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Abstract 

The aim of this thesis is divided into two part. Firstly, the aim is to investigate what meanings 

teachers associate with the teaching of informative texts and their thoughts on pupils writing 

texts with their own words at primary school. Secondly, the aim is to investigate whether there 

are any differences between traditional education and Montessori education with respect to 

the latter aim. In order to fulfill this aim, qualitative group interviews were conducted with 

teachers from the two pedagogical orientations.  

My survey shows that when it comes to writing informative texts and challenging students 

of the younger ages to write informative texts with their own words there are no major 

differences between the traditional approach and Montessori approach. The result also shows 

that in both educational settings the teachers start by learning what the students already know 

about the subject and proceed from there. They think it is important to teach the children new 

vocabulary as well. When it comes to letting students write informative texts using their own 

words, the survey shows that teachers from the both pedagogical orientations use the same 

method, namely to put aside the original text and let the students write what they remember. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka de innebörder lärare ger undervisningen med 

faktatexter och att skriva faktatexter med egna ord på lågstadiet och dels att inom samma 

område undersöka om det finns några skillnader mellan den traditionella skolan och 

montessoripedagogiken. För att uppfylla syftet genomfördes kvalitativa gruppintervjuer med 

lärare från två pedagogiska inriktningar, montessoripedagogiken och den traditionella skolan.  

Min undersökning visar att när det handlar om att skriva faktatexter och att utmana elever i 

de yngre åldrarna att skriva faktatexter med egna ord så skiljer sig inte 

montessoriundervisningen och den traditionella skolan specifikt. De resultat som framkom var 

att man inom båda pedagogiska inriktningarna utgår från elevgruppen när ett faktatextarbete 

startas upp samt anser att vikten av begreppsförståelsen är stor. När det kommer till att låta 

eleverna skriva faktatexter med egna ord visade undersökningen att alla lärare använder 

samma metod, nämligen att ta bort befintlig text och låta eleverna skriva det de minns. 

 

Nyckelord: skriva faktatexter, egna ord, montessori, skrivprocess 
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1. Inledning 

Dagens samhälle är präglat av skrift och kommunikation på olika sätt och olika nivåer vilket 

innebär att vi lever i ett skriftspråkande samhälle. Skriften är en av de meningsskapande 

aktiviteter som ligger till grund för den kommunikation där människor förmedlar budskap 

mellan varandra och har växt fram och förändrats med människans olika behov (Svensson, 

2014, s. 17). För att vi ska klara oss idag krävs en skriftspråklig kompetens både för 

utbildning och i arbetslivet (Svensson, 2014, s. 18–19). 

I syftestexten till kursplanen i svenska står att läsa att ”språket är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 222) vilket innebär att en 

av skolans viktigaste uppgifter är att förvalta språket och att utveckla bland annat elevernas 

skriftspråkliga kompetens. Skolan ska ge eleverna en så bred kompetens som möjligt så att de 

kan leva och verka i ett samhälle som bygger på olika typer av kommunikation där skriften är 

en av dem. Utveckling och lärande kan här ses ur många olika perspektiv. Maria Montessori 

utvecklade en pedagogik i början av 1900-talets mitt som vid sidan av den traditionella skolan 

har förankrats väl inom det svenska skolsystemet och ett flertal friskolor bedrivs idag med 

montessoriinriktad pedagogik (Lundgren, 2012, s. 104–105). Maria Montessoris grundtanke 

är att barnets motivation ska stå i centrum för lärandet vilket stämmer väl överens med delar i 

läroplanens första del, Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011, s. 9), där 

Skolverket betonar att en del av skolans uppdrag är att stimulera elever till nyfikna, kreativa, 

ansvarstagande, självständiga individer. Med detta som utgångspunkt blir det intressant att 

jämföra tankegångar som montessorilärare har med lärare som arbetar inom den traditionella 

skolans pedagogik med avseende på att elever ska skriva faktatexter och då främst med egna 

ord.  

De språkkunskaper eleverna ska få med sig från skolan handlar om att utveckla sitt 

skrivande genom att möta olika typer av texter och att få kunskap om hur olika texter byggs 

upp (Skolverket, 2016a, s. 12). Grunden till ett rikt och varierat språk läggs i de tidiga 

åldrarna och arbetet med olika genrer kan med fördel startas tidigt i elevernas skolgång 

(Liberg, 2007a, s. 28). Eftersom i stort sett alla skolans ämnen består av någon form av fakta 

innebär det att faktatexter av olika karaktär ingår i undervisningen. Alla ämnen inklusive 

svenskämnet har ansvar för de faktatexttyper som ingår i varje ämne (Skolverket, 2016a, s. 
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18). Eftersom en faktatext innehåller flera ämnesspecifika ord och begrepp är fakta och 

faktatexter en central del i undervisningen. Det är därför viktigt att hitta strategier för att ta sig 

an och läsa en faktatext för att sedan själv klara av att skriva eller producera en egen faktatext 

(Gear, 2016, s. 21). Förmågan att både läsa och skriva faktatexter ligger till grund för 

elevernas kunskaper att analysera och dra slutsatser om ett fenomen eftersom man då behöver 

veta och kunna återge väsentliga delar av exempelvis en text (Schmidt, 2015, s. 1). 

Enligt kunskapskravet i kursplanen i ämnet svenska ska eleverna när de går ur tredje klass 

minst klara av att ”återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter” 

men kraven ökar när de når mellanstadiet och i högre åldrar förväntas skriva faktatexter med 

”egna formuleringar” (Skolverket, 2011, s. 227, 228).  Att producera faktatexter med 

meningar formulerade med egna ord kan vara en svårighet innan skrivandet är automatiserat 

men omformulerandet av text fördjupar kunskaperna i det aktuella ämnet och förståelsen ökar 

hos eleven (Sandström Madsén, 2007, s. 50). Utgångspunkten för undersökningen är 

nyfikenheten på hur lärare utmanar yngre elever att skriva med egna ord och om det häri finns 

skillnader mellan montessoripedagogiken och den traditionella skolan. 

    

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är dels att belysa de betydelser som lärare lägger i undervisning i 

faktatexter och i att skriva faktatexter med egna ord på lågstadiet, dels att klargöra om det 

finns några skillnader eller likheter mellan montessoripedagogiken och den traditionella 

skolan inom dessa områden.  

Syftet besvaras med följande frågeställningar som ligger till grund för en jämförelse mellan de 

pedagogiska inriktningarna:  

 Hur definieras faktatextskrivande enligt de verksamma lärarna? På vilket sätt undervi-

sar de verksamma lärarna i ett faktatextarbete?  

 Vad innebär det för de intervjuade lärarna att eleverna ska skriva med egna ord? På 

vilket sätt uppmuntrar lärarna eleverna till att skriva med egna ord?  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Skrivprocessen innebär att flera olika kognitiva (tankemässiga) förmågor ska samspela med 

varandra och ur denna synvinkel vill jag anlägga en konstruktivistisk ansats på 

undersökningen och utgå från ett konstruktivismens synsätt på kognitiva förmågor och 

tankeprocesser. Konstruktivismen utgår ifrån barnets egen drivkraft att söka och skapa 

kunskap och erfarenheter. Genom att enskilt eller i ett socialt sammanhang aktivt delta och 

upptäcka omvärlden menar man att barnets kunskaper omvandlas till insikt och förståelse 

(Säljö, 2015, s. 48, 50). En förgrundsgestalt inom perspektivet var Jean Piaget som främst 

utvecklade begreppen assimilation och ackommodation för att förklara lärande. Lärandet 

handlar i Piagets förklarning om en aktiv process där tankestrukturer byggs upp genom att 

erfara en situation, att assimilera, och förändra gamla tankemönster med hjälp av ny 

information, att ackommodera nya erfarenheter (Stensmo, 2007, s. 37). Utifrån detta 

perspektiv står människans meningsskapande i centrum där nya erfarenheter resulterar i ny 

kunskap tillsammans med gamla erfarenheter som slutligen breddar det abstrakta tänkandet 

(Säljö, 2015, s. 49). Konstruktivismen kan ses ur både ett individuellt och ett socialt 

perspektiv där lärandet och kognitiva processer som sker vid lärande byggs både enskilt och 

med hjälp av andra (Säljö, 2015, s. 133–137). I det här perspektivet ses skrivande av texter 

som en kommunikation där mottagaren av budskapet är viktig. 

Vid en skrivprocess, till exempel ett faktatextskrivande, tillämpas både arbetsminnet och 

långtidsminnet då man har uppmärksamheten på vad man gör (skriver) samtidigt som man 

aktiverar tidigare kunskaper om förväntningar på textens uppbyggnad och innehåll. Förutom 

det läggs ytterligare kognitiva processer på att omvandla faktatexter med egna ord vilket 

kräver fler och andra kognitiva tankeprocesser av hjärnan. Textskrivande ses inom det 

konstruktivistiska perspektivet som en problemlösningsaktivitet där tänkandet har en stor del 

av processen (Taube, 2011, s. 23) vilket stämmer väl överens med den kognitiva konflikt 

Piaget anser att en utmaning ska vara som syftar till att tvinga barnet att förändra sina 

tankemönster (Säljö, 2014, s. 50). Med hjälp av detta resonemang använder jag mig av 

konstruktivismens grundtankar när jag i min undersökning söker efter svar på frågan om 

lärarnas uppfattningar kring att elever ska skriva faktatexter med egna ord.  
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3. Forskningsgenomgång 

Här redogör tidigare forskning om skrivprocessen som har en stor del av skrivandet av 

faktatexter, samt forskning om att skriva i alla ämnen för att lära ämneskunskaper. Därtill 

finns ett kort stycke om Maria Montessoris tankar om skrivande och lärande. Jag redogör 

också för vad en faktatext är och hur den är uppbyggd samt behandlar faktatextens 

multimodalitet och visar på vikten av att använda faktatexter i undervisningen. Ett avsnitt om 

imitationens roll och att skriva med egna ord behandlas i syfte att få förståelse för 

undersökningen.  

3.1 Skrivprocessen 

Medvetenheten om bokstävernas ljud, den kunskap som kallas den fonologiska 

medvetenheten, har stor betydelse för skrivandet eftersom varje enhet som ska skrivas måste 

kopplas samman med ett ljud för att man ska veta vilken bokstav som handen motoriskt ska 

producera (Liberg, 2007a, s. 25).  

Språkforskare som bland annat Karin Taube (2011, s. 33–34) delar synen att den 

skrivprocess barn möter och ska ta sig igenom när de kommer till skolan är energikrävande 

och komplicerad process. Taube belyser de processer som bör automatiseras för att ett barn 

inte ska behöva lägga kognitiv energi på att skriva. Exempel på sådana är att forma bokstäver, 

lägga ihop bokstäver och bokstavsljud så att de bildar ord, kunskap om skrivriktning, 

mellanrum mellan orden, stor bokstav i början på meningar, skiljetecken och stavning o.s.v. 

Hon framhåller då att andra kognitiva förmågor som att planera sin text, att fundera på 

mottagare samt att omarbeta texten hamnar i skymundan för eleven (ibid).  

Taube (2011, s. 22) delar in kognitiva processer i två delar där hon använder sig av 

begreppen kontrollerade processer och automatiserade processer. Processer som ska 

automatiseras, som exempelvis att forma bokstäver, kräver färdighetsträning men då de är 

automatiserade kräver de inte längre någon koncentration av individen som då har lättare för 

att utföra två saker samtidigt, nämligen att skriva och tänka ut innehåll och textstruktur eller 

dra slutsatser av ett textinnehåll. Siv Strömquist (2007) menar i likhet med Taube att dessa 

kognitiva förmågor bör automatiseras för att skrivandet ska kunna övergå från en kognitivt 

krävande process där hjärnans funktioner behöver användas till allt barnet eller den skrivande 

utför till en automatiserad process där de kognitiva förmågorna istället kan läggas på 

innehållet i texten (Strömquist, 2007, s. 96; Taube, 2011, s. 57). Strömquist (2007, s. 96) drar 
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det ett steg längre och diskuterar tidsaspekten. För att underlätta en skrivprocess bör tid läggas 

på skrivandet i skolan. Hon föreslår att skrivläxa ska ingå i skolarbetet liksom läsläxa redan 

gör på ett naturligt sätt men även att skrivande i skolans alla ämnen bör förekomma (ibid). 

