enstaka ord och fraser till att behandla mer grammatiskt avancerade texter (ibid, 2006). I 

början av barnets läs-och skrivinlärning så rör de sig oftast inom en och samma genre. 

Den typ av genre som barnet arbetar inom beror på många faktorer. Valet av genre för 

den tidiga läs-och skrivutvecklingen kan bero på barnets intresse, vilken pedagogik som 

används av lärare, barnets förmåga att kunna återberätta saker och ting samt barnets 

bekantskap med den typ av språk som används inom olika genrer. Senare, i det mer 

utvecklade läsandet och skrivandet så kommer barnet att bli mer allsidigt i valet av olika 

genrer (Liberg, 2006).  

 

Av flera orsaker handlar diskussioner kring läs-och skrivsvårigheter oftare om läsning 

än om skrivande. Vi vet att läsning bidrar till en utvecklad förmåga att skriva, men det 

är även tvärtom; skrivande bidrar också till att träna elevernas läsförmåga, och därför är 

det av stor vikt att de får skriva mycket (Skolverket, 2011). Forskning visar dessutom 

att aktiviteter och undervisning där eleverna får skriva leder till bättre lärande än om de 

bara läser texter. Elevers skrivande behöver ingå i meningsfulla sammanhang för att 

texterna ska kunna fungera som redskap för lärandet. Därför behövs skrivmiljöerna i 

skolan vidareutvecklas och lärarna måste arbeta aktivt med eleverna, där skrivandet 

kommer att fylla olika syften. Skrivandet är en central del av elevernas lärande och 

utveckling. (Liberg, Geijerstam & Folkeryd, 2010). Långt ifrån alla svenska lärare har 

fått utbildning i läs-och skrivinlärning, och många gånger har skriftspråkslärande kurser 

under utbildningen inte ens varit obligatoriska (Gustafsson & Mellgren, 2005).  

 

2.4 Skriva faktatexter  
Ett av användningsområdena för skriftspråket är att det används för att få lära sig något, 

att skaffa sig kunskaper. Här används läsning och skrivning för att lära sig något, som 

till exempel läsningen i skolan. Kunskapsinhämtande skrivning i klassrummet blir 

däremot beroende på i vilka situationer och för vem eleven skriver. En viktig del här, är 

att det offentliggör den skrivandes tankeprocess. Det blir då ett viktigt verktyg för att 

strukturera ett kunskapsområde där man kan göra en reflektion av innehållet samt ett 

ställningstagande menar Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013). Författarna 

förklarar att skriva för att skaffa sig kunskap i skolan även ger möjlighet till att lyfta 
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fram sina idéer och diskutera sina egna reflektioner med andra. Om eleven inte skriver 

en text för att utveckla sin kunskap så övergår skrivningen till enbart produktion av text, 

som då inte blir meningsskapande för eleven.  

 

Många gånger uppfattas syftet med skriftspråksinlärningen av både förskolebarn och av 

skolbarn, att man endast skriver och läser för att bli bättre på att skriva och läsa. Att 

man skriver och läser för att de tycker att skolan kräver det av dem, för att de ska klara 

sig igenom skolan och för att bli godkända (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och 

Olsson, 2013).  

 

Utgår man från ett barnperspektiv så bör man också utgå från ett innehåll som berör och 

intresserar barnet för att använda sig av skriftspråket som medel att skaffa sig kunskap 

och dokumentera. Författarna (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013) 

beskriver ett exempel där syftet var att elever i år 1 skulle använda skriftspråket för att 

skaffa kunskaper samt att dokumentera dem och de skulle även lära sig hur man kan 

skaffa sig kunskap. Innan de började med uppgiften hade läraren tillsammans med 

barnen formulerat stödfrågor, lånat faktaböcker om djur på biblioteket och några hade 

böcker med sig hemifrån. En del av syftet med uppgiften var att barnen skulle redovisa 

sin forskning för varandra för att också ta del av varandras kunskaper. De skulle också 

jämföra de olika djuren och prata om hur de gått tillväga för att skaffa all information 

(ibid, 2013). Ett av barnen valde att forska om älgar eftersom hans pappa och farfar var 

jägare och kunde då ta med sig jaktböcker från dem. En pojke, Gustav, valde att forska 

om björnar och ville titta i böckerna, men då ville först läraren att barnet skulle tänka på 

om han säkert redan visste något om björnar, varav lärarens ställde frågor som ”Vad 

äter björnen Baloo?”, ”Vad äter björnen som Olle möter i skogen?”. Gustav kom då 

fram till att björnar äter myror, blåbär och så kom han även, alldeles överlycklig och 

ivrig, på att de äter honung, som Bamse. Detta är ett exempel på, vad författarna kallar: 

oreflekterad kunskap. Det visar för barnen att det kan vara sant, det som de läser i 

barnböcker, sjunger om och ser på film. Det blir mycket tydligt under en lektion som 

denna (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013). 

 

Ytterligare ett exempel som Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) 

beskriver utspelar sig på en förskola, där några barn lekte med dinosaurier. Läraren 

frågade vad dinosaurierna hette och vad de åt, varav barnen fick i uppgift hur de skulle 

kunna ta reda på detta. Tillsammans letade de fram en bok om dinosaurier, därefter 

skrev de, med stöd av läraren, ner en faktatext om namn på dinosaurierna, deras ålder 

och föda. Sedan ritade de figurerna från boken och samlade text och bild på en stor bit 

papper som sattes upp på väggen för att också låta de andra barnen på förskolan ta del 

av allt som de kommit fram till och arbetat med (ibid, 2013). De skapade också en plats 

där dinosaurierna kunde ”leva och bo” med hjälp av olika material som redan fanns på 

förskolan. När barnen var färdiga med detta ville de även skriva en bok, som läraren 

hjälpte till med och som tillslut lästes upp för alla barnen på förskolan. Intresset för 

dinosaurier spred sig och för flera av barnen blev detta ett intresse som fortsatte under 

en längre tid samt att de fortsatte ta reda på fakta, då frågor och funderingar dök upp 

(Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013).  

 

Om man som lärare vill att sina elever ska studera och lära på ett mer aktivt sätt, så är 

det mest kraftfulla redskapet att låta dem skriva mera, oavsett vilket ämne och genre det 

gäller, menar Sandström Madsén (2007). Genom att skriftspråket ställer högre krav på 

tydlighet än talspråket, så tvingar skriftspråket fram en större medvetenhet hos den som 

skriver. Genom att eleverna med hjälp av skrivandet kan få hjälp att ta reda på vad de 
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redan vet och inte vet om något, så kan de därför öva på att ta ett större ansvar för sitt 

eget lärande (ibid, 2007).  

 

Att bygga upp kunskap inom olika ämnesområden är skolans viktigaste uppdrag. När en 

elev lär sig något nytt inom ett ämnesområde så lär sig eleven att läsa, tala och skriva på 

ett nytt sätt. En framträdande resurs för att skapa kunskap om och förståelse för den 

värld vi lever i är genom vårt språk. Skrivandet är ett sätt man har att samla sina 

kunskaper och erfarenheter. Genom att omformulera det som ska läras förstärks 

lärandet. Skrivandet är ett samspel mellan innehåll, form och funktion (Liberg, 2009). 

 I skolsammanhang brukar man tala om två huvudtyper avskrivandet. Dessa kan 

benämnas som att skriva för att kommunicera samt att skriva för att tänka och lära. 

Dessa två huvudtyper har olika mottagare av texten.  Att skriva för att kommunicera har 

ett bredare fält av mottagare och vänder sig ofta till ett mer offentligt sammanhang. 

Dessa texter benämns oftast med ”ut-texter”.  Att skriva för att tänka och lära vänder sig 

mer till eleven själv. Texten blir ett stöd för fortsatt kunskapande. Dessa texter skrivs 

ofta för att eleven ska sätta sig in i ett ämne och brukar benämnas med ”in-texter”.  

(Liberg, 2009). 

 

Strömquist (2007) menar att det finns fler ämnen än svenska som erbjuder 

skrivmöjligheter. Det går och alla elever bör skriva i alla ämnen. I de lägre åldrarna kan 

det falla sig ganska naturligt att skriva i fler ämnen än bara svenskämnet, men ju äldre 

eleverna blir kan det glömmas bort och användas i allt lägre utsträckning. Ur inlärnings- 

och språkutvecklingspunkt är skrivandet en viktig process (ibid, 2007). Allt eftersom 

skrivförmågan hos eleverna utvecklas kommer de djupare kunskaperna. Det är viktigt 

att eleverna får tillfälle att formulera sig skriftligt i såväl problemlösning som 

sammanfattning av en uppgift. Detta bör göras oavsett vilket ämnesområdet det gäller. 

Det är viktigt i såväl svenska, historia, matematik som i kemi (Strömquist, 2007).  

 

I de båda internationella rörelserna ”att skriva för att lära” samt ”att skriva i alla ämnen” 

har det argumenterats för att det finns en mycket stark koppling mellan att eleverna lär 

sig skriva inom olika områden och att de lär sig att tänka inom samma områden (Liberg, 

Geijerstam & Folkeryd, 2010, s.76). Att skriva i alla ämnen handlar om att inte enbart 

skriva i svenskämnet i skolan utan att de arbetar med skrivande även i andra ämnen. I 

att skriva för att lära är grundtanken att språk och tanke alltid påverkar varandra. Om 

eleverna skriver i andra ämnen kan detta öka förståelsen för både ämneskunskaper samt 

för begrepp. Skrivandet kan bli ett verktyg för lärande även om ämnesinnehållet 

förändras eller stegvis blir mer avancerat desto äldre eleverna blir (ibid, 2010, s.76). 

Skrivandet får en central plats i lärandet då det hjälper eleverna att skapa ett innehåll 

och blir på så sett en deltagare och en medskapare i de olika ämnesdiskurserna. Detta 

kan ge eleverna nya sätt att se på olika förhållanden i världen. Den nya synen på 

skrivande där kunskapen skapas i själva skrivandet bryter mot den traditionella synen på 

skrivande där det handlar om att skriva ner och anteckna sådant som man redan vet 

(Liberg, Geijerstam & Folkeryd, 2010, s.77). 

 

I Geijerstams (2009) undersökning som gjordes i år 5 och år 8 om hur textarbete i 

svenska, SO och NO ser ut så visade det sig att det är stor skillnad på hur eleverna 

förstår sina texter i dessa ämnen. Bäst förstod de texterna i svenska och allra sämst i 

NO, där texterna mestadels var upphackade, saknade verb och skrivna i punktform 

(ibid, 2009). Geijerstam anser att eleverna behöver flera olika sätt att lära sig NO på; 

förutom att samtala kring dessa texter behöver de även arbeta praktiskt, använda sig av 

både bilder och text samt lära sig skriva denna typ av texter. Lärarna bör ta vara på 
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texterna eftersom det finns så många olika sätt att arbeta med faktatexter. I 

undersökningen fick ofta eleverna mycket introduktion till faktainnehållet och eleverna 

var mycket aktiva genom att berätta vad de kände till och vad de lärt sig om ett visst 

ämne eller under en laboration, men det fanns ingen struktur i hur dessa elever skulle 

skriva eller vilken struktur texten ska ha. I undersökningen ingick även att se om 

eleverna förstod sina egna texter som de skrivit själva, eftersom läsförståelsen är central 

även i skrivna texter. Här, beskriver Geijerstam (2009), att man kunde se att texterna 

mellan eleverna i år 5 och i år 8 inte skiljde sig så mycket från varandra, mer än att de 

äldre eleverna använde fler svåra ord och begrepp, dock var det ingen större skillnad på 

hur många sammanbindande ord de använt för att hålla ihop texten, strukturerna i texten 

utvecklades inte. Geijerstam (2009) kunde även se att texterna som eleverna skrev under 

lektioner med eget arbete, till exempel när de skrivit en faktatext om ett djur, var 

mycket spretiga eftersom inga konkreta instruktioner fanns gavs av lärarana. Dessutom 

skrev eleverna ofta av text, när de skulle hämta fakta från böcker och andra texter (ibid, 

2009). 

