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I detta examensarbete undersöks hur några lärare arbetar med skrivandet av faktatexter i 

skolans tidigare år, samt hur de upplever att skrivandet påverkar elevernas kognitiva 

utveckling och skrivutveckling. I denna studie har tio yrkesverksamma lärare deltagit genom 

en enkätundersökning, svaren har sammanställts och analyserats. I studien har även intervjuer 

genomförts på två yrkesverksamma lärare, dessa har transkriberats, sammanställts och 

analyserats. Olika teorier samt arbetssätt baserat på olika författares erfarenheter och 

pedagogiska förhållningssätt lyfts fram i denna studie, även hur de anser att de kan påverka 

elevernas skrivutveckling och kognitiva utveckling. 

     Studien visar att skrivandet av faktatexter påverkar elevernas skrivutveckling samt 

kognitiva utveckling på olika sätt beroende på vilket arbetssätt läraren väljer att använda. 

     Slutsatsen är lärarens förhållningssätt till och kunskaper om skrivandet av faktatexter 

påverkar valet av arbetssätt. 

_________________________________________________________________________ 

Nyckelord: faktatext, processorienterad skrivundervisning, diskursivt skrivande, 

genrepedagogik, skrivutveckling, kognitivutveckling 



3 
 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte ............................................................................................................................. 6 

1.2 Uppsatsens disposition ................................................................................................ 6 

2 Forskningsbakgrund ......................................................................................................... 6 

2.1 Definition av begreppet faktatext ................................................................................ 7 

2.2 Processorienterad skrivundervisning och processinriktat skrivande ........................... 7 

2.3 Diskursivt skrivande .................................................................................................... 9 

2.4 Genrepedagogik ......................................................................................................... 10 

2.5 Skrivutveckling .......................................................................................................... 11 

2.6 Kognitiv utveckling ................................................................................................... 13 

2.7 Didaktiska aspekter .................................................................................................... 15 

3 Metod och material ......................................................................................................... 20 

3.1 Enkätundersökning .................................................................................................... 20 

3.2 Intervju ....................................................................................................................... 21 

3.3 Etiska aspekter ........................................................................................................... 21 

4 Resultat ............................................................................................................................ 22 

4.1 Enkätundersökning .................................................................................................... 22 

4.1.1 Lärarnas genomförande av arbetet med skrivandet av faktatexter ..................... 22 

4.1.2 Lärarnas syn på skrivutveckling kopplat till faktatexter .................................... 24 

4.1.3 Lärarnas syn på kognitivutveckling kopplat till faktatexter ............................... 24 

4.2 Intervju ....................................................................................................................... 25 

4.2.1 Intervju med Anna .............................................................................................. 25 

4.2.2 Intervju med Sara ............................................................................................... 26 

4.3 Resultatanalys ............................................................................................................ 27 

4.3.1 Enkätundersökning ............................................................................................. 27 

4.3.2 Intervjuer ............................................................................................................ 30 



4 
 

5 Diskussion ........................................................................................................................ 31 

5.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 31 

5.1.1 Enkätundersökning ............................................................................................. 32 

5.1.2 Intervjuer ............................................................................................................ 32 

5.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 32 

6 Avslutning ........................................................................................................................ 35 

Referenser ................................................................................................................................. 36 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 37 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 39 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1  Inledning 

Jag har iakttagit att många lärare använder sig av aktiviteter där eleverna ska skriva 

faktatexter i nästan all form av temaarbete som de genomför, även i naturorienterade och 

samhällsorienterade ämnen. Ofta handlar det om att eleverna får lära sig fakta om ett ämne 

som sedan skall återges i skrift. De erfarenheter jag har av skrivandet av faktatexter i skolans 

tidigare år är att texterna samlas i till exempel en temabok till dess att temaboken tas hem. Jag 

har många gånger undrat vad målet och syftet med skrivandet egentligen är. Är tanken att det 

ska gynna elevernas kognitiva utveckling eller deras skrivutveckling?  

    Att elever ska kunna skriva faktatexter finns med i kursplanen för svenska. Mål som 

eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret beträffande skrivning är att eleven 

ska ”kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart 

framgår” (Skolverket, 2000). Detta innebär att jag som lärare bör ha god kännedom om olika 

textgenrer och hur jag ska organisera undervisningen så att eleverna kan använda sig av 

skriften som ett redskap för att konstruera faktatexter.  

     Få lärare som jag har mött ute i skolorna har ett uttalat syfte eller mål kopplat till teorier 

och forskning förankrat till skrivande av faktatexter, vilket får mig att undra över hur goda 

kunskaperna är kring denna genre. Jag har valt att göra denna studie för att jag vill belysa en 

annan genre än bara det skönlitterära skrivandet samt synliggöra hur man kan lära ut denna 

genre i undervisningen. Studien är också intressant för att den kan bidra till goda förändringar 

i min, men även andras, undervisning med aktiviteter som fokuserar på skrivande av 

faktatexter och den kan leda till fortsatta studier kring ämnet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur några lärare beskriver att de arbetar med skrivandet 

av faktatexter i skolans tidigare år.  

 

- Hur genomför läraren arbetet med skrivandet av faktatexter för elever i år 1-3? 

- Hur upplever läraren att elevernas skrivutveckling påverkas av att skriva faktatexter?  

- Hur upplever läraren att elevernas kognitiva utveckling påverkas av att skriva 

faktatexter? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag har tagit stöd av Uppsatshandboken (Strömquist, 2006) i valet av disposition av min 

uppsats. Jag har även tagit stöd av Svenska skrivregler (2008) vid frågor som uppstått kring 

formalia. 

     Jag har valt att disponera min uppsats i sex avsnitt. I avsnitt ett beskriver jag mitt val av 

ämne och mina frågeställningar, även uppsatsens disposition. I avsnitt två beskriver jag 

forskningsbakgrunden kring mitt valda ämne och jag lyfter fram vad olika författare anser om 

skrivteorier, utvecklingsteorier, metoder och arbetssätt. Det tredje avsnittet beskriver mina 

metoder, material samt etiska aspekter som jag har tagit hänsyn till. I det fjärde avsnittet 

redovisar jag mina resultat som jag sedan har analyserat och tolkat. Jag diskuterar resultaten 

och utvärderar metoderna i det femte avsnittet. I avsnitt sex avslutar jag med en 

sammanfattning och lyfter de slutsatser jag har kommit fram till som kan bidra till vidare 

forskning. 

 

2 Forskningsbakgrund 

Jag har valt att lyfta fram olika aspekter kring elevers skrivande som jag kopplar till skrivande 

av faktatexter. Olika författare beskriver metoder, teorier samt arbetssätt utifrån deras 

erfarenheter och pedagogiska förhållningssätt. Jag har även valt att lyfta fram författarnas 
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beskrivning av samt syn på metoder och arbetssätt, dels hur de anser att dessa påverkar 

elevernas skrivutveckling och kognitiva utveckling. 

 

2.1 Definition av begreppet faktatext 

Till att börja med vill jag lyfta fram vad en faktatext är utifrån min tolkning av litteraturen för 

att göra det tydligt för dig som läsare vad det är jag syftar till när jag framöver nämner 

faktatext. 

     Hedeboe & Polias (2008:39) menar att en faktatext presenterar information ur en allmän 

aspekt. Den tillhör den beskrivande genren och kan ingå i olika undervisningssammanhang 

och faktatexter kallas även inom skolan för rapport. Syftet med faktatexter i skolans tidigare 

år är att ”ge saklig information om olika fenomen” (Hedeboe & Polias, 2008:39). Författarna 

betonar att detta är en mycket viktig genre i skolan. Syftet kan vara att förmedla information 

om till exempel länder, djur, växter eller sporter.  

