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Abstract  

Title: “Non-fiction is that it is true” – a qualitative study about non-fiction writing teaching and 

the preparation for the national test in Swedish grade 3 

Term: Fall of 2015 Author: Sofia Peters Supervisor: Jenny Magnusson 

The purpose of this study is to examine how the teaching of non-fiction texts looks like in grade 

3 in three different classes and how the students in these classes are being prepared for the 

subsample that tests the ability to write a non-fiction text in the national test in Swedish and 

Swedish as a second language. 

I have, based on the purpose, issued three question that form the basis of this study. They are: 

 What tasks does the students in these classes implement in Swedish lessons dealing with 

non-fiction? 

 What models are used in Swedish teaching in these three classes dealing with non-

fiction? 

 How are the students being prepared for the subsample that tests the ability to write a 

non-fiction text in the national test in Swedish and Swedish as a second language? 

The methods used to carry out this study are observation and interview. The purpose of using 

these methods are to gain knowledge and to be able to explain a social phenomenon, in this 

case how the teaching of non-fiction texts looks like in grade 3. The theoretical concepts that 

are relevant for the implementation of this study are the writing discourses of Genre and 

Process. 

The result is that all of the teachers that featured in this study prepared their student for the 

national test in Swedish by implementing similar tasks in their teaching, which the students face 

in the national test. The students read non-fiction texts, selected relevant words from the texts 

and wrote their own non-fiction text during the lessons I observed. I detected two separate 

models used in the teaching, which are Genre pedagogy and Process writing. None of the 

teachers in this study used the models fully, but used some parts of them in their teaching. 

Key words: Non-fiction, Genre pedagogy, Process writing and the national test in Swedish 

Nyckelord: Faktatext, Genrepedagogik, Processorienterad skrivundervisning och nationella 

ämnesprovet i svenska 
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1. Inledning 

Förmågan att läsa och skriva olika typer av texter är en livsnödvändig kunskap att behärska i 

dagens textsamhälle. Det gäller såväl narrativa som diskursiva texter. I uppslagsverket 

Nationalencyklopedin definieras narrativ som ”berättande, framför allt om texter som 

framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.”. Sagor är exempel på 

narrativa texter. Diskursiva texter kan beskrivas som ”… resonerande och analyserande texter 

som ger en sammanhängande bild av någon del av verkligheten.” (Svensson, 1995, s. 163), 

vilka faktatexter är exempel på. 

I skolans yngre åldrar har narrativt skrivande och narrativa texter varit dominerande i 

undervisningen. Diskursivt skrivande, som är ett samlingsnamn på beskrivande, instruerande 

och argumenterande texter, har ofta associeras med de äldre årskurserna. På senare tid har dock 

diskursivt skrivande, främst faktatexter, börjat användas i undervisningen även i de yngre 

åldrarna (Nyström Höög, 2010, s. 7). Hur den undervisningen ser ut i praktiken påpekar 

Catharina Nyström Höög (2010) dock att vi skulle behöva veta mer om (2010, s. 10). 

I det centrala innehållet för ämnet svenska i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) årkurs 1-3, tas utöver berättande texter också beskrivande-, 

förklarande- och instruerande texter upp. Argumenterade texter dyker däremot inte upp i det 

centrala innehållet förrän i årskurs 4-6 (Skolverket, 2011, s. 224, 226). 

Trots det diskursiva skrivandets framfart i undervisningen i ämnet svenska i skolans yngre 

åldrar visar resultaten från nationella ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk för 

årskurs 3 läsår 2011/2012 att svenska elever presterar dåligt när det gäller att skriva faktatexter, 

i förhållande till de andra delarna i provet som består av narrativt läsande och skrivande 

(Skolverket, 2014). 

Med tanke på att diskursivt skrivande och faktatextskrivande är relativt nytt i de yngre åldrarna 

i skolan, samt Nyström Höögs (2010) påstående att vi skulle behöva veta mer om hur 

undervisningen i diskursivt skrivande ser ut är det min avsikt att undersöka hur arbetet med 

faktatexter ser ut i några treor på olika skolor. Hur eleverna i dessa klasser förbereds inför 

delprovet som testar förmågan att skriva en faktatext i nationella ämnesprovet i svenska och 

svenska som andraspråk är också något jag vill undersöka. Detta för att se om det finns något 

samband mellan elevers svaga resultat i just den delen av provet och vad de får arbeta med i 

undervisningen. 



5 

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en översikt av ämnet svenska i Lgr 11 samt i läroplan för grundskolan 

1980 (Lgr 80) för att visa på förändringar som skett i ämnet. Utformningen och resultatet från 

nationella ämnesprovet läsår 2011/2012 i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan 

åk 3 kommer också att presenteras för att ge en bild av hur elevers prestationer i ämnet svenska, 

med fokus på diskursiva texter, ser ut. På grund av sekretess är provet från läsår 2011/2012 det 

senaste nationella ämnesprovet som gjorts och som får användas i studier som denna. 

Narrativa texter, t.ex. sagor och berättelser är och har länge varit de mest framträdande texterna 

hos de lägre årskurserna i skolan, men på senare år har också diskursiva texter, t.ex. faktatexter 

med beskrivande och förklarande struktur fått en större plats i undervisningen. I och med Lgr 

11 har det blivit tydligt att beskrivande och förklarande texter i form av faktatexter ska vara en 

del av svenskundervisningen i åk 1-3. I läroplanen står det att eleverna genom undervisningen 

ska få kunskaper om olika former av sakprosa. Eleverna ska i undervisningen arbeta med 

beskrivande och förklarande texter, t.ex. faktatexter. I slutet av trean ska eleverna kunna söka 

information och återge delar av den i enkla faktatexter där ämnesspecifika ord och begrepp 

används på ett förståeligt sätt för läsare (Skolverket, 2011, s. 222-223, 227). 

I Lgr 80 står det att eleverna ska få möjlighet att träna på att tala, läsa, skriva och räkna i flera 

ämnen och inte bara i svenska och matematik. Dock poängteras att eleverna ska arbeta med 

sakprosa i andra ämnen än svenska (Skolöverstyrelsen 1980, s. 30). Hur det ska gå till och i 

vilka ämnen framgår dock inte. Vidare står det i kursplanen för svenska att skönlitteratur bör 

uppmärksammas samt att eleverna ska vänja sig vid att läsa skönlitteratur (1980, s. 134). Det 

syns tydligt att diskursivt skrivande inte fokuserades i ämnet svenska i läroplanen Lgr 80 men 

att det är desto mer framträdande och genomgående i den nuvarande läroplanen Lgr 11 då 

sakprosa och faktatexter tas upp i delarna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet 

svenska. 

De nationella ämnesproven syftar till att synliggöra elevers kunskaper i olika skolämnen utifrån 

kunskapskraven formulerade i Lgr 11. Proven kan också ligga till grund för att upptäcka vilka 

elever som är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2015, s. 1). Det nationella ämnesprovet i 

svenska och svenska som andraspråk årskurs 3 läsår 2011/2012 bestod av åtta delprov, A-H 

och hade temat ”påhitt”. De olika delarna testade elevernas muntliga förmågor, läsflyt, 

läsförståelse och skriftliga förmågor (2015, s. 4). Materialet tillhörande provet innehöll 
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lärarinformation, bedömningsanvisningar, en affisch samt elevmaterial som utgjordes av två 

läshäften, två svarshäften och ett faktablad (2015, s. 5). 

Jag kommer gå in på delprov H närmare då det är en skrivuppgift där eleverna ska skriva en 

faktatext, vilket är relevant i den här studien. Provmaterialet jag har tagit del av är 

lärarinformationen, där information om provet och delproven finns, läshäftet Den påhittiga 

människan tillhörande delprov C som testar elevernas läsförståelse av faktatexter och 

faktabladet Förr i tiden tillhörande delprov H. Delprov H skulle, enligt lärarinformationen, 

genomföras i anslutning till läsuppgiften i delprov C eftersom texten som användes där även 

låg till grund för skrivuppgiften. Lärarna skulle under provtillfället först återkoppla till texten 

Om bröd och smör i häftet Den påhittiga människan, som de tidigare läst, genom att repetera 

och prata om innehållet. Faktabladet Förr i tiden skulle delas ut och med hjälp av stödorden på 

bladet skulle texten repeteras (Skolverket, 2015, s. 20). Instruktionerna till eleverna var att de 

skulle: 

- skriva en text om hur det kan ha gått till när människorna uppfann bröd och smör 

- hämta information från faktabladet 

- använd alla stödord på faktabladet 

- tänka på att skriva en faktatext och inte en saga eller en berättelse. (Skolverket, 2015, s. 20) 

Lärarna skulle också tillsammans med eleverna gå igenom instruktionerna som fanns på 

faktabladet och till sist be eleverna när de skrivit att läsa igenom sin text för att se om något 

behövde ändras samt kontrollera att alla stödord fanns med (Skolverket, 2015, s. 21). 

Resultatet från detta nationella ämnesprov i svenska visar att det delprov eleverna presterade 

sämst i var delprov H (skriva en faktatext). Endast 84,7 % av eleverna klarade av att uppnå 

kravnivån i detta delprov, 1,6 % av eleverna deltog inte vid provtillfället och hela 13,7 % av 

eleverna uppnådde inte kravnivån. Antalet elever som inte uppnådde kravnivån var ca 12 590 

st. (Skolverket, 2014). 

I och med att diskursivt skrivande är så pass framträdande i Lgr 11 anser jag att det är relevant 

att undersöka hur arbetet med att uppfylla de kraven som står framskrivna i Lgr 11 ser ut i 

undervisningen. Nationella ämnesprovet är en viktig kontrollpunkt i skolan för att bedöma hur 

elever ligger till i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Därför ser jag relevans i att 

undersöka hur eleverna i denna studie förbereds inför provet och i förlängningen även hur 

eleverna förbereds för att uppnå kraven i Lgr 11. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med faktatexter ser ut i årskurs 3 i tre 

klasser och hur eleverna i dessa klasser förbereds inför delprovet som testar förmågan att skriva 

en faktatext i nationella ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka uppgifter får eleverna i de tre klasserna genomföra på svensklektioner som 

handlar om faktatexter? 

 Vilka modeller används i svenskundervisningen om faktatexter i de tre klasserna? 