 

Geijerstams (2006; 2009) undersökning visar också hur lärarna gärna talar om texter 

och att det är innehållet som är det viktiga, inte hur själva texten är skriven. Undantaget 

är laborationsrapporter i år 8, där de på lektionerna medvetet arbetar med att utveckla ett 

laborationsrapportskrivande. Texterna som eleverna skriver passerar därför i det skick 

som eleverna skrivit och man kan konstatera att de inte skulle godkännas i den rådande 

textkulturen(ibid, 2006; 2009). Man kan ifrågasätta om elevernas skrivna texter fungerar 

som grund för lärande eftersom deras textbaserade rörlighet är mycket låg. De verktyg 

som ger eleverna ett lärande verkar istället finnas i den muntliga praktiken, inte i 

skrivandet och texterna. Genom att låta eleverna tala om texter och skrivande i 

naturorienterande ämnen så skapas möjligheten att använda sig av den lärkraft som 

finns i skrivandet av texter (Geijerstam, 2010). 

 

2.5 Reproducerade texter 
Det finns en delad tanke om hur vi skriver texter. En del menar man att reproducerade 

texter är något negativt medan de egenproducerade texterna är positivt. Geijerstam 

(2006) skriver i sin avhandling om att texter i NO bjuder in till att ”skriva av” och 

därmed bli en reproducerad text.  

 

Liberg, Geijerstam & Folkeryd (2010) beskriver en reproducerad text som en text som 

skrivits av helt och hållet. Det är en fråga som ständigt uppkommer i samband med 

skrivande, i vilken utsträckning skriver eleverna av eller om eleverna skriver sina texter 

med egna ord. En del uppfattar reproducerade texter som att de förhindrar lärande och 

att eleverna helst ska skriva texterna med egna ord, som ofta rubriceras som 

producerande texter. Klassrumspraktiken idag visar på att många elever skriver av sina 

texter vilket även har accepterats av lärarna. Forskare har inte enats om avskrifter 

hindrar lärande (ibid, 2010). Ur lärandeperspektiv behöver inte avskrivningar från 

läroböcker, klasskamrater eller gemensamt skrivna texter på tavlan vara verkningslösa. 

Avskriften står inte som avgörande för om det sker ett lärande eller inte. En text kan 

vara en imitation där en reproduktion skett med en förståelse för det man skrivit av. 

Författaren (Liberg, Geijerstam & Folkeryd, 2010) påvisar att Vygotskij menar att 

imitation är grunden för lärande. En text som skrivits av i sin helhet utan förståelse är 

meningslös för eleven i den grad att det inte går att röra sig ut från texten eller koppla 

till sina egna erfarenheter. Genom att samtala kring texten kan man skapa en förståelse 

samt koppla till egna erfarenheter (ibid, 2010).  
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2.6 Genrepedagogik 
Genre är enligt Hedeboe & Polias (2008) det mest brukbara begreppet i 

utbildningsperspektiv. Vi kan jämföra genre med en målinriktad process eller social 

process som olika personer i olika kulturer deltar i. För att kunna nå fram till det 

definitiva målet måste vissa välkända steg genomföras. När personerna i de olika 

kulturerna känner igen de olika processerna känner de igen de olika genrerna (ibid, 

2008). 

 

Axelsson (2010, s.167) menar att människor använder språket för att skapa mening. 

Språket fungerar som en procedur med flera valmöjligheter. Olika situationer kan 

däremot begränsa valmöjligheterna. I olika situationer gäller det att välja det språk som 

lämpar sig bäst gällande situationen och den kulturella kontexten. Olika genrer kommer 

fram i olika sociala och kulturella kontexter. Genren är en utvecklingsgång där det finns 

flera steg som känns igen och som har ett speciellt syfte (ibid, 2010). Liberg (2010) 

beskriver genre genom att vi människor har ett behov att uttrycka oss i olika situationer 

och språket gör det möjligt för oss. Vi gör sedan val i språket utifrån den situation som 

vi befinner oss i. Varje genre har sitt speciella språk som används för att binda samman 

till den typ av text som skapas i dessa situationer. Geijerstam (2006) menar att genre är 

när olika typer av texter åskådliggör olika typer av situationer. Varje genre har olika 

steg och sin egen inledning, mittparti och slut. Johansson och Sandell Ring (2010) 

menar att människan använder sig av olika genrer varje dag. Genre väljs utifrån syftet 

med det som man vill presentera. De olika genrerna har sin uppbyggnad och sitt sätt att 

uttrycka sig. Författarna (Johansson & Sandell Ring, 2010) anser också att en medveten 

kunskap om hur språket fungerar i olika situationer och sammanhang gör det enklare för 

eleverna att lära sig språket menar genrepedagogerna. Genre betyder inte att eleverna 

ska kunna formulera sig korrekt hela tiden, men de ska ha en aning om vilket språk som 

lämpar sig bäst i den situationen eller sammanhanget de vistas i just då. Det är inte bara 

i svenskämnet som vi relaterar till genrer i skolan, utan det gäller alla skolämnen. Olika 

ämnen har sitt speciella språk (ibid, 2010). 

 

Johansson och Sandell Ring (2010) beskriver även olika genrefamiljer. Texterna är 

uppdelade i tre olika genrefamiljer. De är indelade i Berättarfamiljen, Faktafamiljen och 

Evaluerande familjen. I Faktafamiljen tillhör de texter som bygger på faktakunskaper. 

Historiska texter, förklaringar, instruktioner och rapporter är exempel på texter som 

tillhör faktafamiljen. Historiska texter återger händelser som har inträffat (ibid, 2010). 

Dessa texter kan även beskriva hur man var klädd, var de bodde, vad de åt och vilka 

redskap man använde förr. I historiska texter återges händelser i kronologisk ordning. 

Förklarande texter skriver man ofta inom samhällsvetenskapliga ämnen, teknik och 

naturvetenskapliga ämnen. Dessa texter kan bland annat förklara hur ett visst fenomen 

fungerar, vilka orsaker som ligger bakom ett visst fenomen eller förklara vilka påföljd 

olika fenomen kan få. Förklarande texter kan även skrivas inom flera genrer (Johansson 

& Sandell Ring, 2010). Instruktioner kan förklara hur något skall genomföras eller vad 

som är tillåtet eller förbjudet. Instruktionen ska med en komprimerad text tala om hur 

man ska nå ett visst mål. En rapport kan beskriva en företeelse. Syftet med en rapport är 

att beskriva och samla information om olika ting. Rapporter kallas ofta för faktatexter i 

skolsammanhang. Dessa texter skrivs oftast i samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga ämnen där olika ting, som exempelvis länder, djur och växter, ska 

beskrivas (ibid, 2010, s.164). 
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Johansson & Sandell Ring (2010) skriver även om det australiska genrearbetet som vill 

att olika genrer ska presenteras i passande situationer även för barnen i de lägre 

åldrarna. Även de yngre barnen kan lära sig att argumentera för att vara uppe senare på 

kvällarna eller att få sin favoriträtt till middag (ibid, 2010). Det australiska genrearbetet 

har även en arbetsmodell för hur man kan arbeta genrepedagogiskt med eleverna. Denna 

modell går under namnet cirkelmodellen och är en genrebaserad undervisning 

(Axelsson, 2010). Modellens syfte är att all ny kunskap ska kopplas till kunskap som 

eleverna redan har för att de ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen. Arbetet 

med cirkelmodellen går ut på att arbeta vidare på elevernas förförståelse. Man arbetar 

efter modellens fyra olika steg (ibid, 2010). Det första steget är att bygga upp ny 

kunskap inom ett visst område. På nästa steg ska eleverna studera olika texter inom 

genren. Detta görs för att eleverna ska få vägledning och på så sätt kan det diskuteras 

vilken funktion texten har och vem som brukar använda den. Därefter är det dags för 

eleverna att skriva en gemensam text inom genren. I denna fas leder läraren arbetet och 

eleverna ska vara aktiva. I denna fas, anser Axelsson (2010), är det även viktigt att tala 

om skillnaden mellan talspråk och skriftspråk så att eleverna förstår. Detta är grunden i 

genrearbetet. Den gemensamma texten ska sedan kopieras upp till samtliga elever och 

kommer att fungera som läromaterial i elevernas framtida arbete. Därefter är det dags 

för eleverna att skriva en individuell text som är det sista steget i cirkelmodellen. I 

denna fas förväntas eleverna ha fått självförtroende och kunskap för att kunna skriva 

egna texter inom genren (ibid, 2010).  

 

2.7 Processinriktad skrivundervisning 
Det processinriktade skrivandet skiljer sig från det traditionella skrivandet genom att 

fokus ligger mer på process än på produkt. Brink (2009) menar att inom den 

traditionella skrivundervisningen så är det mer fokusering på texter som är språkligt 

korrekta, medan fokus i det processinriktade skrivandet ligger mer på själva processen; 

hur eleverna kommer igång med skrivandet, hur eleverna samlar sina idéer och sitt 

material samt hur de kan man förbättra och utveckla sina texter så att de blir läsvärda 

och språkligt korrekta. Brink (2009)beskriver också att man i det processinriktade 

skrivandet skiljer på texter som eleverna skriver för sig själva, för att komma ihåg, 

förstå och reflektera och texter som ska läsas av andra, som ska informera eller 

presentera någonting. I traditionell skrivundervisning brukar det dessutom endast vara 

läraren som är mottagare av elevernas texter medan det i det processinriktade skrivandet 

är eleverna som läser och fördjupar sig i sina klasskamraters texter (ibid, 2009). Tanken 

är att de genom att arbeta med andras texter så blir eleverna själva bättre skribenter, 

menar Brink (2009). Detta kallas för responssamtal och kan jämföras med boksamtal i 

det flerstämmiga klassrummet, något som Skolverket anser är en miljö att sträva efter; 

där eleverna alltid skriver, läser och talar om sina och andras texter (Brink, 2009).  

Strömquist (2007) beskriver det processinriktade skrivandet som en grundsyn och ett 

förhållningssätt, inte en metod. Ett processorienterat skrivande i skolans alla ämnen ger 

eleverna redskap för både reflekterande och lärande. Att eleverna skaffar sig en vana av 

att tänka och skriva samtidigt, ger naturliga skrivsituationer när det kommer till att 

anteckna det som är viktigt, strukturera texter samt att utreda och reflektera. Vidare, 

menar Strömquist (2007), är kamratbearbetning och positiv respons något som 

förstärker lusten att skriva. I och med att de kommunicerar genom att skriva, utvecklar 

de också sin skrivförmåga. Dessutom bör det alltid i varje skrivuppgift framgå vilken 

genre som skrivandet leder till. Om läraren har för vana att ange vilken genre och typ av 
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text eleverna skriver på, så får de så småningom den genrekunskap som varje elev bör 

ha (ibid, 2007).   

Strömquist (2007, s.136) ger ett exempel på hur en lektion i processorienterat skrivande 

kan gå till: Först har läraren tänkt ut ett tema eller ämnesområde som hon/han vill att 

eleverna ska arbeta med utifrån läroplanen. Redan efter en liten stund i klassrummet så 

berättar till exempel läraren om en ekorre som hon/han såg på vägen till skolan (ibid, 

2007). Efter en stund, då läraren pratat med eleverna om ekorren (det kan naturligtvis 

vara vad som helst som läraren planerat att eleverna ska arbeta med, till exempel björn, 

daggmask, årstider eller dataspel), så läser läraren ur en faktabok eller faktatext medan 

eleverna lyssnar. Sedan får de en liten stund att skriva ned allt som de kommit att tänka 

på som har med temat eller ämnet att göra. Därefter läser eleverna varandras texter och 

gör också en enklare kamratbearbetning. Läsandet av varandras texter brukar övergå i 

samtal och diskussioner kring temat och även kring hur texten är uppbyggd (Strömquist, 

2007, s.146). Läraren kan i detta läge styra samtalet för att strukturera informationen 

genom att skriva tre rubriker på tavlan: ”Det här vet vi” (säker fakta), ”Det här vet vi 

kanske” (osäker fakta) och sista rubriken ”Det här vill vi veta” (efterfrågad 

information). Det är i detta skede som den processinriktade skrivövningen startar en 

forskningsprocess. Genom att samla ihop elevernas kunskap inom området, så har man 

fått en utgångspunkt för det fortsatta skrivarbetet. Från och med nu kan skrivandet 

resultera i utredande, informerande forskningsrapporter eller sagor och berättelser 

(Strömquist, 2007).  