De flesta forskare är dock ense om att det är viktigt för att barn tidigt få möta skrift i olika 

former för att bli vana vid text och texters olika strukturer (Liberg, 2007a, s. 29).  

3.1.1 Skriva i alla ämnen 

Svenskämnet i skolan ska inte ensamt stå som ansvarigt för att skrivande av olika texttyper 

behandlas i undervisningen. Faktatexter kan och bör behandlas inom de olika ämnena 

eftersom texttypen är vanlig (Skolverket, 2016a, s. 9). Eftersom skrivprocessen kräver tid, 

särskilt för elever i yngre åldrar där denna kognitivt krävande process ännu inte automatiserad 

kan man med fördel använda skrivande i alla ämnen. Siv Strömquist (2007, s. 96) anser att 

den tid som elever behöver för att träna på skrivning så att den blir automatiserad är 

ovärderlig och med fördel kan läggas inom skolans alla ämnen, vilket också framhålls av 

Liberg (2007a, s. 40). De menar att innehållet och ämnet står i fokus vilket innebär att skriva i 

alla ämnen som metod är gynnsam för kunskapslärandet. Genom att skriva inom de olika 

skolämnena ökar förståelsen för ämnet och de begrepp som är specifika för ämnet skapar en 

djupare förståelse hos den individ som skriver (Liberg, af Geijerstam, & Wiksten Folkeryd, 

2010, s. 76).  

     Varje skolämne har ämnesspecifika ord och begrepp som ligger till grund för förståelsen av 

ämnet och ett visst begrepp kan ha olika innebörder inom olika ämnen (Danielsson & 

Selander, 2014, s. 58) vilket är en erfarenhet eleverna behöver göra. Även enligt Bazerman 

m.fl. (2005, s. 58) bör det språkliga sammanhanget där skrivande ingår vara en del inom varje 

ämnesområde i skolan eftersom elever samtidigt som de skriver reder ut sina tankar genom att 

de planerar texten. Ingegärd Sandström Madsén (2007, s. 46) menar att tanke och handling 

samspelar och att språket blir en viktig del av lärandet. Skriftspråket blir ett verktyg som gör 

att en individ får syn på sina tankar och verkar för ett metakognitivt lärande. 

    Problem som kan uppstå är om eleverna ännu inte automatiserat skrivprocessen så att de 

kognitiva förmågorna enbart går åt till att fokusera på just formandet av skriften. Sandström 

Madsén (2007) ser inte detta som ett problem utan menar istället att andra metoder bör 

användas i de lägre åldrarna, exempelvis genom samtal eller genom att eleverna ritar bilder 

som ett underlag för vidare samtal (Sandström Madsén, 2007, s. 35).  
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    Sammanfattningsvis kan vi notera att skrivande i alla ämnen gynnar också elevernas 

lärande genom att kunskaperna fördjupas när de skriver eftersom de på något sätt behandlas.  

3.1.2 Maria Montessori och skrivande 

Maria Montessori såg på skrivande som en kognitiv process och delar upp skrivande i två 

skilda delar där den ena handlar om motorik och den andra om intellekt (Montesssori, 1998 

[1948], s. 201). Montessoris (1998 [1948], s. 203) filosofi bygger också på att barnet har olika 

känsliga perioder för kognitivt lärande. Det innebär rent konkret att barnet i de tidiga 

förskoleåren är moget för kognitiv inlärning så som skrivande är vilket bekräftas av studier 

som gjorts av Hilde Hofslundsengen, Bente Eriksen Hagtvet, Jan-Erik Gustavsson (2016). De 

har undersökt vilken effekt ett 10-veckors träningsprogram skulle ha på 5-åringars 

skiftkompetens och kommit fram till att femåringarna i den testade gruppen var säkrare både 

på att läsa och stava ord men också att den fonologiska medvetenheten hade ökat 

(Hofslundsengen, Eriksen Hagtvet, & Gustafsson, 2016, s. 1484). I de känsliga perioderna för 

lärande där barnet befinner sig, enligt Maria Montessori, är det pedagogens uppgift att vara 

uppmärksam så att ett tillhandahållande av rätt material vid rätt tidpunkt kan erbjudas. Det 

innebär att eleven arbetar utifrån sin takt och sitt nuvarande intresse. Detta menar Montessori 

gynnar barnets inneboende motivation till lärande (Gynther, 2016, s. 13). 

Studier som gjorts av Lillard & Else-Quest (2006) där de jämfört elever som är fostrade 

inom montessoripedagogiken och elever som är fostrade inom traditionell utbildning och visar 

att av eleverna i montessoritraditionen producerade barn i 12-årsåldern texter som var av 

högre kvalitet när det gällde både kreativitet och meningsbyggnad än vad de traditionellt 

skolade barnen gjorde vilket kan tyda på att den egna motivationen till lärande gynnar 

elevernas prestationer i längden.  

För Maria Montessori var den miljö som omgav barnet av stor vikt för att den kognitiva 

inlärningen skulle bli så tillfredsställd som möjligt. Hon trodde på barnet som egen skapare av 

sin värld och pedagogens roll blir i ett sådant sammanhang mer av en observatör och 

handledare som följer barnet (Montessori, 1987 [1949], s. 19). Hon tog sin utgångspunkt i 

bland annat i Jean-Jaques Rousseaus (författare och filosof, f.1712–d.1778) tankegångar om 

att ”nyckeln till inlärning finns inom barnet” när hon utvecklade teorier om barnets roll, 

miljöns roll och pedagogens roll där tron på barnets egen vilja, nyfikenhet och ansvar att 
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kunna formas till en växande självständig individ är hög (Hainstock, 1999, s. 33; Montessori, 

1987 [1949], s. 25). 

Maria Montessoris pedagogik utgår från barnets motivation och lust att lära och att barnet 

med hjälp av rätt stöd från omgivningen, både miljö och andra individer, konstruerar 

beständig kunskap. 

3.2 Faktatexter 

Först vill jag börja med att definiera begreppet faktatext som även har benämningar som 

informativa texter eller sakprosatexter. I den här uppsatsen använder jag begreppet faktatext 

som det övergripande begreppet även om vissa forskare istället talar om informativa texter 

och läroplanen för skolan i vissa avsnitt använder begreppet sakprosa.  

En faktatext kan enligt Gear (2016, s. 27) beskrivas genom den struktur den har och 

texterna kan delas upp i undergrupperingar som beskrivande texter, instruerande texter, 

argumenterande texter, jämförande texter, förklarande och återberättande texter som alla har 

sina egenarter. Arnbak (2010, s. 39–41) väljer i sin tur att dela in faktatexter i 

sammanhängande och icke sammanhängande texter där de sammanhängande texterna har en 

kronologisk struktur som i exempelvis en lärobok, en broschyr eller en rapport med ett 

informativt innehåll. De icke sammanhängande texterna består i Arnbaks resonemang av 

figurer, scheman eller tabeller.  

De typer av faktatexter eleverna i årskurs 1–3 ska möta enligt det centrala innehållet i 

kursplanen i svenskämnet är beskrivande, förklarade och instruerande texter (Skolverket, 

2011, s. 223–224). Beskrivande texter kan även definieras som informationstexter som syftar 

till att läsaren ska få information om någon specifik egenskap eller fenomen, ofta ett djur i de 

yngre barnens undervisning. Den beskrivande och den förklarande texten ska innehålla 

tillräckligt med information för att läsaren ska kunna sortera ut viktiga bitar ur texten med 

hjälp av både text och bild och texterna ska ha ett tydligt budskap genom att rubriker och 

bilder tillsammans med texten ger en förförståelse för innehållet (Gear, 2016, s. 23). De 

instruerande texterna syftar i sin tur till att tala till läsaren genom att instruera hur något 

fungerar eller hur man ska går tillväga vid användning av ett föremål exempelvis. Läsaren 

måste kunna omvandla instruktionerna till handling (Gear, 2016, s. 28, 97). Gear menar att 

elever i de yngre åldrarna främst kommer i kontakt med faktatexter som är beskrivande då 

skolans materiel till största delen innehåller den typen av faktatext (2016, s. 83). 
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Caroline Liberg m.fl. (2010, s. 35) pekar på de språkliga drag och den struktur som den 

beskrivande faktatexten har där klassifikation och tekniska termer ingår i grundstrukturen för 

textformen. Produkten som kommer ur den beskrivande faktatexten är vanligtvis 

vetenskapliga rapporter, faktatexter eller personbeskrivningar. Faktatexternas olika struktur 

och uppbyggnad ger information om textens innehåll vilket ökar förståelsen för textens 

budskap och de begrepp den innehåller. Undervisning i texters olika uppbyggnad är 

oundvikligt för att underlätta elevers lärande när det gäller både läsförståelse, den skriftliga 

produktionen och de begrepp eleverna bör ha förståelse för. Syftet med faktatexter är att 

undervisa eleverna i begrepp och sammanhang (Arnbak, 2010, s. 39, 44, 45). Liberg (2007a, 

s. 31) understryker att även små barn har förmåga att skilja på berättande texter och 

faktatexter och att de skriver dem på olika sätt. 

Den beskrivande faktatextgenren har ett stort genomslag eftersom texterna i dessa böcker 

förstärks med bilder av verkliga fenomen. Kathleen A. J Mohr (2006, s. 88) har i en studie i 

av 190 amerikanska barn i första klass undersökt vilken typ av genre eleverna väljer att läsa 

när de själva får välja bok att äga. De elever som ingick i studien gick andra terminen i klass 1 

och kom från varierande socioekonomiska förhållanden. Ca 80 % av de barn Mohr undersökt 

valde en faktabok och hon kopplar detta till det faktum att de yngre barnen väljer efter ämne 

och illustrationer när hon haft efterföljande samtal med barnen. Denna studie visar alltså att 

faktaböcker har ett tilldragande utseende och en form som tilltalar de yngre barnen vilket är 

en viktig faktor för ökat intresse och motivation att läsa och i slutändan skriva texter med 

beskrivande faktainnehåll.  

En faktatext är inte uppbyggd enbart av bokstäver som bygger upp ord utan det finns alltid 

fler dimensioner, fler modaliteter, av textens uppbyggnad. Dessa dimensioner kan utgöras av 

exempelvis olika typer av teckensystem eller grafiska uttryck på rubriker m.m men vanligast 

när man talar om textens multimodalitet är att peka på de delar som förstärker den skrivna 

texten. Det kan vara teckningar, andra bilder, fotografier, diagram eller en extra faktaruta som 

förstärker den skrivna texten (Danielsson & Selander, 2014, s. 17–20; Schmidt, 2015, s. 2, 7). 

De multimodala delar som ingår i en faktatext bör samspela så att inte intrycket blir för svårt 

eller för rörigt att tolka. Arnbak (2010, s. 47) diskuterar för- och nackdelar med dessa typer av 

faktatexter där sammanhängde och icke sammanhängande texter samspelar och pekar på den 

aptitlighet de skapar för de yngre barnen men ser också att de kan skapa problem vid läsning 

eftersom det kan bli svårt att hitta viktig information som texten vill förmedla. Tolkning av 
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hela texten krävs där alla delar samspelar vilket förutsätter att eleverna måste veta hur de ska 

läsa dessa typer av texter och vad som är viktigt att minnas och förmedla till andra när de ska 

producera egna faktatexter (Danielsson & Selander, 2014, s. 20). Det är tydligt att elever ska 

få kunskap om hur ord och bild kan samspela då man i kunskapskraven i läroplanenen anger 

att eleverna i årskurs tre ska förstärka sina faktatexter, eller sakprosatexter med bild för att 

innehållet i texten och budskapet tydligt ska framgå. Förmågan att se och veta vilken 

information som är relevant i sammanhanget är då viktig (Skolverket, 2011, s. 227).  