 Hur förbereds eleverna inför delprovet som testar förmågan att skriva en faktatext i 

nationella ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studies teoretiska ramverk grundar sig i Roz Ivaničs (2004) metaanalys av teorier och 

forskning om språk och skrivande samt pedagogisk praktik. Ivanič (2004) identifierade i sin 

metaanalys sex olika skrivdiskurser, vilka beskriver synen på skrivande, skrivutveckling och 

skrivundervisning. Detta ramverk, beskriver Ivanič (2004), kan användas för att urskilja olika 

skrivdiskurser i empiriskt material som t.ex. observationsanteckningar från observationer av 

pedagogiska praktiker samt transkriptioner från intervjuer av lärare (2004, s. 220). Nedan 

redovisas två av skrivdiskurserna Ivanič (2004) identifierade i sin metaanalys och som kommer 

att användas i denna studies analys av det empiriska materialet. Dessa är skrivdiskursen Genre 

samt skrivdiskursen Process. 

Analysredskapen i denna studie består av de pedagogiska modellerna Genrepedagogik och 

Skrivprocess som kan relateras till Ivaničs (2004) skrivdiskurser. Dessa modeller kan i sin tur 

relateras till modellerna Cirkelmodellen och Processorienterad skrivundervisning. Båda 

modellerna kommer att redovisas nedan. 

 

2.1 Skrivdiskursen Genre 

Synen inom skrivdiskursen Genre är att ”skrift består av en uppsättning texttyper, formad av 

sociala kontexter.” (Ivanič, 2004, s. 225, min översättning). Detta innebär att texter är 

uppbyggda på olika sätt, både språkligt och strukturellt, beroende på i vilket syfte och kontext 

de skrevs (Ivanič, 2004, s. 232). En bra text inom den här skrivdiskursen är alltså inte bara 

språkligt korrekt utan det krävs att texten är anpassad till syftet med texten. En felfri berättande 

text kan t.ex. aldrig klassas som en bra text inom denna diskurs så länge syftet är att exempelvis 

beskriva ett fenomen eftersom de syftar till olika saker (2004, s. 233). 

Att lära sig skriva inom genrediskursen handlar om att känna igen och lära sig de olika 

karaktäristiska genredragen som finns hos olika texttyper (Ivanič, 2004, s. 225). Ivanič (2004) 

påstår att ”learners need to learn the linguistic characteristics of different text-types in order to 

be able to reproduce them appropriately to serve specific purposes in specific contexts.” (2004, 

s. 233). Hon menar vidare att denna språkkunskap kan läras implicit (outsagt) men att det inom 

skrivdiskursen Genre lämpar sig bäst med explicit (uttrycklig) undervisning för att ta till sig 

språkkunskapen (2004, s. 233). 
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2.1.1 Genrepedagogik 

Genrepedagogik syftar till att möjliggöra en ökad kunskap, medvetenhet och förståelse för 

genrers olika egenskaper och användningsområden genom explicit undervisning (Johansson & 

Sandell Ring, 2012, s. 25-26). Cykeln för undervisning och lärande eller Cirkelmodellen för 

genrebaserad undervisning, som den också kallas, är en pedagogisk modell som används i 

skolor för att just explicitgöra genrers olika språkliga och strukturella drag (Hedeboe & Polias, 

2008, s. 17; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 30; Gibbons, 2013, s. 103). Jag kommer 

fortsättningsvis benämna denna modell som Cirkelmodellen. 

Cirkelmodellen är indelad i fyra faser och fungerar som ett kretslopp, därav namnet 

Cirkelmodellen. De fyra faserna är: Bygga upp kunskap, Modellering och dekonstruktion, 

Gemensam textkonstruktion och Självständig textkonstruktion (Hedeboe & Polias, 2008, s. 17-

19; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 31-35). 

I första fasen, Bygga upp kunskap, är det lärarens uppgift att ta reda på vilka förkunskaper 

eleverna har inom det aktuella ämnet eller genren och sedan tillsammans med eleverna bygga 

vidare på den kunskapen. Det är viktigt att eleverna får ta del av ny ämneskunskap samt får 

förståelse för de specifika begreppen som hör till ämnet. Viktigt är också att eleverna bekantar 

sig med texternas språk och struktur då det förbereder dem för sitt egna skrivande senare. 

Interaktion och kommunikation är en avgörande faktor i denna fas och eleverna ska få möjlighet 

att tala, lyssna, läsa, samla information och anteckna i par, i smågrupper och i helklass. Till sist 

är det också av betydelse att eleverna får bekanta sig med ämnesområdets hjälpmedel, t.ex. 

tankekartor och ordbanker (Hedeboe & Polias, 2008, s. 18; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 

31-32; Gibbons, 2013, s. 104-105). 

I andra fasen, Modellering och dekonstruktion, blir eleverna presenterade för en modelltext 

inom den valda genren. Genom att diskutera och ställa frågor kring textens syfte och 

uppbyggnad får eleverna kunskap i att känna igen olika genrer. Syftet är att eleverna ska få 

förståelse för textens syfte och uppbyggnad, både strukturella- och språkliga kännetecken, för 

att senare kunna applicera det i sina egna texter. I denna fas är det lämpligt att bekanta eleverna 

med metaspråk, ett gemensamt språk för att prata om språk. Begrepp som t.ex. struktur förklaras 

och används sedan i det fortsatta arbetet med genren (Hedeboe & Polias, 2008, s. 18; Johansson 

& Sandell Ring, 2012, s. 33; Gibbons, 2013, s. 108). 

I fasen Gemensam textkonstruktion, tredje fasen, skriver läraren tillsammans med eleverna en 

gemensam text inom genren de arbetat med under tidigare faser. Läraren ställer frågor om 
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textens uppbyggnad och språk för att guida eleverna i hur en text inom genren skrivs. Eleverna 

kommer med förslag på innehåll som läraren ställer följdfrågor på och utifrån förslagen 

formulerar läraren meningar. Texten som produceras är elevernas men läraren stöttar genom att 

ta upp de språkliga delarna eleverna inte riktigt greppat ännu. Ett syfte med denna fas är att 

synliggöra för eleverna hur skrivprocessen ser ut samt tilldela dem en modelltext som de själva 

varit delaktiga i och som de senare kan ta hjälp av i sitt egna skrivande. Graden av stöttning 

läraren förser eleverna med möjliggör konstruktionen av en text som är på högre nivå än vad 

eleverna självständigt hade kunnat producera. Eleverna arbetar alltså på en hög kognitiv nivå 

(Hedeboe & Polias, 2008, s. 19; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 34-35; Gibbons, 2013, s. 

110-111). 

I den fjärde och sista fasen, Självständig textkonstruktion, skriver eleverna texter individuellt 

men har fortfarande viss stöttning av läraren. Eleverna skriver utkast som de, genom det 

gemensamma metaspråket, får respons på av klasskompisar och läraren. Genom respons och 

feedback får eleverna tips på hur de skulle kunna förbättra sina texter och sedan skriver de en 

slutgiltig version (Hedeboe & Polias, 2008, s. 19; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 35-36; 

Gibbons, 2013, s. 111). 

 

2.2 Skrivdiskursen Process 

Skrift, inom skrivdiskursen Process, anses bestå av skribentens mentala process och den 

praktiska processen att skriva. För att lära sig att skriva krävs kunskaper om båda delarna 

(Ivanič, 2004, s. 225). Ivanič (2004) hävdar att den mentala processen kan läras implicit medan 

den praktiska processen fördelaktligen kan undervisas explicit (2004, s. 231). 

Siv Strömquist (2007) hävdar att ”skriva är så mycket mer än att skriva, dvs. att grafiskt fästa 

ord på papper. … Det är att gå omkring och tänka på skrivuppgiften i alla möjliga och omöjliga 

sammanhang.” (2007, s. 25). Sandström Madsén (2007) poängterar att innehållet alltid ska 

prioriteras och att det formella, som stavning och liknande, får komma i andra hand när en text 

skrivs (2007, s. 52). 

Strömquist (2007) beskriver en skrivprocess som kan relateras till Processorienterad 

skrivundervisning som presenteras nedan. Hon delar in Skrivprocessen i tre stadier: Förstadiet, 

Skrivstadiet och Efterstadiet (2007, s. 26). I Förstadiet analyseras skrivuppgiften och skribenten 

funderar på vad han/hon ska skriva om och vilket syfte texten ska ha. Sedan samlas material in, 

antingen via andra texter eller via minnet. Allt material som samlats in är sällan användbart och 
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därför måste allt som inte är relevant för uppgiften sållas bort. Till sist struktureras texten i sin 

helhet preliminärt upp, skriftligt eller i huvudet. I Skrivstadiet skrivs ett utkast utifrån materialet 

och tankarna som uppkom i förstadiet. Slutligen, i Efterstadiet, bearbetar skribenten sin text och 

skriver om den tills han/hon är nöjd med slutresultatet. Det är i detta stadie som texten 

korrekturläses och förbereds för eventuell publicering (Strömquist, 2007, s. 27-28). 

 

2.2.1 Processorienterad skrivundervisning 

Sandström Madsén (2007) delar in arbetsgången i Processorienterad skrivundervisning, som är 

en pedagogisk modell, i fyra olika faser: Förarbete, Utkast, Respons och Korrekturläsning. 

Förarbetet görs gemensamt i klassen genom att läraren skapar en lista eller tankekarta där idéer 

och funderingar kring ämnet i fråga skrivs upp. Sedan skriver eleverna var sitt utkast där 

innehållet är i fokus. De behöver alltså inte tänka på hur formen av texten ser ut. Tiden för att 

skriva utkastet rekommenderas att vara begränsad eftersom det bidrar till koncentrationen på 

det innehåll som är viktigast. Efter att första utkastet är skrivet får eleverna respons från läraren 

och klasskompisarna. Det är viktigt att den positiva kritiken levereras först så lusten att fortsätta 

skriva inte sjunker och fokus ligger fortfarande på innehållet och det är det responsen är riktad 

mot. Därefter bearbetas eller skrivs utkasten om helt och hållet. Till sist sker korrekturläsningen 

där utkasten bearbetas till en språkligt korrekt text. I denna fas bör läraren undervisa om 

grammatik och stavning eftersom det här är textens form som är i fokus (2007, s. 53-54). 

 Författaren menar att bearbetningen av texterna med fördel kan göras på dator eftersom arbetet 

med att ändra och skriva om i texten underlättas. På så vis behöver inte eleverna krångla med 

de mekaniska färdigheterna som handstil och stavning (Sandström Madsén, 2007, s. 54-55). 