 

Brink (2009) anser inte att kritiken av den processorienterade skrivpedagogiken 

stämmer. Kritiken handlar bland annat om att eleverna inte får lära sig att skriva texter i 

de genrer som samhället faktiskt kräver. Kritikerna har menat att den processorienterade 

skrivpedagogiken lagt allt för stor vikt på elevernas egna skrivprojekt och på att de ska 

framhäva och utveckla endast sina egna röster. Dock, menar Brink (2009), så har 

genrefrågor alltid har varit en självklar del i denna skrivprocess. Problemet, menar han, 

är snarare att många elever tenderar att enbart skriva berättande texter, ofta på grund av 

att berättande texter är dominerande i klassrummen. Detta har således lett till att många 

elever tycker att berättelser och sagor är en enklare och roligare genre och på så vis 

försöker slippa skriva andra typer av texter. Men naturligtvis kan argumenterande texter 

produceras redan av barn i förskoleåldern och eleverna ska inte behöva vänta med att 

skriva diskursiva texter till de senare skolåren. Genrepedagogik ska vara ett naturligt 

inslag i den medvetna skrivprocessen (Brink, 2009).  

 

2.7 Samspelet text och bild 
Att undervisningen i skolan använder sig av många olika sätt att förmedla ett innehåll 

och att egentligen alla skrivna texter i någon form är multimodala, kan ställas emot 

skolans texttradition, där företrädesvis de verbala aspekterna av en skriven text ses som 

den mest betydelsefulla, menar Danielsson och Selander (2014). Dock ser synen på 

texter och dess traditioner med vad som anses som mest betydelsefulla, olika ut i olika 

ämnen. I praktiska ämnen som träslöjd och syslöjd finns inte någon direkt tradition av 

att se skriven text alls. Här kan man då missa den mångfald av multimodala texter som 

faktiskt används, som till exempel ritningar och stickbeskrivningar (ibid, 2014). I de 

ämnen som vanligtvis kallas för teoretiska, som till exempel naturorienterande ämnen, 

används ofta olika representationer och visuella resurser, som bilder och modeller 

(Danielsson & Selander, 2014, s.31).  
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Insikten att olika genrer och texter ställer olika krav vid meningsskapandet för därför 

med sig en vidgad syn på läsande och skrivande samt på barnens läs-och 

skrivutveckling, menar Danielsson och Selander (2014, s.37). I utvecklingen ingår det 

inte bara att eleven ska lära sig att läsa och skriva, utan även att utveckla sin textmässiga 

repertoar, så att han/hon kan skapa mening genom olika texter i olika ämnesspecifika 

kontexter och genrer. Därför är det också av stor betydelse att lärare har kunskap om hur 

olika resurser för meningsskapande fungerar (ibid, 2014). 

 

Danielsson och Selander (2014) anser även att om inte begreppet multimodalitet 

används i läroplanen så kan man ändå se i de olika ämnenas kursplaner allt tydligare 

krav som ställs på eleverna utifrån detta perspektiv. I NO så förväntar sig lärarna att 

eleverna ska kunna formulera sig genom olika uttrycksformer. I grundskolans tidigare år 

uttrycks detta i genom att eleverna ska kunna dokumentera naturvetenskapliga 

undersökningar med både text och bild. I kursplanen i NO går det att läsa att kraven på 

multimodalt meningsskapande i hög grad är centrala, men läser man kursplanerna för 

andra ämnen så förstår man att det är av betydelse även där (ibid, 2014). Författarna vill 

lyfta fram att texter består av så mycket mer än ord, att olika resurser, som till exempel 

bild och text, samspelar med varandra. Elevernas textrörlighet utvecklas också när 

eleverna använder sig av multimodala texter. Något som Danielsson & Selander (2014) 

diskuterar är att bildspråk som metaforer och liknelser av olika slag är vanligt i 

skolböckerna. Då tänker man att bilden kommer att göra texten mer tydlig och att man 

enklare kan knyta an till elevernas egna erfarenheter och vardagskunskaper. Men när det 

kommer till bildspråklig användning måste lärarna också vara medvetna om att det inte 

alltid behöver vara så tydligt och uppenbart för mottagaren. Bilder till texten kan 

faktiskt bli ännu mer komplicerat och krångligt, till exempel i de högre åldrarna inom 

naturvetenskapen, då det kan leda till att det blir svårare att skilja mellan metaforiskt 

och faktiskt innehåll (Danielsson & Selander, 2014, s.57). 

 

2.8 Teoretisk grund 
Utifrån den här litteraturgenomgången presenteras den teoretiska bakgrunden gällande 

skrivundervisning och faktatexter.  Det finns mycket litteratur med fokus på att läsa 

faktatexter men mindre om att skriva faktatexter. Vi valde att sortera ut den litteratur 

som berör vårt syfte och våra frågeställningar.  
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3. Metod   
För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av det som Johansson och 

Svedner (2010) beskriver som strukturerade intervjuer. Syftet med intervjuerna var att 

genom lärarnas beskrivning undersöka hur olika lärare undervisar i att skriva 

faktatexter. Vi valde att göra studien på fyra verksamma lärare på tre F-3 skolor i tre 

olika kommuner i Mellansverige. 

 

3.1 Urval 
Inför våra intervjuer skickades ett missiv (se bilaga 1) ut till lärare på tre F-3 skolor i tre 

olika kommuner i Mellansverige. Dessa skolor valdes ut då de representerar olika 

storlek, olika upptagningsområden och elever med olika bakgrund. Fyra lärare tackade 

ja till att medverka i undersökningen och eftersom att kvinnliga lärare generellt är 

överrepresenterade i skolans lägre åldrar så är alla fyra lärare kvinnliga.  

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
I vår undersökning har vi använt oss av strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 

bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare i undersökningen (Johansson & 

Svedner, 2010). Vi valde att ställa frågor inom tre frågeområden: Introduktion och 

progression, arbetssätt och läromedel samt samspelet mellan text och bild när de skriver 

faktatexter. Intervjuerna genomfördes genom att vi var för sig intervjuade två lärare 

under inspelning. Inför varje intervju fick informanten besvara en enkätintervju (se 

bilaga 2). Dessa samt intervjufrågor (se bilaga 3) finns bifogade som bilagor i 

examensarbetet.  

 

3.3 Procedur 
Inför intervjuerna har ett missiv skickats ut där informanterna informerats om att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt och att informanten har rätt att när som helst välja att 

avbryta intervjun och därmed avbryta sitt deltagande i studien. Intervjuerna har skett 

enskilt och har genomförts på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna har spelats in i 

samtycke med informanterna. Dessa har sedan transkriberats i sin helhet genom att de 

skrivits av ordagrant. Vid transkriberingen har källornas ursprungskaraktär bevarats. 

Med det menar Bjurwill (2001) att svarens språkliga form får redigeras, men innehållet 

får inte ändras eller förvanskas. Genom detta arbetssätt fanns hela intervjun att tillgå och 

därmed gjort det lättare att sammanställa resultatet. Därefter har vi sammanslagit och 

narrativerat intervjusvaren. Dahlborg – Lyckhage (2012) beskriver narrativer som en 

procedur där data samlas in, exempelvis genom intervjuer, som sedan formas till 

berättelser. Materialet utifrån varje informant presenteras i resultatdelen. Materialet har 

sammanställts och presenterats under tre frågeområden och avslutas med en kort 

sammanfattning. Slutligen finns en kort sammanfattning av materialet utifrån alla 

informanters intervjusvar. Eftersom materialet behandlas konfidentiellt och 

informanterna avidentifieras har vi valt att kalla informanterna för Maria, Lisa, Anna 

och Emma. 

 

3.4 Databearbetning 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa i sin helhet genom att skrivas 

av ordagrant. Innehållet i intervjun analyserades mot bakgrund av aktuell forskning. 

Därefter har vi sammanslagit och narrativerat svaren under tre rubriker. Resultatet 

redovisas genom narrativer av lärarnas inspelningar.  
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4. Resultat 
 

4.1 Intervju 1 
Maria arbetar som klasslärare i en årskurs 2 på en mindre skola med årskurserna F-3, i 

Stockholms län. Hon har arbetat i 1 år på skolan där hon arbetar nu, men har varit 

yrkesverksam lärare i 20 år. Sedan dess har hon undervisat i förskoleklass upp till år 6. 

Maria är behörig i alla ämnen till och med årskurs 3 och i matematik, svenska, NO, SO 

och idrott upp till årskurs 7. Maria har inget minne av att de arbetat med 

faktaundervisning under hennes studietid på lärarhögskolan.  

4.1.1 Introduktion och progression i att skriva faktatexter 

Maria började redan i årskurs 1 med att introducera faktatexter för eleverna. De började 

med att läsa mycket korta faktatexter. Därefter pratade de i klassen om vad en faktatext 

är. Under årskurs 2 började hon med att introducera skrivande av faktatexter för 

eleverna. Då börjar klassen med att titta på en film eller läsa om exempelvis de svenska 

djuren så som björn eller räv. Därefter skriver de en gemensam faktatext på tavlan i 

klassrummet om det svenska djuret. När de skrivit klart faktatexten gemensamt på 

tavlan så tar eleverna upp sina SO-böcker och skriver av faktatexten i dem. Maria 

fortsätter progressionen med det gemensamma skrivandet innan de skriver enskilt. Först 

börjar de med att de skriver längre faktatexter gemensamt. När eleverna sedan fått en 

förståelse för hur processen går till börjar de skriva faktatexter enskilt. När eleverna 

börjar skriva faktatexter enskilt är det väldigt korta texter. Eleverna lär sig sedan att 

skriva ned stödord från faktatexten för att sedan med hjälp av dem kunna skriva längre 

faktatexter. Ju äldre eleverna blir, desto högre krav har Maria på innehållet i 

faktatexterna samt att eleverna skriver all fakta i rätt ordning. Exempelvis att eleverna 

börjar med att Christofer Columbus föddes år 1451. Det ska vara en röd tråd igenom 

hela faktatexten.  

4.1.2 Lärarens arbetssätt och läromedel 

Maria arbetar mot målet att lära eleverna att skriva texter inom olika genrer. Innan den 

första lektionen går Maria igenom målet för temat faktatexter. De går igenom vad som 

symboliserar en faktatext och vad som ska ingå. Maria berättar till exempel för eleverna 

att en faktatext måste innehålla sanning. Man får inte hitta på något i en faktatext. De 

går även igenom olika genrer och vad som är skillnaden mellan en faktatext och 

exempelvis en berättelse. 

 

Inför utvecklingssamtalen sätter sig Maria ner med varje elev och går igenom de olika 

genrerna och ser hur långt varje elev har kommit i sitt eget skrivande. Här går Maria 

återigen igenom målen tillsammans med eleverna.På frågan om syftet med faktatexter är 

att lära eleverna fakta eller att de ska lära sig att skriva en faktatext svarar Maria att det 

beror lite på i vilken fas eleverna är. När de arbetar muntligt genom att läsa en faktatext 

och sedan återberätta texten med hjälp av stödord är det fokus på att eleverna ska lära 

sig fakta. När de sedan börjar arbeta skriftligt med faktatexter är det mer fokus på 

skrivandet. Då har eleverna fått en förståelse för vad en faktatext är och då är det mer 

fokus på hur man skriver en faktatext.  

 

 

Maria arbetar med faktatexter i många olika ämnen. Det är inte bara i svenskämnet som 

man kan skriva faktatexter. Just nu arbetar klassen med faktatexter i historia med 
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Christofer Columbus. Tidigare under våren arbetade klassen med att skriva faktatexter i 

geografi. Under vintern skrev Marias klass mycket faktatexter i framförallt NO om olika 

djur. Så framförallt så är det i svenska, SO och NO som Maria skriver faktatexter. Det 

är i dessa ämnen som det är mest fakta och faktatextskrivande i hennes undervisning.  

I SO och NO arbetar klassen utifrån Puls SO-boken och Puls NO-boken. Maria tycker 

att dessa läroböcker fungerar bra. Böckerna är skrivna utifrån den nya läroplanen Lgr 

11. NO-boken tar upp grundläggande biologi, fysik och kemi för de lägre åldrarna. 

Maria tycker att den är bra för att man kan introducera ett arbetssätt, olika begrepp och 

fakta på ett elevnära sätt. NO-boken tar upp det mesta inom årstider, djur och natur, 

kretslopp, vatten, olika material och människokroppen för att ge några exempel. SO-

boken ger eleverna ny fakta men väcker nya frågor och funderingar hos eleverna. Den 

tar upp grundläggande Samhällskunskap, religion, geografi och historia. Maria har 

grundböckerna till eleverna att läsa i och till dessa finns det arbetsböcker. Maria har 

även en lärarbok som ger lite nya tips och idéer. I läroboken finns det exempelvis 

diskussionsfrågor, uppgifter och kopieringsunderlag.  

