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Sammanfattning 

Vi lever i en skriftspråklig kultur, där det är en demokratisk rättighet att kunna uttrycka sig 

skriftligt. Människor förmedlar sig med varandra genom sociala medier men det är också fler 

arbeten än tidigare som kräver en skriftspråklig kunskap, för att utföra uppgifter både inom 

landet och globalt.  

Detta är en kvalitativ studie som genomförts ur ett sociokulturellt perspektiv. Den har som syfte 

att undersöka hur lärare på lågstadiet i den kommun där jag arbetar, beskriver sitt arbete med 

faktatextskrivande i sin undervisning. Lärarna beskriver också hur de stöttar elever i läs- och 

skrivsvårigheter i sitt skrivande av faktatexter. Det är sex lärare på fyra olika skolor som blivit 

intervjuade med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Skolorna har valts i möjligaste mån 

utifrån höga resultat på nationella provet i faktatextskrivande våren 2016. 

Den tidigare forskning som jag hittat i min undersökning, handlar om hur lärare ser på 

skrivundervisningen i Sverige, USA, Nya Zeeland och Australien.  

De transkriberade intervjuerna har analyserats genom tematisk analys. Resultatet har redovisats 

under huvudtemana Innan skrivandet börjar, När skrivandet håller på och Efter skrivandet.  

Det som framkommit i undersökningen är att lärarna arbetar målmedvetet med att skriva 

faktatexter redan från årskurs 1. Alla börjar med att lära eleverna skillnaden mellan en faktatext 

och berättande text. Fem av de sex lärarna börjar sedan modellera hur en faktatext ser ut, nästa 

moment är att lärare och elever skriver en text gemensamt innan eleverna börjar skriva själva. 

Den sjätte läraren arbetar utifrån en tankekarta, för att lära eleverna att hitta underrubriker, som 

de ska skriva om.  

Nyckelord: faktatext, skriva, sociokulturellt perspektiv, genrepedagogik, kompensatoriska 

hjälpmedel 

 

Writing today is not a frill for the few, 

But an essential skill for the many. 

(The National Commission on Writing in American Schools and Colleges, 2003) 
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1. Inledning 
I vår skriftspråkliga kultur är det viktigt att barn och unga blir läsande och skrivande människor. 

Det bidrar till deras personliga och sociala utveckling och till en egen identitet. Om arbetet med 

att bli en läsande och skrivande individ undergrävs av en svag tilltro till den egna språkliga 

förmågan, kan det i en fortsättning skapa misstro mot den demokratiska processen (Bergöö & 

Ewald, 2003).  

I skriftspråkliga kulturer är skriftspråklig handlingskraft på många sätt en förutsättning för samhällelig 

delaktighet och inflytande. Det är därmed rimligt att hävda varje enskild människas rätt till optimala 

möjligheter att utveckla ett fungerande och bärigt skriftspråk. Detta måste ses som ett viktigt 

ansvarsområde för den obligatoriska skolan. (Bergöö & Ewald, 2003, sid 32) 

Fler och fler skolor inser att undervisning i att skriva olika texter måste bli ett prioriterat ämne 

i skolan. Den utveckling som skett när det gäller kommunikativa texter som email, tweets, 

sociala medier och det ökande kravet på att skriva i olika jobb, förutsätter att alla kan uttrycka 

sig i den globala värld som vi lever i. Barn och vuxna skriver mer än någonsin (Calkins och 

Ehrenworth, 2016).  

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2016a) står det i svenskämnets syftesdel att alla elever 

ska utveckla sina kunskaper i och om svenska språket. De ska få tilltro till sin språkförmåga, 

både när det gäller talspråk och skriftspråk. Språket ska utvecklas genom undervisning och ge 

eleverna möjlighet att tänka, lära och kommunicera. De ska kunna formulera egna tankar och 

åsikter i olika slags texter och de ska få utveckla förmågan att bearbeta texter tillsammans med 

andra eller på egen hand.  

Enligt centrala innehållet för åk 1-3 i svenska (Skolverket, 2016a), ska eleverna lära sig att 

skriva faktatexter, som är beskrivande och förklarande. Eleverna ska lära sig ”strategier för att 

skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag”. 

Det står även att de ska lära sig hur innehållet i de olika faktatexterna ska organiseras. I 

kunskapskraven för åk 3 (Skolverket, 2016b) står det att eleven ska kunna söka och återge 

information i faktatexter. Texterna ska innehålla begrepp och ämnesspecifika ord, så att 

innehållet blir tydligt. Skolverket anger inte vad dessa texter utmärks av och vilka 

skrivstrategier som eleverna ska tillägna sig. Detta kan leda till en osäkerhet hos lärare. 

Tjernberg (2013) undrar hur det kommer sig att den omfattande forskning som finns inom läs-

och skrivområdet inte når ut till skolorna. Hon menar att den analytiska kunskap som finns 
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bland akademiker och den kunskap som utvecklas ute i klassrummen inte sammanförs till en 

handlingsorienterad kunskap. Tjernberg menar att det är viktigt att lärare utvecklar en 

handlingskunskap, där både teori och praktisk visdom ingår, för det är det som leder till 

förändrade pedagogiska handlingar. Tjernberg hänvisar till Hatties (2009) undersökning, som 

visar att den enskilt viktigaste faktorn i skolan är lärarens kunskap och kompetens, för elevernas 

utveckling och lärande. Lärare måste kunna möta elever med olika läs- och skrivmetoder utifrån 

varje elevs behov och förutsättning. Många läs- och skrivaktiviteter, tydligt ledarskap, höga 

förväntningar på eleverna och att elevernas läs- och skrivutveckling övervakas noga, är 

framgångsfaktorer i skolan, menar Hattie (i Tjernberg, 2013).   

För att elever ska kunna uttrycka sig skriftligt i alla ämnen krävs att de har ett gott ordförråd, 

vilket de kan få genom att läsa själva, lyssna på högläsning och delta i samtal mellan barn och 

vuxna (Myrberg, 2007). I förordet till Att skriva faktatexter (Gear 2016) skriver Westlund att 

de som är förtrogna med strukturen i olika typer av skriftliga texter, har lättare för att själva 

skriva en text på rätt sätt. Undervisningen ska inkludera alla elever och varje elev ska mötas på 

sin nivå, vilket är viktigt för alla elever men främst för elever i behov av särskilt stöd, för att de 

ska komma igång och bli säkra i sitt sätt att uttrycka sig (Rose, 2005, Tjernberg, 2013). Calkins 

och Ehrenworth (2016) menar att faktatext är den form av text som eleverna oftast kommer att 

använda, både under sin skolgång och som vuxna. Därför är det viktigt att eleverna får många 

tillfällen att träna på att uttrycka sig i de olika typer av texter som finns inom faktatextområdet.  

Denna undersökning handlar om lågstadiebarns skrivande av faktatexter. Jag arbetar sedan 

augusti 2016 på en skola med endast lågstadieelever. Tidigare arbetade jag med 

mellanstadieelever, och min egen erfarenhet när det gäller skrivande baserar sig på den 

åldersgruppen. I intervjuerna pratar lärarna om faktatexter och därför använder jag det 

begreppet i min text och inte sakprosa, som det oftast står i läroplanen (Skolverket, 2016).  

2. Syfte och frågeställningar  
Undersökningens syfte är att öka kunskapen om lärares undervisning på lågstadiet gällande 

elevers skrivande av faktatexter. Undersökningen avgränsades mot skolor, som hade höga 

resultat på nationella proven våren 2016 i den del som rörde faktatextskrivande.  

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

Hur beskriver lärare att de undervisar elever i att skriva faktatexter? 
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Hur beskriver lärare att de undervisar för att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter i skrivandet 

av faktatexter?   

3. Teoretiskt perspektiv  
I detta avsnitt redogörs de teoretiska perspektiv som undersökningen utgår från. Först beskrivs 

sociokulturell teori därefter specialpedagogiskt perspektiv sedan systemisk-funktionell 

grammatik och genrepedagogik, för att till sist avsluta med några exempel på 

genrepedagogikens faktatexter utifrån systemisk-funktionell grammatik.  

3.1 Sociokulturell teori 
Denna undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Människans utveckling anses 

inom sociokulturell teori bygga på samspel. En elevs utvecklingsmöjligheter ligger mellan det 

som eleven kan göra med hjälp av en mer erfaren person och det som eleven kan göra utan den 

hjälpen. Det som behövs är kommunikation och aktivitet mellan den lärande och den erfarne 

personen. Det var den utvecklingsfasen som Vygotskij kallade den ”proximala 

utvecklingszonen” och det är i den zonen det enda möjliga lärandet sker enligt detta synsätt 

(Gibbons, 2006, Säljö, 2007).  Alla elever kan utvecklas och det finns inte några statiska gränser 

för elevens förmågor, förutsatt att de bemöts med ett kommunikationsorienterat synsätt, både 

skriftligt och muntligt (Imsen, 2008). Det stöd som eleven får i den proximala utvecklingszonen 

kallas scaffolding, vilket betyder att eleven får stödjande undervisning, och efterhand som 

eleven klarar mer på egen hand minskar stödet. Ordet scaffolding betyder egentligen 

byggnadsställning (Imsen, 2008, Gibbons, 2006).  

Den sociala dialog som en mer erfaren person har med eleven internaliseras hos eleven och blir 

ett inre tal, som därmed blir en resurs för det individuella tänkandet. Det är språket som ramar 

in kunskapen, eftersom det utgör grunden för att förstå världen. Eleven möter kulturen och 

språket redan från födseln och språket formar tänkande och medvetenhet (Säljö, 2007).  

Språket ses som en uppsättning redskap inom den sociokulturella teoriramen. Ord och begrepp 

som används när olika saker diskuteras har skapats av människor, för att kunna organisera 

tillvaron och prata om olika intressen. Språket möjliggör också att kunskaper och insikter kan 

spridas, vilket är viktigt inte minst för lärare. När en lärare eller annan vuxen person förklarar 

något för eleven fungerar den vuxne, som en medierande resurs, det innebär att kunskapen 

överförs med hjälp av språket från en erfaren person till eleven, på ett sådant sätt att eleven 

förstår. Ett medierande redskap mellan talat språk och skrift är alfabetet. Det är här skolan 
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kommer in i bilden, för det är där som eleverna måste lära sig hur tal och skrift är uppbyggt 

utifrån de kulturella erfarenheter som finns i ett samhälle (Säljö, 2007). 

Säljö (2007) menar att vi numera använder olika begrepp som innehåller en samlad kunskap 

och perspektiv. Utvecklingen har lett till att de språkliga redskapen har ökat förmågan att förstå 

och strukturera omvärlden i språkliga termer. De begrepp som uppkommit kan ha en lång 

historia bakom sig. För att lära sig ett begrepp i undervisningen krävs att kunskap om det 

begreppets innehåll finns och att man kan använda sig av det i flera sammanhang. Med hjälp 

av precisa distinktioner mellan begrepp och begreppssystem kan man öka precisionen i 

kommunikationen av företeelser. Utvecklingen har också lett till att vi fått en mer teoretisk 

kultur i samhället. Det har sin grund i människors behov av att kommunicera olika företeelser, 

vilket bland annat kan ske med hjälp av olika texttyper. ”Kulturella redskap av detta slag är 

medierade via språket, och kategorierna i sig själva är mänskliga produkter” (Säljö, 2007, s 

151). 

3.2 Specialpedagogiskt perspektiv 
Den specialpedagogiska verksamheten när det gäller skrivande, kan ges utifrån ett relationellt 

perspektiv, vilket innebär att undervisningen anpassas, så att alla elever i klassen har möjlighet 

att delta på sina villkor (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det kan göras genom att 

skapa lektioner där samspelet mellan miljö och individ blir fokus för insatserna (Eriksson 

Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2012, Nilholm, 2008). Ett sätt för specialläraren kan vara 

att medverka tillsammans med svenskläraren i ett skrivarbete som inkluderar alla elever i 

klassen. Genom att analysera vad som ska göras och hur lärandemiljön ser ut, kan specialläraren 

underlätta för och stötta elever i svårigheter, så att de kan genomföra samma typ av uppgifter 

som övriga elever i klassen. En speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och 

läsutveckling, kan vara en rådgivare och kvalificerad samtalspartner till lärare för att hjälpa och 

stötta dem i deras arbete med eleverna, när dessa skriver t.ex. faktatexter. Specialläraren har 

förståelse för hur det kan göras på bästa sätt genom sin kunskap och insikt i vad forskning och 

beprövad erfarenhet ger uttryck för (Examensordningen, 2012).  

3.3 Funktionell grammatik 
Språket är en social konstruktion som skapats av människor för att kunna kommunicera och det 

finns med i allt vi gör. Hur språket utvecklas är beroende av det sociala sammanhang som finns 

runt omkring oss. Utifrån detta synsätt utvecklades på 1970-talet den systemisk-funktionella 

grammatiken (SFG) som genrepedagogiken kom att använda sig av. SFG fokuserar på att orden 

skapar betydelsen i en mening. I en skriven mening finns det mer innehållsord än vad det gör i 
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tal. Det är de här innehållsorden, som överför och skapar betydelsen för meningen. Dessa är tätt 

packade i meningar tillsammans med fackuttryck och abstrakta ord. Språkbruk och kontext är 

utgångspunkten för grammatiken (Rose, 2005, Johansson & Sandell Ring, 2015). 