  



12 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan summeras en del av den svenska och internationella forskningen som har bedrivits inom 

områdena diskursivt skrivande, nationella provet och processkrivning i skolan. Dessa områden 

är väsentliga i denna studie eftersom det är diskursivt skrivande med fokus på faktatexter och 

förberedelserna inför nationella ämnesprovet i svenska jag undersöker. Processkrivning är av 

anledningen att det är en skrivmodell som kan förekomma i skrivundervisningen också relevant 

i detta sammanhang. 

Med bakgrund i den skrivpedagogiska utvecklingen, som visar att berättande skrivande behöver 

kompletteras med diskursivt skrivande i undervisningen för att förbereda elever för 

samhällslivet och att det behövs mer explicit skrivundervisning i skolan, ämnade Nyström Höög 

(2010) att svara på frågan: ”Hur löser elever i femte respektive nionde klass den förelagda 

provuppgiften att skriva en argumenterande text – en insändare respektive ett debattinlägg?” 

(2010, s. 7). Hon ville ta reda på om elevernas texter ökade i diskursivitet under mellan- och 

högstadiet. Nyström Höög (2010) genomförde därför en textanalys av 100 provtexter från 

nationella proven i årskurs 5 respektive årskurs 9, 50 texter från vardera årskurs. 

Resultatet av textanalysen visade att niorna skrev mer diskursivt än femmorna (Nyström Höög, 

2010, s. 55). Niorna hade dock mindre täthet i sina texter än femmorna (2010, s. 40). Det 

framkom också att femmornas texter framförallt var beskrivande medan niornas texter var 

förklarande, alltså inte argumenterande (2010, 54). Utifrån detta resultat konstaterar Nyström 

Höög (2010) att det behövs explicit undervisning om argumenterande texters uppbyggnad och 

strategier hur en sådan diskursiv text ska skrivas (2010, s. 58). 

Nyström Höög (2010) diskuterar resultatet kring texttäthet och menar att provets innehåll kan 

ha påverkat niornas täthet i texten, där deras resultat var sämre än femmornas. Uppgiftens 

utformning gav inte tillräcklig hjälp i ämnet vilket kan ha påverkat antalet saker att skriva om 

för niorna och texterna blev då innehållsglesa. Femmorna hade till skillnad från niorna ett 

sakorienterat ämne vilket underlättade skrivandet i detta avseende (2010, s. 55). 

Nationella provens utformning och dess påverkan på elevernas texter och resultat har även 

diskuterats av Eric Borgström och Daroon Yassin (2010). De observerade i två klassrum vid 

genomförandet av de skriftliga delproven i nationella provet för årskurs 3 och syftet med studien 

var att ”frilägga och diskutera textnormer som kringgärdar en av provens två skrivuppgifter och 

dess elevtexter i relation till provens syfte att mäta skrivförmåga.” (Borgström & Yassin, 2010, 

s. 25). Borgström och Yassin (2010) kom fram till att de elevtexter som bedömts inte nå upp 
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till målen inte bör ses som en brist i elevens förmåga att strukturera och skriva en berättelse. De 

eleverna har, enligt författarna, skrivit en berättelse på olika sätt men samtliga enligt de 

instruktioner de fick under skrivförberedelserna. ”Att vissa av elevtexterna inte bedöms nå 

målet beror på den språk- och kunskapssyn providén vilar på snarare än elevernas individuella 

förmåga.” (2010, s. 32). Borgström och Yassin (2010) menar att elevtexterna som produceras 

under en provsituation inte bör ses som frånkopplade situationen utan som ett resultat av den 

(2010, s. 32).  

Steve Graham och Karin Sandmel (2011) genomförde en studie där de med hjälp av metaanalys 

av 29 studier undersökte effektiviteten av processkrivande. De ville ta reda på om 

processkrivande förbättrade kvalitén på skrivandet i årskurserna 1-12, både för elever som inte 

hade några problem med sitt skrivande och för elever som hade eller riskerade att få problem 

med sitt skrivande och om processkrivande påverkade elevernas motivation (2011, s. 399). 

Resultatet av metaanalysen visade att processkrivande enbart förbättrade kvalitén på texterna 

som eleverna utan några problem med skrivande skrev. De elever som hade problem eller låg i 

riskzonen att få problem med skrivande förbättrade däremot inte kvalitén på sina texter genom 

processkrivande. Inte heller motivationen påverkades av processkrivandet (2011, s. 403). 

Graham och Sandmel (2011) hävdar att processkrivande spelar en avgörande roll i 

reformerandet av skrivundervisningen i USA och är därför oroade av resultaten de fann i sin 

studie. Eftersom processkrivande inte hade någon effekt på svagare elevers textkvalité föreslår 

författarna att processkrivande bör integreras med andra effektiva skrivpraktiker (2011, s. 405).  



14 

 

4. Metod och material 

I följande avsnitt presenteras de metoder, material och urval som ligger till grund för den här 

studien samt redogörelser för mina val av dessa. Även användningen av de forskningsetiska 

principerna redogörs nedan. 

I den här studien har jag använt mig av metodtriangulering, även kallat triangulering, som 

innebär att flera metoder används i samma undersökning för att göra den trovärdig (Larsen 

2009, s. 28; Svensson & Ahrne 2011, s. 27). Metoderna jag har använt är de kvalitativa 

metoderna observation och intervju. Inom samhällsvetenskaplig forskning används kvalitativa 

metoder för att få kunskap om och förklara samhälleliga fenomen (Ahrne & Svensson 2011, s. 

10). Avsikten att använda flera metoder i den här undersökningen var för att få en djupare 

förståelse av hur arbetet med faktatexter ser ut i årskurs 3 och hur eleverna förbereds inför 

delprovet som testar förmågan att skriva en faktatext i nationella ämnesprovet i svenska och 

svenska som andraspråk. 

4.1 Urval 

Urvalet av informanter har i den här studien gjorts utifrån vissa kriterier. Informanterna ska 

vara verksamma lärare i lågstadiet och arbeta med faktatexter i sin undervisning. Ann Kristin 

Larsen (2009) beskriver detta tillvägagångssätt som godtyckligt urval då det innebär att 

forskaren väljer, utifrån förvalda kriterier, vilka informanter som ska delta i studien för att 

kunna besvara frågeställningarna (2009, s. 77-78). 

Vid kontakttagandet av mina informanter använde jag mig av den så kallade snöbollsmetoden 

(Larsen 2009, s. 78). Jag mailade skolledare på flera skolor samt tidigare kontakter på en skola 

och beskrev min studie (se bilaga 1). Antingen vidarebefordrade de mitt ärende till kollegor 

som kontaktade mig vid intresse av deltagande eller så fick jag kontaktuppgifter till kollegor 

som jag sedan kunde kontakta via mail. Informanterna i den här studien har själva fått bestämma 

om de vill vara med i undersökningen eller inte och detta faller under det Larsen (2009) kallar 

”urval enligt självselektion” (2009, s. 77). 

4.2 Observation 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med faktatexter ser ut i årskurs 3 i tre klasser 

och hur eleverna i dessa klasser förbereds inför delprovet som testar förmågan att skriva en 

faktatext i nationella ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. För att svara på dessa 

frågor krävs att jag studerar undervisningssituationer där detta fenomen förekommer. Detta 
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kallar Knut Halvorsen (1992) att studera ett fenomen ”i sitt naturliga sammanhang” och då är 

det enligt honom lämpligt att använda sig av observationer som metod (1992, s. 83). Jag har 

observerat totalt 5 svensklektioner i tre olika klasser på tre skolor. Lektionerna var mellan 45 

min och 1 h 35 min långa. 

Jag har genomfört öppna observationer som innebär att mina informanter på förhand har fått 

information om undersökningen och dess utformning (Lalander 2011, s. 89). Under 

observationerna har jag spelat in ljudinspelningar med mobilen samt antecknat det jag sett under 

lektionernas gång. Efter respektive observation har jag transkriberat det som varit relevant för 

syftet med den här studien samt skrivit ihop det med de övriga fältanteckningarna jag skrev för 

hand under observationerna. 

4.3 Intervju 

För att få en bredare bild av hur arbetet med faktatexter ser ut i lågstadiet har jag kompletterat 

observationerna med intervjuer. På så vis hade jag möjlighet att få svar på hur lärarna arbetar 

med faktatexter under övriga lektioner jag inte observerade. 

Jag genomförde tre halvstrukturerade intervjuer med klasslärarna från klasserna jag 

observerade. Frågorna jag hade sammanställt innan intervjuerna var desamma för samtliga 

informanter men ordningen de ställdes skiftade beroende på informanternas svar. Jag lyssnade 

in informanternas svar och om de kom in på något jag hade tänkt fråga om senare lät jag det 

fortgå för att inte störa informantens resonemang. Mot slutet av intervjuerna säkerhetsställde 

jag att jag fått svar på alla mina frågor. Likt observationerna spelade jag in ljudinspelningar 

under intervjuerna för att efteråt kunna transkribera dem. Jag transkriberade intervjuerna i sin 

helhet och valde sedan ut de delarna som var relevanta för syftet med studien att analysera. 

Mina informanter har fått de fiktiva namnen Pia, Bea och Sam. Skolorna de arbetar på har likaså 

tilldelats fiktiva namn som lyder; P-skolan, B-skolan och S-skolan. 

Pia arbetar på P-skolan och har varit lärare i 15 år. Hon är behörig svensklärare och har gått 

SÄL-utbildningen (Särskild lärarutbildning). Bea arbetar i B-skolan och har varit lärare i 11 år. 

Hon är utbildad SO- och matematiklärare men har läst skriv- och matematikinlärning vilket ger 

henne behörighet i ämnet svenska också. Sam arbetar på S-skolan och har varit lärare i 8 år och 

är behörig i ämnena svenska och SVA (svenska som andraspråk). 
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4.4 Forskningsetiska principer 

I genomförandet av den här studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som 

antogs av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

Informationskravet innebär att forskaren informerar informanterna om syftet med studien, 

vilket jag gjorde via mail till skolledare, tidigare kontakter och slutligen informanterna 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Genom mailkontakt med informanterna har jag fått deras 

samtycke att medverka i min undersökning. Detta har jag gjort med samtyckeskravet i åtanke 

(2002, s. 9-10). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om informanterna, deras klass och 

skola förblir anonyma och inte kan identifieras av andra än personen som genomför 

undersökningen (2002, s. 12). För att möta detta krav har jag i den här studien använt mig av 

fiktiva namn. Till sist har jag vid det första mötet med informanterna informerat dem om att allt 

material jag samlar in under undersökningens gång endast kommer att användas i den här 

studien och ingen annanstans, vilket nyttjandekravet står för (2002, s. 14). 