 

I Svenska arbetar Maria utifrån ett läromedel som heter Läsdax och Skrivdax.  Läsdax 

är ett läromedel som har tio olika teman som ligger eleverna nära. Läsdax har en tydlig 

arbetsgång på fyra tillfällen. Första tillfället är gemensam läsning där klassen samtalar 

om bilder, läser texten högt tillsammans och sedan diskuterar och samtalar om texten. 

Vid det andra tillfället är tanken att arbeta mer konkret med texten och laborera lite med 

den. Därefter läser eleverna texten enskilt eller i par. Även stafettläsning förekommer i 

vissa texter, vilket Marias klass tycker är riktigt roligt. Tredje tillfället är ett läxtillfälle 

där eleverna exempelvis tar med sig texten hem och läser. Vid det fjärde tillfället är det 

fokus på skrivandet. Det kan vara både gemensamt skrivande och enskilt skrivande. 

Skrivdax är sedan en arbetsbok där eleverna får tillfälle att träna sitt skrivande utifrån 

texten som de nyligen arbetat med.  

4.1.3. Samspelet text och bild när eleverna skriver faktatexter 

Maria förklarar att eftersom eleverna bara går i årskurs två så har hon gjort samspelet 

mellan text och bild relativt enkelt. Eleverna får rita en bild som passar till texten som 

de skrivit. När eleverna sedan kommer upp på mellanstadiet kommer kraven att öka på 

samspelet mellan text och bild, menar Maria. Men i dagsläget har hon som krav att 

eleverna ska kunna rita en bild som har att göra med texten som eleven just har skrivit. 

4.1.4. Sammanfattning av intervju 

Maria har varit yrkesverksam lärare i 20 år och har undervisat från förskoleklass upp till 

årskurs 6. Introduktionen av faktatexter sker tidigt, redan i årskurs 1. Marias klass börjar 

med att läsa faktatexter i årskurs 1 och diskuterar vad som kännetecknar en faktatext. 

Hon tycker att det är viktigt att synliggöra målen för eleverna innan de börjar skriva 

faktatexter.  Progressionen går sedan till så att klassen skriver en faktatext gemensamt. 

Den gemensamma faktatexten skriver Maria på tavlan och klassen skriver sedan av den 

i sina SO-skrivböcker. När eleverna har förstått processen i att skriva faktatexter börjar 

de med att skriva texterna enskilt.  Till varje faktatext ritar de en bild som har med 

texten att göra. Eleverna skriver faktatexter i olika ämnen. Marias mål är att eleverna 

ska lära sig att skriva texter i olika genrer. Vad det gäller faktatexter är det olika syften 

beroende på vilken fas eleverna befinner sig i. När eleverna läser faktatexter och 

samtalar kring texten ligger syftet i att eleverna ska lära sig fakta. När eleverna sedan 

börjar skriva faktatexter ligger syftet i att eleverna ska lära sig hur man skriver en 
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faktatext. I arbetet med att skriva faktatexter arbetar Maria med PULS NO-boken, 

PULS SO-boken, Läsdax och skrivdax.  

 

4.2 Intervju 2 
Lisa arbetar som klasslärare i en årskurs 2 på en större skola med årskurserna F-9 i 

Uppsala län. Hon har arbetat i två år på sin nuvarande arbetsplats men har varit 

yrkesverksam lärare i 11år. Lisa har undervisat i årskurserna 1-3 sedan hon fick sin 

lärarexamen. Hon är behörig i alla ämnen utom musik upp till årskurs 3, SVA och 

matematik till årskurs 6 samt svenska och engelska upp till årskurs 7. Lisa har väldigt 

lite erfarenhet av faktaundervisning från hennes studietid på lärarhögskolan.  

4.2.1. Introduktion och progression i att skriva faktatexter 

Lisa börjar sin introduktion av att skriva faktatexter med att prata om de texter eleverna 

är vana att skriva. Dessa texter är ofta påhittade historier och sagor. Lisa samtalar då 

med eleverna om att i sådana texter använder de sig av sin fantast och att allt inte är sant 

som de skriver. Sedan berättar lisa för klassen att det finns texter som är sanna, som 

exempelvis nyheter. Därefter brukar Lisa fråga hur eleverna gör om de vill veta mer om 

exempelvis kaniner. Eleverna brukar då svara att de letar efter information om kaniner 

på datorn eller lånar en bok om kaniner på biblioteket. Lisa brukar då ställa frågan till 

eleverna om de tror att de får reda på det som är sant och riktigt om kaniner. De pratar 

om att det finns olika typer av texter och vad som skiljer dem åt.  

 

Därefter låter Lisa eleverna hämta varsin sko. Denna sko ska eleverna sedan beskriva så 

noga de kan och de får bara ta med det som är sant. När alla elever har skrivit om sin 

sko får de redovisa och presentera sin sko inför de andra eleverna. De tar då upp vilken 

typ av sko det är, vilken färg skon har och ofta vilket märke det är på skon. När eleverna 

har redovisat sina skor börjar Lisa tala om skillnaden mellan att beskriva en sko och att 

berätta en saga om skon. Det som sägs om skon måste vara sanning och spegla hela 

verkligheten. Därefter samtalar klassen om de har sett eller läst något som talar om hur 

något ser ut eller var man kan hitta något. Vissa elever kan även berätta att de läst om 

vad vissa djur äter berättar Lisa. I detta skede introducerar Lisa själva ordet faktatext för 

eleverna. Hon talar om att en faktatext om ett djur talar om hur stort djuret är, vilket färg 

djuret har, vad det äter, när det sover och var djurets bo finns. I en faktatext om djur kan 

man även få reda på var man kan hitta djuret och hur många sådana djur det finns. Nu 

brukar eleverna börja bli intresserade och de får själva välja vilket av Sveriges djur de 

vill leta reda på fakta om.  

 

När Lisa har fått eleverna intresserade av att leta fakta brukar de gå till skolan bibliotek 

för all eleverna ska få lära sig var de ska leta om de vill läsa faktatexter. På biblioteket 

får eleverna sedan välja varsin bok som de lånar med sig till klassrummet. När klassen 

är tillbaka i klassrummet får eleverna skriva ner några få meningar som är fakta om 

djuret. Ingenting får läggas till eller tas bort ur texten.  

 

Nästa gång eleverna går till biblioteket har eleverna delats in i grupper och får 

gemensamt komma överrens om något de vill veta mer om. Det behöver i det här stadiet 

inte vara ett svenskt djur utan kan lika gärna handla om solen eller rymden. Därefter får 

gruppen låna en bok om sitt ämne. Därefter får eleverna, med hjälp av en vuxen, leta 

reda på lätt fakta om ämnet på datorn. Därefter får gruppen tillsammans skriva en kort 

faktatext om sitt valda ämne. När gruppen har skrivit klart sin faktatext får de rita en 
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bild till. När alla grupper är klara redovisas arbetet och hela klassen får lära sig lite om 

varje område. Därefter sätts arbetet upp i korridoren.  

 

Utefter arbetsgången av att skriva faktatexter brukar Lisa ha många diskussioner där 

eleverna får reflektera över när och var de möter faktatexter i vardagen. När eleverna 

har lärt sig att skriva faktatexter så introduceras det i flera ämnen. I början brukar Lisa 

skriva faktatexter på svenskalektionerna med inslag av NO i undervisningen. Allt 

eftersom introduceras skrivandet av faktatexter i såväl NO som SO.  Lisa menar att 

faktatexter inte har någon begränsning, det går att skriva faktatexter i alla ämnen. 

Hennes klass skriver även faktatexter i bildundervisningen då de pratar om olika 

konstnärer och tekniker.  

4.2.2. Lärarens arbetssätt och läromedel 

När Lisa introducerar en faktatext så är syftet att lära eleverna olika slags texter. I 

klassen brukar de samtala om det finns fler texter än faktatexter som är sanna? I 

samband med detta brukar de diskutera nyheter och reklamtexter. Lisa brukar ställa 

frågorna Vem har skrivit texten? För vem är texten skriven? Här är syftet egentligen att 

eleverna ska läsa sig vad som kännetecknar en faktatext. När eleverna själva väljer 

område sedan får de lära sig fakta om sitt område men huvudsyftet är att lära sig att 

skriva en faktatext. Lisa brukar ge eleverna en stund att fundera på följande frågor när 

det gäller att skriva faktatexter: Hur formulerar man sig? Vad är viktigt? Vad behöver vi 

ta reda på? Även om syftet är att lära sig skriva en faktatext så tycker Lisa att eleverna 

lär sig fakta samtidigt. Det hör ofta ihop tycker Lisa.  

 

På väggen i klassrummet finns målen i varje ämne uppsatta på väggen. Det har Lisa satt 

upp för att eleverna ska se vad de redan klarat och vart de ska syfta. Före introduktionen 

av faktatexter så berättar Lisa om varför de gör detta och vad eleverna förväntas lära sig. 

Hon tycker att det är viktigt att tala om för eleverna varför de ska skriva olika texter. 

Det gör eleverna mer engagerade och inspirerade. Det är även bra för elevernas 

vårdnadshavare att kunna se målen i de olika ämnena. Genom att ha målen uppsatta på 

väggen kan de se och läsa målen när det passar dem eller om de är nyfikna eller undrar 

över något.  

 

Efter varje lektion ber Lisa eleverna att reflektera över vad de har lärt sig. Har de lärt sig 

det som de talade om i början av lektionen eller behöver eleverna mer information för 

att kunna fortsätta? Där knyter Lisa an till lektionens syfte och elevernas mål. Detta görs 

muntligt för att spara tid och genom att eleverna reflekterar muntligt så hjälper de även 

sina kamrater. Många elever lär sig genom att lyssna på andra elever. Lisa har både 

genomgångar men även en hel del praktiskt arbete. Hon försöker att blanda det enskilda 

arbetet med grupparbeten. Att reflektera och knyta an är viktigt för att få eleverna 

inspirerade och engagerade.  

 

I SO och NO arbetar Lisa med Natur och Kulturs serie PULS.  PULS NO-boken och 

PULS SO-boken. Dessa, anser hon, är bra läromedel då de tar upp grundläggande 

kunskap i ämnet. Böckerna är inspirerande och väcker nyfikenhet hos barnen. Lisa 

använder sig även av Bonniers Fakta i Närbild som är en serie med faktaböcker. Dessa 

böcker är skrivna för ungdomar men passar även för yngre barn. Även En läsande klass 

används i arbetet med faktatexter. I En läsande klass kan eleverna ha olika roller när de 

läser för att öka läsförståelsen. Vissa texter i materialet tycker Lisa är utmärkt lämpade 

för att skriva faktatext. Här arbetar klassen i grupper och den som är konstnär får måla 

en bild till faktatexten. Lisas skola använder sig även av NTA-lådor. NTA-lådorna har 
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olika teman inom det naturorienterade ämnet. Alla olika teman utgår ifrån den nya 

läroplanen Lgr11 och har ett vetenskapligt arbetssätt. Lisas klass arbetar just nu med 

temat jord. Här får eleverna lära sig mer fakta om jord. De får exempelvis lära sig att det 

finns tre olika grupper, humus, sand och jord. Eleverna får sedan göra laborationer med 

de tre olika varianterna. Efter varje genomgång får eleverna skriva faktatexter i sina 

häften.  

 

När Lisa väljer arbetsmaterial och läromedel går hon oftast på mässor för att kunna se 

och bläddra i de olika läromedelsböckerna. På mässor finns det även ofta möjlighet att 

träffa författarna till läromedlet och på så sätt kunna ställa frågor om hur det är tänkt att 

arbeta med deras läromedel. Lisa poängterar hur viktigt det är att läromedlet är lätt att 

använda och att det följer läroplanen på ett bra sätt. Ett läromedel måste även locka 

eleverna och vara prisvärt eftersom skolorna har en ansträngd budget.  

4.2.3. Samspelet text och bild när eleverna skriver faktatexter 

Lisa tycker att bilden är mycket viktig i de lägre åldrarna. När hennes elever arbetar 

med faktatexter illustrerar de alltid med en bild. Hon brukar även samtala med klassen 

om hur en bild ofta ”fastnar på näthinnan” och att den är ett stöd för texten. Lisa brukar 

förklara för eleverna att om de läser en faktabok så tittar de samtidigt på en bild som 

exempelvis visar hur djuret ser ut. På så sätt lär sig eleverna att text och bild 

kompletterar varandra.  