      Texter eller genrer har olika sociala syften och är uppbyggda med hjälp av olika språkliga 

mönster, enligt Hedeboe & Polias (2008:37). En faktatext kan vara beskrivande och 

förklarande, vilket är två aktiviteter som genomförs i sociala kontexter. Beroende på 

faktatextens sociala syfte beskriver eller förklarar elever utifrån frågor som vad, hur samt 

varför (2008:46). Författarna menar att det sker naturligt när eleverna skriver eller pratar om 

till exempel en bild, personer, platser, djur och naturfenomen. Hedeboe & Polias (2008:37) 

framhåller att detta skrivsätt kommer att utvecklas under elevens skolgång till en mycket 

komplext text, då den blir allt mer tekniskt och abstrakt skriven. Det vill säga att texten 

kommer att uppnå en högre nivå och rikta sig till fler mottagare än bara läraren ju äldre 

eleverna blir.  

 

2.2 Processorienterad skrivundervisning och 

processinriktat skrivande 

Jag vill lyfta fram processorienterad skrivundervisning och processinriktat skrivande när man 

arbetar med elevers skrivande av faktatexter i skolans tidigare år, då man lägger fokus på 

elevens expressiva skrivande. Skrivandet bearbetas genom en process med flera steg där 
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lärarens organisering och strukturering av undervisningen har stor betydelse för elevens 

utveckling. 

     Enligt Strömquist är processinriktad skrivundervisning ”ett arbetssätt som är 

elevaktiverande, språkstimulerande och språkutvecklande” (2007:135).  Genom att tänka, 

berätta och skriva påverkas elevernas totala språkförmåga. Hon anser också att 

processorienterad skrivundervisning bör användas i alla skolans ämnen.  

      Norberg Brorsson (2009:12) framhåller att en viktig aspekt i elevens skrivprocess är den 

expressiva teorin då den inkluderar elevens inre process som omfattar både skrivandet och 

deras kognitiva utveckling. I den expressiva aspekten är det innehållet som har betydelse och 

fokus ligger på elevens självförtroende och språk. Sandström Madsén (2007:26) anser att 

expressivt skrivande innebär att eleven använder sina tankar och sitt personliga språk i 

skrivandet vilket är viktigt för elever i de tidigare åren. När eleverna blir äldre är denna 

förmåga värdefull i exempelvis värderande, resonerande och argumenterande texter. Om 

eleverna tidigt utsätts för att skriva under krav av viss formell struktur, som inom 

genrepedagogik, kan det hända att de förlorar förmågan att utifrån sitt perspektiv kunna 

formulera sig i skrivandet, menar Sandström Madsén. 

     Eftersom skrivandet är en komplicerad process, är det viktigt att eleverna lär sig olika 

skrivstrategier som skrivregler, kunskaper om skrivarbetet samt hur de ska samla, sovra och 

disponera fakta, enligt Strömquist (2007:107). Författaren hävdar att det räcker att yngre 

elever får skriva regelbundet informerande, beskrivande och förklarande texter. Fokusering, 

struktur och formellt skriftspråk bör komma in när de är äldre. Norberg Brorsson (2009:12) 

lyfter fram forskaren Elbows teori om att mottagar- och genremedvetenhet inte ska utgöra ett 

av målen innan eleven uppnått visst flyt i sitt skrivande. 

      I nuläget har den sociokulturella aspekten stor betydelse för skrivundervisningen, skriver 

Norberg Brorsson (2009:14). I skolan sker lärande i en social verksamhet och här finns olika 

kontexter som påverkar undervisningen och skrivandet. Norberg Brorsson tar upp att 

Vygotskijs sociokulturella teori som innebär att läraren bör undervisa genom en helhetssyn 

där samtal, läsande och skrivande är funktioner som bidrar till att eleven utvecklar sitt språk 

har stor betydelse för processorienterad undervisning. Vidare betonar författaren att det är 

viktigt att den processorienterade undervisningen sker i ett dialogiskt klassrum med gott 

samarbete mellan elever och lärare (2009:45). Det är nödvändigt att föra en dialog för att 

eleverna ska få ett verkligt och meningsfullt sammanhang i sitt skrivande, för att de ska få ett 

intresse och engagemang. Memorerande och upprepning ingår inte i ett meningsfullt 

sammanhang, anser Norberg Brorsson (2009:28). Vidare menar hon att vid memorering och 
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upprepning ligger fokus på att eleverna ska veta den fakta som anses vara skolans norm för 

lärande. Risken är stor att eleverna blir oengagerade och inaktiva.  

     Strömquist (2007:38) hävdar att skrivandet betyder mycket för både språkutveckling och 

den kognitiva utvecklingen då det är ett redskap för elevernas kunskapsinhämtning och 

kunskapsförmedling. Genom processorienterad skrivundervisning utvecklas elevernas 

förmåga att ”tänka med pennan” (Strömquist, 2007:38), skrivandet används som ett redskap 

för både inlärning och tänkande. Enligt Strömquist är skrivandet en kognitiv process, då 

”skrivandet genererar skrivande” precis som ”tänkandet genererar tankar” (2007:31).  

     Dysthe (1996:92) framhåller att om syftet med skrivandet är att stimulera tänkandet, eller 

att lära sig något samt att utforska ett ämne, är det processen som är viktigare än produkten. 

Hon menar vidare att när syftet är att reflektera och tänka kring ett ämne skriver eleven till sig 

själv, då bör det inte finnas några formella krav på texten. Det personliga och expressiva 

språket är i fokus (Dysthe, 1996:93). Vidare menar Dysthe att när syftet är att skriva för att 

kommunicera, presentera eller beskriva ett ämne för någon annan blir kravet på innehåll och 

form mycket större. 

 

2.3 Diskursivt skrivande 

Jag anser att skrivande av faktatexter tillhör diskursivt skrivande då de ofta är beskrivande 

men inte på samma sätt som i berättande texter. 

      Den diskursiva formen kan ingå i flera genrer och det som karaktäriserar diskursiva 

texttyper är att de är beskrivande, argumenterande och instruerande texter. Elever behärskar 

inte denna form lika bra som berättande text eftersom de inte får tillräckligt med undervisning 

i diskursiva textformer och många elever upplever att det är svårt att skriva diskursiva texter, 

enligt Norberg Brorsson (2009:96).  

     Dysthe (2003:44) menar att det är ett av skolans mål att låta eleverna bli delaktiga i olika 

diskursgrupper, vilka finns i samhället utanför skolan. I skolan bör vi lära dem relevanta 

begrepp, talesätt samt hur man använder dessa i olika sammanhang för att de ska utvecklas till 

kompetenta deltagare, anser Dysthe. 

 



10 
 

2.4 Genrepedagogik 

Jag har valt att lyfta fram genrepedagogiken för att jag tror att den kan bidra till god 

kännedom om olika texters syften och deras mönster, vilket är nödvändigt att eleverna 

utvecklar kunskaper om för att behärska dem och kunna använda dem på rätt sätt i rätt 

situation ju äldre de blir. Inom genrepedagogiken arbetar man med olika texttyper, 

exempelvis faktatexter, berättande texter och evaluerande texter.  

     Hedeboe & Polias (2008) har utvecklat och anpassat den australiensiska 

genrepedagogiken, som ofta benämns som Australienskolan, Sydneyskolan eller genreskolan, 

till svenska förhållanden. De menar att fokus ligger på språket som ett redskap där man 

konstruerar något med betydelse och det formella fokuset på språkriktighet har byts ut. 