4.5 Materialöversikt 

Det empiriska materialet som utgör grunden för denna studies resultat och analys består av 

utvalda delar ur materialet som presenteras i tabell 1 nedan. Tabellen innehåller allt material 

som inhämtats genom observationer och intervjuer under studiens gång men det är endast de 

delarna som varit relevanta ur synpunkt att svara på denna studies syfte och frågeställningar 

som valts ut och använts i den här studien. 

Tabell 1 

Materialöversikt: 

Skola: Lärare: Tid: 

Observation 1 P-skolan Pia 1 h 25 min 

Observation 2 B-skolan Bea 45 min 

Observation 3 S-skolan Sam 1 h 

Observation 4 B-skolan Bea 1 h 35 min 

Observation 5 P-skolan Pia 1 h 25 min 

Intervju 1 B-skolan Bea 13:38 min 

Intervju 2 P-skolan Pia 12:07 min 

Intervju 3 S-skolan Sam 16:48 min 
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5. Analys och resultat 

Nedan presenteras analysen av det empiriska materialet samt resultatet av undersökningen.  

 

5.2 Pia på P-skolan 

I Pias klass i P-skolan observerade jag två svensklektioner (observation 1 och observation 5) 

som båda handlade om faktatexter. Jag genomförde även en intervju med Pia (intervju 2) om 

hennes arbete med faktatexter i skolan. Nedan redovisas det jag observerat under lektionerna 

samt det som kom upp under intervjun som är relevant för att kunna svara på den här studiens 

frågeställningar. Min analys av materialet redovisas också. 

5.2.1 Observation 

Pia startade båda lektionerna om faktatexter med att förklara hur lektionen i fråga skulle gå till 

och se ut. På första lektionen läste Pia en faktatext om tigern högt för eleverna. Allt eftersom 

hon läste gjorde hon pauser där hon t.ex. demonstrerade tigerns längd med hjälp av några långa 

kliv eller frågade eleverna vad vissa uttryck eller begrepp, som dykt upp i texten, betydde. 

Eleverna svarade på Pias frågor och hon bekräftade deras svar genom att hålla med och ibland 

utveckla svaren något. När Pia hade läst hela texten högt en gång gjorde hon det igen, men den 

här gången läste hon stycke för stycke. Efter varje stycke frågade hon eleverna vilka ord som 

var viktiga att plocka ut i just det stycket och när alla var överens om ett eller ett par ord skrev 

hon upp dem på tavlan. Tillsammans skapade de en lista på tavlan med 10 ord. 

Eleverna fick sedan kopior av faktatexten för att själva kunna läsa den ett par gånger. När 

eleverna hade läst texten tyst för sig själva bad Pia dem att vända pappret med texten på upp 

och ner och skriva en egen faktatext om tigern utifrån alla orden de hade i sin gemensamma 

lista. Under lektionsbeskrivningen i början av lektionen påpekade Pia för eleverna att: 

… när man skriver en faktatext som man ska lämna in till mig då ska man ju skriva så som om jag 

vore en som inte visste nånting… en som är helt dum, som aldrig har hört talas om en tiger eller 

sett en tiger eller vet ens vad en tiger e (observation 1, 4/11-15). 

Det hon menade med detta var att textens innehåll måste anpassas till mottagare och i det här 

fallet var hon mottagare och eleverna skulle utgå ifrån att hon inte visste någonting om tigern, 

som deras faktatext skulle handla om och därför var det viktigt att de på ett tydligt sätt förklarade 

i texten vad en tiger är för något. 

När en del elever började bli klara med sin textproduktion sa Pia: 



18 

 

… Eh en smart grej när man är klar, vet ni vad de e? ... de e och läsa igenom texten … man kan 

kolla att man har med allt det där [orden på tavlan] och att man har stavat rätt och att det är bra 

meningar och allt (observation 1, 4/11-15). 

Eleverna som kände sig klara med sin text lämnade in den till Pia som snabbt ögnade igenom 

texterna och la dem på hög. 

Upplägget av andra lektionen liknade första lektionen på så vis att eleverna läste en faktatext, 

plockade ut viktiga ord och skrev en egen faktatext. Under andra lektionen arbetade eleverna 

två och två, vilket skiljde sig från första lektionen. De läste texten var för sig och plockade ut 

och skrev ned ord de tyckte var viktiga gemensamt i paren. Eleverna skrev sedan tillsammans 

en faktatext utifrån deras ord. Det förekom alltså ingen gemensam läsning eller diskussion om 

texten i helklass. 

När eleverna skrivit sina faktatexter samlades de och listorna med ord in och häftades ihop av 

Pia. Häftena delades sedan ut igen till andra par och eleverna fick i uppgift att analysera texten. 

De skulle titta på om klasskompisarna hade tagit ut och skrivit upp bra ord, om det som skrivits 

stämde och om det var något som var extra bra med texten. Pia informerade eleverna om att de 

inte behövde bry sig om stavfel när de läste och analyserade varandras texter utan fokusera på 

innehållet. De fick också i uppgift att komma på något tips på hur texten skulle kunna förbättras. 

Slutligen när eleverna hade läst igenom den tilldelade texten och diskuterat den med sin partner 

fick alla komma fram till tavlan, ett par i taget och läsa upp klasskompisarnas text. Pia ställde 

därefter frågor till eleverna som stod framme vid tavlan, t.ex. ”Tycker ni att de hade bra ord? 

Var det något som var extra bra?” varpå eleverna svarade utifrån det de hade diskuterat innan 

med sin partner (observation 5, 11/11-15). 

 

5.2.2 Intervju 

Pia förklarade under intervjun att hon inte upplevde att det skett någon innehållsmässig 

förändring i ämnet svenska de senaste åren trots läroplansskifte, men påpekade dock att hon 

sett en förändring i synen på barns lärande. 

… Jag menar förr var det väl bara att stoppa in, nu har man dom som medaktörer på ett annat sätt 

att man tar ansvar för sitt eget lärande och så. Så nä innehållet tycker jag inte har förändrats men 

synen på hur och vad lite grann, eller hur man lär sig (intervju 2, 11/11-15). 

När vi kom in på ämnet faktatexter uttryckte Pia att hon börjar att arbeta med faktatexter redan 

när eleverna går i ettan och att det då framförallt är läsning och läsförståelse av olika texter som 
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är i fokus varpå hon menar att faktatexter är en del av dessa men att det inte alltid uttrycks till 

eleverna att det är faktatexter de läser. Hon beskrev även hur processen i arbetet med faktatexter 

brukar se ut i hennes klasser från ettan till trean. 

… Från början så går vi igenom alltihopa på tavlan och så hjälps vi åt att analysera och så kan 

man hjälpas åt att skriva texten utifrån dom här viktiga orden och mitt fokus är ju att man ska 

förstå vad som är viktigt i innehållet, att man ska kunna ta ut de här stödorden… och det är lite 

svårt alltså… och sen att man utifrån dom här stödorden ska kunna skriva självständigt, en text 

och ibland jobbar vi med tankekartor och liksom så man hjälps åt i början att man skriver ner vad 

det ska innehålla (intervju 2, 11/11-15). 

Pia tillade också att eleverna i hennes nuvarande klass börjat arbeta två och två och att de utöver 

att plocka ut ord ur en faktatext och producera en egen text även analyserar varandras texter. 

De tittar efter vad de andra eleverna fått med i sin text och ger tips på hur texten kan förbättras. 

På frågan om de arbetar efter någon speciell metod eller modell svarar Pia att hon inte vet men 

att hon brukar göra på det viset hon beskrev tidigare. Hon menar också att arbetssättet de har i 

hennes klass är det som förbereder eleverna inför nationella ämnesprovet i svenska. 

 

5.2.3 Analys av observation och intervju 

I det här avsnittet presenteras min analys och mina tolkningar av det empiriska materialet som 

beskrivits ovan utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

5.2.3.1 Diskursen Genre 

I resultatredovisningen ovan kan några inslag av Genrepedagogik ses. Under båda lektionerna 

jag observerade i P-skolan arbetade eleverna med att läsa en faktatext, plocka ut stödord och 

skriva en egen faktatext. På första lektionen läste läraren högt, pratade om olika begrepp som 

dök upp i texten och plockade ut stödord gemensamt med eleverna. Det kan jag härleda till fas 

ett i Cirkelmodellen där elever ska få ny ämneskunskap samt bekanta sig med textens språk och 

struktur (Hedeboe & Polias, 2008, s. 18; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 31-32; Gibbons, 

2013, s. 104-105). Under intervjun förklarade Pia att hon brukar låta eleverna läsa olika slags 

texter, bl.a. faktatexter och träna på läsförståelse när hon introducerar faktatexter. Hon tillade 

också att hon inte alltid berättar för eleverna vad det är för text de läser. Det ser jag till viss del 

som ett exempel på Cirkelmodellens fas ett eftersom eleverna får tillfälle att läsa faktatexter 

och bekanta sig med strukturen och språket i dem. Det faktum att läraren inte till en början 
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pratar med eleverna om vad det är för text de läser och explicit pratar om strukturen och språket 

i sådana texter gör att ett av de viktigaste dragen inom genre och genreundervisning faller i 

skymundan, dvs. den explicita undervisningen (Johansson & Sandell Ring, 2012, 25-26; Ivanič, 

2004, s. 233).  

Genom att prata med eleverna om olika begrepp och låta dem förklara begreppen och 

gemensamt plocka ut viktiga ord ur texten fyllde Pia en annan viktig funktion i fas ett vilket är 

kommunikation samt bekanta eleverna med hjälpmedlet listan eller ordbanken (Johansson & 

Sandell Ring, 2012, s. 32). Kommunikation utgjorde även en viktig del av andra lektionen 

eftersom eleverna då samarbetade två och två och gemensamt skrev en text samt analyserade 

ett par klasskompisars text. Pia uttryckte under intervjun att synen på elever och deras lärande 

har förändrats och att de nu ses som medaktörer i sitt lärande. Jag tolkar det som att Pia anser 

att interaktionen och kommunikationen mellan lärare och elever och elever sinsemellan har ökat 

i skolan.  