4.2.4. Sammanfattning av intervju 

Lisa har varit yrkesverksam lärare i 11 år och har undervisat i årskurs 1-3 sedan 

lärarexamen. Lisa introducerar faktatexter för sina elever genom att tala om olika texter 

och vad som skiljer dem åt. I introduktionen av faktatexter får eleverna beskriva sin sko, 

därefter diskuterar klassen om det var en saga eller fakta som de berättade om. 

Progressionen går sedan till så att klassen går till biblioteket där eleverna får låna böcker 

om djur, därefter får eleverna skriva ned några få faktameningar om djuret. Sedan 

arbetar klassen med faktatexter i grupper genom att låna nya böcker på biblioteket och 

skriver en faktatext gemensamt. Lisa poängterar vikten av text och bild tillsammans, 

hon menar att bilden ”fastnar på näthinnan” och är ett stöd för texten.  Lisa blandar 

praktiskt arbete, enskilt arbete och grupparbete. Under arbetets gång brukar Lisa låta 

sina elever diskutera och reflektera över var de möter faktatexter i vardagen.  I Lisas 

klassrum finns kursmålen uppsatta på väggen så att elever och föräldrar kan läsa. 

 

Syftet med undervisningen av faktatexter är att elevernas ska veta vad som 

kännetecknar en faktatext, att eleverna ska lära sig fakta och att eleverna ska lära sig att 

skriva en faktatext. I sitt arbete med faktatexter arbetar Lisa med PULS NO-boken, 

PULS SO-boken, fakta i närbild, en läsande klass och NTA lådor. 

  

4.3. Intervju 3 
Anna arbetar som klasslärare i en årskurs 1 på en mindre skola med årskurserna F-6, i 

Stockholm. Hon har arbetat i 13 år på samma skola, lika länge som hon varit 

yrkesverksam lärare. Sedan dess har hon undervisat i alla årskurser från 1-6, men de 

senaste åren varit verksam som grundlärare i år 1-3. Anna är behörig i alla ämnen 

förutom idrott, musik och engelska. Den nuvarande klassen består av 25 elever och de 

går andra terminen i år 1. Anna har inget minne av att de arbetat med faktaundervisning 

under hennes tid på lärarhögskolan. 
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4.3.1. Introduktion och progression i att skriva faktatexter 

Anna börjar redan tidigt i årskurs 1 med att prata med eleverna om vad en faktatext är. 

Hon beskriver en faktatext genom att jämföra med en berättande text, som 

nödvändigtvis inte behöver vara sann. Sedan läser hon en faktatext om till exempel ett 

djur samtidigt som hon har texten på stor bild på klassrummets interaktiva skrivtavla, så 

att eleverna kan se bilder och/eller följa med i texten. Efteråt väljer de tillsammans ut tre 

viktiga saker (meningar) ur texten, något som de själva vill berätta om det här djuret, 

och skriver ner det individuellt på ett papper, där de även ritat en bild av det som 

faktatexten ska handla om. De elever som ännu inte kan skriva, ger Anna särskild hjälp 

och stöd genom att skriva ned på en lapp, tre korta meningar som de tillsammans valt. 

Sedan får eleven skriva av meningarna så gott det går. I början hjälper hon alltid till att 

välja ut de tre meningarna som de ska skriva, om eleven behöver ytterligare stöd.  

 

I progressionen av att skriva faktatexter fortsätter Anna i ungefär samma spår och 

inriktning som i introduktionen. Det som ändras mest är mängden som eleverna ska 

skriva. Från att de individuellt endast skrivit små korta meningar, ibland bara enstaka 

ord, så kommer de med tiden att skriva längre meningar och samtidigt kunna göra 

riktiga styckeindelningar, så som en faktatext är uppbyggd. De ska lära sig att i en 

faktatext skriver man inte ”vackert väder” och ”att fågeln är gullig”, utan att de med 

tiden förstår och får grepp om vad som är fakta och vad som är det viktiga i texten. 

Detta går Anna igenom med eleverna och repeterar varje gång de haft ett kortare 

uppehåll från att skriva faktatexter. Till exempel kan hon visa upp en berättande text 

och en faktatext, läsa upp dem och sedan får eleverna samtala kring vad som urskiljer de 

olika texterna. Inför det nationella provet i år 3 så arbetar hon medvetet mer med att 

skriva både berättande texter och faktatexter, eftersom hon anser att skrivandet hör till 

den svåraste delen i ämnet svenska. Dock uppfattar hon det som att eleverna tycker att 

det är svårare att skriva en berättande text, där det ska vara en röd tråd, en början, mitten 

och ett slut, så tyngden ligger medvetet på de berättande texterna.  

 

I år 1 får eleverna skriva mycket faktatexter i de naturorienterande ämnena, till exempel 

har de olika temaarbeten om årstider och djur, varför löven faller av träden, om fåglar 

och om svampar. I årskurs 3 skriver de även hypoteser. I de flesta fall skriver eleverna 

faktatexter i NO och SO, även om det integreras med ämnet Svenska. I och med att 

Anna arbetar aktivt för att eleverna ska lära sig att skilja på berättande texter och 

faktatexter så anser hon att just i det momentet så ingår skrivandet av faktatexter i ämnet 

svenska.  

 

4.3.2. Lärarens arbetssätt och läromedel 

På frågan om syftet är att lära eleverna fakta eller att de ska lära sig hur man skriver 

faktatexter, så svarar Anna att det i början är mestadels för att de ska lära sig fakta. I 

årskurs 1 är det mer att de ska skaffa sig kunskap om ett djur eller en årstid, medan det 

med tiden är mer och mer av betydelse att det vet hur man skriver en faktatext. 

På tavlan framme i klassrummet sitter ett papper med kunskapskraven i ”att skriva” från 

Lgr11. Anna har tillsammans med eleverna brutit ner kunskapsmålen så att alla ska 

förstå dem och för att synliggöra målen för eleverna. ”Det är jätteviktigt att man ska 

göra det”, säger hon. De samtalar i klassrummet kring de förenklade punkterna och 

tittar på vad de ska kunna i respektive årskurs. Just detta papper med punkter handlar 

om ”att skriva”, vad de ska kunna i årskurs 1. Det står ingenting om att skriva 

faktatexter eftersom det heller inte står specifikt i läroplanen, men hon menar att det 
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gäller både berättande texter och faktatexter. Kraven ökar för varje årskurs och nu, i 

årskurs 1, handlar det mest om meningsuppbyggnad samt att skriva en mening med stor 

bokstav och punkt. Ibland lägger dessutom Anna upp kunskapskraven och kursplanens 

mål på den interaktiva skrivtavlan och då samtalar hon med klassen om varje punkt.  

 

Anna arbetar oftast med, vad hon själv kallar för ”katederundervisning”, det vill säga att 

hon står längst fram i klassrummet medan eleverna lyssnar, som en föreläsning. Hon 

repeterar och frågar ofta eleverna vad de kommer ihåg från föregående lektion som de 

arbetat med samma tema eller liknande uppgift. Oftast arbetar eleverna individuellt efter 

att hon haft en genomgång av uppgiften de ska arbeta med, det är sällan som hon låter 

dem arbeta i grupper.  

 

I arbetet med att skriva faktatexter använder hon bland annat kopieringsunderlag som 

”Stora läs och lär”, där det är utformat en text om till exempel en blåsippa som eleverna 

först ska läsa för att sedan svara på tre frågor. Eftersom det är förhållandevis mycket 

text, så individanpassar hon uppgiften och hjälper de elever som behöver extra hjälp 

eller stöd för att klara av att läsa texten. I och med att uppgiften innehåller mycket text 

och att de ska hitta svaren, så tränar de även på sökläsning, där de egentligen inte ligger 

ännu enligt LUS-schemat som eleverna följer. Då tar Anna en överstrykningspenna och 

stryker över den text som hör till rätt fråga, för de mest lässvaga eleverna. Eftersom 

eleverna inte skriver egna faktatexter i den här uppgiften, anser Anna ändå att de får öva 

på hur en faktatext ska se ut eftersom att läsningen och skrivningen ändå går hand i 

hand.  

 

I bokhyllan längs med väggen i klassrummet står flera rader med faktaböcker 

tillgängligt för eleverna att läsa och titta i. Dessa böcker används dessutom i 

undervisningen med att skriva faktatexter. I användandet av böckerna så brukar Anna ta 

ett foto med kameran i sin surfplatta, på både text och bild i den bok som hon planerat 

att använda. Sedan lägger hon in det i datorn så att hela klassen kan titta på en stor bild, 

på den interaktiva skrivtavlan. Till exempel kan det handla om en räv eller en 

lövsångare som de tillsammans läser, tittar och samtalar om, sedan får eleverna själva 

bestämma tre meningar som de ska skriva ner på ett papper eller i sitt skrivhäfte, utifrån 

den text som de läst. Eleverna skriver av meningarna frånboken som de valt att skriva. 

Anna menar att ”i de bästa av världar”, så kommer eleverna själva på, med egna ord, 

vad till exempel ekorren gör och äter, efter att hon och eleverna tillsammans läst texten, 

men att det egentligen inte ska behöva skriva om texten eftersom ”oftast är ju meningen 

så bra uttryckt som den är, i boken, så ska de behöva skriva om det då på något sätt, så 

känns det som att krångla till det”.   

 

Ett annat läromedel som Anna använder sig av i sin undervisning med att skriva 

faktatexter är ett kopieringsmaterial med tre rubriker, där eleverna under första rubriken 

ska skriva vad de vet (eller vad de tror att de vet) om ett visst djur, till exempel en björn. 

Under nästa rubrik ska de skriva vad de önskar att veta om björnen och i den tredje och 

under den sista rubriken ska de, efter att ha läst, tittat på bilder och pratat om vad 

björnen gör och äter, så får de tillslut skriva ned några faktameningar om vad de lärt sig. 

Den här uppgiften har Anna fått som ett lektionstips av en kollega på skolan, i och med 

att lärarna går på olika lärarlyft och metodutvecklingskurser. Uppgiften brukar Anna 

också använda som ett komplement till andra uppgifter, då eleverna ska ta reda på fakta 

eller läsa faktatexter. 
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Något som Anna nyss startat med är undervisningsmetoden GOTD, ”Grej of the day. 

Detta är en liten ”minilektion i fakta” som tar ungefär 10-15 minuter. Det är Micael 

Hermansson (2015), en lärare från Umeå som har startat denna metod, med små 

mikrolektioner. Än så länge ger hon eleverna en ledtråd dagen innan, som de får klura 

på, sedan dagen efter får se en power point presentation i tre bilder. Det kan vara en 

händelse, en plats eller en person. Sista bilden i presentationen består av en kortare 

faktatext. Eleverna tycker att det är spännande och intressant. Till nästa termin har hon 

tänkt att de ska ha en skrivbok, där de själva får skriva in den faktatext som är dagens 

eller veckans ”grej of the day”.  

 

Från projektet ”En läsande klass”, en metod som använder sig av olika lässtrategier, 

funderar Anna på att beställa ”läskort” med faktatexter om bland annat djur. Dessa 

tycker hon passar bra för elever i år 1-3. Med hjälp av korten kan eleverna utföra olika 

uppgifter som att läsa, skriva faktatexter eller svara på frågor. 

4.3.3. Samspelet text och bild när eleverna skriver faktatexter 

I årskurs 1 får Annas elever skriva till de bilder som de ritat, medan i årskurs 2 och 3 så 

gör de tvärtom, då ska de först skriva sedan rita till det som de skrivit. Detta arbetssätt 

använder hon alltid, både till faktatexter och till berättande texter. Varför hon låter dem 

arbeta på det här sättet i år 1 är ”eftersom eleverna håller på att lära sig läsa och skriva, 

då är det enklast om de ritar en bild först, sedan berättar och/eller skriver om bilden”. I 

de kunskapsmål som hon tillsammans med eleverna gått igenom och satt upp på väggen 

så går det att läsa att de i år 1 ”ska kunna skriva en text som passar till bilden”. 