3.4 Genrepedagogik 
Den australienska genrepedagogiken härrör enligt Thwaite (2006) från 1980-talet.  

Genrepedagogiken ville ge stöd till alla australiensiska skolelever oavsett bakgrund, och ge dem 

möjlighet att lära sig skriva på de olika sätt som krävdes i skolan och i livet efter skolan. Genom 

att noga analysera olika texter uppstod genrepedagogiken och det skapades en 

undervisningsplan i form av en cirkel, cirkelmodellen. Thwaite (2006) hänvisar till 

Derewiankas (1990) faser för cirkelmodellen.  

 Förberedelse – vilken genre är mest lämplig för det här området och vilka är elevernas 

tidigare kunskaper om den genre, som ska användas. 

 Modellering1 – göra eleverna medvetna om och öka deras kunskap om den aktuella 

genren. Det görs genom att diskutera det sociala syftet för texten, dess struktur och vilket 

språk som används.  

 Gemensamt skrivande – läraren och eleverna skriver en text tillsammans i samma genre, 

som modellgenren. 

 Individuellt skrivande – eleven skriver en egen text i genren, med den hjälp hen fått från 

modelltexterna, det gemensamma skrivandet och genom att diskutera sitt skrivande med 

kamrater och lärare som stöd.  

Denna stegvisa undervisning, där eleverna får explicit undervisning i varje delmoment, syftar 

till att stötta eleverna i deras utveckling av det egna ordförrådet och förmågan att kunna uttrycka 

sig inom olika genrer. Arbetet är tänkt att ske i en cirkel, för när eleven är klar med det 

individuella skrivandet kan hen ta sig an en ny genre, på samma sätt. Thwaite (2006) påpekar 

att Derewianka menade med eftertryck att så fort en elev hade fått kontroll på det grundläggande 

i genren, skulle eleven försöka sig på mer kreativt skrivande, eftersom det har riktats kritik mot 

genreskrivandet, för att det kan leda till att elevernas skrivande begränsas.  

3.5 Några av genrepedagogikens faktatexter utifrån systemisk-funktionell grammatik 
Här redovisas ur ett systemiskt-funktionellt perspektiv de av genrepedagogikens faktatexter, 

som nämns i centrala innehållet och kunskapskraven för åk 3 i svenska (Skolverket, 2016b). 

                                                 
1 Modellera är att använda ”Tänka-högt-metoden”, som är en form av imiterat lärande. Avsikten är att synliggöra 

kognitiva tankeprocesser inför eleverna. Eleverna övervakar sin förståelse genom att bli medvetna om att de har 

en inre resonerande röst som möter författarens röst (Westlund, 2016). 
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Det är ett urval av vad som står i de olika genrernas texter men de är valda med tanke på vad 

som kan vara aktuellt för lågstadiet. Överst i rutan står det namn som genrepedagogiken 

använder på textsorten och ovanför tabellen står Skolverkets benämning på samma typ av text.  

 Beskrivande text 

Rapport 

Syfte Typ Struktur Språkliga drag Övrigt 
Att klassificera 

och beskriva 

fenomen, dvs. 

att organisera 

och samla 

information om 

detsamma. 

Beskrivande 

rapport som 

klassificerar 

och beskriver 

ett fenomen. 

  

Rapporter 

innehåller två 

steg, 

klassifikation 

och 

beskrivning.  

Allmänna 

omständigheter 

som preciserar när, 

var, varför och i 

stor utsträckning i 

tid.  

Många ämnes-

specifika ord. 

Tempus är oftast 

presens men ibland 

preteritum.  

Begreppet rapport används till 

vardags för att referera till 

många olika typer av 

informationsrapporter, t.ex. 

nyhetsrapporter, laborations-

rapporter, väderrapporter osv.  

En rapport innehåller t.ex. ofta 

även förklarande faser vid 

sidan om de klassificerande 

och beskrivande. 

(Johansson & Sandell Ring (2015), sid 185) 

Förklarande text 

 

Förklaringar 

Syfte Typ Struktur Språkliga 

drag 

Övrigt 

Att förklara hur vissa 

fenomen fungerar och 

varför olika processer 

och företeelser uppstår 

såväl i 

samhällsvetenskapliga 

som naturvetenskapliga 

sammanhang. 

Sekventiell förklaring 

Faktoriell förklaring 

Konsekvensförklaring 

Identifikation av 

fenomen, vad det är 

som ska förklaras.  

En 

förklaringssekvens. 

Ibland avslutas 

förklaringen med 

en sammanfattning 

eller en slutsats.  

Tempus är 

presens. 

Många 

orsaksbindeord: 

då, när, därför 

att, så och 

klargörande 

bindeord för att 

förklara 

begrepp: dvs, 

t.ex., nämligen, 

med andra ord. 

 

Många 

förklaringar 

innehåller 

villkor. Under 

vissa 

omständigheter 

kan ett visst 

förlopp 

förväntas. Om 

bytesdjuren 

utrotas så 

kommer även 

rovdjuren dö ut i 

brist på byte. 

(Johansson & Sandell Ring (2015) sid 144) 

Instruerande text 

 

Instruktioner 

Syfte Typ Struktur Språkliga drag Övrigt 
Att berätta för 

någon hur något 

ska göras. Att ge 

korta precisa 

instruktioner om 

ett 

Instruktionen instruerar 

om hur en aktivitet ska 

genomföras(exempelvis 

ett recept eller en 

sömnadsinstruktion). 

 

Instruktionens 

steg: mål, 

material och 

metod som 

beskrivs i 

Omständigheter 

(t.ex. hur, var när).  

Instruktioner skrivs 

främst i imperativ 

och 

Elever har inte 

så stor erfarenhet 

av att skriva 

instruktioner. 

Läsinstruktioner 

i alla ämnen 
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tillvägagångssätt 

för att ett specifikt 

syfte ska uppnås.  

Anvisningar eller 

ordningsregler anvisar 

om vad man får och inte 

får göra (exempelvis 

regler för skol-/ 

klassrumsmiljön, 

allemansrätten).  

kronologisk 

ordning.   

I anvisningar 

eller 

ordningsregler 

kommer inte 

alltid stegen i 

kronologisk 

ordning. Texten 

beskriver vad 

man/vi får 

respektive inte 

får göra.  

Skrivs ofta i 

punktform eller 

numrering.  

anvisning/protokoll 

i presens.  

orsakar ofta 

problem vilket 

påverkar målet.  

 

(Johannson & Sandell Ring, 2015, sid 165) 

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel beskriver jag den forskning som jag tagit del av. Den inleds med den svenska 

undersökningen, som kallas TOKIS (Text- och kunskapsutveckling i skolan, 2010) därefter 

beskrivs en undersökning från Nya Zeeland, där lärare svarat på en on-line enkät om skrivning. 

Tre undersökningar är från USA, en som bygger på en enkätundersökning för att undersöka 

skrivundervisningen i åk 1-3, en är en undersökning om en Writing Workshop för åk 1-elever 

och den tredje undersökningen tar upp vad som behövs för att förbättra skolans skrivande och 

hur skolledningen kan bidra till det. Avsnittet avslutas med en undersökning från Australien om 

genrepedagogiken och läromedlet First Step.  

TOKIS är ett projekt som genomfördes i samarbete mellan lärosätena i Stockholm, Göteborg 

och Örebro. Projektet handlade om skolans skrivundervisning. Undersökningen genomfördes 

genom att forskarna tittade på olika skrivuppgifter som eleverna fick, hur undervisningen i 

klassrummen genomfördes och vilka skrivprocesser som användes. Syftet var att utveckla en 

teoretiskt grundad skrivpedagogik, som skulle ge en bred textkompetens, för både skola och 

lärarutbildning. 

Undersökningen kom fram till att eleverna behärskade att skriva en berättande text och en 

beskrivande text, och de kunde ta ställning, men att skriva förklarande text var problematiskt. I 

en förklarande text ska eleven kunna utreda, formulera ett problem och fundera över slutsatser 

och sedan tycka något som är relevant till problemet. Det var även en del svårigheter i 

skrivandet av insändare för åk 3, för de kunde oftast de yttre formerna, hur en text börjar (Hej) 

och hur den ska avslutas (Slut), det svåra visade sig vara att skriva texten däremellan. Ledin, 

Holmberg, Wirdenäs och Yassin (2013) menar att det beror på att textaktiviteter och inre 
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struktur inte undervisas om explicit, utan eleverna använder sig av sina egna erfarenheter. 

Begreppet textaktivitet förklarar de med att det är grunden för att skapa text, det är en enkel 

kommunikationsakt, som att beskriva, förklara, ta ställning eller berätta.  

Forskarna kom också fram till att de på skolorna kunde se en nyretorisk skrivpedagogik, vilket 

innebär att läraren hämtar modelltexter utanför skolan, som till exempel när åk 3 skrev 

insändare utifrån tidningen Kamratposten som modell. Andra lärare använde genrepedagogiken 

som modell i undervisningen och den tredje modellen som användes var en expressiv 

skrivpedagogik. Ledin m.fl. (2013) menar att genreskolan kan utveckla en genrekompetens som 

är nödvändig för fortsatta studier medan det expressiva vänder sig mera mot elevernas egna 

personliga reflektioner. När genrepedagogiken användes blev det lätt att texten låstes till en inre 

struktur, en bestämd textaktivitet användes och elevernas kreativa skrivande begränsades av 

det.  

TOKIS-projektet visade att ungdomsskolan har tre centrala utmaningar, när det gäller 

skrivundervisning. Som tidigare nämnts måste eleverna göras förtrogna med textaktiviteten 

förklaring, för det andra måste eleverna stödjas i kunskapen om hur olika textaktiviteter kan 

kombineras, för att nå textens syfte. Det tredje gäller att lärare och elever förstår förhållandet 

mellan textaktivitet och genre, med det menas hur textsorterna förhåller sig till bestämda sociala 

syften och situationer (Ledin m.fl. 2013).  

Parr och Jesson (2016) menar att det finns lite forskning som gäller skrivning i skolan i 

jämförelse med vad det finns om läsning. Det finns rapporter från både USA (National Center 

for Educational Statistics, 2012), Storbritannien (the United Kingdom Department for 

Education, 2012) och Nya Zeeland (http://www.educationcounts.govt.nz/statistics/ 

schooling/national-standards/National_Standards) som visar att elever inte skriver tillräckligt 

bra, för att nå upp till den nivå som krävs för olika årskurser. Skrivning ingår i de flesta ämnen 

i skolan men undervisningen för att träna på att skriva ligger under svenskämnet eller i ett 

engelskspråkigt land under engelska. Parr och Jesson (2016) har genomfört en on-line enkät i 

Nya Zeeland, som handlade om skrivning. De ville ta reda på, hur lärare kände för att undervisa 

om skrivning och om skrivundervisning.  Enkäten vände sig till lärare som undervisade i 

årskurserna 1-8. Resultatet redovisades för åk 1-2, 3-4, 5-6 och 7-8. De kom fram till att lärarna 

kände sig säkra på att ge feedback, i form av antingen en kommentar eller ett svar på elevernas 

frågor, som kunde leda dem framåt i sitt skrivande. Detta skedde oftast, när de gick runt i 

klassrummet och övervakade elevernas skrivning. Under den tiden hade de också möjlighet att 

visa eleverna hur de kunde göra. Lärarna kände sig säkra på att modellera skrivandet för 
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eleverna samt att upptäcka elever i behov av stöd. Undersökningen visade att lärarna hade god 

tilltro till sitt eget skrivande men samtidigt tyckte de flesta lärarna (70%) att de inte fått 

tillräcklig utbildning i att undervisa om skrivande. De vanligast förekommande texterna för åk 

1-2 var narrativa texter, beskrivande och återberättande (recount, min översättning). För åk 3-4 

var det narrativa texter, återberättande (recount, min översättning) och instruktioner. Parr och 

Jesson (2016) menar att det är viktigt att eleverna får kontinuerlig feedback på sitt skrivande 

och att eleven har tydliga kriterier för vad en bra text är. Lärarna för åk 1-2 och 3-4 tyckte det 

var viktigt att lägga tid på att modellera textprocessen och tänka högt, under tiden.  

 

Cutler och Graham (2008) menar att det inte trycktes lika mycket på kunskapen om att uttrycka 

sig skriftligt, som på att kunna läsa och räkna i lagen No Child Left Behind Act 2001 från USA. 

The purpose of this title is to ensure that all children have a fair, equal, and significant opportunity 

to obtain a high-quality education and reach, at a minimum, proficiency on challenging State 

academic achievement standards and state academic assessments (U.S. Department of Education, 

2016). 

 Konsekvensen har blivit att många ungdomar, som inte fått möjlighet att lära sig att uttrycka 

sig skriftligt, fått låga betyg. Svaga skrivare kommer också i underläge, när det gäller att 

tillgodogöra sig kunskap i klassrummet. De blir även drabbade när de ska fylla i olika blanketter 

och andra formulär som öppnar möjligheter för mer avancerade arbeten. Cutler och Graham 

(2008) genomförde en enkätundersökning i USA för att kartlägga lärares arbete med 

skrivundervisningen för åk 1-3, efter att det konstaterats att amerikanska elever i åk 4 i stor 

utsträckning inte klarade årskursens krav på att skriva. Det som framkom var att eleverna 

behöver använda mer tid till att skriva och framför allt till att skriva förklarande texter. 