Uppgiften att sen skriva en egen faktatext relaterar jag till fas fyra i Cirkelmodellen som just 

innebär att eleverna skriver en text inom vald genre självständigt, i det här fallet med stödorden 

som stöd i textproduktionen (Hedeboe & Polias, 2008, s. 19; Johansson & Sandell Ring, 2012, 

s. 35-36; Gibbons, 2013, s. 111). Inom denna fas ska eleverna också få respons på sina texter 

av läraren och klasskompisarna och det fick eleverna under andra lektionen då de analyserade 

varandras texter och ställde sig vid tavlan och delade med sig av sin respons. Enligt Johansson 

och Ring (2012) och Gibbons (2013) ska eleverna efter responsen få tillfälle att bearbeta sin 

text och skriva en slutgiltig version (2012, s. 36; 2013, s. 111). Det såg jag dock inga exempel 

på under observationerna eftersom eleverna lämnade in texterna till läraren direkt efter 

responsen. Det framkom inte heller under intervjun hur bearbetningen av elevernas texter 

brukar se ut. 

När Pia beskrev processen i arbetet med faktatexter framkom det att de förutom att tillsammans 

plocka ut ord och självständigt skriva en text även skriver texter tillsammans utifrån orden de 

gemensamt plockat ut ur en faktatext. Det ser jag som ett exempel på Cirkelmodellens fas tre 

där just en gemensam text produceras inom den valda genren (Hedeboe & Polias, 2008, s. 19; 

Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 34; Gibbons, 2013, s. 110). Exakt hur den processen ser ut 

i Pias undervisning kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte fick se något sådant exempel 

under observationerna och inte heller fick svar på under intervjun. 
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5.2.3.2 Diskursen Process 

I mötet med Pia och hennes klass blev inte bara inslag av Genrepedagogik synliga utan vissa 

drag från Processkrivning kom också upp till ytan i undervisningen. Arbetet på med att plocka 

ut ord ur faktatexter kan ses som en del av förarbetet inom Processorienterad skrivundervisning 

där läraren tillsammans med eleverna skapar en lista utifrån idéer och funderingar kring ämnet, 

i det här fallet vad som är viktig information i en faktatext (Sandström Madsén, 2007, s. 53). 

Under första lektionen förklarade Pia att eleverna skulle tänka på att skriva en faktatext till 

någon som inte visste någonting om tigern och därför noga förklara vad en tiger är för något. 

Utifrån beskrivningen av förstadiet i Processkrivning ovan (Strömquist, 2007, s. 27) relaterar 

jag Pias förklaring som ett försök att skapa en mottagare och även ett syfte med 

textproduktionen. Syftet kan i det här fallet ses som att skriva för att förklara för läsaren vad en 

tiger är för något och mottagaren är vem som helst som inte har hört talas om en tiger tidigare. 

Mottagaren och syftet är dock påhittat eftersom texten ska lämnas in till läraren som har samma 

om inte mer förkunskap än eleverna om vad en tiger är för något. Genom att uppmärksamma 

ett fiktivt syfte och mottagare till texten gav ändå Pia en bild till eleverna att det finns olika 

syften och mottagare till olika texter och att det är viktigt att på ett tydligt sätt förmedla sitt 

budskap. 

Pia förklarade under intervjun att hennes nuvarande elever börjat arbeta två och två och att de 

tillsammans analyserar varandras texter utifrån vissa frågor. Detta fick jag se prov på under den 

andra lektionen jag observerade då de i par läste varandras texter och sedan presenterade vad 

de tyckte om dem och gav tips på förbättringar av texten. Det här sättet att arbeta på kan relateras 

till fas fyra inom Cirkelmodellen, vilket jag gjorde ovan, men jag ser också det här arbetssättet 

i ljuset av Processorienterad skrivundervisning där en fas består av just respons. Sandström 

Madsén (2007) poängterar att det är viktigt att den positiva kritiken kommer först (2007, s. 53) 

och det säkerhetsställde Pia genom att styra eleverna med frågor som ”tycker ni att de hade bra 

ord? Var det något som var extra bra?” (observation 5, 11/11-15). Likt Cirkelmodellen ska 

eleverna inom Processorienterad skrivundervisning få tillfälle att skriva om sitt utkast efter att 

tagit det av responsen från klasskompisar och lärare (Sandström Madsén, 2007, s. 53) men det 

såg jag som sagt inget exempel på att eleverna fick göra. 

Under första lektionen påpekade Pia för eleverna att det var bra om de läste igenom sin text när 

de skrivit klart för att hitta eventuella stavfel, konstiga meningar och säkerhetsställa att alla 

orden från listan fanns med. På andra lektionen, när eleverna hade skrivit sina gemensamma 
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faktatexter och de skulle analyseras av klasskompisar, informerade Pia eleverna om att de inte 

behövde bry sig om stavfel och liknande vid analysen. Det viktiga var att fokusera på innehållet. 

De här två instruktionerna kan ses som motsatta varandra men jag relaterar dem till två olika 

aspekter av Processkrivning. Att fokusera på innehållet går i linje med Sandström Madséns 

(2007) resonemang att det formella skrivandet, som innefattar stavning, får komma i andra hand 

vid Processkrivning (2007, s. 52). I det slutgiltiga stadiet i Processorienterad skrivundervisning 

sker korrekturläsning, vilket innebär att texten har bearbetats och sedan kontrollerats så att den 

är språkligt korrekt (Sandström Madsén, 2007, s. 54). Eleverna fick möjlighet att göra detta 

under första lektionen. Med detta i åtanke tolkar jag att syftet med första lektionen var att skriva 

en text från början till slut och att texterna som skrevs och lämnades in under lektionen var 

bearbetade och färdiga. Eleverna fick dock ingen respons på sina texter av klasskompisarna 

eller läraren under den lektionen vilket innebär att bearbetningen och korrekturläsningen av 

texterna enbart gjordes av eleverna själva. Det kan diskuteras om elever som är 9-10 år är 

kapabla att upptäcka och känna igen fel de själva har gjort i en text och därför ställer jag mig 

frågande till om texterna som lämnades in verkligen var färdiga eller om de hade behövt 

bearbetas en gång till med stöd av läraren. På den andra lektionen fick eleverna respons på sina 

texter men ingen tid för att bearbeta dem, vilket jag tolkar som att de inte heller kan klassas som 

färdiga utan bara kan ses som utkast. 

 

5.2.4 Sammanfattning 

Pias elever fick alltså läsa en faktatext, plocka ut stödord och skriva en egen faktatext utifrån 

orden på hennes lektioner. Under en av lektionerna analyserade de även varandras skrivna 

texter. Eleverna fick instruktioner att skriva en text som någon som inte visste någonting om 

djuret i fråga skulle kunna läsa och förstå. I dessa aktiviteter kunde jag urskilja vissa drag ur 

Genrepedagogiken och Processkrivningen. Framförallt fas ett och fyra i Cirkelmodellen, 

förarbete, respons och korrekturläsning inom Processorienterad skrivundervisning och 

förstadiet i Processkrivning var synliga i Pias undervisning. Det innebär att eleverna fick 

bekanta sig med textens språk och uppbyggnad samt inskaffade ny ämneskunskap. De fick även 

träna på att skriva egna texter och få respons på dessa. Eleverna blev också medvetna om att 

olika texter har olika mottagare och att texter måste anpassas efter dessa. 
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5.3 Bea på B-skolan 

I Beas klass i B-skolan observerade jag två svensklektioner (observation 2 och observation 4) 

som båda handlade om faktatexter. Jag genomförde även en intervju med Bea (intervju 1) om 

hennes arbete med faktatexter i skolan. Nedan redovisas det jag observerat under lektionerna 

samt det som kom upp under intervjun som är relevant för att kunna svara på den här studiens 

frågeställningar. Min analys av materialet redovisas också. 

 

5.3.1 Observation 

Beas lektioner började precis som Pias med en muntlig genomgång av vad lektionerna skulle 

gå ut på och vad eleverna skulle göra under lektionen. Bea återkopplade vid båda lektionerna 

tillbaka till det eleverna gjort under tidigare lektioner och förklarade sedan vad de skulle göra 

vid detta tillfälle. Andra lektionen jag observerade var en direkt påbyggnad av den första 

lektionen jag observerade. 

På första lektionen fick eleverna instruktioner om att de skulle få välja en faktatext att läsa bland 

tre faktatexter. De skulle sedan själva välja ut några nyckelord och expertord ur texten och 

skriva upp dem på ett separat papper. Bea diskuterade tillsammans med eleverna vad ett 

expertord är för något och gav exempel på några expertord, t.ex. ram istället för att säga tass 

när man pratar om björnen. Hon betonade också att det var viktigt att läsa in sig ordentligt på 

sin text och komma ihåg vad som stod med hjälp av nyckelorden eftersom de nästa lektion 

skulle skriva egna faktatexter enbart utifrån nyckelorden de plockade ut den här lektionen. 

Bea lade ut de tre faktatexterna på golvet och eleverna fick komma fram och välja vilken text 

de ville läsa. Sedan satte de sig vid sina platser och läste sina texter tyst för sig själva. Många 

av eleverna strök under i texten med en penna och sedan skev de sina ord på ett randigt papper 

som Bea samlade in. Bea tittade igenom listorna med ord och gick sedan till några elever och 

pratade med dem om orden de skrivit. En elev hade t.ex. skrivit hela meningar och fick därför 

hjälp av Bea att skriva om dem till enstaka ord istället. 

På andra lektionen förklarade Bea att eleverna skulle få tillbaka sina nyckelord och bli författare 

till egna faktatexter. Hon pratade också med dem om vad en faktatext ska innehålla och de kom 

fram till att de ska innehålla fakta som i sin tur betyder att det är sant. Innan eleverna fick 

tillbaka sina nyckelord påpekade Bea att de skulle läsa igenom sin text jättenoga när de skrivit 

klart. 
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… Du vet vad som står där och hur den [faktatexten] ska läsas men du måste skicka dom signalerna 

till den som ska läsa som inte alls inte alls har skrivit den… och då är det noga med stor bokstav, 

här började en ny mening… små bokstäver och så en punkt på slutet, där vet jag att jag kan andas 

(observation 4, 10/11-15). 

Bea delade ut papperna med nyckelorden på och eleverna satte igång att skriva var sin faktatext 

utifrån orden och slutligen lämnade de in texterna till Bea. 

 

5.3.2 Intervju 

Bea berättade att hon introducerar faktatexter i årskurs 1 och gör det genom att plocka isär 

faktatexter och tittar på dess olika delar. 

… Rubrik, vad säger den oss?... så vi analyserar det mer och tittar på den tillsammans på en 

overhead eller på en smartboard och sätter lappar för texten och ser, vad kan vi se bara på rubrik 

och… bildtexter och bilder? Har vi redan där en idé om vad det handlar om? Vi börjar plocka isär 

det från ett annat håll (intervju 1, 10/11-15). 