4.3.4. Sammanfattning av intervju 

Anna har lång erfarenhet av läraryrket och låter sina elever lära sig tidigt i år 1 vad en 

faktatext är och hur de ska skriva en faktatext. Hon har under alla år som lärare i år 1 - 3 

arbetat på ungefär samma sätt med att lära sina elever att skriva faktatexter, dock 

försöker hon hitta nya, lustfyllda sätt för eleverna att arbeta med de uppgifter som 

involverar faktatexter. Anna själv, säger att hon arbetar med ”katederundervisning” och 

att alla elever i klassen får samma uppgifter att skriva, men att hon hjälper och ger extra 

stöd till de som behöver. Hon beskriver att i sin undervisning med att skriva faktatexter, 

så är det av stor vikt att eleverna lär sig hur de ska skriva en faktatext, men att det till en 

början är av mer betydelse att de faktiskt lär sig det faktainnehåll som de läser och 

samtalar om på lektionerna. För varje årskurs vill hon att de mer och mer ska tänka på 

hur man skriver en faktatext. Anna låter sina elever ta del av läroplanen, då hon 

tillsammans med eleverna går igenom varje mål som de ska uppfylla i varje årskurs. 

Hennes undervisning med att skriva faktatexter är i huvudsak inom ämnena NO och SO, 

men att hon även tycker att det inkluderar ämnet Svenska. De arbetssätt och läromedel 

som hon oftast använder sig av är att låta eleverna skriva faktameningar till ett foto från 

en bok eller en bild som de ritat, och hon använder sig av olika kopieringsunderlag som 

finns lättillgängliga i klassrummet. Anna har dessutom börjat använda sig av en 

minilektion i fakta, ”the grej of the day”, där hon planerar att eleverna nästkommande 

termin ska skriva ner faktameningar till bilder. Att eleverna skriver av, reproducerar 

texter, ser hon som självklart, likaså att det alltid finns ett samspel mellan bilder och de 

faktatexter som eleverna skriver; antingen foton från faktaböcker, kopieringsunderlag 

eller att eleverna själva ritar en bild. 
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4.4. Intervju 4 
Emma arbetar som klasslärare i en årskurs 2 på en mindre skola med årskurs F-6, i 

Stockholm. Hon har arbetat som lärare i förskoleklass i tre år och sedan följt sin 

nuvarande klass i både årskurs 1 och 2. I fem år har hon arbetat på samma skola som 

yrkesverksam lärare och är behörig att undervisa i alla ämnen upp till årskurs 3. Hon 

använder sig av undervisningsmetoden Att skriva sig till läsning (ASL) och det är först 

nu när hennes elever går i år 2 som de börjat skriva med penna och papper, innan dess 

skrev de på sina surfplattor. Den nuvarande klassen består av 23 elever och de går andra 

terminen i år 2. Emma har inget minne av faktaundervisning under sin studietid på 

lärarhögskolan. 

4.4.1. Introduktion och progression i att skriva faktatexter 

Emmas elever skrev faktatexter i mindre grupper redan i år 1. Då skrev de på klassens 

surfplattor och hon introducerade det som forskning. I undervisningen använder hon 

emellanåt begreppet faktatext, men de har mestadels pratat om forskning och om källor. 

I början fick eleverna bland annat arbeta med ”Svenska arbetsblad” som består av 

faktatexter, där de fick svara på frågor om texten och ”har därmed blivit bekanta med 

vad en faktatext är för något”. 

 

Efter att Emma introducerat faktatexter i år 1, så har hon ofta låtit dem sitta i grupper 

med sina surfplattor och gett dem ett specifikt ämne eller tema som de själva fått söka 

fakta om, för att sedan skriva ner det. Ibland har eleverna själva valt ämne (till exempel 

har de skrivit om katter och om hieroglyfer) och sedan letat fakta både i böcker, på 

internet och genom att intervjua lärare på skolan. Eleverna skriver av den text som de 

hittar på internet eller i böckerna, ”men vissa tycker att det är svårt, att det blir för stort 

och att det är för mycket att sålla kring”. Emma petar inte så mycket i hur de skriver 

den fakta som de hittar; ”en grupp skriver alla länder i Sydamerika i punktform, medan 

andra skriver av text direkt från Wikipedia”.  

 

När eleverna arbetade med världsdelar, så har grupperna valt land att skriva om genom 

att de ställt frågor kring ett specifikt land som de är nyfikna på, som de då samtalat om 

och sedan gemensamt gått in på internet för att söka svar på frågorna och för att söka 

fakta. Nästa steg är att de ska skriva en faktatext om ett djur från den världsdel som de 

arbetat med. Dock använder de fortfarande mest begreppet forskning, men Emma menar 

att när eleverna kommer att skriva om djur och sedan lägger ihop det med den världsdel 

som djuret hör till, kommer hon prata om att det är en faktatext de arbetat med. Emma 

nämner vid ett flertal tillfällen att ”hon förstår att hon borde upprepa för eleverna vad 

en faktatext är, lite då och då”.  

 

I årskurs 3 tror Emma att hon kommer arbeta mer med faktatexter i undervisningen, 

mycket på grund av det nationella provet. Dock menar hon att de oftast inte ska skriva 

faktatexter, utan eleverna ska lära sig ”att leta och hitta det rätta i faktatexterna”, samt 

”att lära sig läsa faktatexter”. De ämnen som eleverna skriver faktatexter i är NO och 

SO, men även i ämnet svenska. 
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4.4.2. Lärarens arbetssätt och läromedel 

Emma beskriver syftet med att skriva faktatexter i år 1-3 som att eleverna ska få ett 

”hum” om de länder, de världsdelar och de djur som de letar och skriver fakta om. Hon 

menar att de inte behöver kunna varje land och varje däggdjur, men de ska få en 

översikt, en övergripande förståelse och kunskap. Dessutom anser Emma att eleverna 

måste förstå hur en faktatext är uppbyggd och utformad, men det tycker hon att eleverna 

lär sig bland annat genom att de skriver av faktatexter på internet och när de läser 

faktaböcker. 

 

På väggen längst bak i klassrummet sitter ett stort pappersark där kursplanens mål sitter 

uppsatta och som eleverna har varit med att bryta ner och tagit fram. Emma har läst ur 

kursplanen, sedan har klassen tillsammans kommit fram till, med egna ord, vad de 

skulle skriva. Bredvid den stora tavlan med läroplanens mål i Svenska så sitter ett 

mindre papper med kursplanens mål om arbetet med temat hösten. Emma utgår alltid 

från läroplanen i allt hon planerar och gör. ”Vi pratar mycket om styrdokumenten och 

skolans mål. Det är min lilla bibel”. I årskurs 1 fick hennes elever vara med och 

bestämma och planera, för att fånga deras intresse, men nu i år 2 har Emma ensam 

planerat utifrån skolans läroplan.  

 

Emma menar att man som lärare måste synliggöra att eleverna ska lära sig skriva 

faktatexter. Hennes första tanke inför intervjun var att hon inte arbetar med faktatexter 

överhuvudtaget. ”Man tänker inte ordet faktatexter, utan man tänker att de ska få 

kunskapen av det som vi går igenom i undervisningen. Och då blir det faktatexter. Det 

är precis det som vi arbetar med. Man utgår från de faktatexter som finns i böckerna. 

Jag tittade faktiskt i läroplanen om att skriva faktatexter, men det står inte så mycket…” 

berättar Emma.  

 

I årskurs 1 använde sig eleverna av ipads då de skrev faktatexter, oftast med hjälp av en 

applikation som heter ”Skolstil”. Sedan dess har Emma använt sig av SO-boken ”Puls”, 

där det också förekommit att eleverna skrivit kortare faktameningar. Det mesta av 

undervisningen i att skriva faktatexter bygger på den forskning som eleverna utför 

genom att leta reda på fakta i böcker från biblioteket och från internet. Emma använder 

surfplattor, dator och den interaktiva skrivtavlan som hjälpmedel i undervisningen. De 

faktatexter som eleverna skrivit, sätter de ofta upp på väggen, som till exempel projektet 

om världsdelarna. Det händer även att de får titta på filmer från utbildningsradion (UR) 

för att sedan samtala om vad de minns och vad de lärt sig samt att skriva ner kortare 

faktameningar i sin skrivbok.   

 

Emma arbetar emellanåt med utbildningsmetoden ”Grej of the day”. Alla elever har en 

egen skrivbok där de individuellt skriver ner de faktameningar som beskriver personen, 

djuret eller den händelse som de lärt sig om.   

 

Eftersom Emma mestadels låter sina elever arbeta i grupper då de skriver faktatexter 

anser hon själv att det är svårt att vara medveten om att alla i gruppen får träna på att 

skriva. Hon försöker vara hård på att det ska synas att alla fått skriva. Tidigare brukade 

hon alltid se till att det fanns en starkare läsare och skrivare i varje grupp, som kunde 

hjälpa de andra, så att alla i gruppen kunde fokusera sig på att skaffa sig kunskap inom 

ämnet eller temat. Hon har även provat att sätta ihop grupperna annorlunda, men detta 

har visat sig vara svårt, då de svagare eleverna hamnar tillsammans.  
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4.4.3. Samspelet text och bild när eleverna skriver faktatexter 

När eleverna arbetar med att skriva en faktatext så vill Emma alltid att de ritar en bild 

till det som de skriver om. Hon menar att det är viktigt med bilder, att kopplingen 

mellan text och bild förstärker inlärningen hos eleverna. Många gånger söker eleverna 

på ”bilder” på internet och utifrån det letar de sedan fram eller samtalar kring den text 

som de ska skriva.  

4.4.4. Sammanfattning av intervjun  

Emma har tidigare arbetat som lärare i förskoleklass och har nu för första gången följt 

med en klass upp i år 1-3. Hon har inte reflekterat så mycket kring begreppet faktatext, 

men har redan tidigt i år 1 låtit sina elever arbeta med faktatextskrivande, som hon dock 

kallar för forskning. Eleverna arbetar oftast i mindre grupper och har mestadels skrivit 

sina texter på surfplattor eftersom Emma arbetar med undervisningsmetoden ASL. 

Eftersom eleverna arbetar med att skriva faktatexter i grupper så tycker hon att det 

ibland är svårt att uppmärksamma om alla elever verkligen får tillräckligt med övning 

på att skriva dessa typer av texter. Emma arbetar tematiskt inom ämnena NO, SO och 

Svenska, med att skriva faktatexter. Hon är mycket noga med att följa styrdokumenten 

samt att på olika sätt låta eleverna ta del av skolans styrdokument, dock 

uppmärksammade hon att det inte står någonting om faktatexter i Lgr11. Emma låter 

eleverna leta reda på fakta utifrån böcker och på internet, där de sedan skriver av den 

text som de hittar. Eleverna får välja själva hur de ska skriva sin text, då hon inte vill 

vara där och ”peta” för mycket, även om hon anser att det är viktigt att de förstår hur en 

faktatext är uppbyggd och utformad. Detta tycker hon dock att de lär sig att se och 

känna igen allt eftersom. Syftet med att eleverna skriver faktatexter är i de flesta fall att 

de ska få en övergripande kunskap om det tema eller ämne som de skriver om. Emma 

menar att det är av stor betydelse att hon som lärare synliggör skrivandet av faktatexter 

för eleverna även om hon anser att de i år 3 antagligen mestadels kommer att lära sig att 

läsa faktatexter samt att leta reda på fakta. Förutom att Emma använder sig av 

surfplattor i faktatextskrivandet och grupparbeten där eleverna arbetar med olika teman 

och projekt, så använder hon även undervisningsmetoden ”grej of the day”, där eleverna 

har egna skrivböcker för de faktameningar som ska skrivas ner. Emma låter alltid sina 

elever rita en bild till de texter som de skriver, eftersom hon menar att kopplingen 

mellan text och bild förstärker elevernas inlärning. 

 

4.5 Resultatsammanfattning 
Nedan följer en kortare sammanställning av de fyra informanternas arbete med 

faktatexter.  

 

Introduceringen av att skriva faktatexter sker i år 1, då lärarna förklarar begreppet 

faktatext samt lär eleverna hur en faktatext ser ut. Två av lärarna beskriver det dessutom 

genom att göra en jämförelse mellan en faktatext och en berättande text och en lärare 

beskriver det mer som att eleverna arbetar med forskning och letar efter källor. Lärarna 

introducerar faktatextskrivandet antingen genom att först läsa för eleverna, som därefter 

gemensamt får skriva egna faktatexter eller där eleverna får svara på frågor om texten. 

En av lärarna arbetar praktisk, där eleverna får beskriva sin sko.  