Norberg Brorsson (2009:99) anser att genrepedagogiken använder sig av en strikt pedagogik 

där man lär ut olika textstrategier genom konstruerade texter för att leda in eleverna i de sätt 

som lämpar sig bäst att skriva på inom olika ämnen. Kritiker menar att genrepedagogiken är 

för lärarstyrd, inte använder autentiska texter och att den inte uppmuntrar spontant skrivande, 

enligt Norberg Brorsson (2009:99). Författaren betonar att hon anser att det är bra att använda 

sig av autentiska texter. Hedeboe & Polias (2008:12) uppmanar dock till genrepedagogiskt 

arbete med autentiska texter i sin metodbok. Med autentiska aktiviteter menas att de så långt 

som möjligt liknar livet utanför skolan, anser Dysthe (2003:43). Det kan även innebära att 

förbereda eleverna för ett livslångt lärande. Vilket man kan göra genom att undervisa genom 

autentiska aktiviteter som har som syfte att främja problemlösning samt tänkande som 

eleverna har nytta av i livet utanför skolan, framhåller Dysthe.      

     Hedeboe & Polias (2008:37) menar att genre inom skolan kallas rekontextualiserad genre 

vilket innebär att genren har överförts från andra ämnesmässiga sammanhang och anpassats 

till olika nivåer tillämpat ett utvecklingsperspektiv. Hur vi väljer att konstruera en text beror 

på vilken uppgift texten har i den aktuella sociokulturella kontexten, alltså genren, enligt 

Hedeboe & Polias (2008:13). Vidare skriver författarna att elever bör lära sig flera olika 

genrer i skolan då varje genre har en förutsägbar struktur vilket bidrar till att eleven kan 

använda språket på olika sätt för att delta och uppnå syftet i olika ämnen. Vi använder språket 

på olika sätt beroende på om vi förklarar eller berättar, anser Hedeboe & Polias. Detta bör 

läraren synliggöra för eleverna. De menar att det är lärarens uppgift att skapa och organisera 

aktiviteter där eleven kan utveckla språket de behöver för att kunna vara aktiva deltagare i alla 

ämnens skolarbete. Även Johansson & Sandell Ring (2010:29) menar att målet med 
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genrepedagogiken är att eleverna ska få tillgång till det språk som används i skolan, ett 

kunskapsrelaterat språk, vilket tar lång tid att lära in och kräver medveten undervisning om 

hur det används samt i vilka texter och kontexter. 

     Undervisning och lärande genom genrepedagogiken kräver tid, och det är väldigt 

framgångsrikt, skriver Johansson & Sandell Ring (2010:38). Vidare menar författarna att 

eleverna lär sig mycket om att skriva särskilda texter och utvecklar sitt skrivande genom den 

skrivprocess som genrepedagogiken bidrar till. Eleverna utvecklar också kunskaper om ämnet 

de bearbetar genom faktatexter och tillägnar sig det aktuella ämnesrelaterade språket, enligt 

Johansson & Sandell Ring (2010:38). ”De lär sig även att föra anteckningar, söka efter det 

väsentliga i en textmassa, sammanfatta och tolka information, vilket många elever har svårt 

för och vissa av dessa färdigheter krävs redan i årskurs 3 för att klara nationella proven” 

(Johansson & Sandell Ring, 2010:38). Vidare framhåller de att även de allra yngsta eleverna, 

elever i förskoleklass kan tillägna sig ämnes- och genrekompetens genom att leka och samtala 

då de tidigt utvecklar en förmåga att reflektera, att tänka och tala om språk. 

 

2.5 Skrivutveckling 

För att eleverna ska utvecklas inom skrivandet av faktatexter vill jag lyfta fram att eleverna 

får ”kunskap om skrivande genom sitt eget skrivande” i processorienterad undervisning, då 

det är processen som är i fokus, enligt Norberg Brorsson (2009:50).  Hon menar att läraren 

har till ansvar att tillsammans med klassen samtala om innehåll samt strukturer. Alla 

skribenter använder sig av olika strukturer när de skriver, därför är det viktigt att man som 

lärare tillåter elever att producera texter på olika sätt. Norberg Brorsson (2009:50) anser att 

det är nödvändigt att läraren är insatt i elevens sätt att ta sig an en skrivuppgift och sedan 

hjälpa eleven att utveckla den genom att visa på andra strukturer man kan använda sig av när 

man skriver. Läraren bör alltså själv ha goda kunskaper om strategier för att kunna ge stöd åt 

eleverna i valet av strategier som behövs i olika texttyper och genrer, men också vilka som är 

lämpliga i olika ämnen, menar Norberg Brorsson (2009:101). Hon nämner att strategier 

exempelvis kan vara att planera texten och organisera idéer, samt att veta hur man skriver 

olika texter.  

     Lagrell (2000:25) lyfter fram att läraren, genom att lyssna på eleven, kan handleda dem 

utifrån de förutsättningar eleven har samt att läraren kan göra eleverna medvetna om att de 

kan påverka innehållet i sin text och på så sätt få dem att utveckla sin skrivförmåga.   
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     Enligt Norberg Brorsson (2009:38) kan man inom processorienterat skrivande medvetet 

påverka elevernas skrivutveckling, då språkriktighet och grammatik med fördel kan knytas an 

till elevernas eget skrivande. Elevernas texter kan sättas in i sammanhang som får en stor 

betydelse för eleverna och kan därför bearbetas med ett större intresse. I stället för att ha 

separerad färdighetsträning kan elevernas material bli det gemensamma arbetsmaterialet där 

man bearbetar områden som kräver mera övning. Även Hedeboe & Polias (2008:13) skriver 

att: ”genom val av vissa texter och modellering av relevanta drag uppmärksammas eleverna 

på språkbruket. På det sättet kan läraren visa hur kunskap om kontexten formar de språkliga 

och grammatiska valmöjligheterna och därmed skapar betydelse” (Hedeboe & Polias, 

2008:14). De menar vidare att grammatik inte handlar om att namnge språkliga drag. Det 

handlar om att skapa och beskriva olika sorters texter, även att kritiskt tolka samt värdera 

dem. Att det finns olika typer av texter är främmande för många elever som förblir främmande 

om inte skolan skapar möjligheter för eleverna att vara delaktiga i skolans olika diskurser och 

låta dem bekanta sig med mer abstrakta och inte bara vardagliga texter, framhåller Hedeboe & 

Polias (2008:12). Även Norberg Brorsson (2009:96) menar att man tidigt ska låta eleverna 

börjar med exempelvis diskursivt skrivande för att deras skrivutveckling inte skall stanna av 

vid berättande.  

     Sandstöm Madsén skriver att ”språkutveckling sker via språkanvändning” (2007:28) och 

att detta förhållningssätt kan bidra till bättre undervisning för eleverna. Hedeboe & Polias 

(2008:45) betonar framför allt att elevers kunskaper om språket och deras färdigheter inte 

alltid utvecklas tillräckligt inom svenskämnet. De menar vidare att det är nödvändigt att 

använda sig av exempelvis rapportskrivning i skolans tidigare år, som skrivandet av 

faktatexter kopplat till fler olika ämnen, såsom i naturorienterade och samhällsorienterade 

ämnen. Norberg Brorsson (2009:96) menar att det är en nödvändighet att kunna skriva även i 

andra ämnen än bara svenska och det bör finnas som ett naturligt moment även i skolans 

andra ämnen. Ju högre upp eleverna kommer i sin utbildning desto högre krav ställs det på att 

eleverna behärskar detta sätt att skriva och olika genres språkliga funktioner. Eleven ska alltså 

behärska olika uttrycksformer beroende på det sociala sammanhanget och ha ett väl utvecklat 

ordförråd som de kan använda på rätt sätt i olika enskilda ämnen (Hedeboe & Polias, 

2008:139). I Kursplanen för svenska står det att: ”Språkutveckling innebär att elevernas 

begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om 

språkets betydelse för lärande” (Skolverket, 2000). Det är lärarens uppgift att utveckla 

skrivuppgifterna utifrån de behov som finns i gruppen och att arbeta metakognitivt med de 
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olika uppgifterna för att utveckling ska ske, alltså att lyfta fram varför och hur (Hedeboe & 

Polias 2008:13).     