Processen från denna introduktion till att eleverna skriver egna faktatexter förklarar Bea är att 

de tillsammans läser flera faktatexter och hjälps åt att plocka ut nyckelord och pratar om vad 

som är viktiga ord i de olika texterna och meningarna. Nyckelorden använder de sig sedan av 

när de skriver faktatexter. Bea förklarar också att de gör varje steg många gånger och bygger 

på allteftersom. Hon säger att eleverna får nya knep på hur de kan formulera sina texter lite då 

och då. 

Bea uttryckte även att de inte arbetar utifrån någon speciell metod eller modell i hennes klass 

utan främst använder nyckelord i arbetet med faktatexter. Hon påpekade att deras arbetssätt är 

något ihopblandat som de använder på skolan. Hon nämnde dock lite längre in i intervjun att 

hon och lärarna på skolan varit på ett studiebesök om genrepedagogik där de som höll i besöket 

pratade om att: 

… man ska börja från djuret och gå utåt när man skriver sin faktatext, man börjar nära djuret, mat 

och det här…eru med? Och sen så i Sverige aa vanligt förekommande i Sverige kommer kanske 

senare (intervju 1, 10/11-15). 

Detta sätt att skriva en faktatext på menade Bea att hon inte kommer ta upp med klassen hon 

har nu utan hon kommer ta till sig det och arbeta med det i nästa etta hon har istället. 
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Vad gäller nationella ämnesprovet betonade Bea att hon vill att hennes elever ska känna att de 

kan och att de känner sig trygga i det de gör när det är dags att sätta sig och skriva under 

provtillfället. 

… jag försöker förstå… få dom att förstå vad dom kan, att dom inte tycker att alla andra gör 

mycket bättre [betonar] men titta vad du kan! Det är mot målen. Jag brukar peppa dom där liksom 

och få känna att åh jag kan faktiskt det där! ... Då tror jag att dom kan klara sig. Men ingen lögn 

liksom utan det ska ju vara att dom faktiskt kan och att jag visar på att dom [betonar] faktiskt kan 

(intervju 1, 10/11-15). 

 

5.3.3 Analys av observation och intervju 

I det här avsnittet presenteras min analys och mina tolkningar av det empiriska materialet som 

beskrivits ovan utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

5.3.3.1 Diskursen Genre 

Beas lektioner hade, precis som Pias, också olika drag av Genrepedagogik. I intervjun 

förklarade Bea att hon introducerar faktatexter i årskurs 1 och att hon gör det genom att plocka 

isär och tittar på faktatexters olika delar. Under andra lektionen jag observerade diskuterade 

Bea med eleverna om vad en faktatext ska innehålla och de kom fram till att en faktatext 

innehåller fakta som är sant. På det viset anser jag att Bea uppmärksammade en aspekt av 

faktatexters uppbyggnad som är avgörande när en faktatext ska skrivas. Beas introduktion och 

det jag observerade under andra lektionen ser jag som tydliga exempel av Cirkelmodellens 

andra fas där en modelltext studeras och diskuteras utifrån textens syfte och uppbyggnad 

(Hedeboe & Polias, 2008, s. 18; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 33; Gibbons, 2013, s. 108). 

Bea pratade under båda lektionerna med eleverna om nyckelord och expertord, vilket jag 

relaterar till en annan aspekt av fas två inom Cirkelmodellen som innefattar metaspråk. Genom 

att prata med eleverna om och förklara vad begrepp som nyckelord och expertord innebär 

möjliggör det ett gemensamt språk där alla inblandade förstår innebörden av begreppen. Istället 

för att behöva beskriva begreppet nyckelord varje gång det kommer på tal vet eleverna redan 

vad det står för. 

Under första lektionen fick eleverna i uppgift att läsa en faktatext och plocka ut nyckelord, som 

de sedan använde sig av nästa lektion när de skrev egna faktatexter. Dessa två aktiviteter, plocka 
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ut ord och skriva en text, kan jag sätta i relation till Cirkelmodellens fas ett och fyra. Genom att 

läsa andra faktatexter skaffar sig eleverna ämneskunskap samt bekantar sig med genrens 

struktur och språk, vilket hjälper dem när de skriver egna faktatexter självständigt (Hedeboe & 

Polias, 2008, s. 18; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 31-32; Gibbons, 2013, s. 104-105). 

 

5.3.3.2 Diskursen Process 

Att plocka ut ord ur faktatexter kan, som jag nämnt tidigare, ses som en del av förarbetet inom 

Processorienterad skrivundervisning där läraren tillsammans med eleverna skapar en lista 

utifrån idéer och funderingar kring ämnet (Sandström Madsén, 2007, s. 53). Jag tolkar det även 

som en del av förstadiet i Skrivprocessen där material samlas in och sållas bort utifrån relevans 

(Strömquist, 2007, s. 27). Eleverna läste under första lektionen en faktatext och valde endast ut 

de orden som var relevanta för att komma ihåg innehållet till senare tillfälle. 

Under första lektionen samlade Bea in elevernas listor med nyckelord och tittade igenom dem 

varpå hon gick till några elever och pratade med dem om deras ord. Jag uppfattade att en elev 

hade skrivit hela meningar istället för enstaka ord och Bea satte sig därför hos den eleven och 

hjälpte till att omformulera meningarna till ord. Eleven fick då respons på sitt utkast och kunde 

sedan med stöttning bearbeta listan vilket jag ser som ett exempel på fasen respons i den 

Processorienterade skrivundervisningen (Sandström Madsén, 2007, s. 53). 

Likt Pia gav Bea under andra lektionen instruktioner till eleverna att de skulle läsa igenom sin 

text noga när de skrivit klart. Hon påpekade för eleverna att de visste hur texten skulle läsas 

eftersom de hade skrivit den och att det var deras ansvar att skicka rätt signaler till läsaren 

genom att på rätt sätt använda stor bokstav och punkt i början och slutet av varje mening. Som 

jag nämnde tidigare sker bearbetning av texten i fasen korrekturläsning i Processorienterad 

skrivundervisning och det är där texten kontrolleras så att den är språkligt korrekt (Sandström 

Madsén, 2007, s. 54). Någon innehållsmässig respons på deras texter fick inte eleverna av sina 

klasskompisar eller läraren och därför, precis som i Pias klass, var det upp till eleverna själva 

att kontrollera och bearbeta sin egen text utan stöd. Några elever fick en del hjälp av läraren när 

det gällde formaliafel i texten. Det första utkastet de skrev blev därför också mer eller mindre 

den slutgiltiga texten som de lämnade in till läraren. Någon bearbetning på innehållet i texterna 

såg jag inte under observationerna i alla fall. 
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5.3.4 Sammanfattning 

Under Beas lektioner fick eleverna i uppgift att läsa en faktatext noga och plocka ut nyckel- och 

expertord som de sedan använde sig av när de skrev en egen faktatext. Bea pratade med eleverna 

om vad expertord är för något och de blev uppmanade att läsa igenom sina texter och göra 

eventuella ändringar i texten när de hade skrivit klart. Bea förklarade att hon introducerar 

faktatexter genom att titta på texternas delar var för sig. Då Pias och Beas lektioner var snarlika 

kunde jag även i Beas fall se exempel av Genrepedagogik och Processkrivning i undervisningen 

och i intervjun. Förutom fas ett och fyra i Cirkelmodellen förekom också exempel av fas två i 

intervjun med Bea, då hon beskrev att de analyserar faktatexters olika delar. Det innebär att 

modelltexters uppbyggnad studeras och diskuteras. Eftersom eleverna plockade ut relevanta 

nyckelord ur texten tolkar jag det som en del av förstadiet i Skrivprocessen där material samlas 

in och sållas bort utifrån relevans. Till sist synliggjordes även fasen korrekturläsning i 

Processorienterad skrivundervisning då eleverna fick i uppgift att läsa igenom sina texter och 

ändra eventuella fel. 

 

5.4 Sam på S-skolan 

I Sams klass i S-skolan observerade jag en svensklektion (observation 3) som var en 

introduktionslektion om faktatexter. Jag genomförde även en intervju med Sam (intervju 3) om 

hennes arbete med faktatexter i skolan. Nedan redovisas det jag observerat under lektionen samt 

det som kom upp under intervjun som är relevant för att kunna svara på den här studiens 

frågeställningar. Min analys av materialet redovisas också. 

 

5.4.1 Observation 

Sam startade lektionen med att förklara att syftet med den här lektionen var att eleverna skulle 

lära sig vad som kännetecknar en faktatext och påpekade att eleverna redan visste vad som 

kännetecknar skönlitteratur eftersom det arbetat mycket med det tidigare. Hon plockade sedan 

upp två lådor som det stod Skönlitteratur=berättelse och Faktatexter=inte en berättelse på. Ur 

lådan med faktatexter plockade hon till att börja med upp tre böcker. En bok handlade om glas, 

en handlade om Thailand och en handlade om hästar. Sam förklarade att de här böckerna var 

beskrivande böcker, alltså böcker som beskriver dess innehåll samt att alla de här böckerna var 

faktatexter. Hon plockade sedan upp tre nya böcker ur lådan som handlade om hur man gör 

flätor, snickrar och pysslar med papper och sa att de här böckerna var exempel på instruerande 
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böcker som innehåller instruktioner om hur man gör saker. Nästa två böcker som Sam plockade 

upp ur lådan var förklarande texter och handlade om hur robotar fungerar och hur saker och 

ting växer och hon förklarade för eleverna att de här böckerna visar hur någonting fungerar eller 

hur någonting är. Till sist tog Sam fram två böcker som handlade om Christoffer Columbus 

samt Sveriges kungar och drottningar och beskrev dem som biografiska texter som handlade 

om olika personer och deras liv. 

Sam ställde sedan upp de olika faktaböckerna i högar vid tavlan och påpekade att det alltså 

finns fyra olika sorters faktatexter, instruerande, beskrivande, förklarande och biografiska 

texter. Hon tillade att eleverna inte behövde kunna just de orden men att de skulle veta att det 

finns olika sorters faktatexter. Resten av lektionen fick eleverna titta i och läsa de olika 

faktaböckerna som Sam hade haft i faktatextlådan.  

 

5.4.2 Intervju 

I intervjun med Sam berättade hon att hon brukar introducera faktatexter i ettan och att hon då 

introducerar det som lustläsning. 

… i ettan jobbar man ju mycket ämnesövergripande så då om man jobbar med nåt djur eller 

nånting myran eller nånting så tar man ju också upp och läser faktaböcker och pratar om dom så 

det är väl mer på det sättet som man tar upp faktaböcker (intervju 3, 12/11-15). 