 

I den fortsatta undervisningen med att skriva faktatexter ställer två av lärarna kravet att 

texterna som eleverna skriver så småningom ska bli längre, varav en låter eleverna 

skriva med hjälp av stödord. De två andra lärarna arbetar även med grupparbeten då 

eleverna ska skriva faktatexter.  Dessa två lärare beskriver också att deras elever söker 
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fakta på biblioteket, varav en av dem även använder sig av internet, där eleverna får 

söka fritt (dock under lärarens uppsikt). Det är viktigt att eleverna har en röd tråd i sitt 

faktatextskrivande menar en av lärarna, medan en annan märker av att eleverna tycker 

det är svårare att skriva berättande texter, där det behövs en röd tråd från början till slut.  

 

Två av lärarna säger under intervjuerna att det blir mer fokus på att läsa och skriva 

faktatexter i år 3, då eleverna har de nationella proven. Två lärare uttrycker specifikt att 

målet med att skriva faktatexter är att eleverna ska lära sig olika genrer, medan de andra 

två beskriver det som att eleverna ska lära sig hur en faktatext ser ut och är uppbyggd. 

Alla fyra lärare är samstämmiga i att syftet med att eleverna ska lära sig att skriva 

faktatexter är både att de ska lära sig fakta samt att de ska lära sig hur man skriver en 

faktatext. Tre lärare har kursmålen uppsatta i klassrummen, varav två av dem har brutit 

ner målen tillsammans med eleverna och samtalat kring dem. En lärare går igenom 

målen enskilt med varje elev och ser då hur långt eleven kommit i sitt eget skrivande 

inför utvecklingssamtalen.  

 

Alla fyra lärare arbetar med faktatexter i ämnena SO, NO och svenska, medan en lärare 

även låter sina elever skriva faktatexter i bildundervisningen. Att låta eleverna reflektera 

och diskutera efter att de arbetat med faktatexter, beskriver en av lärarna är av stor 

betydelse. Tekniska hjälpmedel så som kamera, surfplattor, datorer och interaktiv 

skrivtavla använder två av lärarna i sin undervisning med att skriva faktatexter, de 

använder sig även av GOTD, Grej of the day. Tre lärare använder sig av PULS NO-

boken och PULS SO-boken. Övriga läromedel som används är Skrivdax, Läsdax, Fakta 

i närbild, NTA-lådor, En läsande klass, Stora läs & lär samt kopieringsmaterial.  

Lärarna arbetar med text och bild tillsammans i undervisningen med faktatexter. Två av 

dem låter alltid sina elever rita en bild som de också ska skriva text till. Två av de fyra 

lärarna poängterar under intervjun, betydelsen av samspelet mellan text och bild genom 

att beskriva hur bilden fastnar på näthinnan och är ett stöd för texten samt att det 

förstärker inlärningen hos eleverna.  
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5. Diskussion 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur olika lärare undervisar i att skriva 

faktatexter i årskurs 1-3. I läroplanen för grundskolan står det att eleven ska ha 

strategier för att kunna skriva olika typer av texter och kunna anpassa dessa till texternas 

typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleverna ska kunna skriva texter där ord och 

bild samspelar (Skolverket, 2011). Vi ville därför undersöka hur de intervjuade lärarna 

undervisar i att skriva faktatexter. Utifrån syftet med arbetet har vi utformat följande 

frågeställningar:  

 

1. Hur introduceras faktatexten för eleverna? 

2. Hur ser progressionen ut? 

3. Vilka arbetssätt används? 

5.1 Metoddiskussion 
Under vår arbetsgång upptäckte vi att det fanns mycket litteratur vad det gäller att läsa 

faktatexter. En stor utmaning för oss blev att hitta relevant litteratur om att skriva 

faktatexter.  Vi är nöjda med valet av metod då vi fick väsentliga svar från 

informanterna. Att intervjua fler lärare än fyra, hade gett oss ett bredare resultat, men 

med tanke på att tiden för efterarbetet av intervjuerna tog längre tid än vad vi först trott 

är vi nöjda med vårt val. Genom att göra en strukturerad intervju med fasta frågor så 

anser vi att materialet samlats in på samma sätt. Alla informanter har fått samma frågor 

oavsett vem av oss som intervjuat. Intervjuerna spelades in eftersom Johansson & 

Svedner (2010) rekommenderar detta då tonfall, pauseringar och avbrutna meningar kan 

vara viktiga för att förstå vad som sägs. Inspelningarna har varit betydelsefulla då hela 

intervjun ordagrant fanns att tillgå vid analysering och sammanställning av resultatet, 

vilket också ökade vår reliabilitet. Analys och sammanställning av resultatet gjorde vi 

tillsammans för att inga personliga värderingar skulle vägas in i informanternas svar.  

 

En förbättring av metoden är att genomföra intervjuerna tillsammans. Det hade då tagit 

längre tid att genomföra intervjuerna men vi hade sparat tid i efterarbetet. Vi är 

medvetna om att vår undersökning kan ha en begränsning i resultatet då den visar på hur 

ett fåtal lärare undervisar i att skriva faktatexter. Resultatet kunde blivit annorlunda om 

vi intervjuat fyra andra lärare. Det går inte att dra en generell slutsats för hur man 

undervisar i att skriva faktatexter med hjälp av vår studie, däremot ger den en fördjupad 

förståelse för hur fyra olika lärare undervisar i att skriva faktatexter. Resultatet täcker 

hela området vi avsett att undersöka. Alla fyra tillfrågade lärare har besvarat 

intervjuerna och delat med sig av deras kunskap och erfarenheter vad det gäller att 

undervisa i att skriva faktatexter. Undersökningen har gett oss en inblick i hur dessa fyra 

lärare undervisar i att skriva faktatexter.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Att långt ifrån alla svenska lärare har fått utbildning i läs-och skrivinlärning, och 

dessutom att kurser i skriftspråkslärande under utbildningen inte ens varit obligatoriska 

(Gustafsson & Mellgren, 2005) är förstås oroväckande. Utifrån detta förstår vi att 

lärarna i skolorna kan se det som svårt att veta vilka texter de ska välja som deras elever 

ska läsa och skriva, hur de ska organisera undervisningen samt vilka metoder de ska 

välja att arbeta med.  
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I Lgr 11 står det att eleverna ska kunna skriva olika typer av texter och kunna anpassa 

dessa till texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag samt att de ska kunna skriva 

beskrivande och förklarande texter som till exempel faktatexter (Skolverket, 2011). 

Reichenberg (2009) anser dessutom att faktatexter som elever kommer att läsa i skolan 

för att skaffa sig kunskap, kräver mer av eleverna än vad de narrativa texterna gör, 

eftersom de både kan innehålla underförstådd information eller vara övertydliga. Att 

eleverna ska få en grundläggande kunskap om hur denna typ av text är uppbyggd samt 

hur man både läser och skriver en faktatext är alltså av stor betydelse redan i tidig ålder. 

De lärare som vi intervjuat i vår studie arbetar alla med att introducera både begreppet 

faktatext samt instruera hur en faktatext är uppbyggd, när eleverna går i år 1. De 

undervisar alla på olika sätt, men med utgångspunkt i läroplanen. Lärarna ser det som 

betydelsefullt att eleverna både får kunskap om vad som kännetecknar en faktatext samt 

att de samtidigt får kunskap om ämnet eller temat som de behandlar. I den undersökning 

som Geijerstam (2009) gjort, kunde man utläsa att de texter som eleverna skrivit under 

eget arbete var mycket spretiga eftersom lärarna inte hade gett tydliga instruktioner om 

hur en faktatext faktiskt ska se ut och vara uppbyggd, till exempel när de skrev en 

faktatext om ett djur. Lärarna i Geijerstams undersökning anser att det är innehållet som 

är det viktiga, inte hur texten är skriven. De lärare som vi har intervjuat har också 

betonat att innehållet i slutändan är det viktigaste, även om de arbetar med att eleverna 

både ska få kunskap om hur de ska skriva en faktatext och lära sig om ämnet som de 

behandlar.  

 

Något som också är tydligt är att flera av lärarna talar om att en faktatext alltid är sann. 

En lärare beskriver att eleverna inte ska hitta på något i skrivandet av sin faktatext. 

Dock kan det vara så att läraren menar att eleverna inte ska hitta på något som kanske 

inte stämmer, till sin faktatext. Vi har reflekterat och diskuterat kring detta, att en 

faktatext alltid behöver vara sann. Behöver den alltid vara det? En faktatext beskrivs 

också genom att det ska ingå information om till exempel ett djur eller en världsdel. 

Lundberg (2006) skriver att ett mönster ofta är förekommande i faktatexter, till exempel 

listor med uppräkningar, jämförelser, kontraster och problemlösningar. De lärare som 

ingår i vår undersökning fokuserar generellt på korta meningar, dess uppbyggnad och 

innehåll vilket antagligen är rimligt, eftersom eleverna är i det tidiga stadiet av sin läs-

och skrivutveckling, dock tror vi att eleverna skulle kunna skriva enklare jämförelser, 

uppräkningar och problemlösningar i sitt faktatextskrivande, om läraren organiserar och 

planerar undervisningen utifrån det.  

 

Liberg (2010) påpekar att barn kan börja sitt aktörskap i ett skriftspråkande och 

mediebaserat samhälle långt innan de själva kan skriftkoden, så därför bör vuxna inte 

bara erbjuda barn enkla texter, utan även avancerade texter ur flera genrer, bland annat 

faktatexter. När de sedan kan läsa och skriva så finns det större möjligheter för dem att 

utveckla sin förmåga att skapa mening och uttrycka sig. Man ska alltså inte behöva 

invänta barnens mognad, eftersom de då går miste om många tillfällen där de kan väcka 

barnets intresse för skriftspråket, enligt Gustafsson och Mellgren (2005). I vår studie 

kunde vi se att några av informanterna läser faktatexter för eleverna, dock är det svårt 

att avgöra hur mycket och hur avancerade texterna är. En av lärarna anser att eleverna 

lär sig hur en faktatext ser ut och är uppbyggd genom att de vid upprepade tillfällen ser 

texternas utformning i faktaböcker och på internet i arbetet med faktatextskrivandet.    
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Två av de fyra informanterna nämner i intervjuerna att det blir mer fokus på att läsa och 

skriva faktatexter i år 3, då eleverna har de nationella proven. Detta tror vi är vanligt ute 

i skolorna, att lärarna känner starkare press inför de nationella proven och att de då 

fokuserar och koncentrerar sig på de delar som de tror att eleverna behöver träna mer 

på.   

 

Något som Liberg (2006) också beskriver är att lärare ofta behandlar olika ämnen från 

barnens närmiljöer i början av den tidiga läs-och skrivutvecklingen, för att sedan övergå 

till ämnen som mat, djur, spel och olika bilmärken. Detta var även tydligt i vår 

undersökning, eftersom lärarna arbetar med att skriva faktatexter i de tidiga åldrarna. 

Efter detta, menar Liberg, kommer valen av ämnen att ändra sig, allt eftersom läsandet 

och skrivandet utvecklas. I början av barnets läs-och skrivinlärning så rör de sig oftast 

inom en och samma genre, vilket kan bero på olika aspekter som barnets intresse, vilken 

pedagogik läraren använder samt barnens kännedom med den typ av språk som används 

inom olika genrer. 

  

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (2013) redogör för betydelsen av att eleverna 

skriver texter för att skaffa sig kunskap och att det ger möjlighet till att lyfta fram sina 

idéer och diskutera sina nedskrivna tankar med andra. Författarna anser också att om 

inte eleven skriver en text som har ett syfte att utveckla kunskap så övergår skrivandet 

till enbart produktion av text, som då inte blir meningsskapande för eleven. I vår studie 

var det endast en av de fyra lärarna som sa att hon låter eleverna diskutera och reflektera 

kring de faktatexter som de skrivit. Dock var alla överrens om att eleverna ska skaffa sig 

kunskap genom att skriva texterna. Under vår lärarutbildning har vi både i teori och 

praktik samtalat och läst litteratur om betydelsen av att samtala om texter, om 

boksamtal i klassrummet. Med litteraturen till den här studien så förstärks även vår 

kunskap om hur viktigt det är att samtala och reflektera kring den text som eleverna 

själva skriver.  