Undersökningen visade att eleverna skrev mest narrativa texter i alla årskurser. Cutler och 

Graham (2008) menar att det måste bli en bättre balans mellan tid för att skriva, lära sig 

processer för att skriva och skrivstrategier. De anser att lärarna måste stödja elevernas 

motivation för att skriva. Dessutom borde lärarutbildningen förbättra sin undervisning av 

lärarnas förmåga att undervisa i skrivning.  

Under några månader 2004 genomförde Jasmine och Weiner (2007) en undersökning om Lucy 

Calkins modell i Writing Workshops, för 19 åk 1-elever. Writing Workshop innebär att läraren 

först visar genom modellering det skrivande som eleverna ska lära sig, med hjälp av 

minilektioner på 5-10 minuter. Workshopen innehåller förutom tid till elevernas skrivande, 

feedback av läraren, elevmöten för att ge varandra respons och på olika sätt delge och 
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uppmärksamma varandras texter. I klassrum som arbetar med Writing Workshops finns mycket 

böcker av olika slag, eftersom tanken är att eleverna ska läsa dem och kunna ta till sig någon 

av författarnas stilar, när de skriver egna texter.  

Undersökningen innehöll både enkäter före och efter perioden samt observationer och 

intervjuer med sju elever. I staten New Jerseys läroplan där undersökningen genomfördes, står 

det att eleverna i åk 3, ska kunna skriva texter som är tydliga, koncisa, med genomtänkt språk, 

som varierar i innehåll och form och är skrivna för olika mottagare. Det undersökningen kom 

fram till var att Writing Workshop var en effektiv och strukturerad metod för att arbeta med 

skrivning, när det gäller åk 1-elever. Jasmine och Weiner (2007) såg hur eleverna utvecklades 

efter hand, de kom igång snabbare med sitt skrivande, de hjälpte varandra mer för att förbättra 

kamraternas texter, antalet elever som ville läsa upp sina texter för andra ökade och de tyckte 

att det var roligare att skriva än vad de tyckt i början av undersökningen. Eleverna började också 

skriva på andra tider, när de fick välja vad de ville arbeta med och de gjorde spontana 

anteckningar i sina journalböcker.     

The National Commission on Writing in America´s Schools and Colleges (2003) insåg att det 

behövdes en skrivrevolution i skolorna, för tiden som lades ner på skrivning borde fördubblas, 

både för narrativa texter och faktatexter. Sedan dess har de skolor som haft bestämda mål för 

sitt skrivande och där skrivundervisning värderats högt, ökat elevernas skrivskicklighet 

dramatiskt (Calkins & Ehrensworth, 2016). Calkins och Ehrensworth (2016) menar att skolorna 

måste avsätta tid för skrivning. Eleverna behöver skriva ofta och de behöver skriva mycket. De 

måste skriva om ämnen som de känner till och som engagerar. Då fokuserar varje elev på den 

som ska läsa, de tänker på hur meningar ska formuleras och elevens egen röst kommer fram i 

det skrivna. Calkins och Ehrensworth (2016) anser att det är viktigt att det finns tydliga mål för 

hur skrivandet ska genomföras och att eleverna fått undervisning i skrivstrategier. Det är också 

viktigt att eleverna själva kan kontrollera att de är på rätt väg, genom att ha checklistor på vad 

som ska finnas med i deras texter. Den skrivande eleven behöver få kontinuerlig feedback under 

sitt skrivande eller så nära inpå skrivandet som möjligt, för att utvecklas som skrivare. Calkins 

och Ehrenworth (2016) hänvisar till Hattie (2012) att om den formativa feedbacken sker 

dagligen, varje timme som eleven skriver ökar elevens förmåga att lära sig skriva väsentligt. 

Calkins och Ehrenworth (2016) menar att det bästa är när lärare på en skola har en gemensam 

syn på hur en bra text ser ut, beroende på vilken textsort det gäller. Lärare behöver titta på texter 

och diskutera vad som är bra för att få ett gemensamt språk inom skrivandet. Genom att samla 

ihop modelltexter och bygga upp en portfolio på skolorna av bra material, kan likvärdigheten 
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utvecklas vad gäller hur instruktioner och kvalitativa texter ser ut mellan olika klasser. Det är 

även en fördel om lärare kan delta i varandras undervisning, för att sedan diskutera vad som 

gick bra och vad som kan förbättras. Den här diskussionen kan också föras mellan olika skolor, 

för att ytterligare öka möjligheterna för en utvecklad undervisning. Samarbetet mellan lärare 

inom skolan och andra skolor möjliggör för att det byggs upp en progression för skrivandet 

mellan olika årskurser, som främjar elevernas utveckling av skrivandet (Calkins & Ehrenworth, 

2016).  

 

Thwaite (2006) genomförde en studie om genreskrivning i en åk 3 med 21 barn i västra 

Australien. Undersökningen gick främst ut på att se hur läraren använde läromedlet First Step, 

som är ett omfattande läromedel, som bygger på genrepedagogiken och täcker in både tala, läsa 

och skriva. Undersökningen kom fram till att läraren använde först och främst de grafiska 

modeller för skrivande, som finns i läromedlet. Det gjorde att läraren inte undervisade om den 

sociala funktionen och därmed inte valet av språk för genren. Thwaite (2006) menar att det 

finns en risk att genrerna blir förstelnade i sin form, som ett resultat av framgångarna med First 

Step och dess upplägg för skrivande, trots att det i materialet står att det finns många former för 

att skriva utöver de sex genrer som står nämnda i läromedlet. Narrativ fick den mesta tiden av 

skrivandet i klassen, även om First Step-materialet uppmanat till faktatextskrivande i sin 

inledning sedan 1991 men ingen vet i vilken omfattning det har slagit igenom.  

5. Metod 
Undersökningen har genomförts med en induktiv metodansats, vilket i det här fallet innebär att 

empirin samlats in, analyserats och sedan jämförts med den teoretiska bakgrunden. Det är sex 

lärare, med 10-25 års erfarenhet, på fyra skolor som intervjuats om sin undervisning av 

faktatextskrivande. Två av skolorna ligger utanför centralorten, en i utkanten och den fjärde 

centralt i den och alla skolorna är F-6 skolor. Intervju valdes som metod för att lärare på skolor 

med höga resultat på de nationella proven, skulle kunna beskriva hur de genomför sin 

undervisning med att låta eleverna skriva faktatexter i åk 1-3. Jag intervjuade lärarna på deras 

skolor, tre av lärarna träffade jag i deras klassrum, en lärare intervjuade jag i ett mindre rum 

som fanns på skolan och två lärare i skolsköterskans rum. Intervjuerna tog drygt 30 minuter att 

genomföra och de skedde efter skoldagens slut. De har skett i semistrukturerad form med hjälp 

av en intervjuguide med frågor, men som även lämnat öppet för ett antal följdfrågor. 

Intervjuerna har sedan transkriberats innan analysarbetet började.  
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Intervju är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2010) menar att den kvalitativa intervjun används för att försöka förstå och ta till 

vara den erfarenhet, som intervjupersonen har. Trost (2011) menar att en del forskare anser att 

intervjun är ett meningsutbyte mellan den intervjuade och den som blir intervjuad, vilket han 

anser är fel. Intervjuaren ska enbart ställa frågor och lyssna på den som blir intervjuad och alltså 

inte dela med sig av egna erfarenheter. Det är däremot viktigt att kunna ställa följdfrågor, för 

att få en del uttalanden förtydligade och inte utgå från att svaret är tydligt på grund av egna 

erfarenheter. Trost (2011) menar att det som ”synes bekant, ska göras om till något obekant”.2  

5.1 Urval 
För att välja lärare till intervjuerna tittade jag på resultaten för faktatextsskrivning i de nationella 

proven för åk 3, läsåret 2015/2016. Min förutsättning var att intervjua lärare på skolor som hade 

högsta resultat på dessa prov, eftersom jag ville veta hur de genomförde sin undervisning, för 

att nå höga resultat. Jag ringde rektorer och skickade mail till skolor med höga resultat och 

berättade att jag önskade intervjua lärare om deras faktatextskrivande. Det lyckades till viss del 

att få komma till dessa skolor. På två av skolorna hade alla elever klarat godkändnivån och på 

en skola var det 97,2% och på den fjärde skolan var det 94,7% av eleverna som nått den nivån. 

Det var skolornas rektorer som hänvisade till fyra av de lärare som jag intervjuade. Jag fick 

hjälp av en förstelärare med en intervju, och den sjätte läraren fick jag kontakt med genom en 

speciallärare. Två rektorer på skolor där 100% av eleverna nått godkändnivån, svarade att 

lärarnas höga arbetsbelastning gjorde att de inte kunde tillåta mig komma, för att genomföra en 

intervju. I den kommun där de intervjuade lärarna arbetar pågår en utbildning i genrepedagogik 

och samtliga informanter har deltagit i den.  

Det blev ett subjektivt urval, som innebär att de personer som deltog i undersökningen valdes 

utifrån relevans i form av kunskap och erfarenhet (Denscombe, 2016). 

5.2 Avgränsning 
Jag har intervjuat sex lärare som undervisar på lågstadiet, Ann, Berit, Carina, Doris, Erika och 

Filippa (fingerade namn). När intervjuerna genomfördes undervisade tre av dem i åk 3, två i åk 

1 och en är förstelärare med speciella uppdrag på sin skola samt handledare för Skolverkets 

Läslyftet. Intervjuerna gällde endast faktatextskrivande. Lärarna arbetar på skolor som hade 

höga eller relativt höga resultat på nationella provet 2016 i faktatextskrivande. De lärare som 

                                                 
2 Trost (2011). Sid 57. 
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har åk 1 i år, hade åk 3 förra året, och på den skolan klarade 100% av eleverna godkändnivån, 

för faktatextskrivande.  

5.3 Analysmetod 
Studien har analyserats med hjälp av tematisk analys. Jag utgår i detta arbete från Braun och 

Clark (2006) och Bryman (2011). Det är följande sex punkter som ska genomföras, innan den 

tematiska analysen är färdig, enligt Braun och Clarke (2006). 

1. Transkribera intervjuerna och bekanta sig med texten genom att läsa den flera gånger 

och göra anteckningar i kanten av det som är intressant. 

2. Kodning av materialet. 

3. Söka efter teman. 

4. Förfina de teman, som hittats. 

5. Bestämma definitivt vilka teman som funnits och ge dem namn. 

6. Skriva texten och beskriva vad analysen visat.  

När intervjuerna är transkriberade ska de enligt tematisk analys, läsas igenom noggrant för att 

forskaren ska lära känna materialet både på djupet och i dess bredd. Genomläsningen måste ske 

på ett aktivt sätt, då mönster och mening söks. Vid en andra genomläsning ska anteckningar 

göras i kanten av uttalanden, som kan vara idéer till tänkta teman (Braun & Clarke, 2006). 

Dessa stycken med innehållsrik text, där det finns noteringar i kanten, kan läggas in i ett 

Framework. Frameworkunderlaget, består av spalter (Bryman, 2011). Utifrån de här styckena 

med text, ska det hittas betydelsebärande ord, som är de kodord, som behövs till den fortsatta 

analysen. Kodorden ska identifiera grundläggande drag i materialet och utgå från det språkbruk, 

som människorna i studien använder (Bryman, 2011). Med hjälp av kodorden gäller det att hitta 

uttryck, som förekommer flera gånger, för att kunna samla ihop dem till ett tema (Bryman, 

2011). Enligt Braun och Clarke (2006), ska dessa teman förfinas, för det får inte finnas några 

likheter mellan olika teman. Nästa steg är att namnge de teman, som framkommit och till slut 

ska en text skrivas, där läsaren ska bli övertygad om att det bästa analysresultatet kommit fram 

i texten och att det finns trovärdiga bevis för det i den färdiga texten.  

5.4 Tillvägagångssätt för undersökningens analysarbete 
Intervjuerna transkriberades efter hand som de genomfördes. Braun och Clarke (2006) menar 

att själva transkriberingen innebär en viktig möjlighet att lära känna materialet. Intervjuerna 

lästes ett antal gånger, för att jag skulle bekanta mig ytterligare med dem. Efter att ha läst 

intervjuerna lades de in i ett Framework, som jag gjorde i form av en tabell (Bryman, 2011). 
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Varje intervju fick ett eget Framework, där en fråga med svar skrevs in i en cell i tabellens 

högerspalt. Frågor och svar lästes igenom på ett aktivt sätt, för att jag skulle få en fördjupad 

kunskap av materialet både på bredden och på djupet. Syftet var att hitta meningar och uttryck 

som stack ut (Braun & Clarke, 2006). För att underlätta för mig själv, kopierade jag uttryck och 

meningar, som innehöll intressant information för mina frågeställningar och skrev in det i en 

spalt till vänster i mitt Framework. Enligt tematisk analys ska det skrivas ner tankar och idéer i 

form av anteckningar till eventuella teman under hela analysprocessen (Braun & Clarke, 2006). 