3.2.1 Varför faktatexter? 

En faktatext kan enligt Skolverkets kommentarmaterial liksom en skönlitterär text bidra till 

elevernas ”kunskaps- och identitetsutveckling” eftersom den visar tankar, erfarenheter och 

kunskaper av varierande slag (Skolverket, 2016a, s. 9). 

Catarina Schmidt (2015), som har skrivit ett avsnitt i Skolverkets läslyftssatsning menar att 

en inkludering av faktatexter i skolundervisning för de yngre barnen är en nödvändighet för 

att de ska kunna ta till sig och hantera den information som eleverna kommer att möta på 

mellanstadiet och högstadiet där mängden informationstäta texter ökar. Hyltestam (2007, s. 

66) anser att elever bör förstå 75 % av ämnesinnehållet i en faktatext för att kunna ta till sig 

och förstå innehållet i dessa ofta begreppstäta texter. Schmidt (2015, s. 2) betonar liksom även 

Liberg (2010, s. 45) vikten av en explicit undervisning där ord och begrepp synliggörs i ett 

samtalande sammanhang för att stödja elevens förståelse och deras förmåga att dra slutsatser 

och göra tankekrävande analyser av texten. 

Vid mätningarna som gjordes på senaste Pisa-undersökningen1 år 2015 testades elever i 

svenska och det naturvetenskapliga ämnet som två av de tre huvudämnena. Här mättes 

förmågor som handlar om att förstå processer, tolka, söka och inhämta information, bedöma 

information, lösa problem samt förklara företeelser (Skolverket, 2016b, s. 10, 18). För att 

kunna ta till sig information, tolka, analysera, bedöma och dra slutsatser av naturvetenskapliga 

texter samt förklara företeelser på en högre nivå krävs träning och ett arbete med 

informationstäta texter i skolans yngre åldrar (jfr Schmidt 2015). Rapporten om elevernas 

resultat som Skolverket presenterade 2016 visar att 22 % av de svenska ungdomarna inte 

                                                 

1 Programme for International Student Assesement–en utvärdering av 15–åringars kunskaper i No, Ma och 

läsförståelse (Skolverket, 2016b, s. 9). 
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nådde upp till PISA:s lägsta nivå som handlade om att eleverna skulle ”kunna förklara 

välkända samband och dra slutsatser utifrån enkla undersökningar” (Skolverket, 2016b, s. 14).  

Arbetet med faktatexter är alltså viktigt för att succesivt öka elevernas förmåga att söka, 

värdera och analysera relevant information för att sedan kunna kommunicera den. Gear (2016, 

s. 49–50) anser att eftersom en faktatext har en given struktur och ett syfte som handlar om att 

förmedla ett specifikt budskap med ett kunskapsinnehåll kan det vara lättare för elever på 

lågstadiet att utgå från faktatexter när de ska skriva än att skriva berättande texter där 

innehållet är förhållandevis fritt, trots detta är den berättande texten vanligare än faktatexten.  

3.3 Skriva med egna ord eller imitera 

Nils-Erik Nilsson (2002) genomförde en studie på elever i högstadieåldern där han tittade på 

hur eleverna gjorde när de utgick från en källa och skulle forma en text därifrån, framförallt i 

skrivandet av forskningsrapporter (2002, s. 14–15). Nilsson kopplar ”att skriva med egna ord” 

till i vilken grad elevens egen röst hörs i den egenproducerade texten. Då eleven skriver med 

egna ord eller lägger in en egen röst i texten har informationen bearbetats inom individen och 

används sedan på det sätt som passar individen. Här kan man konstatera att ett lärande har ägt 

rum menar Nilsson (2002, s. 66). 

Nilsson (2002, s. 89) kunde vidare se att eleverna i hög grad använder sig av strategierna 

kopiera skrift eller reproducera skrift när det kommer till att producera egna faktatexter. 

Reproducera texter kan enligt Nilsson (2002) delas in i olika undergrupperingar som han 

kallar kopiera, sampla, omskapa. Skillnaden ligger i att texterna behandlas på olika sätt av den 

som ska reproducera dem. Att kopiera text innebär att ordagrant skriva av textpartier ur en 

bok, med sampla menas att foga samman textdelar som man själv valt utifrån vissa kriterier 

och att omskapa texter betyder att eleverna själva väljer textpartier men att de också även 

förändrar meningsbyggnad och använder synonymer i den text de producerar (Nilsson, 2002, 

s. 72–76). Anledningen till att elever kopierar i stor utsträckning menar Nilsson är att de inte 

är vana vid att skriva för en mottagare samt att fördjupade kunskaper i ämnet saknas (Nilsson, 

2002, s. 199). 

Nilsson diskuterar begreppet imitation och konstaterar att imitationens funktion vid 

skriftinlärning är av stor betydelse och ett sätt att komma vidare i skriftinlärningen. Han 

menar samtidigt att synen på kopierade eller imiterade texter kan likställas med att plagiera 

och inte är ett accepterat arbetssätt för barn i de högre åldrarna (Nilsson, 2002, s. 161–163). 
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Imitationens betydelse för skriftspråkandet berörs också av Liberg m.fl. (2010, s. 78) när de 

pratar om att barns sätt att lära är genom att imitera och att lärandet visar sig på det sätt som 

eleven förhåller sig och kan resonera kring texten. De menar att kopiera text kan ses ur olika 

synvinklar då det handlar om textrörlighet. De texter som är avskrivna mekaniskt helt utan 

förståelse är inte behandlade av eleven som då inte heller har någon relation till texten, alltså 

en låg textrörlighet vilket Liberg kallar dressyrhandlingar. Men den elev som kopierat eller 

samplat en text och som samtidigt kan resonera och göra kopplingar till egna erfarenheter 

eller kan använda sig av det han eller hon har skrivit och skapa en fortsättning i sitt skrivande 

har en textrörlighet som visar att texten också betytt något för eleven (Liberg , 2007b, s. 12–

13; Liberg, 2007a, s. 28).  

Som fruktbara verktyg eller strategier för att skapa egenproducerade faktatexter kan 

stödord eller tankekartor användas. Jenny Wiksten Folkeryd (2014) har i en studie undersökt 

innehåll i elevers faktatexter på lågstadiet genom att under tre år observera eleverna och 

analysera deras texter. Hon såg att det vanligaste innehållet i elevernas texter var att flera 

olika teman uttrycks i texterna men att innehållet ändå hålls ihop. Hon beskriver detta som ett 

makrotema där man kristalliserat ut underteman eller mikroteman inom ämnet. Wiksten 

Folkeryd (2014) pekar på tankekartans betydelse för dessa texters uppkomst. Det var stor 

skillnad på texter skrivna utifrån tankekartor i jämförelse med texter skrivna utifrån endast 

stödord (Wiksten Folkeryd, 2014, s. 120). De elever som använt sig av strategin tankekartor 

hade i större utsträckning skrivit texter som inte var listbaserade utan mer sammanhållna 

texter med flytande meningar medan de som var baserade på stödord hade mer av en 

liststruktur (Wiksten Folkeryd, 2014, s. 125). 

Som framkommit har att omforma text med egna ord eller att imitera har olika betydelse 

beroende på hur den aktuella texten bemöts av skribenten vilket gör att kopierande av 

faktatexter inte alltid är en meningslös aktivitet. Dessutom kan det ibland vara så att fakta som 

ingår i de olika ämnena och i texterna är konstanta och därmed svåra att ändra på vilket gör att 

elever ibland måste hålla sig till vissa formuleringar i texten (Nilsson, 2002, s. 69). 
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4 Metod och material 

I det här avsnittet redogör jag för de val jag gjort angående undersökningens upplägg och 

genomförande. Jag förklarar hur jag har delat in informanterna samt deras kodnycklar som 

används för att hänvisa till dem. Jag redogör också för urvalet av informanter, genomförandet 

av undersökningen samt resonerar om undersökningens koppling till validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet och visar på vilket sätt undersökningen är tänkt att svara på syftet. Till sist 

visar jag på vilket sätt min undersökning förhåller sig till Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer samt för en diskussion om min valda metod. 

4.1 Metodologisk ansats  

För att uppnå uppsatsens syfte dvs. dels att belysa de betydelser som lärare lägger i 

undervisning i faktatexter och i att skriva faktatexter med egna ord på lågstadiet, dels att 

klargöra om det finns några skillnader eller likheter mellan montessoripedagogiken och den 

traditionella skolan på dessa områden har jag använt mig av en kvalitativ intervjumetod 

genom en semistrukturerad gruppintervju. De uppfattningar och den kunskap lärarna äger om 

undervisning om faktatexter synliggörs genom svaren på de frågor som ställs under 

gruppintervjun (Patel & Davidsson, 1991, s. 32–33). Bell (2016, s. 195) presenterar metoden 

gruppintervjuer som en metod där diskussionen mellan deltagarna ska tydliggöra 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Tillsammans i gruppen synliggörs och 

konstrueras ny kunskap utifrån de frågeställningar eller det övergripande tema som och 

intervjun har som diskuteras deltagarna emellan. Utifrån sociokonstruktivismen kan 

gruppintervjun ses som ett sammanhang där kunskap delges och vi lär av varandra. 

Deltagarna fyller på och bygger vidare på varandras tankegångar samt får varandra att tänka 

till kring sin undervisning och hur deltagarna verkligen undervisar vilket Trost (2005, s. 25) 

ser som en fördel med gruppintervjuer. Deltagarna konstruerar tillsammans kunskap utifrån 

sin verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 189) och jag får ta del av hur de ser på 

fenomenet faktatexter och elevers producerande av detsamma. På så sätt kan jag få en mer 

autentisk bild av de intervjuades tankar och arbetssätt då de tillsammans konstruerar ett 

meningsskapande samtal om hur arbetet med faktatexter går till i respektive klassrum och en 

jämförelse mellan de pedagogiska inriktningarna kan göras vid tolkning av resultatet. 

    Uppsatsens metod ansluter till en fenomenografisk tradition som syftar till att förstå den 

livsvärld såsom den intervjuade ser den och fokus läggs på att skapa förståelse för människors 
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handlingar och yttranden genom att göra en tolkning av deras uppfattningar om ett fenomen. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). Kvale (2009, s. 68) menar att intervjun inom 

fenomenografin kräver en öppenhet inför deltagarnas erfarenheter och att intervjuarens 

förkunskaper sätts inom parentes. Genom kvalitativa intervjuer kan jag få en uppfattning om 

lärarnas sätt att se på elevernas lärande när det kommer till att skriva texter och faktatexter. 

Gruppintervjun tillåter deltagarna att föra fram uppfattningar och erfarenheter. Resultatet kan 

på så sätt ses som deltagarnas verklighet som forskaren tolkar i undersökningen.   

4.2 Urval  

Urvalet av deltagare till undersökningen har gjorts utifrån kriterier att de deltagande lärarna 

ska arbeta med eller ha erfarenhet av yngre barn i klasserna f-3 samt att de deltagare som 

arbetar inom montessoripedagogiken ska vara utbildade till montessorilärare. I 

undersökningen ingår 10 undervisande lärare vilka presenteras i tabell här nedanför. Jan Trost 

(2005, s. 120) pekar på vikten av att hitta variation mellan eller inom grupperna vid 

gruppintervjuer. I denna undersökning är det de båda pedagogiska perspektiven som står för 

en mellangruppsvariation och det har inte tagits hänsyn till variation inom grupperna.  

De skolor som kontaktades och deltar i undersökningen ligger i mitt geografiska 

närområde men skolorna representerar ändå fyra olika kommuner vilket kan öka 

generaliserbarheten något. De två traditionella skolorna kontaktades med hjälp av vfu-

kontakter och de tre montessoriskolorna har kontaktas via telefonsamtal till rektor eller direkt 

till lärarrumstelefon. Ett e-brev med information i form av ett missivbrev (se bilaga 1) 

skickades till de deltagare som visade intresse för att delta i undersökningen. Antalet deltagare 

i gruppintervjun har jag satt till maximalt tre deltagare. Intervjun med deltagare H utfördes 

dock endast med en deltagare vilket gjorde att den ses som en avvikelse i undersökningen 

eftersom situationen blev sådan att jag som intervjuare inte kunde undvika att ställa fler frågor 

som inte var planerade och som jag således inte heller ställt i de föregående intervjuerna. I 

detta skede kontaktades via telefon ytterligare en montessoriskola där två deltagare valde att 

delta i undersökningen.  
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Tablå 1. 