Hon beskrev också arbetet med faktatexter från ettan till trean som en progression, att eleverna 

läser längre och svårare texter ju äldre de blir. Vidare förklarade Sam att hon med sin nuvarande 

klass framöver skulle ”modella hur man läser faktatexter och hur man fångar in det viktiga i 

texten” (intervju 3, 12/11-15) och likaså modellera på tavlan hur en faktatext skrivs. Hon menar 

att hon då också kommer att förklara varför hon skriver en sak men inte en annan, t.ex. att ”jag 

tycker att hundar är söta” inte är relevant att skriva i en faktatext. 

Sam berättade att hon under skrivmomenten helst vill använda sig av I-pads och menar att det 

underlättar för eleverna att skriva om och ändra sina texter. Hon påstod att eleverna inte tycker 

att det känns lika jobbigt att ändra sin text på en I-pad jämfört med hur det känns att behöva 

skriva om hela texten på ett nytt papper. 

För att förbereda eleverna inför nationella ämnesprovet förklarar Sam att hon fokuserar mycket 

på att läsa faktatexter och arbeta med läsförståelse i samband med läsningen. Hon uttryckte 

även att hon låter eleverna träna på att skriva faktatexter utifrån stödord. 
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5.4.3 Analys av observation och intervju 

I det här avsnittet presenteras min analys och mina tolkningar av det empiriska materialet som 

beskrivits ovan utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

5.4.3.1 Diskursen Genre 

Eftersom lektionen jag observerade i S-skolan var en introduktionslektion om faktatexter 

skedde inget skrivande men jag såg ändå vissa drag som går att härleda till Genrepedagogiken. 

Lektionen gick ut på att demonstrera vilka faktatexter det finns och vad som utmärker dem. 

Sam gjorde detta genom att visa upp olika faktaböcker och pratade om vad det var för böcker, 

vad de innehöll och vad de hade för utmärkande struktur. Detta sätt att undervisa relaterar jag 

till Ivanič’s (2004) definition av vad det innebär att lära sig skriva inom genrediskursen, vilket 

är att känna igen och lära sig de olika karaktäristiska dragen olika genrer och texttyper har 

(Ivanič, 2004, s. 225). Sams demonstration av faktatexterna sätter jag även i relation till 

Cirkelmodellens andra fas som innebär att en modelltext presenteras och diskuteras (Hedeboe 

& Polias, 2008, s. 18; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 33; Gibbons, 2013, s. 108). 

I presentationen av faktaböckerna benämnde Sam texterna som instruerande, beskrivande, 

förklarande och biografiska, vilka jag anser vara specifika begrepp som hör till ämnet 

faktatexter. I första fasen i Cirkelmodellen framgår det att eleverna ska få förståelse för just de 

specifika begreppen som hör till ämnet (Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 31). Eleverna fick 

också under lektionen chansen att själva bläddra i och läsa de olika texterna. Det tolkar jag som 

att de fick en möjlighet att bygga på kunskapen de precis fått av Sam, vilket är ett annat 

kriterium i fas ett. 

Sam beskrev i intervjun hur arbetet med faktatexter skulle se ut framöver med hennes nuvarande 

klass. Hon förklarade att hon skulle ”modella hur man läser faktatexter och hur man fångar in 

det viktiga i texten” (intervju 3, 12/11-15) och sedan göra detsamma när eleverna ska skriva 

faktatexter. Jag förstår hennes förklaring som att hon tänker guida hennes elever i hur 

faktatexter läses och skrivs och tillsammans med dem så småningom skriva faktatexter där hon 

agerar förebild. Det ser jag i sin tur som exempel på arbetssättet som förespråkas i 

Cirkelmodellens tredje fas (Hedeboe & Polias, 2008, s. 19; Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 

34-35; Gibbons, 2013, s. 110-111). 
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5.4.3.2 Diskursen Process 

Eftersom Processkrivning och den Processorienterade skrivundervisningen syftar till just 

skrivning var det svårt att urskilja några drag av dessa under observationen eftersom lektionen 

enbart handlade om att läsa och börja bekanta sig med faktatexter. Dock beskrev Sam under 

intervjun hur hennes framtida lektioner skulle se ut och där fanns ett par processorienterade 

drag. 

Sam beskrev att hon när hon modellerar hur en faktatext skrivs skulle förklara för eleverna 

varför hon skriver en sak men inte en annan. Utifrån Sandström Madséns (2007) definition av 

förstadiet i Skrivprocessen tolkar jag att Sam kommer ta emot förslag från eleverna vad hon 

skulle kunna skriva och sedan sålla bland deras svar och enbart ta med sådant som är relevant i 

en faktatext och då också förklara varför inte allt är relevant (2007, s. 27). 

Sam förklarade även att skrivarbetet helst skulle ske på I-pads eftersom det underlättar 

bearbetningsarbetet för eleverna. Det relaterar jag till Sandström Madséns (2007) påstående att 

textbearbetningen med fördel kan göras på dator eftersom det gör att eleverna inte behöver 

kämpa med mekaniska färdigheter (2007,s. 54-55). Sam, likt författarna, menar att tekniska 

hjälpmedel underlättar processen att ändra i sin text och Sam tillade att det inte känns lika 

jobbigt för eleverna att skriva om texten på en I-pad jämfört med hur det känns att skriva om 

en hel text för hand på papper. 

 

5.4.4 Sammanfattning 

Sams elever fick under hennes lektion bekanta sig med olika slags faktatexter genom att Sam 

höll upp olika slags böcker och förklarade vad det var för något och vad som kännetecknade 

dem. Eleverna fick också möjlighet att själva sitta och bläddra i och läsa böckerna. Detta 

relaterade jag till Cirkelmodellens första och andra fas samt till Ivanič’s (2004) definition av 

vad det innebär att lära sig att skriva inom genrediskursen. I intervjun förklarade Sam att hon i 

kommande skrivarbete skulle låta eleverna skriva sina faktatexter på I-pads eftersom det 

underlättar bearbetningsarbetet för eleverna. Det menade Sandström Madsén (2007) underlättar 

skrivprocessen då det blir lättare att göra ändringar i sin text. 
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5.5 Nationella ämnesprovet 

Delprov H i nationella ämnesprovet i svenska och svenska för andraspråk årskurs 3 läsår 

2011/2012 gick ut på att testa elevernas förmåga att skriva en faktatext utifrån tilldelade 

stödord. Stödorden var plockade från en text eleverna använde under läsförståelsedelen i 

nationella ämnesprovet. Elevernas uppgift i delprov H var att: 

- skriva en text om hur det kan ha gått till när människorna uppfann bröd och smör 

- hämta information från faktabladet 

- använd alla stödord på faktabladet 

- tänka på att skriva en faktatext och inte en saga eller en berättelse. (Skolverket, 2015, s. 20). 

I lärarinformationen fanns information att läraren i samband med instruktionerna till uppgiften 

skulle be eleverna att läsa igenom sin faktatext när de läst klart för att kontrollera att alla 

stödorden var med och för att se om något behövde skrivas om (Skolverket, 2015, s. 21). 

Utifrån den här beskrivningen av delprov H i nationella ämnesprovet kan jag se att lärarna jag 

observerat och intervjuat arbetar på liknande sätt i sin undervisning, vilket jag tolkar som en 

förberedelse för eleverna inför nationella ämnesprovet. Både Pias och Beas elever skrev 

faktatexter utifrån stödord/nyckelord de gemensamt eller enskilt plockat ut ur en modelltext 

under lektionerna jag observerade. Pia sa uttryckligen i intervjun att hennes arbetssätt just är 

det sättet hon förbereder sina elever på inför ämnesprovet i svenska. Sam beskrev under 

intervjun att även hon förbereder sina elever inför ämnesprovet genom att låta dem träna på att 

skriva faktatexter utifrån stödord. Det fick jag dock inte se något exempel på under 

observationen eftersom de inte kommit så långt i sin planering än. När jag var där började de 

precis med en introduktion av faktatexter. Sam sa också att hon fokuserar mycket på 

läsförståelse inför nationella ämnesprovet vilket jag sätter i relation till delprov C som testar 

just läsförståelsen av en faktatext.  

Pia och Bea gav båda instruktioner till sina elever under lektionerna när eleverna skrev 

faktatexter att de skulle läsa igenom sin text noga när de var klara för att kontrollera att alla 

stödord/nyckelord var med och att det inte fanns stavfel eller konstigt formulerade meningar. 

Liknande instruktioner uppmanas lärare att ge till sina elever under nationella ämnesprovet 

också. 

Bea tog upp en aspekt av förberedelserna inför nationella ämnesprovet som inte har med 

skrivandet i sig att göra och det var att hon vill att hennes elever ska känna en trygghet och 

säkerhet i att sätta sig och skriva nationella ämnesprovet. Det förklarade hon att hon gör genom 
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att peppa eleverna och uppmärksamma det de gör bra och visar vilken kapacitet de har. Det såg 

jag även exempel på under andra lektionen hos Bea där hon berömde flera elever för sina 

insatser och jag upplevde att hon lade stort fokus vid det eleverna gjorde bra och påpekade vilka 

framsteg de gjort sedan sist de skrev. 
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6. Sammanfattning och slutdiskussion 

I denna avslutande del kommer studien att sammanfattas och en diskussion kring resultat och 

analys kommer att presenteras. Till sist presenteras också ett förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetet med faktatexter ser ut i årskurs 3 i tre 

klasser och hur eleverna i dessa klasser förbereds inför delprovet som testar förmågan att skriva 

en faktatext i nationella ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. För att undersöka 

detta genomförde jag observationer och intervjuer samt utgick ifrån frågeställningarna: 

 Vilka uppgifter får eleverna i de tre klasserna genomföra på svensklektioner som 

handlar om faktatexter? 

 Vilka modeller används i svenskundervisningen om faktatexter i de tre klasserna? 

 Hur förbereds eleverna inför delprovet som testar förmågan att skriva en faktatext i 

nationella ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk? 

De teoretiska utgångspunkterna utgjorde grunden i analysen av det empiriska material som jag 

samlade in under observationerna och intervjuerna då jag kategoriserade resultatet utifrån drag 

av Genrepedagogik och drag av Processkrivning. Nedan sammanfattas och diskuteras resultat 

och analys utifrån de frågeställningar den här studien grundar sig i. 

 

Vilka uppgifter får eleverna i de tre klasserna genomföra på svensklektioner som handlar om 

faktatexter? 