Mitt fortsatta arbete innebar att söka efter kodord och/eller koduttryck. För att kunna göra det, 

skrev jag ut mina Framework och använde mig av överstrykningspennor i olika färger, för att 

markera koduttrycken. Braun och Clarke (2006) anser att överstrykningspennor är ett alternativ 

för manuell kodning. Nästa steg var att samla ihop de olika koderna till tänkbara teman och 

underteman. En av frågorna i intervjun, handlade om vad läraren gjorde innan skrivandet börjar, 

därför sammanföll flera av de kodord och koduttryck som informanterna beskrivit gällande det 

här området och kunde samlas under huvudtemat Innan skrivandet börjar. De intervjuade 

lärarna beskrev sedan det fortsatta skrivarbetet, vilket jag samlade under huvudtemat, När 

skrivandet håller på. En annan intervjufråga gällde vad lärarna gjorde när skrivarbetet var klart, 

och kom därför att bli det sista huvudtemat Efter skrivandet. Under varje huvudtema kunde jag 

sammanföra koduttryck och dela upp dem i flera underteman, som fick egna rubriker. Innehållet 

i de teman som bestäms ska ha koherens. När de olika temana var bestämda, lästes analysen 

igenom på nytt, för att jag skulle se om det stämde överens med mina frågeställningar.  

5.5 Etiska överväganden 
I det missivbrev som jag skickade till de utvalda skolorna informerade jag om Vetenskapsrådets 

(2010) etiska principer. Innan själva intervjun började, berättade jag igen om de etiska 

principerna. Informationskravet betyder att jag informerade om att undersökningens syfte var 

att använda den till mitt examensarbete, för att bli speciallärare. Den som blir intervjuad ska ha 

gett sitt samtycke till att delta (Samtyckeskravet). Konfidentialitetskravet betyder att det inte ska 

gå att identifiera enskilda individer i texten som skrivs och att allt material måste förvaras på 

ett sådant sätt att det inte kan komma i orätta händer. Nyttjandekravet gäller det material som 

samlats in och att det endast får användas till min forskning.  

De lärare som samtyckte till att delta i undersökningen, gav sitt samtycke både till de personer 

som frågade dem i ett utgångsläge, vilket var två rektorer, en speciallärare och en förstelärare 

och sedan till mig när intervjun började. Inga namn på lärare eller på skolor nämns i mitt 

arbetsmaterial eller i resultatet och på så sätt är informanterna anonyma.  



15 

 

6. Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag undersökningens resultat. För att underlätta för läsaren har jag 

gjort viss interpunktion i citaten. En av mina frågor handlade om vad lärarna gjorde innan 

skrivandet börjar. De flesta lärarna beskrev hur de började med att modellera texten, som de 

skulle arbeta med och sedan beskrev de hur skrivarbetet fortsatte under de följande lektionerna. 

I Lgr11 (2016a) står det att eleverna ska kunna bearbeta sina texter och därför frågade jag mina 

informanter hur de gjorde när eleverna hade skrivit en text. Skrivprocessen har – med 

utgångspunkt i intervjusvaren – organiserats i tre huvudteman med ett antal underteman, som 

fick följande rubriker och underrubriker:  

Innan skrivandet börjar 

 

Att jämföra texttyper 

Att läsa faktatexter 

Att förklara ämnesspecifika begrepp 

Att anpassa texter till elevernas kunskaper 

Att använda kompensatoriska hjälpmedel 

När skrivandet håller på 
 

Att skriva text gemensamt 

Att använda begrepp under skrivandet 

Att skriva i expertgrupper 

Att använda språkliga redskap 

Att ge mer stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter 

Att använda kompensatoriska hjälpmedel 

Efter skrivandet 

 

Att läsa upp texter och få möjlighet till respons 

Att bedöma elevernas texter 

 

6.1 Innan skrivandet börjar 
Lärarna förbereder eleverna innan skrivandet börjar genom att först lära dem att se likheter och 

skillnader mellan olika texttyper. Rubrikerna Att jämföra texttyper, Att läsa faktatexter och Att 



16 

 

förklara ämnesspecifika begrepp, svarar på frågan Hur beskriver lärare att de undervisar elever 

i att skriva faktatexter? Deras arbete som riktar sig mot elever i läs- och skrivsvårigheter 

redovisas under rubrikerna Att anpassa texter till elevernas kunskaper och Att använda 

kompensatoriska hjälpmedel. 

6.1.1 Att jämföra texttyper 

Alla lärarna berättar att de undervisar om skillnaderna mellan en faktatext och en berättelse.  

Jag börjar i åk 1 att introducera faktatexter, att vi när vi har högläsning […] har jag läst en 

skönlitterär men det kan lika gärna vara en högläsningsbok som är en faktatext. 
 

Erika menar att hon vill använda flera möjligheter att visa på hur de olika texterna är uppbyggda 

i strukturen, vilket kan ge underlag för olika resonemang om innehållet i texterna, beroende på 

om det är en berättande text eller en faktatext.   

Vi har gjort förarbete med att vad är det för skillnad på en berättande text och faktatext i en berättande 

text är det ofta röd tråd och att man inte behöver ha det i faktatext.  

Filippa lyfter upp hur viktigt det är att se att en skönlitterär text har en röd tråd och att 

faktatexten inte är lika beroende av att det som står i texten ska komma i en viss ordning, 

förutom instruktioner, som kommer i en bestämd ordning.  

Man får träna på att lägga ut en redan sönderklippt text först, så sortera det här är berättande det här är 

fakta det handlade om grodor det här vi hade. Och så kom på att sortera även meningarna i rätt ordning. 

Då kom vi på att det fanns en väldigt tydlig ordning på den berättande texten men i faktatexten var det 

mycket som inte spelade någon roll i vilken ordning det kom, om det står först vad de äter och sen var de 

bor det spelar ingen roll så där saker jobbar vi med för att modella och visa visa på.    

Filippa bygger upp kunskap hos eleverna genom att låta eleverna träna på att lägga ihop en 

sönderklippt berättande text och en faktatext i rätt ordning. Genom att göra det kan eleverna 

upptäcka att händelserna i en skönlitterär text måste komma i en bestämd ordning, vilket oftast 

saknar betydelse i en faktatext. Ordningen blir ett språkligt redskap för att organisera texten så 

att alla delar kommer på rätt plats.  

Har jag läst texten, så har de fått jämföra vilken är en faktatext, jag har läst upp en berättelse […] och så 

har de fått säga ja vilken är fakta vilken är berättelse och varför det och så har vi tatt upp ja, vilka ord som 

man ofta har i en faktatext jämfört med en berättelse.  

Erika har låtit eleverna diskutera de olika texternas språkliga drag. Hon har visat på ordval som 

passar för faktatexter och hur det skiljer sig mot skönlitterära texter. Genom att titta på de olika 

texttypernas val av specifika ord kan hon undervisa eleverna om det. Hon vill visa olika ord 

som enligt systemisk-funktionella grammatik är av betydelse för olika genrer.  
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Jobbar vi med faktatexter kanske i sex veckor och då innan vi startar upp den perioden pratar vi om så 

jämför vi texter och pratar om […] är det här i presens eller imperfekt, vi säger nutid och dåtid. 

Erika använder sig av tempus som språkligt redskap för titta på texten tillsammans med eleven. 

Genom att titta på om texten är skriven i nutid eller dåtid, går det i de flesta fall att avgöra vilken 

typ av text det är. De flesta faktatexter är skrivna i presens, förutom historiska beskrivningar, 

som är skrivna i preteritum. Detta kopplar jag till den systemisk-funktionella grammatiken, där 

en del av strukturen är att titta på vilket tempus som används i valet av textsort.   

6.1.2 Att läsa faktatexter  

Alla mina informanter menar att de läser olika typer av faktatexter, för att bygga upp kunskap 

om faktatexter. De flesta använder Cirkelmodellens 2:a fas som grund. 

Cirkelmodellen har varit väldigt tydligt att man verkligen tittar på hur ser en faktatext ut, läser många 

olika faktatexter, barnen läser faktatexter själva. 

Ann har tagit fasta på cirkelmodellens andra fas och är noga med att bygga upp kunskap om 

olika faktatexters struktur, syfte och språkliga drag, som är en del av den systemisk-funktionella 

grammatiken. Ann förefaller läsa flera faktatexter högt för eleverna, för att därefter diskutera 

faktatexters uppbyggnad med dem.  

Förr […] man var inte riktigt lika medveten på om […] det här med cirkelmodellen. […] Det är lättare att 

få med dem […] när man har gjort man har skapat den här spänningen i början, man har tittat på film, 

man har pratat om egna erfarenheter, man har läst någon bok, vi har ja ibland kanske varit iväg och tittat 

på någonting och sen sätta igång och då, då är det alltid mycket lättare och haft texten i läxa. Då alltid 

lättare för dem att att få, jag får med dem och de själva känner och jag upplever att om de haft det i läxa 

då är det lättare. 

Erika beskriver att hennes medvetenhet om att arbeta med faktatexter och att skriva faktatexter 

har ökat i och med att hon börjat arbeta enligt Cirkelmodellen. Hon menar att det är viktigt att 

skapa spänning i början av ett nytt område genom att titta på film, prata om egna erfarenheter 

och har eleverna dessutom läst om ämnet hemma i läxa, är det lätt att få med eleverna i arbetet 

att skriva om det.  

 Ja, de har att läsa den och då ska de inte bara läsa den en gång, utan då ska de läsa varje dag. 

Erika berättar vidare att hon bygger upp förkunskaper inom ett faktaområde innan skrivandet 

börjar. Eleverna läser faktatexten varje dag hemma för att bygga upp en förförståelse av 

faktakunskapen och textens struktur. 
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Hur ser instruktioner ut? Stryka under frågan. Vad är det jag vill veta? Vad är det jag ska göra för 

någonting i olika texter? För de kan se olika ut, de har rätt svårt med instruktioner. 

Instruerande texter kan vara svårt för flera barn, enligt Berit och jag tolkar det som att hon 

tycker att det är viktigt att eleverna får läsa olika instruktioner, för att lära sig hur de är 

uppbyggda.   

När jag hade 3:or det är två år sedan. Då jobbade vi mycket med det dels det här också att prata om, det 

ska ofta vara uppmaningar, det börjar med ett verb, lägg, sitt, ställ eller hämta vad det är att det är 

någonting. Så där och då började jag med den för att de skulle få upp ögonen, för att nu måste jag ju läsa 

igenom det här, sen när jag fortsätter att jobba i det här arbetsområdet. 

Berit beskriver hur hon arbetar med instruerande texter, för att hjälpa eleverna att förstå hur de 

är konstruerade efter vissa mönster med hjälp av de ord som ofta ingår i dessa texter. Hon 

använder den systemisk-funktionella grammatiken, för att visa strukturen och språkliga drag.  

Då gjorde vi olika instruktioner tillsammans, det var att vika olika papper. Vi läste en instruktion och så 

skulle vi vika som det stod tillsammans, gjorde vi och sedan fick de vika två och två och sedan ensamma. 

Här beskriver Berit hur hon arbetar med instruerande text och hon följer cirkelmodellens faser. 

Jag har ovan beskrivet hur hon gått igenom vad som är typiskt för en instruerande text i form 

av ordval och uppbyggnad och nu får eleverna prova på att följa instruktionen, först gemensamt 

och till slut själv. Berit låter eleverna arbeta enligt Vygotskijs proximala utvecklingszon. Det 

man gör tillsammans med någon först, kan man sedan klara av ensam.  

6.1.3 Att förklara ämnesspecifika begrepp 

Det är viktigt att få hjälp med att utöka sitt ordförråd av ämnesspecifika ord och uttryck. Det är 

med hjälp av begreppen som eleverna i fortsättningen ska kunna strukturera och organisera sina 

kunskaper i olika sammanhang.  

1:an 2:an som sagt då gick vi igenom ord och förklarade och sen i läxa och sen bearbetade vi den och 

jobbade med den på så sätt att vi läste den tillsammans.  

Erika förberedde sina 1:or och 2:or på vad texten handlade om genom att gå igenom svåra ord 

i förväg, för att underlätta läsningen av texten för eleverna. När eleverna kom tillbaka till skolan, 

lästes texten ytterligare en gång, vilket jag menar borde förbereda eleverna för att prata om 

textens innehåll och språkliga drag. Det underlättar skrivandet av en egen faktatext och eleverna 

vet vilka ord och begrepp, som är viktiga att få med i det fortsatta skrivarbetet.   
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Det här att hela tiden jobba med begrepp gör vi ju jättemycket, […] om vi jobbar med stenåldern och så 

vidare så jobbar vi ju först med begrepp. Och de fick jobba och ta reda på vad begreppen betydde, betyder 

tidsålder. Vad betyder klimat till exempel? 

Carina lägger stor vikt vid att arbeta med de begrepp, som ingår i arbetsområdet. Hon har 

bestämt i förväg, vilka begrepp som eleverna ska arbeta med. Begreppen blir de språkliga 

redskap, som eleven behöver som stöd i sitt skrivande. 

Då fick de varsitt sånt begrepp i grupp, som de skulle ta reda på och sen så fick de då göra ett collage 

kring det här begreppet och sedan fick de redovisa. 

Carina berättar hur eleverna skulle lära sig begrepp genom att skriva och förklara ett begrepp 

och redovisa det i form av ett collage. Eleverna måste lägga ner arbete på att förklara begreppen 

och visa betydelsen på ett sätt som tilltalar andra. När collagen sitter på väggen blir de också en 

påminnelse om vilka begrepp, som är viktiga att lära sig och som ska finnas med i elevernas 

egna texter.  

Samlar ord som är ämnesspecifika, som hör till just det här området och har det som ordlistor uppe i 

klassrummet. Så att det blir lättare sen, när de ska producera egna texter och använder de rätta begreppen.     

Ann försöker ge eleverna möjlighet att lära sig de ämnesspecifika ord som hör till ett område. 