I tablå 1 följer en kort presentation av de tio deltagarna vilka också återfinns i bilaga 3. I 

tablån ses lärarnas kodnyckel, deras verksamma arbetsår, vilken utbildning de har samt vilken 

ämnesbehörighet de har eftersom faktatexten ingår i alla ämnen. 

1. Lärare 2. Arbetsår 3. Grundskoleutb. 4. Montessoriutb. 5. Ämnesbehörighet 

A 4 år x Går utb. nu Sv 

B 12 år x x Sv, No, So, Ma, Teknik 

C 23 år x 

 

Sv, No, So, Ma, Bild, Musik 

D 9 år x 

 

Sv, Ma, Bild, Musik 

E 9 år x 

 

Sv, No, So, Ma 

F 7 år x 

 

Sv, No, Ma 

G 15 år x 

 

Sv, No, So, Ma, Bild, Musik 

H 12 år x x Sv, Ma, Teknik 

I 11 år x x Sv, No, Ma, Bild, Musik, Teknik 

J 4 år x x Sv, No, So, Ma, Eng, Teknik 

  

Tablå 2. 

I tablå 2 redovisas de genomförda intervjuerna, vilka deltagare som ingår vid vilket 

intervjutillfälle samt den åldersgrupp lärarna undervisar i nuläget och intervjuernas längd. 

1. Intervju 2. Skolform 3. Deltagare 4. Klass 5. Intervjutid 

1 Montessoriskola A, B En tvåtrea ihop 42.50 min 

2 Traditionell skola C, D, E Ettor och tvåa 42.21 min 

3 Traditionell skola F, G Ettor 48.48 min 

4 Montessoriskola H Fyra, men erfarenhet av yngre elever  24.34 min 

5 Montessoriskola I, J Etta och tvåa 42 min 

 

4.3 Genomförande av intervju 

Intervjuerna har genomförts på respektive skola i befintliga klassrum eller i andra samtalsrum. 

De frågeställningar som ligger till grund för intervjun ligger som bilaga 2 i uppsatsen. Till att 

börja med frågades fem allmänna frågor om lärarnas utbildning och hur länge de arbetat som 

lärare som skrevs ner på ett block för att lättare kunna urskilja vem som är vem när 

intervjuerna transkriberades. Resten av intervjufrågorna ställdes i den ordning de var skrivna 
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(se bilaga 2). Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Deltagarna tilläts prata fritt 

utifrån frågorna. När samtalet ebbade ut ställdes nästa fråga. I alla intervjuer valde jag att följa 

frågemallen med den anledningen att samla in så mycket information som möjligt samt att det 

lättare gav mig överblick när en jämförelse skulle göras av de transkriberade utskrivna 

intervjuerna. Vid de tillfällen deltagarna gick händelserna i förväg och kom in på någon av de 

frågor som var tänkt att fråga längre fram fick de fortsätta prata men frågorna ställdes ändå i 

den ordning det var planerat för att öka jämförbarheten mellan gruppsamtalen. Intervjuerna 

har kort efter intervjutillfället transkriberats för att lättare kunna analyseras. I möjligaste mån 

har jag försökt att inte färga intervjuerna med mina kommentarer utan låtit deltagarna få svara 

och diskutera med varandra utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet och validitet i en undersökning menas undersökningens tillförlitlighet och 

giltighet. Tillförlitligheten av en undersökning ökar vid de fall den kan utföras av någon annan 

vid ett annat tillfälle och visa samma resultat (Trost, 2005, s. 111). Trost (2005, s. 111–112) 

menar att det finns andra synsätt och att skilda resultat kan förekomma eftersom varje intervju 

ingår i unika sammanhangsprocesser och därför inte kan hållas statiska. För att öka 

tillförlitligheten i denna undersökning har jag istället förhållit mig till de begrepp som Trost 

(2005, s. 112) anser nödvändiga för att få kvalitativ undersökning tillförlitlig, i först hand 

kongruens och objektivitet. Intervjufrågornas kongruens betyder att liknande frågor kan 

ställas om samma företeelse för att få fram nyanser i svaret och objektivitet betyder att 

intervjuaren har ett ansvar att kontrollera de uppfattningar som är oklara för att undvika 

tolkning. Några av mina frågeställningar är därför av liknande karaktär och jag har även ställt 

uppföljande frågor för att klargöra information jag inte förstått. För att undvika egen tolkning 

har intervjuerna transkriberats och vid analys har jag gått tillbaka till inspelningarna för att 

ytterligare en gång lyssna på vad som verkligen sagts och med vilket tonfall.  

Undersökningens validitet är stärkt genom att utgångspunkt tagits i syfte och de 

övergripande frågeställningar uppsatsen har när intervjufrågor utkristalliserats (se bilaga 2) 

som handlar om hur lärarna inom de olika traditionerna arbetar med faktatextskrivande med 

de yngre eleverna. För att öka validiteten i undersökningen kunde en pilotstudie ha 

genomförts men på grund av tidsbrist har det inte varit möjligt. 
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4.5 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet har forskare ett ansvar att förhålla sig till de forskningsetiska principer 

som finns att tillgå, i första hand de fyra så kallade huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Dessa krav måste beaktas även om undersökningen eller forskningen inte innehåller känsliga 

personuppgifter eller bedrivs på ett sådant sätt att deltagaren upplever obehag i form av 

exempelvis fysiska ingrepp. 

    Denna undersökning förhåller sig till informationskravet genom att via e–post skicka ett 

missivbrev (se bilaga 1) till de berörda deltagarna med information om syftet med mitt arbete 

och information om hur intervjuerna är tänkta att gå till. Informationsbrevet är skrivet utifrån 

de rekommendationer Susanne Björkdahl Ordell (2007, s. 88) ger och innehåller punkter om 

vem som utför undersökningen och vilket syfte den har, information om etiska regler och var 

man kan vända sig med frågor.  

    I brevet finns också information till de berörda deltagarna beträffande frivilligheten att 

delta samt frivilligheten att avbryta undersökningen vilket också enligt Vetenskapsrådet är ett 

av kraven när en forskningsuppgift till exempel ett examensarbete ska genomföras. Detta 

benämns med begreppet samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 10). 

    De informanter som deltar i min undersökning skyddas genom att ingen deltagare nämns 

vid namn och inte heller vilka skolor det handlar om. Jag använder kodnycklar där endast jag 

vet vilken skola och vilken lärare dessa nycklar står för jfr (Gustafsson, Hermerén, & 

Petterson, 2011, s. 46). De kodnycklar som jag använder på för lärarna kallas A-J och 

skolorna benämns som montessori eller traditionell skola. Eftersom undersökningen är gjord 

med ett begränsat antal deltagare skrivs varken skolornas namn, plats eller kommun ut vilket 

inte heller har någon betydelse för min undersökning. Eftersom Montessoripedagogiken utgör 

en viss grupp av pedagoger är det inte heller etiskt korrekt att utlämna var i Sverige jag utfört 

intervjuerna. Om det visar sig att en identifiering går att spåra kommer den aktuella 

informationen/personen plockas ur undersökningen. 

    Intervjusvaren kommer endast att användas i min examensuppsats.  

4.6 Metoddiskussion 

Fördelen med gruppintervjuer är att intervjuaren inte hamnar i en situation som innebär en 

dialog med deltagaren. Mina tankegångar och åsikter färgar således inte informantens svar 
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utan deltagarna sporrar och följer varandra i samtalet. Bell (2016, s. 195) menar dock att det 

kan vara problematiskt om intervjugruppen är för homogen. Risken finns att deltagarna då har 

liknande uppfattning om fenomenet och resultatet visar på för få nyanser. Trost (2005, s. 120) 

menar istället att man kan använda variation antingen mellan eller inom grupperna beroende 

på undersökningens syfte och på så sätt göra ett strategiskt urval. Jag har utifrån Trosts (2005) 

resonemang lagt till fler skolenheter inom varje pedagogisk inriktning för att få en något mer 

nyanserad bild av verkligheten. Eftersom jag i denna undersökning letar efter skillnader och 

likheter mellan de pedagogiska inriktningarna ses i detta fall inte en homogen grupp som 

något större problem. Detta för att jämförelsen är mellan två pedagogiska inriktningarna och 

inte mellan två enskilda skolenheter. Antalet deltagare i gruppintervjuerna är satt till maximalt 

tre vilket är ett relativt litet antal deltagare för en gruppintervju men vid transkribering av 

materialet var det då inte svårt att skilja deltagarnas röster åt eftersom fri talordning använts i 

intervjun. Trost (2005, s. 26) menar också att det är problematiskt om de medverkande är för 

många eftersom de tystlåtnas tankar kan komma i skymundan när frågorna besvaras av 

deltagare som är mer talföra än andra. Jag ser inte något av dessa områden som problematiska 

för denna undersökning då ett så begränsat antal informanter som två till tre personer 

intervjuats och alla lätt kan komma till tals. I mitt fall ser jag det också som en fördel att 

deltagarna känner varandra sedan tidigare genom att de är kollegor när de i intervjuerna 

berättar om sina erfarenheter eftersom de inte behöver lägga fokus på att lära känna varandra 

utan innehållet i frågorna blir det viktiga. 

I enlighet med Trost (2005, s. 19) har använts en hög grad av standardisering i den 

bemärkelsen att frågorna lästes upp med samma ordning och ordföljd på varje intervju för att 

kunna leta efter eventuella skillnader i svaren mellan de pedagogiska perspektiven. Den 

variation som funnits har självklart varit att intervjuerna inte genomförts på samma plats 

eftersom de genomförts på respektive skola. De intervjufrågor jag använts ligger som bilaga 2 

i examensarbetet.  

Trost (2005, s. 20) anser att en strukturerad intervju innehåller frågor utifrån en viss 

struktur men att de inte behöver ha fasta svarsalternativ. Den struktur intervjufrågorna har 

grundar sig i uppsatsens frågeställningar och de områden forskningsbakgrunden behandlar för 

att resultatet på ett mer överskådligt sätt skulle kunna visas och analyseras. De olika frågorna 

är indelade i kategorier som; skriva, faktatexter, skriva med egna ord och multimodalitet. 



 

18 

 

Resultatet för kategorin skriva och multimodalitet gav inga svar på varken syfte eller 

övergripande frågor och redovisas därför inte i resultatkapitlet.  

En svaghet med den kvalitativa intervjun är att det är mitt ansvar som undersökningsledare 

att välja vad som ska redovisas i resultatet eftersom allt transkriberat material antingen är för 

stort att redovisa eller inte ger några svar på forskningsfrågorna. Detta har jag förhållit mig till 

på så sätt att de resultat som redovisas ska ge svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Möjligen kunde generaliserbarheten öka med hjälp av triangulering i form av en 

enkätundersökning inom de båda pedagogiska teorierna eller att genom observationer besöka 

de olika klassrumssituationerna för att se hur lärarna praktiskt går tillväga. En svårighet med 

observationer av undervisning har varit att det kräver att lärarna i klasserna ska arbeta just 

med faktatextskrivande under den period jag haft möjlighet att komma ut.  

En nackdel med transkriberade intervjuer är att den stämning och den intonation något sägs 

på under intervjun inte kommer fram i skriven text utan det är läsarens tolkning av det 

skrivna, alltså läsarens avlyssning av det skrivna som råder vilket jag försökt gestalta med 

kodnycklar i den skrivna texten (se vidare kap. 5).  
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5 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna och en sammanställning av montessorilärarnas 

svar och de traditionella lärarnas svar redovisas under egna avsnitt vilket innebär att det kan 

vara svårt att urskilja de enskilda intervjutillfällena i resultatet. Eftersom det är de två 

inriktningarna jag jämför och inte inomgruppslig variation bör detta inte vara ett problem. De 

övergripande frågeställningar som ligger till grund för undersökningen besvaras i varje 

jämförelsedel. Först redovisas montessorilärarnas intervjusvar på frågorna som handlar om 

faktatexter för att sedan följas av de traditionella lärarnas svar och en jämförande analys görs 

kring deras uppfattning om och arbete med faktatexter. Vidare disponeras frågorna om att 

skriva med egna ord på samma sätt med samma struktur i avsnitt 5.2. En slutsats av resultatet 

sammanfattas till sist i kapitlet. 