     Pedagogiskt sett ur ett genreperspektiv bör läraren planera sin undervisning så att uppgifter 

och material anpassas till elevernas förutsättningar: de ska hinna med, nå målen och det som 

eftersträvas i läroplanen (Hedeboe & Polias, 2008:13). Skriftliga och muntliga aktiviteter 

binds samman för att på fler olika sätt bredda elevernas kunskaper . 

 

2.6 Kognitiv utveckling 

Norberg Brorsson (2009:58) diskutera olika forskares syn på den kognitiva aspekten och 

skrivande. Hon lyfter fram att den kognitiva utvecklingen påverkas på olika sätt beroende på 

syftet med skrivandet. Hon lyfter fram då att syftet kan vara reflekterande eller 

kunskapsbetonat: att man skriver för att redovisa kunskap. Genom att skriva kan vi även 

strukturera och organisera våra tankar och vi kan upptäcka nya samband, enligt Norberg 

Brorsson (2009:58). Sandström Madsén (2007:28) menar att det krävs mer tid när eleverna 

språkligt ska bearbeta innehållet i ett ämne till kunskap, men dessa kunskaper blir rikare och 

varaktigare. 

      Det finns olika strategier man kan använda sig av för att skrivandet ska leda till lärande. 

Norberg Brorsson (2009:58) framhåller att i de flesta fall för att uppnå lärande genom 

skrivandet behövs metakognitiva och reflekterande inslag där man utvecklar sitt eget tänkande 

genom att skrivandet frigör och ger utrymme åt nya tankar förankrade till uppgiften. Dysthe 

(1996:48) anser att det är nödvändigt att alla faktaproducerande frågor i alla ämnen bör knytas 

an till reflektion, även för elever som inte kommit så långt i sin skrivutveckling. Norberg 

Brorsson (2009:59) lyfter fram skrivportfölj som en metod. Syftet är att samla lämpliga 

skrivuppgifter och vid ett senare tillfälle ta fram dem och upptäcka sin utveckling. Det är 

viktigt att lärare har ett mål med portföljen och följer det, annars fyller den inget syfte.       

     I ett dialogiskt klassrum ligger fokus på skapandet av dialog mellan elever, elever och 

andra individer samt elev och stoff, enligt Dysthe (1996:51). Hon menar att lärarens uppgift är 

att organisera och strukturerar så att eleven kan konstruera sina kunskaper genom att väva 

samman det eleven vet med det nya (1996:52). Dysthe menar att eleven utvecklar förståelse 

genom ”samspelet mellan lärare och elever medan de pratar och lyssnar på det de läser och 

skriver” (1996:221). 



14 
 

     Ur en kognitiv aspekt kan diskursivt skrivande i andra ämnen än bara svenska bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga att kunna uttrycka sig olika inom olika ämnen. Eleverna lär sig då 

nödvändiga begrepp, vilket Norberg Brorsson anser vara grunden för ”att tillägna sig kunskap 

och för att i skolan bli en kompetent deltagare i olika ämnens språk” (2009:7). Inom LTG 

metoden anser man att begreppsinlärning och språkträning går ”hand i hand” (Leimar, 

1974:34). Leimar (1974:45) menar att man inom LTG metoden använder sig av olika 

interaktiva övningar som samtal och att samla ord som benämner, beskriver samt klassificerar 

olika begrepp. Vidare menar författaren att använda sig av elevernas direkta upptäckter och 

deras tidigare erfarenheter bidrar till att eleverna upplever att texten betyder något. 

     Ur en kognitiv aspekt inom genrepedagogiken kan man se att elever som skriver en 

faktatext där beskrivningen är det centrala, bidrar till att eleven använder sig av att klassificera 

olika konkreta fenomen, skriver Hedeboe & Polias (2008:42). Eleverna beskriver information 

om ett fenomen genom att lyfta fram utseende, attribut, beteende och funktioner, enligt 

Hedeboe & Polias (2008:43). Detta leder till att eleverna utvecklar sin förståelse för 

fenomenet ur en vardaglig klassifikation som bidrar till en ”generell, informell och allmän” 

förståelse (Hedeboe & Polias, 2008:42).  Författarna menar vidare att eleverna utvecklar sin 

förståelse genom den tekniska klassifikationen, då innehållet är vetenskaplig, det vill säga 

precis och formell. I en text kan man se det genom att eleven lyfter fram vilket vetenskapligt 

namn ett djur har, vilket rike, klass och stam den tillhör (Hedeboe & Polias, 2008:42).  

      Man kan även se att elever i de tidigare åren utvecklar den tekniska förmågan utan att 

använda sig av vetenskapligt formella ord, även vardagliga beskrivningar som beskriver 

genom kategorisering och turordning visar att eleven har implicit förståelse för textens 

uppbyggnad i den kulturella kontexten som eleven befinner sig i, framhåller Hedeboe & 

Polias (2008:43). Författarna tar upp ett exempel som tydligt visar denna implicita förståelse. 

”Ekorren gnager på allt och är släkt med mössen” (Hedeboe & Polias, 2008:43). Att ekorren 

gnager kan i detta sammanhang ses som att ekorren är klassificerad som en gnagare och att de 

då även tillhör samma underklass som andra gnagare eftersom den är släkt med mössen, enligt 

Hedeboe & Polias (2008:43). 

      När faktatextens sociala syfte är att förklara något ligger fokus på att förklara processer 

som påverkar exempelvis olika naturfenomen. Detta sätt att skriva används mycket i de 

naturorienterade ämnena, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, anser Hedeboe & 

Polias (2008:45). I en förklarande faktatext förklarar man varför eller hur ett fenomen har 

formats och man beskriver de olika faserna i processen, menar Hedeboe & Polias (2008:45). I 

denna genre används det tekniska och abstrakta språket mer än i beskrivande texttyper, då 
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information ofta är konstaterande ur en vetenskaplig aspekt. Hedeboe & Polias (2008:46) 

skriver att genrena beskrivande och förklaring ofta hänger ihop i samma text.  

 

2.7 Didaktiska aspekter 

Strömquist (2007:17) menar att i traditionell undervisning ligger skrivundervisningens fokus 

på en språkligt korrekt produkt. Hon menar att om läraren lägger större fokus vid skrivandet 

som process påverkar det undervisningen positivt. Elevers skrivförmåga utvecklas bäst om 

eleverna får skriva mycket med god handledning av läraren. Vidare uppmanar Strömquist 

också till att ge eleverna tid till att skriva! Hon anser också att det är viktigt att anpassa 

undervisningen utifrån elevernas utvecklingsnivåer, yngre elever behöver inte samma 

strategikunskaper som äldre men de bör få medvetenhet i arbetet med sin skrivprocess precis 

som de äldre, enligt Strömquist (2007:92). Valet av undervisningsaktiviteter, struktur samt 

ordning är upp till läraren att planera utifrån elevernas förkunskaper och utvecklingsstadier, 

anser Hedeboe & Polias (2008:20). De anser att undervisningen bör anpassas utifrån elevernas 

utvecklingspotential och resurser. 