 

Det undervisningsexempel som Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (2013) 

beskriver, där eleverna skulle använda sig av skriftspråket för att skaffa sig kunskap, att 

dokumentera det samt att lära sig hur man skaffar kunskap, tycker vi var ett oerhört bra 

exempel på just oreflekterad kunskap. Här får eleverna reda på att det kan vara sant det 

som står i sagor, det som man sjunger om och ser på TV. Att utifrån kända björnar som 

Baloo, Bamse och den som Olle möter i skogen, kan barnen helt plötsligt få en insikt 

om att de redan har mycket förkunskaper om, i det här fallet, en björn. I 

inlärningstillfället ingick det att barnen diskuterade och kom fram till stödfrågor 

tillsammans med läraren, lånade böcker på biblioteket eller tog med sig hemifrån, 

redovisade sin forskning för varandra för att ta del av varandras kunskaper, jämförde 

varandras djur och pratade om hur de gått tillväga för att skaffa all information. 

Självklart tänker vi på hur man som lärare skulle kunna arbeta med ett 

faktatextskrivande inom denna process, att använda sig av exemplet som beskrivs, men 

att också låta eleverna skriva faktameningar. Det andra exemplet som författarna 

beskriver, där barnen skrev faktatexter om dinosaurier, påminner om hur några av 

lärarna i vår studie arbetar med att ta reda på fakta med eleverna, för att sedan låta dem 

skriva ner det i text.   

 

 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att eleverna ska bygga upp kunskap inom alla olika 

ämnesområden. Skrivandet är ett sätt att samla kunskap och erfarenhet betonar Liberg 

(2009). Strömquist (2007) är bara en av många, som anser att det finns fler ämnen än 
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svenska som erbjuder skrivmöjligheter, att alla elever bör skriva i alla ämnen. De lärare 

som ingår i vår undersökning berättade att de skriver faktatexter i ämnena SO, NO och 

Svenska. En lärare skriver även faktatext i ämnet bild. Allt eftersom att skrivförmågan 

hos eleverna utvecklas kommer de fördjupade kunskaperna, därför är det av stor vikt att 

eleverna får tillfälla att formulera sig skriftligt i såväl problemlösning som 

sammanfattning av en uppgift, menar Strömquist (2007). Att skriva i alla ämnen handlar 

om att inte enbart skriva i svenskämnet, utan i alla skolans ämnen (Liberg, 2010). Det 

som vi funderat kring, både när vi pratat med lärarna samt när vi läst litteratur till vår 

studie, är att faktatexter torde vara en av de texttyper som man som lärare skulle kunna 

använda för att låta eleverna skriva i alla ämnen. Att i matematiken låta eleverna skriva 

en faktatext om addition och subtraktion. Här kan de även göra en jämförelse mellan 

begreppen samt att de efteråt, i praktiken, förhoppningsvis kan använda dessa begrepp 

istället för plus och minus. Att skriva faktatexter i idrott och musik kan också ge 

eleverna mer kunskap, både om det tema som läraren väljer att eleverna ska arbeta med, 

samt om uppbyggnaden och utformningen av faktatexter.  

 

Geijerstam (2006) skriver i sin avhandling om att NO-texter bjuder in till att skriva av, 

att reproducera texter. Det är i första hand i NO som eleverna till de lärare vi intervjuat, 

skriver sina faktatexter. Att eleverna skriver av de texter som de läser om i böckerna, på 

internet eller arbetar utifrån när de skriver sina faktatexter är det vanligaste sättet som 

lärarna i vår undersökning låter sina elever arbeta med. De gör givetvis på andra sätt 

också, bland annat ingår stödord som hjälpmedel i en av lärarnas undervisning. En fråga 

som ofta diskuteras i samband med skrivande och inlärning är om det hindrar elevernas 

lärande eller om det faktiskt inte behöver vara verkningslöst. En text kan vara en 

imitation där en reproduktion skett med en förståelse för det man skrivit av och genom 

att samtala kring texten kan man skapa förståelse för det som man skrivit samt koppla 

till sina egna erfarenheter (Liberg, 2010). Våra reflektioner kring det här är att eftersom 

eleverna går i grundskolans tidigare år, så är det naturligt och kanske enklast att 

eleverna skriver av texter utifrån böcker eller från stora tavlan i klassrummet, dock kan 

man som lärare försöka individanpassa uppgifterna i så stor utsträckning som möjligt, 

att eleverna som behöver en utmaning och som har kommit långt i läs-och 

skrivutvecklingen, får möjlighet att skriva om texterna med egna ord. Dessutom att man 

som lärare tar för vana att samtala om de avskrivna texterna, för att skapa förståelse för 

det som eleverna skrivit av, vilket också framkommer i litteraturen.   

 

Det kopieringsmaterial som en av informanterna använder sig av för att både låta 

eleverna söka information och att skriva faktatexter, är liknande den processorienterade 

skrivövning som Strömquist (2007) berättar om, även om den skiljer sig något i 

upplägg. Att strukturera upp rubrikerna ”Det här vet vi”, ”Det här vet vi kanske” och 

”Det här vill vi veta” och låta eleverna börja sin forskningsprocess, tror även vi, kan 

vara en fördelaktig utgångspunkt för att skriva faktatexter samt att lära dem undersöka 

och söka information. I den processinriktade skrivundervisningen används även 

kamratbedömning eller responssamtal vilket en av våra informanter också använder sig 

av, då hennes elever arbetat med faktatexter i grupper. Om kamratbearbetningen 

mynnar ut i samtal kring texternas uppbyggnad och innehåll, så anser även vi, precis 

som Brink (2009) skriver, att genom att arbeta med andras texter så kan eleverna själva 

bli bättre skribenter.   

 

Det australiska genrearbetet innebär bland annat att man ska presentera olika genrer i 

lämpliga sammanhang även för de yngre barnen (Axelsson, 2010). Två av 

informanterna uttryckte speciellt att målet med att låta eleverna skriva faktatexter är just 
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att de ska lära sig olika genrer. Ett sätt att arbeta med texter är att använda sig av den 

genrepedagogiska arbetsmodell, som kallas för cirkelmodellen. Cirkelmodellens syfte är 

att all ny kunskap ska kopplas ihop med redan känd kunskap för att eleverna ska få ut så 

mycket som möjligt av undervisningen. Eleverna bygger upp kunskap, skriver en 

gemensam text och sedan skriver en individuell text. I och med det sista steget, 

förväntas eleverna ha fått självförtroende och kunskap för att kunna skriva egna texter 

inom genren (Axelsson, 2010). Utifrån våra egna tankar och reflektioner så anser vi 

även här, att detta skulle kunna vara en lämplig metod och utgångspunkt i arbetet med 

att skriva faktatexter.   

 

Insikten att olika genrer och texter ställer olika krav vid meningsskapandet för med sig 

en vidgad syn på barnens läs-och skrivutveckling, skriver Danielsson och Selander 

(2014). I det ingår inte bara att de ska lära sig att läsa och skriva utan även att utveckla 

sin textmässiga repertoar, så att eleverna kan skapa mening genom olika texter i olika 

sammanhang och genrer (ibid, 2014). Därför, menar Danielsson och Selander (2014) är 

det också av stor betydelse att läraren har kunskap om hur olika resurser för 

meningsskapande fungerar. Författarna lyfter fram att texter består av så mycket mer än 

ord, så det är viktigt att lyfta fram hur olika resurser, som till exempel text och bild, 

samspelar med varandra. På frågan hur lärarna arbetar med text och bild tillsammans för 

att utveckla elevernas faktatexter svarar alla fyra att de på något sätt alltid arbetar med 

både text och bild i undervisningen med faktatexter. Två av dem låter alltid eleverna rita 

en bild till texten som de skriver, antingen innan eller efter. Två av dem poängterar 

dessutom det som vi även läst om i litteraturen, att samspelet mellan text och bild är av 

stor betydelse eftersom bilden blir ett stöd för texten och förstärker inlärningen hos 

eleverna.  

 

5.3 Slutdiskussion 
I diskussioner med varandra under arbetets gång anser vi att skrivandet av faktatexter 

behöver mer forskning. Det finns forskning och litteratur om att läsa faktatexter men det 

finns väldigt lite om att skriva faktatexter. Vår studie skulle kunna fördjupas genom att 

intervjua fler lärare för att då få en bredare bild av hur olika lärare undervisar i att skriva 

faktatexter. Det skulle även vara intressant att i förväg leta upp lärare med olika 

arbetssätt vad det gäller genrepedagogiskt arbetssätt och processinriktad 

skrivundervisning, och sedan intervjua dem. På så sätt skulle resultatet bli bredare och 

man skulle kunna se tydligare likheter och skillnader i arbetssätten.  

 

Våra slutsatser av detta arbete är att det är viktigt att som lärare ha kunskap om barnens 

läs-och skrivutveckling för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa eleverna att utvecklas i 

att läsa och skriva. Varje lärare som vi intervjuat har format sitt eget arbetssätt och 

anpassat undervisningen utifrån olika metoder och olika läromedel, även om vi också 

kunde se flera likheter mellan dem. Av resultatet framgår att det är viktigt att 

introducera faktatexter och dess kännetecken tidigt, eftersom att det krävs mycket av 

eleverna att läsa och skriva faktatexter. Det framgår tydligt att skrivandet förstärker 

lärandet, så att låta eleverna skriva faktatexter ger dem inte bara kunskap i hur man 

skriver, utan även kunskapen om ämnet förstärks. När eleverna skriver av och 

reproducerar texter, så kan deras lärande ändå fördjupas om de bara får samtala, 

diskutera och reflektera kring sina texter. Faktatexter går och bör skrivas i alla ämnen. 

Att arbeta med faktatexter genom att låta eleverna skriva om sina egna erfarenheter, 

egna aktiviteter, intressen eller något som de är nyfikna på är något som kan få dem att 

vilja ta reda på mer och starta en forskningsprocess. Vi har blivit påminda om att ta 
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tillvara på den reflekterade kunskapens värde och att använda den i undervisningen. Det 

framgår också hur betydelsefullt bilder är i undervisningen när det kommer till 

skrivandet av faktatexter. Som lärare kommer vi att ta till vara på de arbetssätt som vi 

fått en inblick i och de läromedel som vi kommit i kontakt med under den här studien. 

Att ha fördjupat sig i några undervisningsmetoder som genrepedagogik och 

processorienterad skrivundervisning kommer vi också ha stor nytta av i vårt framtida 

yrke.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Vi heter Nicole Coldevin och Carolina Lindström och studerar Grundlärarprogrammet 

F-3 på Högskolan i Gävle. Vi kommer under våren 2015 att skriva examensarbete om 

faktatexter i år 1-3. 

 

Syftet med studien är att undersöka fyra lärares arbetssätt att lära elever skriva 

faktatexter i årskurs 1-3.   

 

Genom detta missivbrev hoppas vi kunna få kontakt med lärare som är intresserade av 

att delta i vår studie.  

 

Studien genomförs genom intervjuer. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. Innehållet i 

intervjufrågorna gäller frågor om lärarens egen undervisning. 

 

Den intervjuade kan när som helst välja att avbryta intervjun och välja att inte delta i 

studien. Intervjuerna spelas in och transkriberas. Samtliga lärare som deltar i intervjun 

avidentifieras i bearbetningen av data. Innehållet behandlas konfidentiellt.  

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Nicole Coldevin och Carolina Lindström 

xxxxx@gmail.com 

xxxxx@hotmail.com 

 

Handledare: Katharina Andersson, Högskolan i Gävle 

Tel: xxx-xxxxx  

xxxxx@hig.se
 

 

  

mailto:xxxxx@gmail.com
mailto:xxxxx@hotmail.com
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Bilaga 2 – Enkätintervju 
 

1. Hur många år har du varit yrkesverksam lärare? 

2. Vilka årskurser har du undervisat i? 

3. Hur många år har du undervisat på din nuvarande skola? 

4. Vilka ämnen är du behörig i? 

5. Har du erfarenheter av faktaundervisning från din studietid på lärarhögskolan? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 
 

1. Hur introducerar du för dina elever att skriva faktatexter? 

2. Hur ser progressionen ut för undervisningen av att skriva faktatexter? 

3. Är syftet att lära eleverna fakta eller att skriva faktatext? Hur tänker du? 

4. Hur synliggör du målen enligt läroplanen för eleverna? 

5. I vilka ämnen skriver dina elever faktatexter? Berätta och ge exempel.  

6. Vilka läromedel använder du dig av och vad styr/hur går du till väga när du 

väljer? 

7. Hur arbetar du med bild och text tillsammans för att utveckla elevernas 

faktatexter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