I transkriberingen har jag använt mig av några kodnycklar för att försöka förmedla 

talspråket. Ett kommatecken i citeringarna betyder ett kort uppehåll medan en eller flera 

punkter markerar en längre tankepaus. Text med versaler visar ett ord som deltagaren betonat 

och kursiva ord är de ord som deltagaren använt när hen återger ett samtal med eleverna.  

5.1 Faktatextsskrivande 

Här redovisar jag resultatet som berör kategorin faktatexter. Utgångspunkten för intervjuerna 

är frågor varav vissa liknar varandra för att få nyanser av samma fenomen. Intervjufrågorna 

redovisas i sammanfattad form med förstärkning av deltagarnas kommentarer.  

    Uppsatsens övergripande frågor som undersöks här är:  

 Hur kan faktatextskrivande definieras enligt de praktiserande lärarna?  

 På vilket sätt undervisar de praktiserande i ett faktatextarbete? 

5.1.1 Montessori 

Lärarna uppfattar en faktatext som en neutral text utan åsikter, en informationstät text som är 

baserad på fakta om ett specifikt ämne. Lärare I säger att ”en faktatext för mig är där eleven 

beskriver hur någonting är”. Faktatexter introduceras redan i första klass eller redan i 

förskoleklass menar lärarna. Lärare A, B som arbetar i en två-trea menar att det är först i tvåan 

som eleverna kommer igång med skrivandet ordentligt, men samtidigt stoppas inget barn i sin 

utveckling. Vid sådana tillfällen kan elever från årskurs ett komma upp och vara med de äldre 

eleverna om de klarar undervisningen. Överlag verkar det som att man på ett enkelt sätt startar 
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faktaskrivandet redan i första klass ”så att dom får in det egna skrivandet också” som 

deltagare H säger. Deltagare A säger att ”…det är först hos oss som de börjar skriva, om det 

inte är så…det är ju så med montessori om någon i ettan är jätteintresserad av att skriva, då 

har dom ju kommit upp till oss”.  

Man framhåller att man använder sig av olika metoder och arbetsformer beroende på den 

grupp man undervisar. Deltagare A säger ”…det beror lite på vilken grupp jag har och 

undervisar i, känna av på vilken nivå dom ligger…”. Deltagare A har använt sig av barnens 

egna ord när de skrivit faktatext i ett gemensamt moment och utifrån den texten tittat på vad 

som är fakta och vad som är en åsikt. Barnen har själva fått diskutera om informationen kan 

vara med eller inte i faktatexten. Deltagare I pekar på vikten av att ta reda på elevernas 

förkunskaper innan ett arbetsområde startas upp så att undervisningen kan anpassas på rätt 

nivå och säger att ”kraven man ställer på dom är ju också enormt olika, vad dom klarar av att 

prestera”. Deltagare H anser att syftet med uppgiften ska bestämma arbetsformen, om man 

exempelvis ska arbeta enskilt eller i grupp och framhåller vikten av att på ett visuellt sätt visa 

skillnad på faktatexter och andra texter för att eleverna ska se skillnad i uppbyggnad av 

texten. Det viktiga för eleverna enligt deltagare H är att det finns en autentisk mottagare för 

dem när de skriver sina faktatexter så att eleverna ser ett syfte med skrivandet. Deltagare A 

och B diskuterar i samma anda när de pratar om elevernas presentationer av en färdig text 

eller när ett arbete ska redovisas. A säger ”…och att också få presentera för klassen sen vad 

man har liksom, gärna undervisa andra” och B fortsätter att berätta att de använder sig av 

metoden ”two stars and a wish” vid presentationerna vilket är en metod där eleverna ger 

respons på varandra med två bra saker och en önskan som kan utvecklas. 

Deltagare I och J berättar om att de använder tankekartor som stöd men anser att de yngre 

barnen behöver hjälp att ta ut det relevanta innehållet ur texten. J berättar om vikten av att 

tillsammans med barnen prata om vad en faktatext är och säger ”… att man diskuterar 

tillsammans innan man börjar och skriva en faktatext om nånting att man diskuterar, vad 

tycker ni? Vad vill ni veta om det här området? Vad tror ni andra skulle vilja veta om det här 

området?” där frågan ”vad tror ni andra skulle vilja veta om det här området” blir central 

eftersom de små barnen ibland hittar egna specifika detaljer att visa som de fastnat för. 

På alla montessoriintervjuer anser man att introduktionen av ett nytt ämnesområde styrs av 

de centrala innehåll och de kunskapskrav som finns i läroplanen. Ibland får eleverna själva 

bestämma hur de vill arbeta med ämnesområdet, det kan exempelvis startas det upp med hjälp 
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av film, faktaböcker från biblioteket, någon upplevelse eller via storyline som H använder sig 

av. Storyline är en arbetsmetod som inte är knuten enbart till montessori men som går ut på att 

arbeta runt ett övergripande tema där flera ämnen ingår i arbetsområdet. När jag frågar om 

alla ämnen ingår i ett sådant tema svarar H att ”..oftast blandar man in svenskan, bilden, so 

eller no har man tur får man med matten och i bästa fall slöjden”. A och B berättar att svenska 

och NO är de ämnen som är lättast att kombinera när det handlar om att skriva faktatexter 

men även lite SO vilket också I och J bekräftar. A säger ” det är ju mycket som 

överhuvudtaget hänger ihop, det strävar vi ju efter att ha en struktur…” och B fyller i med 

ordet ”helhetstänk”. De menar att en röd tråd och ett samarbete över ämnesgränserna skapar 

en meningsfullhet för eleverna ”så att det inte är isolerade saker men allt hänger ihop liksom” 

som A uttrycker det.  

Vidare frågar jag om de förmågor som krävs för att elever ska kunna producera en 

faktatext och här menar lärarna att den verbala förmågan är viktig, eller som H säger efter en 

tankepaus ”ja….dom verbala förmågorna måste ju, alltså kunna verbalisera även i 

skrivande…”. H brister också ut med ett ”JA men den analytiska förmågan behövs ju, att gå 

igenom vad som är viktigt och vad som inte är viktigt att ha med”. A och B resonerar sig fram 

till att förmågan att kunna förmedla budskap är viktigast eftersom en faktatext ska 

kommuniceras. B säger att ”…det du tar till dig på nåt sätt måste du kunna förmedla det men 

sen hur, vilken av förmågorna det spelar ju ingen roll utan det är ju upp till mig att anpassa 

miljön så att DU får fram det DU faktiskt kan så att nån förmåga, om det är att berätta eller 

visa eller spela in nån musik”.  

I och J anser att förutom att kunna läsa, skriva eller använda hörförståelse så behöver 

elever kunna ta ut det relevanta i texterna och kopplar detta till källkritik som är en viktig del i 

ett faktatextabete. Även de ord och begrepp som ingår i ett arbetsområde vill lärarna göra 

synliga för eleverna genom samtal men också genom att de till exempel sätts upp på 

väggarna. Deltagare H säger ”…om du ser, på väggarna, då hängs dom upp så att dom blir 

synliga” och B berättar om ordbanken som hen kallar det, ”ja, ordbanken, då kan det vara ett 

ord, det kan ju vara när vi läser en bok och man frågar vet ni vd det här betyder, nä…då 

skriver vi det där och definitionen på den så kan man kan man gå där och kika på den…”. 

Diskussionen om att begreppen också ska vara barnens begrepp förs mellan A och B och man 

vill samtidigt som lärare ge eleverna möjlighet att komma ett steg vidare i utvecklingen, B 

berättar ”…om dom har skrivit deras mat är då kan vi ju ge respons kan vi nåt annat som är 
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mer ämnesbegrepp, och utveckla begrepps ja men föda, se om du kan formulera om det så att 

du får in föda istället…ett begrepp som visar att du förstått lite mer”. 

De tillfrågade deltagarna inom montessori kan inte heller se att deras undervisning av 

faktatexter har någon specifik koppling till den pedagogiska inriktningen. Det finns inget 

speciellt material som används utan de tror snarare att det är deras sätt att tolka Maria 

Montessoris barnsyn som hjälper barnet att förstå syftet med uppgifterna 

5.1.2 Traditionell skola 

Lärarna som arbetar inom traditionell skola definierar en faktatext som en strukturerad, 

konkret och sann text som enligt C ”handlar om verkliga grejer, där får man inte fantisera och 

hitta på utan det ska vara riktigt” och E fyller på och berättar om att de precis i läslyftet lärt 

sig att en bra faktatext innehåller orden ÄR, HAR och FINNS. En faktatext innehåller stoff 

och inga egna tankar och är ofta komplicerade enligt F. Jag frågar vad F menar med 

komplicerade texter och får till svar att ”val av ord, dom trycker in hur mycket innehåll som 

helst, dom tror på nåt sätt att ju mindre text desto lättare är det för barnen men dom trycker in 

samma innehåll kan jag uppleva”.  

    Faktatextskrivandet startar redan i ettan enligt alla deltagare i undersökningen men på lite 

olika sätt. C anser att datorn är en viktig faktor som gör att de kan börja med 

faktatextskrivande redan i ettan eftersom eleverna har tillgång till Världens djur och Svenska 

djur (som är hemsidor med fakta som skolorna i kommunen har tillgång) i datorn där de även 

kan lyssna på texten. Det är en stor fördel eftersom barnen ännu har lite svårt att läsa. D 

berättar hur faktatexter blivit en del av hens elevers läsläxa och säger ” …dom skrev ju i par 

och den parskrivningen resulterade i ett häfte som blir en utökad läsläxa, så nu har dom ja 

läsebok första halvan av veckan och faktatext andra halvan av veckan…”.  

    Deltagarna nämner tankekartan som en god utgångspunkt för faktatextskrivande. 

Tankekartan är enligt deltagarna ett verktyg som också tränar eleverna att se och ta ut de 

viktigaste bitarna ur texten när de sen ska producera en egen skriven faktatext. G säger att 

”det som är väldigt bra, det är ju det här tankekartorna där man skriver djuret i mitten och så, 

det förstår barn direkt, det funkar jättebra…”. Deltagare C pratar i samma anda om 

tankekartor och poängterar att de olika ämnesområden som en tankekarta innehåller blir 

viktiga för faktatextens struktur. Hen säger ”…lära dom att man liksom lägger…vad ska jag 

börja att skriva, vad tycker JAG är viktigast kanske att jag, nämen jag börjar att skriva om hur 
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de ser ut kanske, vad den äter och vad den gör och så…så att man inte bara säger att 

mullvaden får tre ungar, lite så vad tycker JAG är viktigt, hur byggs den upp lite”. Andra 

arbetsmetoder som lärarna i båda intervjuerna nämner är att utgå från barnens förkunskaper 

genom att använda VÖL. VÖL är en metod där V står för vet, Ö står för önskar veta och L vad 

eleverna lärt sig efter arbetets gång. Deltagare G anser att VÖL-metoden ger eleverna en bra 

grund och eftersom elevernas delaktighet i arbetet ökar om man utgår från deras förkunskaper. 

F fyller på diskussionen om VÖL och säger ”…det tycker jag är väldigt effektivt, eller att 

man, det är ju egentligen det här V-et först att man tar reda på vad dom redan kan så att man 

inte...så att man är på samma våglängd” och deltagare G resonerar vidare om vikten av att 

fånga elevernas intresse genom att ta reda på vad de redan kan i förhållande till målet med den 

specifika undervisningen. 

    Deltagare F och G menar att det är en fördel att skriva gemensamma texter när det kommer 

till faktatexter i de yngre åldrarna och att man sedan kan använda sig av faktan som grund när 

en berättelse ska skrivas. Även deltagare C, D och E har använt samma metod med hjälp av 

ett karaktärsschema där det finns en struktur på hur man ska tänka om vem det ska handla om, 

vilken plats och vilken händelse som ska ske, som de visar mig. E berättar ”ja då använder 

man faktatexten och gör ett karaktärsschema kan man säga, så man använder det man har lärt 

sig och stoppar in i en berättelse”.  