     Strömquist (2007:25) menar att skrivande inom processorienterad undervisning är mycket 

mer än att skriva. Det kräver förberedelse genom att sätta in skrivandet i olika sammanhang, 

bestämma texttyp, synliggöra syfte samt vem mottagaren är. Därför är det viktigt att precisera 

skrivuppgiften för eleverna, framhåller Strömquist (2007:59). Norberg Brorsson (2009:63) 

skriver att det är nödvändigt att ha en mottagare för texten i processorienterat skrivande, för 

att det påverkar utformningen av den. När eleverna skriver till en annan mottagare än sig 

själva, vilket är viktigt att eleverna ofta får göra, menar Norberg Brorsson att kraven är högre 

på textens tydlighet, utformning och disposition för att mottagaren ska förstå innehållet.  

     När texttyp och syfte har bestämts, börjar man inventera erfarenheter och kunskaper, att 

använda tankekarta är ett alternativt arbetssätt (Strömquist, 2007:74). Nästa steg är att söka 

mer information. Strömquist (2007:77) betonar att det är en stor hjälp för de yngre och 

skrivovana eleverna att läraren förser dem med material. Nästa steg är att bearbeta material 

och strukturera det. Eleven behöver börja med att tänka igenom innehåll och struktur, som 

sedan organiseras så att texten blir sammanhängande och att olika delar anknyter till varandra, 

enligt Norberg Brorsson (2009:50). Hon menar också att det är viktigt att läraren vägleder 

eleven i tankeskrivandet och planerandet av texten, vägleder i hur arbetet ska genomföras och 

stöttar eleven att successivt arbeta sig fram på rätt väg mot målet. 
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     Det sista steget är att formulera och skriva texten. För äldre elever blir bearbetning en 

viktig del av processen. Strömquist (2007:52) tar upp att den processinriktade undervisningen 

innebär att eleverna ska få tänka, berätta, skriva och sedan lyssna. 

      Lagrell (2000:22) menar att läraren ansvarar för att se till att eleverna har tillgång till 

relevant material för olika ämnen och elevernas olika språkliga nivåer (exempelvis olika 

texter), eftersom skrivandet är mycket individuellt då det sker utifrån deras egna kunskaper, 

deras intressen samt deras erfarenheter. Enligt Lagrell (2000:25) bör läraren ha kännedom om 

dessa egenskaper för att kunna handleda eleverna rätt och utmana dem för att utveckling skall 

ske. 

      För att eleven inte ska reproducera text utan i stället skapa något eget av faktasamlandet 

den har tillägnat sig är det nödvändigt med samtal och reflektion innan skrivandet påbörjas, 

framhåller Lagrell (2000:33). Hon betonar också gemensamt förarbete där man för en 

gemensam diskussion och lyfter fram de kunskaper som redan finns inom gruppen kring ett 

fenomen. Sedan kan läraren gå vidare genom att låta eleverna välja frågor som de är 

intresserade av att arbeta vidare kring. Detta har även en stor betydelse för elevens motivation 

i arbetet. Motivation och intresset är en viktig drivkraft för elever i de tidigare åren, anser 

Lagrell (2000:25). Det eleven redan vet är en viktig del i startfasen eftersom det leder eleven 

vidare i sin kunskapsutveckling (Lagrell, 2000:23). Det är nödvändigt med konstruerat 

lärande för elever i de tidigare åren, för att starta en process i hur man tänker och lär genom 

skrivandet och hur man ska skriva. Detta kan ske genom att läraren gemensamt med eleverna 

konstruerar en text som de samtalar om (Lagrell, 2000:23). Även Sandström Madsén 

(2007:50) skriver att det är viktigt att läraren motiverar och intresserar eleverna vid 

exempelvis introduktionen till ett nytt ämne och gör dem nyfikna för att få dem engagerade 

och involverade. Hon menar vidare att genom en gemensam diskussion med eleverna kan 

läraren få en bild över vilka deras intressen är. Hon menar också att eleverna kan i dessa 

genomgångar även upptäcka fler sammanhang än vad läroboken kan bidra med. Det kan 

innebära att eleverna får en verklig uppfattning. Om eleverna inte får flera olika sammanhang 

att knyta an ämneskunskaper till kan de tolka läromedlen som den enda sanningen. När 

elevens egna tankar efterfrågas lär sig eleven att tänka, att strukturera sina tankar och att 

formulera dem med sina egna ord, enligt Sandström Madsén (2007:50). Hon anser att eleverna 

behöver få relatera till innehållet när de skriver, och få koppla det nya till tidigare kunskaper. 

Lärande blir till kunskaper när eleven förstår och får koppla till tidigare erfarenheter genom 
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sin tankeprocess. ”Omformulerade kunskaper fastnar helt enkelt bättre i minnet” (Sandström 

Madsén, 2007:50).  

     Skrivandet upplevs av många som mödosamt och är väldigt tidskrävande, därför betonar 

Strömquist (2007:98) vikten av att slutresultatet uppmärksammas, speciellt för de elever som 

upplever det jobbigt att skriva.  

     Norberg Brorsson (2009:101) menar att diskursivt skrivande är en process där man 

behöver planera det man ska skriva, för att sedan skriva ett utkast och få respons på det och 

därefter bearbeta sitt material. Hon anser att läraren bidrar med stöd genom att hjälpa eleverna 

med organiseringen av deras idéer och text, genom att till exempel modellskriva för att visa 

hur en diskursiv text utvecklas. Norberg Brorsson (2009:102) beskriver också att diskursivt 

skrivande kan upplevas lättare för svaga elever, då det inte ställer lika höga krav som 

berättande text då eleven själv ska komma på innehållet. Eleverna får mycket stöd i skrivandet 

i form av exempelvis fakta och deras uppgift blir att utveckla texten utifrån sina 

förutsättningar. Uppgiften kan underlättas genom LTG metoden där man startar upp med 

samtalsfas, där begreppsbildning och språklig precisering stimuleras genom att de till exempel 

samlar ord (Leimar, 1974:88). Sedan följer dikteringsfasen där eleverna tillsammans med 

läraren skapar en text som lärare skriver (Leimar, 1974:90). Följande fas innehåller 

laborering, där läraren väljer ut vad som behöver gås igenom ytterligare, beroende på de 

behov som finns i gruppen (Leimar, 1974:94). Därefter kommer återläsningsfasen, där 

eleverna får varsitt exemplar av texten för att illustrera den och återberätta den för läraren 

(Leimar, 1974:98). I efterbehandlingsfasen kan eleverna arbeta med exempelvis svåra ord 

(Leimar, 1974:102). 

     Förarbetet innan själva faktatexten ska skrivas är jättevikigt för att eleven skall kunna 

konstruera en faktatext bör den ha kunskaper och förståelse inom området, enligt Johansson & 

Sandell Ring (2010:33). Författarna beskriver att det i fas ett inom genrepedagogiken handlar 

om att bygga upp kunskaper. Här är det pedagogiska engagemanget viktigt, enligt författarna. 