Efter att ha läst och diskuterat faktatexter kan elever och lärare komma överens om vilka ord 

som är viktiga inom området. För att underlätta elevernas skrivande, sätts de upp på väggen. 

Det blir ett stöd för eleverna att kunna se vilka relevanta begrepp som ska finnas med i texten. 

Det blir också ett tydligt sätt att visa att det är runt de ämnesspecifika orden, som en faktatext 

ska byggas. Jag kopplar det till den systemisk-funktionella grammatiken, där fackuttryck är en 

viktig del i skrivandet av faktatextens meningar.  

Jag har förberett stödord och då kan det varit på ett både att jag satt upp stödorden här med bilder till och 

sen får de dem på bänken. 

Erika har bestämt vilka ord som är viktiga och bör finnas med i elevernas texter. Hon förstärker 

dessutom vad orden är för något genom att sätta upp bilder till, vilket underlättar för elever i 

läs- och skrivsvårigheter men även blir en förstärkning för elever som läser enligt svenska som 

andraspråk.  

6.1.4 Att anpassa texter till elevernas kunskaper 

Det är svårt att hitta färdiga texter, för att använda i undervisningen. Det framkommer att lärarna 

oftast sätter ihop egna texter, för att anpassa textens innehåll till eleverna, för att stötta dem på 
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den nivå, där de befinner sig. Texterna anpassas för att ligga inom elevernas proximala 

utvecklingszon.   

Det här med texter tycker jag alltid är svårt att hitta bra texter och det ska vara på rätt nivå, för de är på 

så olika nivå också. 

Berit försöker hitta olika texter, som ska användas i modelleringen av texter innan skrivandet 

börjar. Eleverna har olika förkunskaper och svårigheten är att bemöta dem på deras nivå. Hon 

försöker anpassa texterna utifrån vilka elever hon har, vilket gynnar elever i behov av stöd.  

Läroböckerna har vi använt en del, svenska djur en del, så får man ju försöka hitta och leta i andra böcker 

och ibland får man också ta med mellanstadietexterna och jobba lite med dem, för de är ganska torftiga 

stundtals i lågstadiet. 

Berit fortsätter att berätta om problemet med att hitta lämpliga texter. När det gäller lågstadiets 

texter, uppfattar jag det som att de är mer tillrättalagda mot elever på lågstadiet och innehåller 

inte begrepp och formuleringar som behöver utredas. Berit försöker hitta texter som också kan 

utmana läsaren av dem, för att eleverna ska få möjlighet att utöka sitt ordförråd, vilket gynnar 

elever, som kommit långt i sin läsning men även elever i behov av stöd.  

Vi har gjort så nu med våra 1:or, för vi har ju 1:or att vi startade typ andra veckan med att de fick 

faktatexter i läsläxan, som vi hade gjort olika nivåer på. 

Carina och Doris har själva satt ihop texter, som eleverna fått i läxa, för att träna på att läsa en 

faktatext. De har också svårt att hitta en faktatext som kunde passa de olika nivåer som eleverna 

var på i sin läsning. Samma text används på olika sätt, för att hjälpa varje elev framåt i sitt 

lärande. Citatet visar också att lärarna tycker att det är viktigt att redan i åk 1, börja med att 

både läsa och skriva faktatexter.  

Svenska djur och skrev vi ut och vi har själva satt ihop den utifrån det. 

Carina och Doris skrev sin faktatext för att det skulle passa åk 1-elever. Båda tycker att det är 

viktigt att kunna styra ordvalet i texten för sina elever. Lärarna utgår från den proximala 

utvecklingszonen, genom att anpassa texten till elevernas nivå och utgå därifrån, för att öka 

elevernas lärande.  

De fick dem med hem först och sedan efter det på efterarbetet, började vi prata om vad en faktatext var 

att den måste vara sann och man får inte hitta på. 

Uttalandet kommer från Carina, och visar att hon använder läsläxans faktatext för att förklara 

vad en faktatext är, förutom att träna på läsning av olika ord och att lära sig fakta. Det blir en 
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träning inför elevernas eget skrivande, när det gäller att tänka på att bara skriva fakta och inte 

vad de tycker om olika saker. 

Jag har tatt ur ibland är det ofta har det varit läromedelsböcker, ibland har det varit […]  hittat på lektion 

eller på nätet. Ibland har jag hittat på nätet som jag fixat till och så att det blir bra. 

Erika har satt ihop sin egen text, för att anpassa texten till de elever som hon har i klassen. Hon 

ändrar i texterna för att tydliggöra strukturen och för att kunna styra ordvalet, så att det passar 

de elever hon har i klassen. Erika använder orden ”fixa till”, vilket jag tolkar som att hon även 

tänker på elever i behov av stöd. När hon säger att hon ”hittat på lektion”, syftar hon på sajten 

lektion.se, som lärare har tillgång till genom att ansöka om medlemskap. Det är en bank av 

olika lektionsförslag.  

6.1.5 Att använda kompensatoriska hjälpmedel 

Lärarna har tankar om hur elever i läs- och skrivsvårigheter kan få stöd i sitt arbete med 

faktatextskrivande. Eleverna använder olika kompensatoriska hjälpmedel, för att utveckla sitt 

läsande och skrivande. För att kunna skriva en faktatext måste eleverna kunna ta till sig det som 

står i olika läromedel eller i böcker. De elever som är i svårigheter ska kunna återge viktig 

information i sina egna faktatexter och för att kunna göra det, behöver eleven oftast lyssna på 

texter eller se filmer, eftersom det egna läsandet kan vara för krävande. 

Svenska djur har ju fördelen att många av texterna kan du lyssna på och det är även via paddan att man 

kan ha talsyntes och lyssna på texterna, om texterna blir för mastiga läsandet, om de inte har kommit så 

långt i läsandet så kan man alltid lyssna till texterna. 

Ann berättar hur hon använder ”svenska djur”, som är en sida på nätet (svenska-djur.se) som 

eleverna har tillgång till. Sidan har texter i tre svårighetsgrader. Jag tolkar uttalandet som att 

det är för svårt för elever i lässvårigheter att kunna läsa texten själv och komma ihåg vad det 

handlar om och därför får de lyssna till texten med hjälp av talsyntesen. Med hjälp av 

talsyntesen kan eleven lyssna på mer text än vad som är möjligt för dem att läsa själva.  

Om man ska läsa in en text att de får lyssna ganska mycket, sen har ju Inläsningstjänst so-boken till 

exempel och no- boken också inläst. 

För att kunna ta del av lärobokstexter har Ann möjlighet att låta eleverna lyssna på texten på 

”Inläsningstjänst”. Hon tycker att det är viktigt att elever som inte kan läsa har möjlighet att 

lyssna på ämnesinnehållet. Samtidigt som de lyssnar på läroboken, har de också möjlighet att 

ta till sig hur lärobokens faktatext är uppbyggd. Jag tolkar det som att Ann i vissa fall också 

läser in texter, som eleven/eleverna har möjlighet att lyssna på.  
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”Inläsningstjänst” är en sida på nätet (inlasningstjanst.se) som eleverna i kommunen har 

möjlighet att använda. Varje elev har sin egen inloggning och en egen ”bokhylla” på sidan, där 

läraren kan lägga böcker som eleven behöver i sitt skolarbete.  

6.1.6 Sammanfattning 

Samtliga lärare börjar med att lära eleverna i klassen vad som är skillnaden mellan en berättande 

text och en faktatext. Det gör de genom att prata om den röda tråden, som måste finnas i en 

skönlitterär text men inte i en faktatext. Filippa låter eleverna plocka ihop sönderklippta texter, 

för att synliggöra den röda tråden. Ordningen blir ett språkligt redskap, för eleverna. Erika 

beskriver hur hon låter eleverna titta på ordvalet i texterna, eftersom det är enligt SFG 

(systemisk-funktionella grammatiken) en del av genrevalet. Utifrån SFG undervisar lärarna 

om faktatexternas struktur, syfte och språkliga drag. Det är viktigt att påpeka för de yngre 

eleverna att texterna innehåller ”bara” fakta och inget eget tyckande. Innan skrivandet börjar 

låter lärarna eleverna läsa och lyssna på flera olika faktatexter, vilket är ett led i deras arbete att 

modellera texter. Lärarna upplever att det är ett problem att hitta lämpliga faktatexter. Därför 

sätter de själva ofta ihop faktatexter som ska passa deras elever i klassen, så att de ligger inom 

det som Vygotskij kallade den proximala utvecklingszonen. Lärarna arbetar också mycket med 

ämnesbegrepp, som blir ett språkligt redskap för eleverna när de sedan ska skriva egna texter. 

Dessa begrepp sätts upp på väggen och Erika beskriver hur hon även kompletterar orden med 

bilder, för att på så sätt förstärka dessa för elever i behov av stöd och för de elever som läser 

svenska som andraspråk. Berit beskriver hur hon försöker hitta texter, som också utmanar 

eleverna i deras arbete med begrepp, för att ytterligare försöka förstärka elevernas ordförråd. 

De elever som har läs- och skrivsvårigheter får lyssna på lärobokstexter eller andra texter som 

används i undervisningen, eftersom det är viktigt att bygga upp faktakunskaper innan skrivandet 

av egna texter börjar.  

6.2 När skrivandet håller på 
Efter att lärarna har visat hur olika faktatexter kan vara uppbyggda, börjar skrivandet av en 

gemensam text. Rubrikerna Att skriva text gemensamt, Att använda begrepp under skrivandet, 

Att skriva i expertgrupper och Att använda språkliga redskap svarar på den första 

frågeställningen om hur lärare undervisar eleverna i faktatextskrivandet. Under rubrikerna Att 

ge mer stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter och Att använda kompensatoriska hjälpmedel 

redovisas för hur de stöttar elever i läs- och skrivsvårigheter.  
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6.2.1 Att skriva text gemensamt 

Lärarna berättar att klassen skriver faktatexter gemensamt först, för att eleverna ska lära sig att 

bygga upp en text. Här grundläggs kunskaperna i den proximala utvecklingszonen, genom att 

läraren blir den medierande resurs, som överför kunskaperna med hjälp av språket till eleverna.  

En gemensam först för att modellera.  

Ann följer cirkelmodellen och gör det som fas 3 omfattar, vilket innebär att skriva en text 

tillsammans med eleverna, för att de ska förstå att de måste tänka på både innehållet, strukturen 

och vilka ord de ska välja till den typ av text de skriver, utifrån den systemisk-funktionella 

grammatiken. Ann lär ut kunskapen om hur texten ska struktureras genom kommunikation, 

aktivitet och samspel mellan henne som en erfaren textskrivare och eleverna som är i början av 

sitt lärande av hur texten ska byggas upp.  

Så har vi skrivit en gemensam först, faktatext helt gemensam. Och då gör vi på det sättet gemensamt att 

vi hjälps åt jag skriver upp stödord på tavlan och sen hjälps vi åt å och skriva en sån här liten faktatext. 

Och får dom räcka upp handen här och så tar vi meningen och så kanske vi fyra fem förslag, och så tar vi 

den som vi tycker och så enas vi högt här, vilken som mening som vi tyckt var bäst och så tar vi den då. 

Erika beskriver hur klassen skriver en gemensam faktatext. Hon använder sig av ett 

demokratiskt tillvägagångssätt genom att eleverna har möjlighet att ge förslag på meningar och 

får vara med och bestämma vilken de ska välja.  Det blir ett aktivt sätt att se, vilket som är den 

bästa formuleringen, för att skapa förståelse. Det blir också ett aktivt sätt att se hur språket kan 

användas för att på bästa sätt formulera meningar, så att kunskapen om ämnet blir synligt. I 

denna dialog kan tänkandet internaliseras hos eleven hur en tydlig mening kan formuleras. 

Små barn skriver ju av texter för att träna sig i hantverket att skriva, så jag använder ju faktatexter ganska 

tidigt. 

Filippa är mer inriktad på själva skrivandet och att eleverna ska lära sig forma bokstäver, skriva 

ord, lämna mellanrum mellan orden, men samtidigt lär de sig också hur en mening är 

formulerad. De får tidigt lära sig hur tal och skrift byggs upp med hjälp av läraren som en 

medierande resurs för språket.  

Vi är i alla fall ganska noga där i början att vi leder dem när vi skriver, så vi skriver inte bara på tavlan 

utan vi tar bokstav för bokstav. Säger till exempel att nu ska vi skriva ”ekorren äter frön”. Då säger man 

liksom att alla ska skriva ekorren äter frön, nu sätter alla pennan och så börjar vi däruppe och ska vi ha E 

som i Ekorre och sen leder man dem liksom med varje bokstav. Så eftersom de tränar nu på att forma 

bokstäverna också, det gör ju också att ingen kommer efter, utan alla alla hänger med och det blir 
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ordentligt. Och de får en repetition hela tiden på hur de ska skriva. Så vi leder dem ganska mycket nu i 

början. 

 

Här beskriver Carina hur hon skriver faktatext tillsammans med 1:orna, för att de dels ska träna 

på att skriva en faktatextmening men även träna att skriva bokstäver. Noggrannheten i 

skrivandet ska ge alla elever en möjlighet att följa med oavsett förmåga att forma bokstäver. 

Det blir också en tydlig beskrivning hur en mening skrivs med hjälp av bokstäver och 

mellanrum mellan orden, som även elever i läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att vara med 

på, med tanke på att hon säger ordet ”alla”, två gånger efter varandra.   