    På min fråga i vilken utsträckning deltagarna arbetar med faktatextskrivande i olika ämnen 

svarar C och D genast att SO- och NO-ämnena har den största delen. Deltagare D vill också 

hävda att det i musiken ingår faktatexter i den undervisning hen har med tvåor och treor där 

de fått presentera en artist med bakgrund och genre. C replikerar ”men det är ju mer i tvåan 

trean, då har de lite mer förmåga, då kan dom börja läsa lite och dom kan skriva lite”. F menar 

att det är svenskan som kommer in i alla ämnen men att man som lärare måste ha koll på 

målet med lektionen och säger ”…vad är det vi övar på nu, är det att skriva en ren faktatext 

och det ska vara korrekt eller ska vi lära oss faktan…”.  

    Spontant anser de traditionella lärarna att läs- och skrivförmågan är det viktigaste för elever 

när de ska skriva en faktatext. Läsförmågan och läsförståelsen ligger till grund för att ta till sig 

faktakunskap medan skrivförmågan anses nödvändig för att kunna producera texten. F 

funderar över läsförståelsen och säger att ”…på nåt sätt är det ju grunden för om jag inte 

förstår vad ja läser kommer jag ju inte kunna föra ner det på min faktatext, då kommer jag ju 

bara kopiera…”. Deltagare E anser att förmågan att formulera sig också är viktig men att det 
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är svårt för eleverna att formulera om när de ska skriva en faktatext, men också att eleverna 

förstår genren i sig.  

    När det kommer till ämnesspecifika ord och begrepp och hur lärarna hanterar det visar det 

sig att de pratar och diskuterar med eleverna för att de ska förstå alla begrepp. C ber eleverna 

knacka i bordet när de hör ett ord eller begrepp de inte förstår, D har använt sexfältare och F 

vill förklara orden innan de läser texten om de läser den i helgrupp för att ”…när dom väl hör 

texten ska dom känna ja just det så att man inte tappar dom på vägen liksom för att dom inte 

visste vad det betydde”. 

    Deltagarna i den traditionella skolan ser stödstrukturer som tankekarta, VÖL-schema eller 

orden är, har och finns som gynnsamma för elever vid undervisning av faktatexter. Elevernas 

förförståelse och begreppsförståelse är viktig anser de för elevernas fortsatta lärande.  

5.1.3 Jämförelseanalys 

På de frågor som handlar om vad en faktatext innebär svarar alla deltagare förhållandevis lika. 

Deras uppfattning är att det är en sann text, en text fylld med information där man inte har 

egna åsikter. Jag hittar inte heller några skillnader i vid vilken ålder man introducerar 

faktatextskrivande utan det verkar påbörjas redan i tidig ålder. Detta kan bero på att båda 

inriktningarna har läroplanen att förhålla sig till. De montessorilärare jag intervjuat använder 

inte någon specifik metod kopplad till pedagogiken när det kommer till att undervisa i 

faktatexter vilket gör att undervisningen för eleverna i montessori och i den traditionella 

skolan inte nämnbart skiljer sig åt. Alla lärare anser att det är ämnesområdet och gruppen som 

styr hur arbetet kommer att se ut. Den största skillnaden vad jag kan se ligger i 

undervisningens utformning när eleverna ska visa sina kunskaper. Montessorilärarna ger i 

större utsträckning uttryck för att eleven äger sin utbildning, sitt lärande och därmed också hur 

hen vill visa sina kunskaper. Här verkar presentationer av ett område och kamratstöd vara till 

stor användning. Lärarna inom montessoritraditionen och den traditionella skolan svarar lite 

olika när det kommer till de förmågor som krävs av eleverna för att de ska kunna skriva 

faktatexter. Montessorilärarna anser att den verbala förmågan, där man genom tal eller skrift 

kan förmedla kunskap, är viktig för att kunna kommunicera sin kunskap medan lärarna från 

de traditionella skolorna pratar om läs- och skrivförmågorna som de övergripande förmågorna 

för att kunna ta till sig kunskap. Utifrån detta märks det att montessori på ett medvetet sätt 

arbetar med att eleverna på något sätt ska presentera sina kunskaper på olika sätt men att det 
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är eleverna som bestämmer på vilket sätt. Tankesättet att barnet konstruerar sina kunskaper 

och tar ansvar för sin utbildning lyser igenom. Det blir då viktigt att det finns en mottagare av 

texten. Autentiska mottagare av texten ökar förståelsen för uppgiften hos eleverna. Uppstarten 

av ett arbetsområde verkar fungera på liknande sätt i den bemärkelsen att man utgår mycket 

från barnens egna förkunskaper för att bygga upp nya kunskaper kring, detta även inom den 

traditionella skolan. De traditionella lärarna talar mycket om att starta undervisning utifrån 

elevernas förkunskaper för att eleverna inte ska tappa intresse. I de låga åldrarna är det också 

svårt att särskilja ämnena och arbeta enbart med ett ämne i taget, svenskan kommer in i alla 

ämnen och man kan använda sig av de andra ämnena för att lära sig skriva texter. Det 

tematiska arbetssättet är naturligt i de låga åldrarna inom båda inriktningarna samt också 

vikten av att eleverna har de ämnesspecifika begrepp de behöver för att förstå en text. 

Montessorilärarna ger i detta sammanhang i lite större utsträckning uttryck för att inte bara 

prata om ämnesbegreppen utan även synliggöra dem på väggar med mera genom att skriva 

dem och sätta upp synligt.  

    I svaren på frågorna hur faktatextskrivande kan definieras och hur undervisningen i ett 

faktatextarbete kan gå till enligt de intervjuade lärarna ser jag att man använder olika metoder 

beroende på ämne och elevgrupp. Viktigt är att eleverna håller sig till det som är sant och inte 

har egna åsikter i texterna. Alla lärarna använder någon form av stödstruktur i form av 

tankekarta, ett VÖL-schema, nyckelord eller stödorden ÄR, HAR och FINNS för att eleverna 

ska få kunskap om hur man kan strukturera en faktatext. VÖL-schemat har en struktur som 

dels aktiverar elevernas förkunskaper och dels aktiverar elevernas nyfikenhet samt förmågan 

att reflektera över den nya kunskapen vilket kan ses som en kognitivt tränande stödstruktur. 

5.2 Skriva med egna ord 

I kategorin att skriva med egna ord har jag utgått från tre intervjufrågor för att urskilja och 

belysa lärarnas tankar om att elever kopierar text eller producerar meningar med egna ord.  

 Uppsatsens övergripande frågor som undersöks här är:  

 Vad innebär det för de intervjuade lärarna att eleverna ska skriva med egna ord?  

 På vilket sätt uppmuntrar lärarna eleverna till att skriva med egna ord?  

5.2.1 Montessori 

Att eleverna ska skriva faktatexter med egna ord är viktigt enligt lärarna på alla intervjuerna. 

A och B menar att det är nyckelorden i de befintliga texterna som är viktiga att eleverna tar till 
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sig och använder. A säger att ”fakta är fakta, ungar heter ungar och inte nåt annat liksom, och 

så ta nyckelorden och skriv bara meningar med hjälp av nyckelorden”. Hen resonerar vidare 

att det också är på det viset eleverna ska arbeta på nationella proven, nämligen att utifrån 

specifika nyckelord skriva faktatext. Deltagare H ser också vissa svårigheter med att eleverna 

ska formulera meningar med egna ord trots att det är viktigt. Hen upplever att 

omformuleringen krånglar till det för dem om de har ursprungstexten framför sig eftersom 

vissa meningar fastnar i deras tankar. H kan förstå att elever kopierar text eftersom det är 

enkelt och bekvämt men att vissa barn under inlärningsprocessen faktiskt behöver skriva av, 

kopiera, för att lära sig att skriva. I och J diskuterar att eleverna inte förstår texten om de 

kopierar eftersom den inte har bearbetats inom eleven och menar att det då blir en 

handstilsövning istället vilket de också tycker är viktigt när man ska skriva en text men man 

måste vara vaksam på syftet med uppgiften. A och B berättar om elever de haft som redovisat 

texter där de inte använt egna meningar, utan mer eller mindre kopierat text och A säger 

”…det märkte dom själva när dom stod och redovisade för dom kunde inte uttala vissa av 

orden och då blev det lite så nja jag vill fortsätta att läsa upp den sen och..då förstod dom ju 

också och kompisarna märkte ju också för dom tycker inte det är roligt att lyssna på faktiskt”. 

Men det som A i första hand framhåller som viktigt är att man ska känna att det är barnets 

egen text kombinerat med ämnesspecifika begrepp. A säger ”det är väl egentligen det som gör 

att använda egna ord, att man känner att det här är XXXX:s text och det tycker jag man hör 

ganska tydligt när det är elevens egen text”. 

Utmaningen att få elever att skriva faktatexter med egna ord kan se lite olika ut men i 

grunden handlar de om att eleverna ska skriva det de minns av ett ämnesinnehåll. Antingen 

kan eleverna läsa text själv och sedan lägga undan den för att se vad de minns eller så läser 

läraren texten och eleverna skriver vad de minns. B menar att ”de får stå upp för det som har 

skrivit lite mer” genom den respons de får från framförallt kamrater men också lärare på de 

redovisningar de har av texterna. Ibland föregås redovisningar av kamratrespons när de tränar 

på varandra och redan där förbättras texterna. A menar att hen ibland kollar ursprungstexten 

och får föra ett samtal med eleverna. A säger ”…ser ni vad mycket som är likt den äger ju inte 

du och så har man kunnat lägga bort det och sagt så här XXXX berätta för mig vad du kan om 

järven så maler dom på liksom BRA skriv det för det kan du”. J berättar om en elev som 

använde främmande begrepp och säger ”jag hade en elev som skrev när vi skrev om 

stjärntecken den obeslutsamma vågen är en charmerande person.. vad betyder det, jaa du det 
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var inte hens egna ord, det kan jag säga” och I berättar vidare att hen arbetar med 

kamratrespons som en metod för att eleverna ska uttrycka sig med egna ord muntligt. J 

reflekterar över att vid muntligt berättande använder förmodligen inte elever ord som 

”obeslutsam och charmerande”. J säger ” det handlar ju om den muntligheten då, att det är 

muntligt, jag säger till mina att du kan ingenting förrän du kan berätta det för nån annan, att 

det är kvittot på att man kan”. 

Montessorilärarna ser en stor fördel med att använda kamratrespons mellan eleverna vilket 

gör att de anstränger sig för att göra texten till sin egen, det blir snabbt uppenbarat om en text 

är kopierad vid dessa tillfällen. 

5.2.2 Traditionell skola 

Enligt de traditionella lärarna innebär att skriva med egna ord att ”eleverna använder ord som 

man själv förstår och skulle använda” säger F och menar att man ser om en elev förstått texten 

när den använder ord som den förstår. G bekräftar genom att säga ” …det är ju också det med 

att skriva av, då vet man ju inte vad dom har förstått”. F och G anser båda två att det märks 

tydligt när elever använder ord eller begrepp de inte behärskar och F flikar in att det är en 

viktig insikt för eleverna att de faktiskt ibland förstår att vad de inte förstår. F kopplar dessa 

tankar till Detektiven2 som arbetar med elevernas begreppsförståelse. Att bygga och formulera 

egna meningar i en faktatext är lärarnas uppfattningar om att skriva med egna ord. E menar 

”att dom gör egna meningar, sen får dom ju gärna använda samma ord som dom har skrivit på 

tankekartan på faktatexten men att dom formulerar det till egna meningar”. C anser att 

kopiering av texter är en del i processen att lära sig skriva och att imitering är en del av 

lärandet men ”att man mer och mer går ifrån det, att man försöker skriva egen text, att kunna 

producera eget, men det är ganska svårt, det är en utveckling”. C och E reflekterar över 

konflikten mellan att undervisa om vissa fakta som eleverna ska få med sig i utbildningen och 

arbetssättet att göra en gemensam text där eleverna kommer på meningar som ska vara med i 

faktatexten. E säger ”nä för ibland känner man att det här vill jag ha med och så gör man en 

text gemensamt med dom och så är det inte alls dom sakerna som kommer upp från deras 

håll……och så kör jag över dem i alla fall….(skratt), då känns det ju fel”. Här menar E att 

                                                 

2 Detektiven är en docka kopplad till lässtrategier som används för att göra eleverna uppmärksamma på ord i 

texten de inte förstår samt reda ut betydelsen av dem.  
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den elevstyrda undervisningen inte alltid ger eleverna de kunskaper som pedagoger enligt 

läroplanen ska undervisa om och att de gemensamma texter som skrivs med egna ord inte 

alltid håller måttet mot målen. F och G berättar om deras metod att skriva en faktatext med 

”Grej of the Day” som bas för viss faktainlärning. Dessa texter skrivs tillsammans och 

eleverna kommer på meningar som senare skrivs av men F säger ”då har man ju ändå 

behandlat texten på något sätt, man har liksom tagit in den och gjort om den i huvet” vilket 

räcker för att lära sig skriva med egna ord. 