De menar vidare att läraren tillsammans med eleverna ska utforska ämnet, skaffa nya 

kunskaper, lära in ett lämpligt ordförråd och utveckla förståelse för ämneskarakteristiska 

begrepp samt uttryck. Det är nödvändigt att eleven får bygga upp kunskaper inom området, 

exempelvis dess terminologi, för att utveckla sitt sätt att uttrycka sig med ett språk utöver sina 

personliga erfarenheter. Här finns många hjälpmedel läraren kan ta hjälp av bland annat: 

tankekartor, scheman och tabeller, skriver Johansson & Sandell Ring (2010:34). Vidare menar 

författarna att läraren bör skapa aktiveter där material och information bearbetas, exempelvis 

att eleverna får använda sig av ämnesspecifika ord genom att läsa, lyssna och tala. Läraren bör 
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synliggöra illustrationer och förarbetet genom att samla frågor, anteckningar och skriva dem 

på exempelvis blädderblock, enligt Johansson & Sandell Ring (2010:34). 

     Hedeboe & Polias (2008:18) beskriver att man ska utforska kontexten där läraren tar reda 

på elevernas förkunskaper, hur de tänker och gör samt vilka luckor och styrkor det finns, även 

vilka skillnader det finns i kunnandet inom gruppen. Elevers förkunskaper aktiveras då och 

läraren kan arbeta vidare med att utveckla elevens förståelse. Läraren ska vidare föra dialoger 

med eleverna och formulera ett tydligt syfte samt ett mål med uppgiften, anser Hedeboe & 

Polias (2008:18). De menar vidare att syftet är i sig textkonstruktionen, men inom 

ämnesundervisning ligger också fokus på det som eleven konstruerar en text om.  

     I fas två kommer modellering och dekonsturering in, menar Johansson & Sandell Ring 

(2010:35) samt Hedeboe & Polias (2008:18). Läraren synliggör och förklarar vilket syfte den 

aktuella genrens text har samt struktur och språkliga drag, enlig Johansson & Sandell Ring 

(2010:35). Textens mönster och skrivprocessen blir tydlig för eleven när man genom frågor 

som hur och varför lyfter språkval i texter samt hur kontexten har format dem och hur 

språkvalen medverkar till att författaren når sitt syfte med texten (Hedeboe & Polias, 

2008:18). Detta utvecklar elevens förståelse för texten samt elevens förmåga att producera 

liknande texter, oavsett vilka förkunskaper eleven har. Dessa samtal är viktiga eftersom olika 

texttyper finns och används i samhället med och dessa har olika funktioner (Hedeboe & 

Polias, 2008:18). 

      Johansson & Sandell Ring (2010:35) framhåller att läraren gärna kan använda en annan 

text än den som eleverna arbetar med inom samma genre och stanna upp vid analyseringen av 

texten för att arbeta mer inom ett visst område med hjälp av olika lämpliga övningar.  De 

betonar dock att nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska bör få arbeta med den 

text som de ska skriva, då det är extra viktigt för dem att befästa svenska ämnesrelaterade ord 

och ämneskunskaper.  

     Enligt Johansson & Sandell Ring (2010:36) kan dekonstrueringen ske via exempelvis 

overheadbilder eller smartboard anpassat till elevernas ålder. För de allra yngsta kanske man 

bör använda lekfulla övningar och ju äldre de blir utveckla övningen till mer skriftliga 

dekonstruktioner.  

     I fas tre påbörjas det gemensamma skrivandet som är bra för att alla elever blir delaktiga i 

konstrueringen av en bra text och tar del av kunskaper kring ämnet och genren, även 

situationskontexten, skriver Hedeboe & Polias (2008:19). ”Läraren styr skrivandet, oftast på 

tavlan, genom att ställa frågor till eleverna om textens olika steg och språkliga val” 

(Johansson & Sandell Ring, 2010:36). Författarna menar att utifrån förslagen läraren får från 
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eleverna och genom att ställa följdfrågor bearbetas meningarna på tavlan tills de är nöjda med 

texten. Det kan vara en hel text, ett stycke eller bara en inledning (Johansson & Sandell Ring, 

2010:36). Detta val av arbetsform bidrar även till att eleven får stöttning i konstrueringen av 

text som ligger på en högre nivå än vad de klara av själva. Enligt Johansson & Sandell Ring 

(2010:36) får eleverna möjlighet att i fas 3 befästa sina tidigare kunskaper inom ämnet och 

använda sig av språket inom ämnet samt genren och deras kunskaper om skrivandet ökar inför 

ett självständigt skrivande. Det kan även visa sig att läraren behöver återgå till fas 1 om inte 

eleverna har tillägnat sig de bakgrundskunskaper de behöver för att gå vidare i fas 3, menar 

Johansson & Sandell Ring (2010:36). 

     Detta arbetssätt kan liknas LTG undervisningen, skriver Johansson & Sandell Ring 

(2010:36). De menar dock att inom genrepedagogiken vägleder läraren eleverna, hon tänker 

högt, hur texten byggs upp på bästa sätt. Vidare menar författarna att inom LTG är läraren 

elevernas verktyg och skriver det eleverna säger men gör vissa förändringar. 

     Nästa steg är fas 4 och det är först nu eleverna börjar med det individuella skrivandet, 

framhåller Johansson & Sandell Ring (2010:37) samt Hedeboe & Polias (2008:19). De menar 

att desto mer eleverna behärskar ämnet och utvecklar sitt skrivande förändras också 

undervisningsformen, från att vara lärarledd till att elever och lärare gemensamt deltar aktivt i 

det gemensamma skrivandet till att eleverna slutligen arbetar självständigt. När eleverna har 

utvecklat förförståelse för ämnet och hur texten ska byggas upp, kan läraren handleda eleven 

målinriktat och ge respons och återkoppling på deras utkast för att förbättra textens innehåll 

och struktur, enligt Hedeboe & Polias (2008:19). Även Johansson & Sandell Ring (2010:38) 

anser att eleverna utvecklar det självständiga skrivandet genom den respons och feedback de 

får från lärarna. Johansson & Sandell Ring (2010:38) skriver att denna fas inte bör 

genomföras med nyanlända och yngre elever, men när de börjar sätta ihop bokstäver till ord 

kan de utan krav på korrekthet börja utforska sitt skrivande i denna fas. I fas fyra kan 

elevernas texter användas som modeller där bra saker och förbättringar kan diskuteras 

gemensamt genom det metaspråk man har byggt upp i de tidigare faserna (Johansson & 

Sandell, 2010:37) 
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3 Metod och material 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att i denna studie använda mig av 

enkätundersökning som är en kvantitativ metod och intervjuer som är en kvalitativ metod. Jag 

har valt en kvantitativ undersökningsmetod för den bidrar till en bred och flerdimensionell 

uppfattning om ämnet, enligt Stukát (2005:42). Det bidrar till förförståelse om hur olika lärare 

genomför tillfällen då elever skriver faktatexter och jag kan utifrån resultatet bilda mig en 

uppfattning om vilka frågeställningar som behöver djupare studier. Den kvalitativa metodens 

syfte är att bland annat att genom beskrivning få förståelse för det unika i sammanhanget, 

skriver Stukát (2005:32). Genom intervjuer får jag en djupare uppfattning om lärarens 

upplevelser kring olika aspekter i genomförandet av skrivandet av faktatext.  

     Jag har valt att göra min studie på verksamma lärare i två F-3 skolor och en F-5 skola i två 

olika kommuner i Mellansverige.  

 

3.1 Enkätundersökning 

Förfrågan om deltagande i enkätundersökningen lämnades till tre olika skolor i två olika 

kommuner i Mellansverige. Rektorerna på varje skola godkände deltagande. Totalt lämnades 

femton enkäter ut, fem på varje skola med missivbrev till rektorerna som fördelade dem bland 

sin personal. På grund av olika orsaker, vissa för mig okända, har inte alla enkäter blivit 

besvarade. Sammanlagt har tio lärare har svarat. För att kunna följa upp hur många som har 

svarat på respektive skola, vilket Bryman (2002:149) rekommenderar, har jag markerat 

enkäterna utifrån skola till: Skola 1, Skola 2, Skola 3. Detta bidrog till att jag kunde kontakta 

skolan som var försenade med sina enkäter och kunde därför få tillbaka åtminstone tio 

besvarade enkäter. 