Samtliga lärare i den här studien gav sina elever i uppgift att läsa faktatexter men de hade lite 

olika syften med uppgiften. Pias och Beas elever läste en faktatext för att komma ihåg innehållet 

med hjälp av stödord/nyckelord så de senare skulle kunna skriva en egen faktatext. Sams elever 

läste faktatexter för att bekanta sig med texttypen faktatexter och lära sig att känna igen de olika 

genredragen texterna har och de lyssnade även på när Sam hade genomgång om de olika 

faktatexterna som finns. Sam förklarade dessutom att hennes elever förutom att läsa texter och 

träna på läsförståelsen även ska få träna på att skriva egna faktatexter också och att de då helst 

ska få möjligheten att skriva på I-pads. 

Under Pias och Beas lektioner arbetade eleverna med att plocka ut ord ur modelltexterna, både 

enskilt och gemensamt med en klasskompis eller med läraren. De skrev även en egen faktatext 

enskilt eller två och två utifrån stödorden/nyckelorden under dessa lektioner. När eleverna skrev 
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sina texter blev de ombedda att läsa igenom sina texter noga och ändra eventuella fel samt 

kontrollera att alla orden från deras lista fanns med. 

Pia gav också sina elever uppgiften att läsa och analysera varandras skrivna faktatexter och 

redovisa sin analys inför resten av klassen. Eleverna skulle titta efter om klasskompisarna hade 

plockat ut relevanta ord ur modelltexten, om de hade använt sig av alla orden, om det var 

någonting i texten som var extra bra samt ge något tips på hur texten kunde förbättras. 

Vad jag kan se utifrån resultatet och analysen ovan är att de tre lärarna hade lite olika fokus vad 

gäller upplägget av faktatextlektioner. Sam hade ett tydligt fokus på att läsa faktatexter och 

arbeta mycket med läsförståelse medan Pia och Bea fokuserade mer på att skriva faktatexter. 

Vilka modeller används i svenskundervisningen om faktatexter i de tre klasserna? 

Ingen av lärarna använde sig av någon pedagogisk modell till fullo men jag har identifierat delar 

av de pedagogiska modellerna Cirkelmodellen och Processorienterad skrivundervisning som 

lärarna använde sig av när de arbetade med faktatexter i sina klasser. 

Genom att plocka ut stödord/nyckelord ur modelltexter och diskutera olika begrepp som hör till 

texten och genren i undervisningen uppfyllde Pia och Bea vissa kriterier inom Cirkelmodellens 

första fas, förarbetet i Processorienterad skrivundervisning och Processkrivandets förstadium. 

Deras elever skrev också egna texter självständigt, vilket utgör kontentan av Cirkelmodellens 

fjärde fas. Pias elever fick dessutom uppgiften att analysera varandras texter och ge respons på 

dem framme vid tavlan. Responsarbetet relaterar jag till både fjärde fasen i Cirkelmodellen och 

responsfasen i den processorienterade skrivundervisningen. 

Sam beskrev under intervjun att hon skulle modellera hur en faktatext ska läsas och skrivas, 

vilket jag relaterar till Cirkelmodellens tredje fas, som innebär att läraren guidar eleverna i ett 

gemensamt skrivande. Under observationen demonstrerade Sam vilka olika faktatexter som 

finns och beskrev deras kännetecknande drag. Det sätter jag i relation till andra fasen i 

Cirkelmodellen som innebär att en modelltext presenteras och diskuteras. 

Under första lektionen jag observerade Pia och hennes klass förklarade hon för eleverna att de 

skulle skriva en faktatext till någon som inte visste någonting om tigern och att det därför var 

viktigt att tydligt beskriva vad tigern var för något. Detta tolkar jag som ett försök att skapa en 

genuin mottagare och ett genuint syfte med textproduktionen. Att fundera på mottagare och 

syfte med en text och anpassa den därefter är det första som sker i förstadiet i Skrivprocessen. 

Att anpassa texter utifrån påhittade mottagare och syften tror jag kan vara svårt i 
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undervisningssituationer där alla parter är medvetna om att det är läraren som är mottagaren 

och att syftet med texten är att den ska bli bedömd. Genuina mottagare till faktatexter anser jag 

vara svåra att hitta i jämförelse med hur det är att hitta mottagare till t.ex. en insändare eller ett 

brev. De texterna kan t.ex. skickas in till en lokaltidning respektive till en släkting eller vän. 

Pias och Beas elever fick i uppgift att läsa igenom sina färdigskrivna texter för att kontrollera 

att alla stödord/nyckelord fanns med och att texten var språkligt korrekt. Den här sortens 

bearbetning av texter beskrivs i fasen korrekturläsning i Processorienterad skrivundervisning 

som då ett utkast bearbetas till just en språkligt korrekt text. Det kan som sagt diskuteras om 

elever som är 9-10 år är kapabla att upptäcka och känna igen fel de själva har gjort i en text. 

Frågan är om texterna som lämnades in verkligen var färdiga eller om de hade behövt bearbetas 

i större utsträckning än vad eleverna hade kapacitet att göra på egen hand. Inom Processkrivning 

är upplägget att en text ska bearbetas och skrivas om tills skribenten är nöjd med texten och han 

eller hon ska också få respons att utgå ifrån i bearbetningen. Pias elever fick under ena lektionen 

respons på sina texter men de fick då ingen tid för att göra ändringar i dem. 

Överlag upplevde jag att en brist i fokus på efterstadiet hos Pia och Bea. De arbetade båda 

mycket med att förbereda eleverna för deras skrivande men bearbetningen av faktatexterna föll 

mellan stolarna så att säga. Med Processkrivningen i åtanke vill jag påstå att texterna som 

eleverna lämnade in på Pias och Beas lektioner inte var färdiga faktatexter utan enbart utkast 

eftersom de varken fått respons på dem eller fått tid att skriva om dem. Huruvida Pia och Bea 

arbetar med textbearbetning eller inte vid andra tillfällen som jag inte har sett eller som de 

missat att berätta om kan jag inte yttra mig om. Jag kan bara konstatera att jag inte såg några 

exempel på detta under min undersökning. Sam visade dock ett fokus på bearbetningen av texter 

då hon förklarade under intervjun att hon ville att hennes elever skulle skriva faktatexter på I-

pad med syftet att enkelt kunna ändra i texterna. Det tolkar jag i alla fall som att hon vill att 

eleverna ska bearbeta sina texter flera gånger innan de lämnar in en slutgiltig faktatext. 

Hur förbereds eleverna inför delprovet som testar förmågan att skriva en faktatext i nationella 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk? 

Utifrån resultatet av observationerna och intervjuerna anser jag att eleverna i klasserna jag 

observerat blir väl förberedda inför nationella ämnesprovet och inte bör ha några problem att 

klara av delprov H. Uppgiften i delprov H bör inte vara något som är främmande för eleverna i 

den här studien eftersom jag sett att de arbetar på liknande sätt i den dagliga 

svenskundervisningen som handlar om faktatexter. Detta resultat är dock inte generaliserbart 
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då undersökningen är gjort i en så liten skala. Det går ändå att leka med tanken att alla elever i 

Sverige får liknande uppgifter i undervisningen om faktatexter för att förberedas inför nationella 

ämnesprovet. Om detta var fallet skulle väldigt få elever, i mina ögon, ha problem med delprov 

H och därmed klara av lägsta kravnivån. Faktum kvarstår däremot att drygt var tionde elev inte 

klarade av att uppnå kravnivån på delprov H i nationella ämnesprovet läsår 2011/2012 och jag 

ställer mig undrande till vad det beror på. 

En fundering som väcktes när Bea sa till sina elever att det var viktigt att läsa modelltexten 

noga så de skulle komma ihåg texten, var vad eleverna egentligen blir bedömda på. Hur väl de 

minns en text de läst eller kunskapen att strukturera upp en faktatext med de rätta karaktäristiska 

dragen? På nationella ämnesprovet läser eleverna en text en dag då de gör läsförståelseprovet 

och sedan någon eller kanske några dagar senare ska de skriva en faktatext utifrån enbart 

stödord ur texten. För många elever som har koncentrationssvårigheter eller dåligt minne tror 

jag att den här sortens uppgifter kan vara bökig att ta sig an. Provsituationen tror jag därför i 

det här fallet kan vara avgörande för vissa elever om de klarar målen eller inte, vilket även 

diskuteras av Nyström Höög (2010) och Borgström & Yassin (2010). 

Som avslutande kommentar vill jag poängtera att dessa resultat är inte generaliserbara för 

övriga skolor och klasser i Sverige utan gäller enbart de tre klasserna jag genomförde min studie 

hos. För att få en heltäckande bild och en idé om hur arbetet med faktatexter ser ut och hur 

elever förbereds inför nationella ämnesprovet i svenska i Sverige krävs en mycket mer 

omfattande studie än denna. 

 

6.1 Vidare forskning 

En intressant aspekt att forska vidare kring är bedömningen av elevernas texter som de skriver 

i delprov H, som handlar om att skriva en faktatext, i nationella ämnesprovet i svenska och då 

ta reda på vad det är eleverna misslyckas med i sitt skrivande. Vad i elevernas texter är det som 

gör att drygt var tionde elev inte bedöms nå kravnivån på delprovet? 
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Otryckta källor 

Observationer: 

Observation 1, P-skolan, 1 h 25 min, 4/11-15 

Observation 2, B-skolan, 45 min, 5/11-15 

Observation 3, S-skolan, 1 h, 6/11-15 

Observation 4, B-skolan, 1 h 35 min, 10/11-15 

Observation 5, P-skolan, 1 h 25 min, 11/11-15 

 

Intervjuer: 

Bea, 13:38 min, 10/11-15 

Pia, 12:07 min, 11/11-15 

Sam, 16:48 min, 12/11-15 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Brev skickade till skolledare 

 

Hej! 

Jag heter Sofia och jag går sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning F-3 på 

Södertörns högskola. Jag skriver just nu ett självständigt arbete (examensarbete) om diskursivt 

skrivande i skolan med fokus på faktatexter i åk 1-3. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur skrivundervisningen om faktatexter ser ut ute i 

verksamheten. Därför skulle jag vilja besöka er skola någon gång under de närmsta veckorna 

och observera någon/några lärare i åk 1-3 under ett par lektioner som handlar om skrivande av 

faktatexter. 

Om någon/några lärare på er skola är intresserade av att vara med i min undersökning eller 

önskar att få mer information kan de höra av sig till mig via mail: xxxx@xxxx eller på telefon: 

xxxxxxxxxx. 

 

Tacksam för svar! 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Peters 

 