    Den utmaning man ger eleverna att skriva med egna ord går ut på att lägga undan 

ursprungstexten och låta eleverna skriva ur minnet. Deltagare D reflekterar återigen över 

vikten av orden ÄR, HAR och FINNS som är ett stöd för eleverna när de ska skriva 

faktatexter med egna ord men också det viktiga samtalet med eleverna om att man inte får 

kopiera texter. D menar att ”det är ju alltid utmaningen, att släppa ursprungstexten, för även 

läsförståelse kommer in där så man ser hur mycket dom har förstått”. Deltagare C som 

tidigare menat att hen låter eleverna i ettan kopiera enkla texter med fakta eftersom 

skrivprocessen inte är fullt automatiserad hade nyligen märkt att vissa elever inte själva kunde 

formulera sig. C säger ”…så skulle dom få göra nån egen mening, skriva en egen mening och 

då var det några stycken här inne som sa nä jag kan inte skriva själv XXXX, nähe, då hade jag 

blivit lite lurad eftersom dom hade skrivit av så mycket…då hade dom säkert inte tänkt hur 

man skriver en mening utan dom hade bara kopierat…”. 

    De traditionella lärarna ser det som viktigt att tidigt träna eleverna på att skriva med egna 

ord så att de inte blir en framkomlig strategi men några av dem ser ändå vinster med att till en 

början få kopiera när inte skrivprocessen är automatiserad. 

5.2.3 Jämförelseanalys 

I synen på att elever ska skriva faktatexter med egna ord kan jag inte heller se någon skillnad 

mellan de pedagogiska inriktningarna på varken hur man uppfattar kopiering av text eller 

vikten av att eleverna själv ska producera faktatexter med egna ord. Att kopiera text för att 

lära sig skriva används inom båda inriktningarna men ses snarare som en handstilsuppgift och 

som lärare måste man vara uppmärksam på syftet med uppgiften. Alla lärarna vill höra 

elevernas röster i texten när de läser den eller när eleverna redovisar muntligt och menar att 

det visar om eleven skrivit med egna ord eller inte. Det kommer också an på förståelsen och 

framförallt läsförståelsen. Skillnaden handlar återigen om elevernas sätt att redovisa sina 



 

29 

 

kunskaper för lärarna och sina kamrater men vägen dit ser någorlunda likadan ut, eller rättare 

sagt olika ut för olika barn vilket är naturligt för alla lärarna. Den undervisning lärarna 

bedriver utgår både från eleverna och från lärarna beroende på ämnesområdet. 

    Som svar på frågan hur lärarna utmanar eleverna att skriva med egna ord nämner alla lärare 

metoden att ta bort befintlig text och låta eleven skriva det hen minns eftersom det är det som 

eleven kan och ska visa att hen kan. 

    Vad det innebär för lärarna att eleverna ska skriva faktatexter med egna ord är att man kan 

se eller höra att det är elevens ord eller meningar. De menar också att en text som en elev 

kopierat inte berört eleven eftersom den inte är behandlad eller omformad. Då har heller inget 

innehållsligt lärande skett utan mer ett mekaniskt tränande att forma bokstäver.     

5.3 Sammanfattning  

Det övergripande syftet med undersökningen har varit att ta reda om och i så fall belysa vilka 

skillnader som finns inom de två pedagogiska inriktningarna när det gäller undervisning av 

faktatexter samt hur de olika lärarna uppmuntrar och utmanar elever att skriva faktatexter med 

egna ord och meningar. Varken uppfattning om vad faktatexter innebär eller arbetet med dem i 

undervisningen skiljer sig mellan de pedagogiska perspektiven i denna undersökning. En 

slutsats av det är att båda skolformerna har läroplanen som utgångspunkt för undervisningen 

samt att många delar i den stämmer överens med Maria Montessoris tankar om lärande. För 

montessorilärarna är snarare presentationen av ämnesområdet viktig då elevernas kunskap ska 

kommuniceras antingen till lärare, till kamrat eller i helgrupp vilket inte de traditionella 

lärarna ger lika mycket uttryck för. Däremot är det viktigt för båda lärargrupperna att utgå från 

det enskilda barnet för att lägga rätt nivå på undervisningen. Då kan ett VÖL–schema vara 

gynnsamt eftersom elevernas förkunskaper tas tillvara. 

Resultat angående faktatextarbetet är att lärarna främst undervisar i den beskrivande 

texttypen och inte i instruerande texter där slutsatsen dras som handlar om att den beskrivande 

texten skapar intresse och motiverar till skrivning genom sin självklara koppling till NO-

ämnet. Även faktatextens begreppstäthet och begreppens betydelse är något som lärarna anser 

viktigt att synliggöra med hjälp av olika stödstrukturer som exempelvis tankekartor.     

Hur lärarna utmanar elever att skriva faktatexter med egna ord var slående lika mellan 

inriktningarna och även uppfattningen att det är viktigt att de formulerar meningar med egna 

ord i tidig ålder. Att kopiera texter är något man inom båda inriktningarna inte vill att eleverna 
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ska göra, dels för att det inte man inte får stjäla andras texter och dels för att det handlar om 

att eleven ska visa vad och att den lärt sig något så att en kunskapsbedömning kan göras. 

Lärarna vill se att eleverna berörts av innehållet i texten på något sätt om inte kopierandet ska 

vara en ren handstilsövning och anser att man behöver vara noga med syftet med övningen. 

Resultat som framkom angående hur elever kan utmanas till att skriva med egna ord var att 

elever skriver formulerar sig bäst ut minnet där stöd som exempelvis tankekartan är ett 

fungerande verktyg.  

 De flesta skillnader mellan inriktningarna verkar ligga på pedagognivå och inte mellan de 

olika skolformerna när undervisningen handlar om att skriva faktatexter med egna ord i de 

yngre årsklasserna.  
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6 Diskussion 

För att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara de övergripande frågeställningar som 

uppsatsen bygger på har kvalitativa gruppintervjuer genomförts. Genom att intervjua tio 

lärare, fem verksamma inom den traditionella skolan och fem verksamma inom 

montessoripedagogiken, har jag fått intervjusvar om hur lärarna arbetar och tänker kring att 

elever ska skriva faktatexter i de yngre åldrarna och hur de utmanar eleverna att skriva 

faktatexter med egna ord.  

Resultaten angående syftet att identifiera skillnader mellan skolformerna är att 

inriktningarna i undervisningen kring faktatexter och att utmana eleverna att skriva med egna 

ord inte direkt skiljer sig åt. Intressant är att fundera över varför inte några större skillnader i 

arbetssätt och synsätt kunde identifieras. En slutsats är att många av de begrepp läroplanen 

bygger på när det handlar om att elever ska ta eget ansvar, vara självständiga och att 

uppmuntra elevernas nyfikenhet stämmer väl överens med de tankar som ligger till grund för 

synen på barnet inom montessoripedagogiken (Skolverket, 2011). Den traditionella skolan 

och montessoriundervisningen verkar närma sig varandra genom läroplanen. Det kan också 

vara så att mina frågeställningar varit för smala när de kretsat kring faktatextarbete och 

skrivande av faktatexter för att få fram specifika skillnader, vilket i och för sig gör 

undersökningen trovärdig och tillförlitlig. Arbetsområdet faktatexter kanske inte kan bedrivas 

på så många olika sätt och de skillnader som finns mellan inriktningarna handlar förmodligen 

om ett bredare pedagogiskt tänk vilket också är en slutsats i undersökningen. Möjligen kunde 

undersökningen fått fram svar med större bredd om intervjuerna inte hade styrts av de 

strukturerade frågor jag höll mig till under intervjun utan informanterna fått större frihet i 

ämnet. Eftersom jag inte kunde se några större skillnader mellan de pedagogiska 

inriktningarna diskuteras resultatet och slutsatserna av lärarnas svar som en homogen grupp i 

förhållande till litteraturen. 

Undersökningens resultat angående uppsatsens övergripande frågor om faktatexter visar 

bland annat att den typ av faktatext som undervisas om till största delen är den som Gear 

(2016) kallar den beskrivande faktatexttypen. Denna texttyp ingår inte bara som ett centralt 

innehåll i läroplanen (2011) utan är också enkel för de yngsta eleverna att få kunskap om 

genom sin struktur. Den är lätt att applicera i NO-ämnet med djur som utgångspunkt vilket 

intresserar eleverna och många hittar här, enligt lärarna, något som motiverar till skrivning 
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vilket jag ser som en fördel. Slutsatsen på detta är att skrivprocessen bör ta sin början där 

motivationen kan hjälpa till att få igång ett flöde i skrivandet. Motivation är det som driver 

eleverna att lära något nytt och kan vara både inifrånstyrd, i vilken montessoripedagogiken tar 

sin utgångspunkt, och utifrånstyrd (Taube, 2011). Här har Mohr (2006) visat i sin studie att 

faktaböcker är en bra grund för att fånga elevers intresse vilket senare gynnar motivation till 

skrivning. När elever skriver faktatexter tränar de på bokstävernas form och handstilen men 

de lär sig samtidigt något om världen runt dem vilket innebär att den beskrivande faktatexten 

får två betydelser för elevernas lärande. Ingen av lärarna har däremot nämnt instruerande 

texter som en faktatext vilket är ett kunskapsområde som ska beröras med de yngre barnen 

(Skolverket, 2011). Möjligen kan det bero på mitt ordval att använda begreppet faktatexter 

istället för sakprosa i intervjuerna eller så arbetar man mestadels med de beskrivande texterna 

trots att det finns som ett arbetsområde i årskurs 1–3. Anledningen till att denna texttyp inte 

nämndes har inte klargjorts. Intressant hade varit att fullfölja tråden och i en större enkät 

frågat om de olika texttyper lärare arbetar med i de yngre åldrarna. 

Under intervjuerna framkom att lärarna anser att en faktatext förutom att vara en sann text 

är begreppstät och full med information. Jag såg också att lärarna inom de båda pedagogiska 

inriktningarna anser att ett tydliggörande av ämnesbegrepp är viktigt för elevernas förståelse 

av texten de läser eller skriver vilket Schmidt (2015) poängterar. Hon menar att undervisning 

om faktatexten ska påbörjas i tidig ålder för att förbereda eleverna för kommande stadiers 

begreppstäta texter vilket gjordes redan från klass ett på de skolor jag varit. Det förefaller som 

att lärarna dels anser att eleverna behöver begreppsförståelsen för att ta till sig texten och dels 

att de visar sina kunskaper genom att använda ämnesspecifika ord och begrepp när de skriver 

sina faktatexter vilket Hyltestam (2007) även pekat då han menar att en individ behöver förstå 

75 % av det innehåll och de begrepp en text har för att kunna relatera till texten och därmed 

göra den till sin egen. Lärarna ser och känner om en elev inte är bekväm med de begrepp som 

används och menar att de då inte har full förståelse för begreppet. En slutsats av detta är att 

jag i min kommande yrkesutövning bör förtydliga och synliggöra ord och begrepp för elevers 

förståelse samt att inte ta för givet att eleverna har kunskap om vad olika begrepp står för. 