     De frågeställningar som enkätundersökningen berör är: hur läraren genomför arbetet med 

skrivandet av faktatexter för elever i år 1-3, samt hur läraren upplever att skrivandet av 

faktatexter påverkar elevernas kognitiva utveckling samt skrivutveckling. Enkäten innehåller 

både öppna och slutna frågor. I de öppna frågorna har informanten ombetts att beskriva sina 

erfarenheter. I de slutna frågorna har de fått ett visst antal svarsalternativ att kryssa i, vissa har 

även en följdfråga där informanten ombads att motivera sitt svar, se bilaga 2. 
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     Vid sammanställningen av enkätsvaren samlade jag till att börja med alla svar under 

respektive fråga. Jag noterade även hur många som inte hade svarat och hur många som 

hänvisat till en annan fråga. För att kunna tolka svaren använde jag mig av en matris (Lantz, 

1993:91). Matrisen var ett väldigt bra arbetsredskap för att kunna upptäcka både mönster och 

det unika bland svaren. I uppställningen använde jag mig av en rad med två kolumner till 

varje fråga. I den första kolumnen antecknade jag huvudord från frågorna och i den andra 

kolumnen antecknade jag huvudord från informanternas svar. Med hjälp av dessa ord kunde 

jag lyfta det mest relevanta, mest förekommande samt unika som jag formulerade till en 

löpande text som presenteras i resultatdelen. 

 

3.2 Intervju 

Till den kvalitativa undersökningen efterlyste jag informanter samtidigt som enkäterna 

lämnades ut. Vilket ingen svarade på. Jag upplevde det svårt att finna informanter. Två lärare 

på två olika skolor inom samma kommun valde att ställa upp när de blev personligt 

tillfrågade.    

     Utifrån resultaten i enkätundersökningen har jag bildat mig en uppfattning om vilka frågor 

som behöver utökad beskrivning om lärarens upplevelser. Se i intervjuguiden, bilaga 3, vilka 

frågeställningar som berörs i intervjuerna. 

     För att vara flexibel och låta informanterna få forma svaren på sitt sätt använde jag mig av 

en semi-strukturerad intervju (Bryman, 2002:301). Jag utformade en intervjuguide med fyra 

huvudfrågor och två underfrågor till varje huvudfråga. 

     Intervjun har skett på informanternas arbetsplatser och en diktafon användes i samtycke 

med informanterna. Intervjumaterialet har transkriberats och sedan kategoriserats utifrån 

intervjufrågorna. Materialet presenteras under respektive informant i resultatdelen. Eftersom 

uppgifterna om personen och skolan är konfidentiella har jag valt att kalla informanterna för 

Anna och Sara. 

 

3.3 Etiska aspekter 

I denna studie har jag valt att ta hänsyn till etiska aspekter som berör informanterna och 

intervjumaterialet. Alla uppgifter om dem samt vilken skola de arbetar på, samt materialet 
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behandlas konfidentiellt. De som deltog i enkätundersökningen informerades om detta i ett 

missivbrev som fanns med i formuläret. De lärare som intervjuades informerades om detta i 

samband med intervjun.  

 

4 Resultat  

I denna del presenteras en sammanställning av de resultat som enkätundersökningen och 

intervjuerna har bidragit med. Jag har valt att presentera resultaten separat utifrån de 

undersökningsmetoder som jag har använt.  

 

4.1 Enkätundersökning 

Samtliga tio deltagare i denna enkätundersökning har lärarbehörighet och antalet 

yrkesverksamma år varierar mellan 4 – 24 år. Jag har valt att inte lyfta fram antal 

yrkesverksamma år på respektive informants svar då jag anser att det inte påverkar deras svar 

eller resultatet i denna studie. Nedan följer en sammanställning av svaren och de presenteras i 

förhållande till mina frågeställningar som låg som grund för frågorna. 

 

4.1.1 Lärarnas genomförande av arbetet med skrivandet av 

faktatexter  

De skolämnen som lärarna använder sig mest av skrivande av faktatexter i undervisningen är 

svenska främst, sedan samhälls- och naturorienterade ämnen. 

     Lärarnas syfte med att låta elever skriva faktatexter är för att öka intresset för skrivandet, 

de ser det även som läs- och skrivträning. Lärarna anser dessutom att syftet är att eleverna ska 

utöka sitt ordförråd, lära sig att beskriva och förklara, skriva faktatext genom att bygga egna 

meningar med egna ord i stället för att skriva av, reflektera över innehåll för att finna det som 

är relevant, bearbeta fakta som de har arbetat med och tillgodogöra sig faktakunskaper.  

      En av tio informanter tar upp att syftet med skrivandet av faktatexter är för att det är ett 

mål för årskurs 3 att kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där 
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innehållet klart framgår, en annan lärare nämner också att jobba med faktatexter utifrån målen 

samhälls- och naturorienterade ämnen. 

      Endast två av lärarna anser att syftet är att eleverna ska lära sig att skriva olika typer av 

text så som faktatexter samt skönlitterära texter. 

     Ett fåtal lärare har svarat att de brukar tydliggöra målen med skrivandet av faktatexter för 

eleverna. Få lärare brukar förankra syftet och målen med uppgiften hos eleverna. De flesta av 

lärarna har svarat att de ibland brukar tydliggöra syften samt målen med skrivandet av 

faktatexter, och ibland förankra dem hos eleverna. 

     Vid frågan om lärarna använder någon speciell struktur när de arbetar med faktaskrivandet 

i undervisningen och hur de oftast påbörjar aktiviteten framkom det att lärarna oftast börjar 

genom gemensamma genomgångar med samtalet i fokus där de lyfter vad som kan vara 

viktigt och intressant att veta. De svarade att de använder strukturer som visar på olika 

strategier som finns för att skriva en faktatext, till exempel att skriva stödord som beskriver 

ämnet och göra tankekartor. Lärare och elever arbetar då tillsammans med samma text. De 

läser, förklarar svåra ord, tar upp vad som är viktigt och inventera vad eleverna redan vet. 

Tankekartan med alla stödord skrivs på tavlan. Sedan utökar eleverna sina kunskaper genom 

att läsa texter enskilt eller tillsammans, för att sedan fylla på i tankekartan med nya ord. Med 

hjälp av tankekartan får eleverna sedan skriva meningar. De flesta av informanterna beskriver 

att de först skriver gemensamt men ju duktigare eleverna blir desto mer får och kan de skriva 

själva. De menar att eleverna får skriva antingen om det de redan vet eller något de vill ta reda 

på. Informanterna nämner också att de brukar ta reda på vad eleverna vill veta genom samtal 

eller att låta eleverna skriva en fråga om ämnet. Två lärare skriver att deras struktur är att utgå 

från frågorna vad, var, hur och varför. Det framkommer även att en lärare brukar tala om 

skillnaden mellan en faktatext och en skönlitterär text. En lärare nämner även att den nästan 

alltid försöker att utgå från elevernas förkunskaper.      

     Alla informanter ser faktaskrivandet som en genre som bör läras ut i de tidigare åren. Sju 

stycken av dem har kryssat i att de brukar ha genomgång med eleverna där de beskriver hur 

en faktatext bör utformas och vad som karaktäriserar en faktatext. Två informanter gör det 

ibland. Men när informanterna beskriver den struktur de använder och beskriver hur arbetet 

med att skriva faktatexter påbörjas är det bara två som skriver att de brukar visa hur en 

faktatext ska utformas och vad som karaktäriserar en faktatext.  