 
Sen att går att spalta upp det i underrubriker eller frågor, som gör att det blir lättare för dem och oftast 

ganska korta och tydliga meningar. Därför tycker jag också att det är lättare att börja med faktatexter. Det 

duger med att grodan äter flugor eller insekter eller vad man vill kalla det, så blir det en mening, så är det 

klart så är det en punkt så är det färdigt.  

Med hjälp av underrubriker och frågor hjälper Filippa eleverna att plocka ut det som är viktigt 

i en text. Det underlättar sedan när meningar ska formuleras om det som eleverna ska skriva 

om. Med hjälp av underrubrikerna lär Filippa eleverna att organisera texten, så att innehållet 

kommer under rätt underrubrik.  

Alltid faktiskt, alltid stödmeningar och då säger jag också att man måste inte använda det. […] Men 

känner man för, vi har pratat om att man måste variera meningarna och äh, ja, det finns ju många som 

behöver dem här - sva eleverna som behöver det, så dom tar alltid hjälp av dom här, det märker jag ju sen 

när jag läser dem men det är ju många som inte gör det också.  

Erika stöttar sina elever med hjälp av stödmeningar, som de kan använda sig av, vilket vissa 

elever tycker är bra och använder sig av dem.  Det hjälper eleverna att få ett varierat språk i sina 

texter, så att de inte upprepar samma ord eller börjar meningarna på samma sätt. Erika, som har 

erfarenhet av hur meningar kan skrivas och hur de kan varieras, ger eleverna möjlighet att 

tillgodogöra sig den kunskapen. Utifrån den systemisk-funktionella grammatiken, kan läraren 

stötta eleverna i deras ordval, beroende på vilken typ av text som eleverna ska skriva.  

6.2.2 Att använda begrepp under skrivandet 

Lärarna fortsätter att arbeta med begrepp, när själva skrivandet har kommit igång. 

Vi har gjort egna små faktakort till det här och då kan de komma till att skriva av små fakta och 

definitioner, som i geometri till exempel, om de ritar en rad med rätvinkliga trianglar, så skriver de av en 

definition från ett faktakort, en rätvinklig triangel och en rät vinkel, så att man liksom bygger ordkunskap. 
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Filippa har gjort faktakort, där olika begrepp finns som eleverna skriver av och på så sätt lär sig 

eleverna nya ord och utökar därmed sitt ordförråd. Begreppen är språkliga redskap som de kan 

använda i sina texter och i andra sammanhang.  

6.2.3 Att skriva i expertgrupper 

Lärarna använder sig av olika former av grupparbeten, för att eleverna i samspel med varandra 

ska kunna stötta alla i gruppen.  

Tänker just på det här producera en faktatext till att det ska ha en mottagare. Har vi gjort expertgrupper, 

har vi använt en del att man specialiserar sig en grupp på ett ämne.  

Carina och Doris anser att eleverna får en autentisk åhörare av sin text, när de använder sig av 

expertgrupper. Det innebär att några elever hjälps åt att skriva en text, som var och en ska 

redovisa i en annan grupp av elever, hemgrupper, vilket jag redogör för under rubriken 6.3.1 

Att läsa upp texter och få möjlighet att få respons.   

De fick nog titta på dem och diskutera och försöka och prata ihop sig i den här expertgruppen, så fick de 

skriva ner någonting. 

Ann använder sig av samma koncept med expertgrupp. Eleverna får träna på att genom samspel 

med andra skriva en faktatext om ett specifikt ämne. Varje elev som ingår i gruppen skriver ner 

det som de kommer överens om, eftersom var och en ska kunna redovisa den text som de skrivit 

tillsammans.  

6.2.4 Att använda språkliga redskap 

Alla lärarna använder olika grafiska modeller, som fungerar som språkliga redskap i 

undervisningen, för att underlätta för eleverna i deras kunskapsinhämtning och för att de sedan 

ska ha lättare för att skriva en text.  

Jag har i alla fall arbetat mycket med olika tankestrukturer. Och dem har vi haft med hela tiden i 

cirkelmodellen, för att hela tiden modella de olika strukturerna och fyllt i själva först, har de gjort i grupp, 

sen kanske i par, sen själv, så att man verkligen nöter alla barn. 

Ann använder sig av flera grafiska modeller och att hon visar eleverna genom att modellera hur 

de ska använda dem. Efter att de gjort dem i grupp har de fått fylla i dem två och två och sedan 

självständigt för att de ska bli helt säkra på hur de kan ha dem som stöd i sitt arbete. Läraren 

arbetar utifrån Vygotskijs tanke om den proximala utvecklingszonen, att läraren med sin 

erfarenhet visar eleverna hur de ska använda grafiska modeller, för att eleverna sedan ska kunna 

använda dem på egen hand.  

Ett sätt att börja ta ut fakta, göra mindmap. 
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Filippa ser tankekartan som ett språkligt redskap, som kan användas till att plocka ut viktiga 

ord, för att sedan kunna organisera texten utifrån dessa betydelsebärande begrepp.  

Som lite stöttor, jag har använt många olika varianter av sexfältare, för att kunna få in rubrikerna.     

Ann vill ha en grafisk modell, där eleverna har fått rubrikerna för att det ska bli lättare för 

eleverna att veta vad de ska skriva faktameningar om. Med hjälp av rubrikerna på varje fält, 

kan eleverna organisera sin text.  

VÖL – diagram vad vi vet vad vi önskar att veta och vad vi lärt oss. 

VÖL-diagrammet3 blir ett språkligt redskap för att ta reda på vad eleverna vet innan Ann börjar 

ett ämnesområde, och med VÖL-diagrammet kan hon se vad eleverna är intresserade av att lära 

sig mer om. När arbetet är avslutat kan eleverna fylla i vad de lärt sig. Här möts eleverna av ett 

kommunikationsorienterat synsätt, där Ann tar reda på var eleverna befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen, innan hon startar med ett nytt arbete. VÖL- diagrammet blir utgångspunkten 

för elevernas möjliga lärande i den kommande utvecklingsfasen.  

Det är 3:or och så här gjorde vi sen, […] ta fram ett Venndiagram och jämför två av dina dinosaurier som 

du har forskat om. 

Carina har använt ett Venndiagram4, för att eleverna ska jämföra två av sina dinosaurier. Det 

blir ett sätt för eleverna att fördjupa sina kunskaper om dinosaurierna, när de ska leta reda på 

likheter och skillnader hos dinosaurier.  

Venndiagram att man jämför likheter och skillnader såna saker genom olika faktatexter, det är ju det här 

att jämföra olika källor. 

Ann använder Venndiagrammet när olika källor används. Eleven måste studera texterna mer 

ingående för att hitta likheter och skillnader och på så sätt ökar de sin kunskap inom området. 

De kommer också medvetet eller omedvetet se likheter och skillnader på texternas uppbyggnad.  

6.2.5 Att ge mer stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter 

Lärarna underlättar för eleverna i deras skrivande. 

1:an 2:an hade vi så att två och två jobbade tillsammans efter att vi skrivit gemensamt. Nu här i 3:an har 

vi gjort så att man får välja att antingen […] när du ska skriva din egen faktatext nästa gång, då har de fått 

                                                 
3 VÖL- diagrammet, består av tre spalter, som har följande rubriker: Vet redan, Önskar veta, Lärt mig. Först 

skriver eleven vad hen redan vet om ämnet och vad hen önskar lära sig mer om, för att sedan när arbetsområdet 

är färdigt, fylla i det nya som hen lärt sig.  
4 Venndiagrammet består av två ringar, som överlappar varandra och används för att hitta likheter och skillnader 

mellan två texter. I överlappningen skrivs likheterna och i de yttre områdena, det som skiljer.  
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välja antingen vill du göra den själv eller också två och två eller tillsammans med mig och de som ville 

har suttit i en liten halvmåne.  

Erika låter eleverna välja hur de vill skriva sin faktatext, i par eller själva. Hon anser att det 

finns några elever som behöver lite extra stöttning och då ger hon dem det genom att de skriver 

tillsammans med henne. Även här fungerar Erika som en medierande resurs i form av den med 

mer erfarenhet av att skriva, när hon stöttar eleverna i deras eget skrivande. Den vuxne har 

kunskapen om de språkliga redskap, som behövs för att skriva och för att strukturera upp en 

text. Den erfarenheten kan hon överföra på de elever som känner sig osäkra att skriva på egen 

hand i början.  

Inte skriva lika många meningar. 

Doris anpassar sina krav på eleven, i förhållande till elevens förmåga att producera text.  

Dels kan de behöva mer stöd i strukturen att få mer modellhjälp. 

Berit ger eleven mer stöd med hur strukturen för hur en text ska se ut, genom att titta på en eller 

flera modelltexter. På så sätt får eleven fler språkliga redskap, vilket underlättar för eleven att 

skriva en egen text.   

6.2.6 Att använda kompensatoriska hjälpmedel 

Alla lärarna uppger att elever i läs- och skrivsvårigheter använder talsyntesen ClaroRead. 

Skriver på datorn och vi använder ClaroRead jättemycket.  

Citatet kommer från Carina och gäller elever i läs- och skrivsvårigheter. ClaroRead är en 

talsyntes som kan läsa upp text men ger även eleven möjlighet att höra bokstavsljuden när hen 

skriver och sedan blir både ord och mening uppläst, varefter texten produceras. Det ökar 

möjligheten för eleven att kunna skriva självständigt. 

Sen har jag lärt mig nu på paddan, för att prata in, så att det kommer som text sen. 

Berit visar, hur elever kan prata in en mening med hjälp av en Ipad. Det här är ytterligare ett 

sätt för barn i läs- och skrivsvårigheter att skapa texter.  

6.2.7 Sammanfattning  

Faktatextskrivandet börjar med att alla skriver en gemensam text, för att lära sig hur den kan 

organiseras. Läraren blir en medierande resurs för eleverna i deras språkutveckling och 

kunskapen om att skriva en faktatext sker i den proximala utvecklingszonen. Det eleven kan 

göra tillsammans med en mer erfaren person kan hen sedan göra på egen hand. Eleven får på 

så sätt stöd i att lära sig struktur och ordval utifrån den systemisk-funktionella grammatiken 
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genom kommunikation och samspel, på ett aktivt sätt tillsammans med läraren. En lärare 

genomför skrivandet på ett demokratiskt sätt genom att eleverna får ge flera förslag på 

meningar, sedan bestämmer de tillsammans vilken mening som ska väljas. På så sätt får 

eleverna också möjlighet att upptäcka vilken mening, som kan vara den bästa formuleringen 

för att innehållet ska bli tydligt. Carina och Doris stöttar elever i läs- och skrivsvårigheter, 

framför allt i början av skrivinlärningen, när de tillsammans skriver meningar genom att forma 

bokstäver och hur det ska göras mellanrum mellan orden. Erika har alltid stödmeningar, som 

eleverna kan använda när de ska skriva en text. På så sätt kan hon lära eleverna hur meningar 

kan varieras. Erika låter eleverna välja att skriva i par eller ensamma efter den gemensamma 

texten. De elever som känner att de inte klarar av att skriva i par eller ensamma, får skriva texten 

tillsammans med henne, för att få ytterligare stöttning i sitt skrivande. Även under skrivandet 

arbetar Filippa med begrepp, genom att eleverna får skriva faktakort om orden. Genom att 

skriva begreppen blir det ett led i inlärningen av fackuttryck, som kan bli ett språkligt redskap 

i andra texter och sammanhang. Eleverna ingår i grupper, som lärarna kallar expertgrupper där 

de i samspel skriver faktatexter tillsammans. Alla lärarna använder sig av olika grafiska 

modeller som språkliga redskap, för att underlätta kunskapsinhämtningen, när faktatexterna ska 

skrivas. De blir ett hjälpmedel för att organisera och strukturera texterna. Med hjälp av t.ex. en 

tankekarta kan eleverna få hjälp att plocka ut viktiga begrepp, som kan fungera som 

underrubriker, där olika fakta kan föras in. Berit beskriver hur hon och eleverna arbetar med 

hjälp av olika grafiska modeller tillsammans och sedan får eleverna arbeta parvis med dem för 

att till slut arbeta på egen hand. Det blir ett arbete utifrån den proximala utvecklingszonen 

genom att de arbetar i den här ordningen. Eleverna i läs- och skrivsvårigheter använder 

talsyntesen ClaroRead när de skriver sina texter. Med hjälp av den kan de både lyssna på texter 

och lyssna på bokstavsljud, för att sedan lyssna på ord och meningar som de skrivit. En av 

lärarna har börjat använda en app, där elever i läs- och skrivsvårigheter kan prata in sina texter 

och sedan få dem utskrivna.  

6.3 Efter skrivandet 
Undersökningen gjordes främst för att lärare skulle beskriva hur de arbetar med skrivandet av 

faktatexter, därför redovisar jag kortfattat vad som händer när skrivandet är klart. Under 

rubriken Att läsa upp texter och få möjlighet att få respons redovisas forskningsfrågan Hur 

beskriver lärare att de undervisar elever i att skriva faktatexter? och under rubriken Att bedöma 

elevernas texter redovisas för både frågan Hur beskriver lärare att de undervisar elever i att 
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skriva faktatexter? och frågan Hur beskriver lärare att de undervisar för att stötta elever i läs- 

och skrivsvårigheter i skrivandet av faktatexter? 

6.3.1 Att läsa upp texter och få möjlighet att få respons 

När eleverna har skrivit klart sin text, läser hen upp den för en klasskamrat. 