Denna kunskap är något de ska ha med sig genom livet och då är det till fördel att stötta så 

mycket som möjligt redan från start. Både Schmidt (2015) och Liberg (2010) menar att 

stödstrukturer i begreppsförståelsen är nödvändigt för elevernas textförståelse och analyser de 

gör av en faktatext som innehåller nyckelord för att ämnestexten ska bli en helhet. Lärarna 
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leder på olika sätt eleverna rätt i begreppsdjungeln genom att använda tankekartor eller 

nyckelord som bas för att skriva en faktatext där de anser att tankekartorna hjälper till att 

kategorisera ämnen i olika teman. Wiksten Folkeryds (2014) studie har visat att tankekartor är 

en bra metod som stödstruktur i ett faktatextskrivande och vilket kan utgöra en grund för att 

eleverna ska producera mer utbyggda faktatexter med egna ord.   

Undersökningens resultat angående de övergripande frågor som handlar om att elever ska 

skriva faktatexter med egna ord visade att lärarna ansåg att eleverna skulle omskapa 

faktatexter eftersom de då oftast har processat den befintliga texten kognitivt och ett lärande 

kan ske i likhet med den texttillhörighet som Liberg (2007b) pratar om som visar att eleven 

har en relation till texten där elevens egen röst på något sätt hörs.  

Resultatet visar att eleverna både kopierar och omskapar faktatexter i den bemärkelse som 

Nilsson (2002) framställer begreppen, men lärarna skiljer på att skriva med egna ord mot att 

kopiera text genom att se kopierandet som en färdighetsträning där det mer handlar om att öva 

formen av språket, likt de dressyrhandlingar Liberg anser att det rena kopierandet är (2007b). 

Här dras slutsatsen att om innehållet i texterna och det ämnesinnehåll man arbetar med ska 

ligga till grund för elevens omvärldskunskap kräver det att eleven på något sätt kognitivt 

bearbetar informationen och gör den till sin egen vilket ofta sker när de omskapar faktatexter 

med egna ord enligt Nilsson (2002) och Liberg m.fl. (2010). De intervjuade lärarna ger 

uttryck för att syftet med undervisningen krävs, är det att skriva faktatexter där innehållet är i 

fokus eller att träna på handstilen. Kopierandet kan vara en metod vissa elever behöver för att 

automatisera skrivningen och de kognitiva processer som Taube (2011) bland annat menar är 

nödvändiga att för att skrivprocessen sen ska gå över till att handla om att tänka ut innehåll, 

ha kunskap om textstruktur eller göra analyser. Detta ger mig en slutsats som visar att 

kopierandet av faktatexter har en stödjande verkan i början av elevernas skrivutveckling och 

imitationen eller kopierande blir som i Libergs m.fl. (2010) resonemang gynnsamt om 

eleverna förstår vad de kopierar så att de får en relation till texten. Det konstruktivisitiska 

synsättet att skrivande är en problemslösningsuppgift tillämpas genom att faktatextskrivandet 

blir en kognitiv konflikt vare sig det handlar om att kopiera eller omskapa faktatexten. 

Eleverna utvecklar sina texter på olika nivåer beroende på var barnet befinner sig i sin 

utveckling. 

Den metod som tillämpas för att få elever att skriva med egna ord är att låta eleverna 

utifrån sitt minne skriva en faktatext där de hakar i sina förkunskaper när de omformar text till 
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egna meningar. Slutsatsen av det resultatet kopplas ihop med Sandström Madsén (2007) 

påpekande att man genom att skriva om ett ämne konstruerar nya kunskaper med hjälp av 

tidigare erfarenheter. Genom att ta bort befintlig text tvingas eleverna att kognitivt aktivera 

sina förkunskaper ihop med nya erfarenheter. Piagets förklaring av lärande där tankeprocesser 

bygger på varandra tillämpas då hos eleverna (Stensmo, 2007). 

Skolverkets mål är att elever ska kunna skriva faktatexter formulerade med egna ord först i 

årskurs 6 (Skolverket, 2011). Det verkar som att utmaningen, enligt Skolverket (2011), för 

elevernas kognitiva förmågor i första hand ska handla om att automatisera skrivprocessen 

medan lärarna ser fördelar med att träna elevernas förmågor att omskapa text redan från 

början för att de inte ska vänja sig vid att kopiera texter på det sätt som Nilsson (2002) 

beskriver att textproducering kan gå till. Schmidt (2015) i sin tur anser att man kan starta 

tidigt med rätt stödstrukturer. Eftersom kraven för att skriva faktatexter med egna ord inte 

förekommer förrän i årskurs 6 kunskapsmål bör lärare i de yngre åldrarna planera 

undervisningen utifrån tankegångar som utmanar elevernas tänkande så att de inte fastnar i att 

kopiera och tror att det är en framkomlig strategi för att lära.  

6.1 Avslutning och förslag på vidare forskning 

Slutligen vill jag belysa slutsatserna av undersökningen med hur viktigt det är för elever att 

både få kopiera text för att lära sig hantverket att skriva men när det kommer till att befästa 

ämneskunskaper bör faktatextskrivandet med egna ord ske redan från början i elevernas 

utbildning så att faktakunskaperna till slut kan relatera till varandra. Från denna undersökning 

tar jag med mig faktatextens relevans i undervisningen eftersom fakta ingår i alla ämnen samt 

att den är kombinerbar med svenskämnet där elever i de yngre åldrarna kan få chans att 

gestalta sina kunskaper med något estetiskt uttryck. Jag tar också fasta på betydelsen av att ta 

reda på elevernas förkunskaper för att utmana och motivera till skrivande av faktatexter på 

elevens nivå där motivationen till lärande är som störst. 

Som förslag på vidare forskning från denna undersökning skulle skrivprocessen och att 

skriva med egna ord kunna studeras ur ett elevperspektiv, dvs. vad yngre elever själva anser 

om att kopiera eller omskapa som i att skriva med egna ord samt hur de förhåller sig till 

undervisningen. Vidare skulle det vara intressant att studera båda skolformerna utifrån 

elevstyrd motivation.  
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Bilaga 1 

Hej!                                                                                                   XXXXXX 2017-03-02 

 

Mitt namn är Johanna Hammar och jag studerar på grundlärarprogrammet på Karlstads 

Universitet med inriktning mot förskoleklass till årskurs 3. 

 

Jag läser nu sista terminen på utbildningen och skriver ett examensarbete inom området 

Skrivprocesser och multimodala texter där jag valt att undersöka hur lärare tänker kring 

elevernas faktatextskrivande i yngre år. Syftet med min undersökning är att ta reda på hur man 

undervisar om faktatextgenren i de lägre åldrarna samt hur lärare tänker kring att elever ska 

skriva med egna ord i texterna. Jag vill i samband med detta ta reda på om det finns någon 

skillnad i arbetssätt mellan den traditionella undervisningen och Montessoriundervisningen. 

 

Jag vill därför genomföra en semistrukturerad intervju med dig tillsammans med en av dina 

kollegor. Intervjun är beräknad till max en timme.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är självfallet helt anonymt och dina personuppgifter 

kommer inte att spridas. I uppsatsen ges varje deltagare en anonymiserad bokstavsbeteckning 

liksom för övrigt också skolorna (t.ex. lärare A på skola T1). Det är frivilligt att delta samt att 

avbryta deltagande när helst du så önskar. Resultaten från undersökningen kommer inte att 

användas i kommersiella syften eller i icke vetenskapliga sammanhang utan enbart för 

examensarbetet i lärarutbildningen. 

Anmälan om deltagande görs som svar på detta mail. Anmälan visar att du tagit del av den 

information som detta brev innehåller angående undersökningen samt samtycker till 

deltagande. Övriga frågor kring undersökningen besvaras av mig på mail 

hammarjohanna@XXXXX eller telefon 0701-XXXXXX.  

Det vore trevligt att få ett svar från dig om ett deltagande i min undersökning så att jag kan få 

mer kunskap inom området! 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Johanna Hammar 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till intervjuer i undersökningsarbetet. 

Frågor:  

Allmänt. 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken lärarutbildning har du? 

Har du någon speciell pedagogisk inriktning? Isf vilken? 

Har du ämnesbehörighet i svenska och andra ämnen som No eller So? 

Har ni gått genom Skolverkets läslyft?  

Undervisningen.  

Skriva 

Vilken eller vilka metoder använder du/ni när eleverna ska lära sig att skriva? 

Upplever du/ni att eleverna hämmas i sin skrivning när de ska forma bokstäver? 

Faktatexter 

Vad är en faktatext för dig/er och hur tänker du/ni kring begreppet faktatext?  

I vilken årskurs/ålder introducerar du/ni faktatextskrivande för eleverna? 

Har du/ni någon speciell metod för att lära ut hur man skriver en faktatext? Kan du/ni förklara 

den?  

Vilka arbetsformer använder du/ni när eleverna ska skriva egna faktatexter? 

Hur introduceras ett nytt ämnesområde som eleverna ska lära? 

I vilken utsträckning arbetar man med faktaskrivande i alla olika ämnen?  

Vilka förmågor anser du/ni är nödvändiga för att eleverna ska kunna skriva en faktatext?  

Var hittar dina elever information om det de vill skriva om i en text? Läromedel? Faktaböck-

er? Internet? Annanstans?  
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Finns det kopplingar till din pedagogiska inriktning i dina metoder att lära elever skriva fakta-

texter? På vilket sätt? 

På vilket sätt synliggörs de ämnesspecifika ord och begrepp som ingår i ett ämnesområde för 

eleverna?  

Skriva med egna ord  

Vad innebär det att skriva med egna ord för dig/er?  

Vad tänker du/ni om att eleverna kopierar av texter när de ska skriva en faktatext? 

Hur gör du/ni för att utmana eleverna att skriva med egna ord/meningar i en text? 

Multimodalitet, förstärka text med bild 

Det finns ett kunskapskrav som säger att eleverna ska förtydliga sina budskap i de texter de 

skriver med hjälp av bilder.  

Tillfogar eleverna bilder till sina faktatexter?  

Bedömer du/ni de bilderna och hur?  

Finns det kriterier på vad som är en ”godkänd” bild? 

Brukar eleverna förstärka sina texter med någon annan modalitet/estetiskt uttryck än bild? 
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Bilaga 3 

Tablå 1. 

Materialet i min undersökning har utgjorts av tio deltagare totalt. I tablå 1 ses lärarnas kod-

nyckel, deras verksamma arbetsår, vilken utbildning de har samt vilken ämnesbehörighet de 

har eftersom faktatexten ingår i alla ämnen. 

1. Lärare 2. Arbetsår 3. Grundskoleutb. 4. Montessoriutb. 5. Ämnesbehörighet 

A 4 år x Går utb. nu Sv 

B 12 år x x Sv, No, So, Ma, Teknik 

C 23 år x 

 

Sv, No, So, Ma, Bild, Musik 

D 9 år x 

 

Sv, Ma, Bild, Musik 

E 9 år x 

 

Sv, No, So, Ma 

F 7 år x 

 

Sv, No, Ma 

G 15 år x 

 

Sv, No, So, Ma, Bild, Musik 

H 12 år x x Sv, Ma, Teknik 

I 11 år x x Sv, No, Ma, Bild, Musik, Teknik 

J 4 år x x Sv, No, So, Ma, Eng, Teknik 

 

Tablå 2. 

Nedan redovisas intervjuerna och vilka deltagare som ingår vid vilket intervjutillfälle samt 

den åldersgrupp lärarna undervisar i nuläget och intervjuernas längd. 

De tio deltagarna är fördelade på fem intervjuer på detta vis: 

 

1. Intervju 2. Skolform 3. Deltagare 4. Klass 5. Intervjutid 

1 Montessoriskola A, B En tvåtrea ihop 42.50 min 

2 Traditionell skola C, D, E Ettor och tvåa 42.21 min 

3 Traditionell skola F, G Ettor 48.48 min 

4 Montessoriskola H Fyra, men erfarenhet av yngre elever  24.34 min 

5 Montessoriskola I, J Etta och tvåa 42 min 

 