Sen får de alltid läsa upp sina texter. 

Eleverna får en mottagare till sin text, när de läser upp texten för en kamrat. Det möjliggör 

också för eleven att få respons på sin text.   

Redovisa det i de här andra grupperna, tyckte de var kul. 

De som skrivit en text i expertgruppen deltar sedan i en hemgrupp, som består av elever från 

flera andra expertgrupper. I den gruppen redovisar var och en vad de har skrivit fakta om. På 

så sätt får faktatexten en mottagare. De som lyssnar har också möjlighet att träna att skriva ner 

viktiga fakta. Varje elev får vara aktiv i flera led, samla in fakta, skriva och redovisa.  

Men vi har nog gjort det både strukturerat och ostrukturerat, både med bara sådana där avpricknings. 

Fanns det tydliga rubriker? Fanns det tydliga underrubriker? Var det liksom, hör det till saken? Hör det 

ihop det som ska höra ihop? Lite sådär och de har fått läsa varandras texter eller bara att de har fått säga 

två saker som var bra och en sak som inte var bra. 

Berit berättar om olika typer av respons, som kan användas efter skrivandet. Det kan vara både 

lärare och elever som ger respons. Läraren har gjort olika checklistor, som eleverna kan använda 

och att eleverna använder det som ibland kallas ”two stars and a wish”5. 

Sedan skulle de också ha som läxa att de skulle tillverka någon form av instruktion. Att skriva en 

instruktion hemma, så skulle de ta med sig den och byta med bordsgrannen, så skulle bordsgrannen kunna 

utföra den här. Så skulle de få respons på den. Jag kunde inte göra den här för den var inte så tydliga steg 

och den blev nog inte som du tänkt dig eller blev det som du hade tänkt dig. 

Under rubriken Att läsa faktatexter, har jag citerat Berit som beskrivit sitt arbete med 

instruerande text. Här beskriver hon hur hon fortsätter med arbetet av instruktioner. Här måste 

eleverna konkret visa att de förstått hur en instruerande text ska vara uppbyggd och de fick 

också svar på om de hade skrivit en tydlig instruktion, som gick att genomföra på ett bra sätt.  

Vi gjorde spel, man hittade på egna spel och skrev instruktioner till och så spelade med varandras och 

gav varandra respons på den biten. 

                                                 
5 Eleven får respons av en kamrat som säger två saker som är bra om arbetet och en sak som kan förbättras.  
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Här beskriver Ann hur hon arbetade med instruerande text, när hon kom fram till att eleverna 

själva skulle börja skriva instruktioner. Det går att träna instruerande text, på ett lekfullt men 

ändå lärorikt sätt.  

6.3.2. Att bedöma elevernas texter 

Lärarna bedömer och ger respons på elevernas texter utifrån syftet med texten.   

Då tar jag in och läser igenom dem och ibland så bestämmer jag mig för att nu ska jag rätta stavfel, jag 

kan rätta stavfel här och ibland så bestämmer jag mig för att jag ska inte rätta stavfel för det är inte det 

som är syftet med den här texten. Nu ibland kan jag tycka det också utöver det andra och sen ja men nån 

sån här feedback att ja, här har du ja bra meningar eller ja bra titel. 

Erika läser alltid igenom elevernas texter men har lite olika syften för vad hon bedömer, 

beroende på vad det är för text. Hon ger någon form av feedback till eleverna om deras texter.  

Det är så väldigt olika också, vad jag kan rätta för olika barn, beroende på hur långt de har kommit i, så 

brukar jag fokusera på olika saker. Nu har vi mycket på stor bokstav och punkt, när de var yngre var det 

mellanrum mellan ord, rätt på raden och sådana här saker. Stavning är fortfarande helt okej för alla, helt 

perfekt är det inte för någon i trean. Det är väldigt olika är det, då en text som de har hittat på själva och 

inte skrivit av, skriver de av ska den vara rätt men har de hittat på själva då är det lite olika hur hård jag 

är på stavningen. 

Filippa bedömer texten utifrån vilken elev det gäller. Hon känner sina elever och anpassar sina 

krav utifrån varje elev och vad som skrivits.  

För att när de är så här pass små, det blir så mycket fel, så att de de tröttnar på att skriva, om de ska hålla 

på att sudda och ändra hela tiden. Alltså själv är jag mer noga med att det blir någon mening och att man 

förstår. Ja, är det något som ska sättas upp eller visas upp, då är det en annan sak. Men om man ska ha 

det för att träna med, för jag säger ju till barnen att i skolan ska man träna och det får bli fel, det gör 

ingenting, utan vi jag ser ju vad du behöver träna och så tränar vi på det. Så att det blir lite grann 

motsägelsefullt om jag sen pettimetrar och rättar allting.  

Uttalandet kommer också från Filippa. Hon tycker att det är viktigt att eleverna får möjlighet 

att träna mycket i skolan och skulle eleverna få skriva om mycket, skulle deras arbetslust 

släckas. Däremot vill hon inte att det som sätts upp på väggarna ska ha några stavfel.  

Vi rättar nog ganska mycket men sen är det olika, olika hur mycket de skriver. De som har svårt kanske 

skriver tre meningar och andra skriver åtta meningar och ibland kan man inte rätta allt. Men det beror lite 

på vad syftet är, ska det sitta uppe på väggen som ett collage eller någonting då ska det vara rätt, tycker 

vi, annars så befäster de fel genom att titta på det. 
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Carina och Doris tycker också att det är viktigast att rätta elevernas texter om de ska upp på 

väggen, och för övrigt ser det lite olika ut, beroende på vad läraren väljer att fokusera på i sin 

återkoppling till eleverna.  

6.3.3 Sammanfattning 

Lärarna beskriver att texterna får en mottagare om de läses upp för en annan elev eller för 

läraren. Flera av lärarna använder sig av expert- och hemgrupper, för att eleverna ska vara aktiva 

på många olika sätt, både som skrivande, redovisande och lyssnande. På så sätt får också eleven 

som skrivit texten respons, av den som lyssnar. Berit använder sig av checklistor, där eleven 

själv kan kontrollera att hen fått med t.ex. rubriker, underrubriker och att innehållet kommit på 

rätt ställe i texten. En annan form av respons är att säga två saker som är bra och en sak som 

kan förbättras, ”two stars and a wish”. Genom att utföra en instruktion, som en annan elev 

skrivit, fick eleven som skrivit respons på sin instruktion, om den var genomförbar eller inte. 

Lärarna beskriver att de anpassar sin bedömning och feedback utifrån vilken elev det gäller, 

men de tar också hänsyn till texttyp och vad som skrivits. Filippa beskriver att hon tycker att 

det är viktigt att eleverna får många möjligheter att träna i skolan och att det är viktigt att inte 

påpeka fel, som eleverna gör, för det skulle hämma deras arbete i skolan. Däremot anser flera 

lärare att om det är något som ska sättas upp på väggen är det viktigt att det är rätt stavat, för 

att inte andra elever ska befästa några fel.  

7 Diskussion 
Syftet med min undersökning, är att få mer kunskap om faktatextskrivande på lågstadiet genom 

att intervjua lärare på skolor med höga resultat på nationella proven. I det här kapitlet tar jag 

upp vad mina informanter har beskrivit för mig om sitt arbete och vad forskarna redovisar 

utifrån sina undersökningar i kapitlet Tidigare forskning. Jag kommer också att knyta det till 

mina Teoriperspektiv, det sociokulturella perspektivet, speciallärarperspektivet och den 

systemisk-funktionella grammatiken.  

I min undersökning framkommer det att alla lärarna börjar med att eleverna ska lära sig hur en 

faktatext skiljer sig från en berättande text. Lärarna stöttar sina elever på olika sätt för att de ska 

se att en berättande text är beroende av att innehållet kommer i en speciell ordning men att det 

har mindre betydelse i en faktatext (med vissa undantag, t ex instruktioner). Det blir ett språkligt 

redskap att lära sig hur en text ska organiseras beroende på vilken typ av text det är. Lärarna 

använder den systemisk-funktionella grammatiken när de lär eleverna vilka ord som är typiska 

för de olika texterna. De använder också tempus som ett språkligt redskap, när de låter eleverna 

studera texterna, för att se om de är skrivna i nutid eller dåtid. Eleverna får genom lärarnas 
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modellering lära sig hur en faktatext är strukturerad. Parr och Jesson (2016) menade att lärarna 

för åk 1-2 och 3-4 ansåg att det var viktigt att lägga tid på modellering och att lärarna tänkte 

högt under tiden som de gjorde det. Jasmine och Weiner (2007) ansåg att Writing Workshop 

var en effektiv metod att arbeta med skrivning, eftersom det var en strukturerad metod där 

lektionen inleddes med att lärarna modellerade texten som skulle skrivas. Modelleringen är 

viktig, för att eleverna ska förstå de språkliga mönster, som olika faktatexter är uppbyggda 

kring. Säljö (2007) menar att det är i skolan som eleverna får lära sig hur tal och skrift byggs 

upp utifrån den kultur som råder i samhället. Det flera forskare (Thwaite, 2006, Ledin m.fl., 

2010) kom fram till, var att det kan bli allt för strukturerad form på själva texten, om 

modelleringen följer allt för strikt efter genrepedagogiken. Ledin m.fl. (2013) menar ändå att 

genrepedagogiken är ett sätt att utveckla elevernas skrivande, om eleverna uppmärksammas på 

att texter ofta består av flera textsorter.  

Lärarna i min studie lade ner tid på att hitta texter som passade deras elever eller skrev ibland 

egna texter för ämnesområdets ändamål. Pedagogerna ville att texterna både till innehåll och 

form skulle passa deras elever, för att hjälpa dem att utvecklas i deras proximala utvecklings-

zon. Texterna anpassades utifrån ett relationellt perspektiv, där varje elev kan delta på sina 

villkor och utvecklas. Calkins och Ehrenworth (2016) menar att det vore bra om lärare på en 

skola började titta på texter tillsammans, för att avgöra vad som är en bra text och för att få ett 

gemensamt språk inom skrivandet. De anser att det borde byggas upp portfolier med 

modelltexter på skolorna, för att på så sätt öka likvärdigheten mellan klasser och hur 

instruktioner ges till eleverna. Parr och Jesson (2016) menar att eleverna måste 

uppmärksammas på vad en bra text är och få tydliga kriterier för det.  

En av lärarna arbetade med att lära eleverna begrepp, genom att antingen gå igenom orden i 

förväg, för de yngre eleverna i åk 1-2, medan de äldre eleverna i åk 3 själva fick upptäcka vilka 

ord, som var nya eller svåra. Eleverna hade då lärt sig strategier, för hur de skulle göra med de 

nya orden. När läraren tog ut ord i förväg skrev hon upp dem på tavlan och försåg orden med 

bilder som stöd. Två andra lärare gick igenom texterna och de ämnesspecifika orden skrevs upp 

på en lista som sattes upp på väggen. På en skola lät lärarna eleverna gör collage för att lära sig 

nya begrepp. Säljö (2007) menar att flera begrepp innehåller en samlad kunskap, som bildats 

under en lång tid. Det är viktigt att eleverna lär sig begreppen och kunskapen om vad orden 

betyder på djupet, för att kunna använda dessa i andra sammanhang än just den faktatext som 

eleverna ska skriva om i ett specifikt undervisningsområde i skolan. Här kan specialläraren 

stötta de elever som är i behov av stöd i sin begreppsutveckling och i sitt skrivande, genom att 
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hjälpa eleverna på ett sätt så att de förstår innebörden av de ämnesspecifika orden, så att det blir 

tydliga meningar, när eleverna skriver.  

Lärarna är måna om att alla elever ska kunna tillgodogöra sig texterna i läroböckerna eller de 

faktaböcker som används i undervisningen. Elever i behov av stöd får lyssna på böckerna 

antingen via Inläsningstjänst eller med hjälp av talsyntesen ClaroRead. Säljö (2007) menar att 

det är genom språket, som kunskaper och insikter sprids. Det är med hjälp av ord och begrepp, 

som människan ska kunna prata om olika intressen och organisera sin tillvaro. De elever som 

är i behov av dessa kompensatoriska hjälpmedel, för att lyssna får stöd av klassläraren eller 

specialläraren, för att lära sig hantera dem.   

Alla lärare utom en börjar redan i åk 1 med att skriva faktatexter gemensamt med eleverna, 

enligt genrepedagogiken. Den lärare som inte arbetar enligt den här modellen, tränar elevernas 

skrivning genom att de får skriva av små faktakort. Lärarna är måna om att lära ut hur en mening 

kan skrivas och för de yngre eleverna blir det också en träning i att forma bokstäver och lämna 

mellanrum mellan orden. Läraren är den erfarne personen som medierar sina kunskaper till 

eleverna och möjliggör deras lärande i den proximala utvecklingszonen. Genom att visa 

eleverna noga hur bokstäver formas på tavlan, är det en stöttning för de elever som är osäkra på 

bokstäverna. Läraren påpekar i intervjun att de får med alla elever. En annan lärare med lite 

äldre elever, låter eleverna ge förslag på meningar utifrån stödord som de kommit överens om 

och som står på tavlan. Den mening som är tydligast för ändamålet väljs och eleverna skriver 

den i sin text. Det blir en stöttning för eleverna att få en variation på sin meningsbyggnad och 

är ett demokratiskt arbetssätt. Eleverna skriver texter utifrån den systemisk-funktionella 

grammatiken, beroende på vilken typ av faktatext, som de skriver. Den lärare som inte lärde ut 

faktatextskrivandet enligt genrepedagogiken arbetade målmedvetet med att lära eleverna göra 

en tankekarta, för att hitta viktiga begrepp som skulle fungera som underrubriker för det 

fortsatta skrivandet. 

Olika grafiska modeller användes i de intervjuade lärarnas undervisning och de valdes utifrån 

vilket ämne, som eleverna skulle skriva om. En lärare arbetade med grafiska modeller utifrån 

den proximala utvecklingszonen, genom att de gjorde en tankestruktur tillsammans först, för 

att sedan göra den parvis och till sist använda den själva. De grafiska modeller som mina 

informanter använde sig av blir stöttande strukturer för eleverna för att de ska få med rubriker, 

underrubriker och faktainnehåll på rätt ställe. De är ett språkligt redskap för att organisera 

texten. En av modellerna, VÖL-diagrammet, används för att se vad eleverna behärskar inom ett 

område och var deras nästa utvecklingszon befinner sig. Thwaite (2006) ansåg att de grafiska 
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modeller, som användes av de flesta skolorna i Australien för att underlätta för eleverna att 

skriva enligt genrepedagogiken, styrt texternas struktur lite för mycket och att texternas sociala 

funktion blivit lidande av det. Hon menade att skaparna av genrepedagogiken, tänkt sig att så 

fort eleven kunde grunden för genren, skulle eleven få skriva mer kreativt. De flesta av mina 

informanter använde sig av cirkelmodellen men det går inte utifrån min undersökning att avgöra 

hur styrd texternas struktur har blivit av det.  

De intervjuade lärarna underlättade för elever i läs- och skrivsvårigheter genom att de kunde 

arbeta i par eller som hos en av lärarna skriva sin text tillsammans med henne. Genom att 

använda ett relationellt perspektiv på undervisningen kan både miljö och undervisning anpassas 

runt eleven, så att denne kan få den stöttning som behövs (Emanuelsson & Persson & 

Rosenqvist, 2001). Med hjälp av en medierande resurs i form av läraren eller specialläraren i 

början kan eleven klara mer och mer skrivande på egen hand (Imsen, 2008, Säljö, 2007).  

Narrativa texter är de vanligaste texterna som skrivs i skolorna, enligt en del forskare (Parr & 

Jesson, 2016, Cutler & Graham, 2008, Thwaite, 2006). Den svenska undersökningen TOKIS 

(Text- och kunskapsutveckling i skolan, 2010) visade att eleverna kunde skriva narrativa texter 

men att förklarande texter var det som eleverna hade svårast att skriva (Ledin m.fl. 2013). Det 

som behövs är mer tid för eleverna att skriva och framför allt till att skriva mer förklarande 

texter (Ledin m.fl., Cutler & Graham, 2008). För att träna sig i att skriva de olika textsorterna 

måste det bli en bättre balans mellan att skriva, lära sig processer för att skriva och 

skrivstrategier (Cutler, Graham, 2008 & Calkins, Ehrensworth, 2016). Skolor som har värderat 

skrivning högt och haft bestämda mål för sin skrivundervisning har gjort stora framsteg i sin 

undervisning, enligt Calkins och Ehrensworth (2016). Elever behöver skriva mycket och ofta 

för att utveckla sin skrivning och det ska vara ämnen som engagerar eleverna (Calkins & 

Ehrensworth, 2016). Lärarna i undersökningarna som gjordes i USA och Nya Zeeland, tyckte 

inte heller att de hade fått med sig tillräcklig kunskap från sin utbildning för att genomföra 

skrivundervisningen (Parr &Jesson, 2016, Cutler & Graham, 2008).  

I de klasser som mina informanter arbetar i ges det olika former av respons efter skrivandet. I 

en klass får eleverna alltid läsa upp sina texter för en eller flera kamrater. En av lärarna beskriver 

hur hon använder sig av checklistor, där eleverna kan pricka av om de fått med tydliga rubriker, 

underrubriker och att innehållet under rubrikerna kommer på rätt plats. I en annan klass fick en 

elev säga två saker som var bra och en sak som skulle kunna förbättras, ”two stars and a wish”. 

Det måste finnas tydliga mål för skrivandet och eleverna behöver få checklistor för att kunna 

övervaka sin egen skrivning (Calkins & Ehrensworth, 2016). Eleverna får enligt de intervjuade 
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lärarna bedömning och feedback utifrån vilken elev det gäller och skrivuppgiftens syfte. 

Kontinuerlig feedback under skrivningen är viktig, menar en del forskare (Parr & Jesson, 2016, 

Calkins & Ehrensworth, 2016).  

8. Slutsatser  
Det som framkommit i denna undersökning är att de intervjuade lärarna arbetar målmedvetet 

med faktatextskrivande från åk 1. Alla utom en lärare arbetar med att först modellera 

faktatexter, för att sedan låta eleverna skriva gemensamt innan de börjar med individuellt 

skrivande. Modellering av texter framhålls som ett positivt element i Parr och Jessons 

undersökning (2016) och i Jasmine och Weiners (2004) undersökning av Writing Workshops. 

Den lärare som inte arbetar med modellering av faktatexter först, använder sig ofta av 

tankekartor, för att bygga upp strukturen i texterna, vilket också blir en form av modellering. 

Hon blir en medierande resurs, som visar hur eleverna kan tänka, när de ska plocka ut 

underrubriker i tankekartorna. Ledin m.fl. menar att genreskolan kan vara nödvändig att 

använda för att utveckla en genrekompetens för fortsatta studier men att det är viktigt att visa 

elever att texter ofta består av flera genrer. Om det inte lärs ut att texterna består av flera 

textsorter kan texterna låsas i specifika strukturer och det hämmar elevernas kreativa skrivande 

(Ledin m.fl. 2013). 

Alla lärare arbetar med att lära ut ämnesspecifika begrepp, som är en viktig del inom den 

systemisk-funktionella grammatiken, för att bygga upp olika texttyper (Johansson & Sandell 

Ring, 2015). Säljö (2007) menar att ord och begrepp har skapats av människor, för att kunna 

organisera tillvaron. Den kontext där faktatexten ska ingå och språket som används är grunden 

för den grammatik som texten innehåller och det är den som skapar betydelsen i texten (Rose, 

2005, Johansson & Sandell Ring, 2015).  De ämnesspecifika begreppen sattes upp på väggen i 

de aktuella skolorna eller stod på tavlan, och hos en lärare var de även förstärkta med bilder, 

för att stötta eleverna. De blir de språkliga redskap, som eleverna behöver för att organisera 

sina texter och skapa en tydlig struktur i skrivandet.  

Lärarna i undersökningen använde oftast begreppet faktatext och inte beskrivande eller 

förklarande text, om de texter som inte var berättande text. De olika kategorierna inom 

faktatextskrivande är mänskliga produkter, som medierats fram via språket, för att bli kulturella 

redskap i vårt samhälle (Säljö, 2007). Ledin m.fl. (2013) menar att undervisningen i 

ungdomsskolan måste bli tydligare med textsorternas olika sociala syften och hur textaktiviteter 

och genrer förhåller sig till varandra. 
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Mina informanter använde sig av olika kompensatoriska hjälpmedel för att stötta elever i läs- 

och skrivsvårigheter, i form av talsyntes både för att lyssna på texter och för att skriva texter. 

De använde ofta Inläsningstjänst (inläsningtjänst.se) för att eleverna skulle kunna lyssna på 

lärobokstexter. Genom att titta på olika filmer, får alla elever stöd i sitt lärande av fakta, 

eftersom bild och tal, förstärker varandra. Alla lärare arbetade med olika grafiska modeller för 

att stötta elevernas skrivande. Lärarna anpassade sina krav utifrån elevens kunskaper, både när 

det gällde att hitta lämpliga faktatexter och vad eleverna skulle prestera i form av skriven text. 

När lärarna gav feedback, anpassade de det också utifrån var eleven befinner sig i sin 

utveckling. Lärarna försökte arbeta med eleverna utifrån deras proximala utvecklingszon. 

Mina informanter undervisar sina elever på ett systematiskt och målmedvetet sätt i att skriva 

faktatexter, vilket gagnar alla elever. Även om flera av mina lärare inte hade åk 3-elever som 

deltog i de nationella proven under 2016, kan man utgå ifrån att undervisningen har diskuterats 

på de olika skolorna och det har resulterat i de goda resultaten. Samtliga lärare har också deltagit 

i kommunens kurs som handlade om cirkelmodellen, där de har lärt sig de olika delmomenten 

som ingår i den.  

Flera av de forskare, som jag tagit upp under rubriken Tidigare forskning, är överens om att det 

behövs avsättas tid mycket tid till att skriva i skolan (Cutler & Graham, 2008, Calkins & 

Ehrenworth, 2016). Eleverna måste veta vad som utgör en bra text och hur den ska vara 

strukturerad (Parr & Jesson, 2016, Calkins & Ehrenworth, 2016). Skolorna måste bli bättre på 

att explicit lära ut hur en förklarande text skrivs (Cutler & Graham, 2008, Ledin m.fl. 2013). 

Det är av stor betydelse att eleverna får kontinuerlig feedback på sitt skrivande (Calkins & 

Ehrenworth, 2016, Parr & Jesson, 2016). 

9. Metoddiskussion 
Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer, där sex lärare på fyra skolor beskrev sin 

undervisning i att skriva faktatexter. Genom att jag använde intervjuer kunde lärarna beskriva 

för mig hur deras arbete gick till. Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide och 

kunde därför ställa följdfrågor utifrån vad lärarna berättade. Jag valde att göra en 

semistrukturerad intervju, eftersom en strukturerad intervju skulle ha innehållit specifika frågor 

och inte lämnat öppet för förtydligande av svaren. Med hjälp av observationer hade jag kunnat 

se hur lärare gör när de genomför de olika delmomenten i faktatextskrivandet. Hur de gör när 

de presenterar, genomför, avslutar faktatextskrivandet och hur de arbetar med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Min undersökning är för liten, för att jag skulle ha möjlighet att vara på plats 
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vid alla dessa lektioner. Jag skulle ha behövt göra observationer under en längre tid för att få 

med alla moment i skrivandet. 

Valet av tematisk analys grundar sig på att jag ville hitta likheter och skillnader mellan olika 

lärares arbetssätt och tankar om undervisning. Genom att dela in lärarnas svar i teman och 

underteman kunde jag få med deras olika svar på frågor om deras arbetssätt. Mina informanter 

har frikostigt delat med sig av sitt sätt att genomföra faktatextskrivande i åk 1-3. När analysen 

genomfördes hittade jag vissa likheter mellan lärarnas arbete, de flesta t.ex. modellerade 

faktatexterna först, för att sedan skriva tillsammans med eleverna. Detta underlättade för att 

hitta ett gemensamt tema och undertema men eftersom lärarna inte gjorde helt lika uppstod det 

också svårigheter att hitta gemensamma nämnare. Braun och Clarke (2006) menar att det finns 

information som kommer fram som inte passar in i något tema. De anser att under analysens 

pågående fas, kan dessa samlas ihop under en egen rubrik, för att sedan gås igenom på nytt, för 

att se om de passar in i något tema. Flera av mina citat och tolkningar flyttades fram och tillbaka 

innan de hamnade under ett slutgiltigt tema.  

10. Förslag till fortsatt forskning 
Uppmärksammas lärarstudenter på att faktatextskrivande förmodligen är viktigare för elever att 

lära sig att skriva än narrativa texter? Eleverna kommer att skriva mer faktatexter under sin 

skolgång än narrativa, för det är ett fåtal av dem som kommer att bli författare som vuxna. 

Enligt TOKIS-projektet var det förklarande texter, som svenska elever skulle behöva bli bättre 

på att skriva. Hur ser lärare på förklarande texter? Hur bra (eller dåliga) är svenska elever på att 

skriva förklarande texter, och hur ska de få tillräcklig träning i det?  
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

Jag börjar med att berätta: 

- Vem jag är. 

- Speciallärarprogrammet – examensarbete.  

- Lära mig mer om att skriva faktatexter.  

- Jag är särskilt intresserad av hur elever i behov av stöd, får hjälp med sitt skrivande. 

- Jag vill spela in intervjun, går det bra?  

- Om de etiska reglerna från Vetenskapsrådet.  

Den som blir intervjuad ska ha gett sitt samtycke till att delta (Samtyckeskravet). 

Konfidentialitetkravet betyder att det inte ska gå att identifiera enskilda individer i 

texten som skrivs och att allt material måste förvaras på ett sådant sätt att det inte kan 

komma i orätta händer. Nyttjandekravet gäller det material som samlats in och att det 

endast får användas till forskning. När jag inleder min intervju, påminner jag även om 

de etiska reglerna. 

- Fråga om min informant vill läsa igenom min transkriberade text eller om det räcker 

med att jag sammanfattar det hen sagt, för att se om jag förstått rätt.  

Vilken utbildning har du/ni? 

Antal år i yrket? 

Hur tänker du om faktatextskrivande? 

Vilka texter är viktiga att arbeta med? 

Hur gör du/ni innan skrivandet börjar? 

Hur gör du/ni när skrivandet är klart? (ge och ändra utifrån respons) 

Vad gagnar barn i behov av stöd? 

Vad är det lättaste med skrivandet av olika typer av faktatexter? 

Vilka utmaningar ser du med skrivandet av olika typer av faktatexter? 

 

 