     Alla informanter har att läsa, skriva och rita som en del av skrivandet av faktatexter. Oftast 

genomför eleverna skrivandet av faktatexter individuellt eller gemensamt i helklass, sällan i 

mindre grupperingar och parvis. En lärare använder sig av LTG metoden inför skrivandet. 
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     Vid skrivandet av faktatexter till en annan mottagare än eleverna själva, anser lärarna att 

det viktigt att eleven skriver med ett tydligt innehåll så att mottagaren förstår, att de förklarar 

mer detaljerat och mer beskrivande för att andra ska förstå hur de har tänkt. En lärare skriver 

att de inte har arbetat så mycket med att skriva till en annan mottagare och en informant 

svarar att de inte alls arbetar med det.  

     Sju informanter har svarat att de brukar individanpassa skrivandet av faktatexter, två har 

svarat att de individanpassar ibland. Lärarna individanpassar genom att mängden uppgifter 

och svårighetsgrad på texter anpassas. Vissa elever får skriva på datorn eller så skriver läraren 

åt dem. Det individuella skrivandet anpassas till exempel genom att eleverna gör en 

tankekarta där de bara skriver stödord istället för en hel text. 

     Med elevernas färdiga faktatext brukar de flesta ha redovisning och utställning. Näst efter 

det gör man en individuell bok eller en gemensambok. Endast en har svarat att det används till 

metakognitivt ändamål och en har svarat att det används till läxa. 

 

4.1.2 Lärarnas syn på skrivutveckling kopplat till faktatexter  

Alla informanter ser faktaskrivandet som en nödvändig del i elevernas skrivutveckling. När 

informanterna ombads att beskriva hur de tänker att skrivandet av faktatexter påverkar 

elevernas skrivutveckling är det två som inte har svarat och en som hänvisar till en annan 

fråga. De informanter som har svarat nämner att det är viktigt att använda sig av olika sätt att 

skriva för all sorts skrivträning är utvecklande. En lärare anser att eleverna utifrån sin egen 

nivå ska utveckla sitt skrivande eftersom spridningen i en grupp är stor, därför kan målen med 

skrivuppgiften inte vara samma för alla elever. 

     Vidare menar en lärare att vid skrivandet av faktatexter tvingas eleven att använda ord och 

begrepp som de normalt inte använder, alltså utvecklar de sitt ordförråd. Man kan också 

använda skrivandet av faktatexter för att eleverna ska lära sig att uttrycka sig genom att 

beskriva. En informant menar att eleverna ska utvecklas från att skriva av innehåll i en läst 

faktatext, till att kunna formulera texten med egna ord. 

 

4.1.3 Lärarnas syn på kognitivutveckling kopplat till faktatexter 

Sex informanter ser faktaskrivandet som nödvändigt för elevernas kognitiva utveckling, tre 

har inte svarat. Två informanter har inte svarat på hur de tänker kring skrivandet av 
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faktatexter och elevernas eget lärande och två hänvisar till en annan fråga. De som har svarat 

anser att skrivandet av faktatexter utvecklar elevens skrivande på olika sätt, som vid 

konstruering av meningar med stor bokstav och punkt. Dessutom skriver de att det är lättare 

och tydligare att arbeta med meningar samt styckesindelning i skrivandet av faktatexter. En 

lärare skriver också att eleverna ska reflekterar kring texter, både kring innehållet, 

trovärdighet, källan samt dess bakgrund. 

    Vidare menar lärarna att det är bra att knyta an till vad eleverna vet samt vad de vill veta 

mer om. En lärare menar även att barnen lär sig att tänka utifrån frågorna: vad, var, hur och 

varför.  

 

4.2 Intervju 

Jag har intervjuat två yrkesverksamma lärare med lärarbehörighet. Resultaten presenteras 

separat under respektive informant. 

 

4.2.1 Intervju med Anna 

Vid frågan hur informanten genomför arbetet med skrivandet av faktatexter för elever i år 1-3, 

berättade Anna att de oftast gör en tankekarta tillsammans först, för att se vad eleverna kan 

och inte kan. De går vidare genom att antingen skriva om samma saker, då Anna läser eller 

berättar eller så får eleverna själva leta upp fakta och skriva om det. Anna brukar inte ha mål 

och syftesbeskrivning för skrivandet av faktatexter synligt för eleverna, men skrivet för sig 

själv så att hon vet vad det är eleverna ska uppnå samt vad syftet med uppgiften är. 

      Elevernas färdiga text brukar Anna antingen sätta upp och har som en utställning eller så 

får eleverna har muntlig redovisning. 

      Vid frågan om hur informanten ser på genreundervisning önskade Anna att få en 

beskrivning på genreundervisning och svarade positivt på min beskrivning. Hon berättar att de 

inte går igenom textstruktur så ingående som vid genrepedagogik. De brukar inte gå igenom 

texten med barnen vid genomgång av uppgiften, inte heller hur eleverna ska skriva en 

faktatext. Anna lägger större fokus på vad eleverna vill veta för fakta, vad de är intresserade 

av att få veta än själva skrivandet. 

     Anna upplever att eleverna tycker att det är kul att skriva faktatexter, svårigheter finns 

kring de elever som har svårt att läsa fakta och ta till sig fakta. Hon anser att vissa tar kunskap 
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till sig genom att lyssna men har svårigheter att få ner det i skrift, men hon poängterar att man 

bör anpassa uppgiften till elevernas förutsättningar och nivå. 

     Vid frågan om hur informanten upplever att undervisningen med skrivandet av faktatexter 

påverkar elevernas kognitiva utveckling samt skrivutveckling fick jag förklara begreppet 

kognitiv utveckling. Anna upplever att elevernas kognitiva förmåga utvecklas och de 

utvecklar även förmåga att plocka fram det som eleverna tycker viktigt. Det är inte det som 

läraren skriver som är viktigt, Anna anser att eleverna måste titta på vad de tycker är viktigt. 

     Anna anser att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga om man som lärare påpekar och 

synliggör det som eleverna ska lära sig. Hon upplever att eleverna oftast skriver av en text. 

Därför tycker Anna att det är viktigt att de inte får ha texten framför sig när de ska skriva. 

Eleverna får samla ihop all fakta de vill ha och sedan lägga undan det och skriva. Då tycker 

Anna att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga. Anna anser att elevernas skrivutveckling 

påverkas jättemycket i skrivandet av faktatexter. Om eleven har svårt att komma igång 

påverkas bland annat mängden som de skriver. Vidare menar Anna att man kan jobba med att 

skrivförmågan ska utvecklas. Då måste man verkligen gå in på hur eleverna bör skriva och hur 

man ska formulera och så vidare. 

     Anna upplever att elevernas utveckling av förståelse för syftet med faktatexter och hur 

man skriver dem beror helt på hur man jobbar med faktatexter. Hon anser att man måste prata 

mycket om det. Det gör Anna ibland, men berättar också att det beror på vad hon arbetar med 

för grupp. 

 

4.2.2 Intervju med Sara 

Vid frågan om hur informanten genomför arbetet med skrivandet av faktatexter för elever i år 

1-3, berättar Sara att de oftast börjar med tankekartor som de gör tillsammans i en gemensam 

genomgång där de samlar relevanta ord. Med de yngre eleverna skapar de texten tillsammans. 

Sara skriver meningar på tavlan som eleverna sedan får skriva av. Ju äldre eleverna blir desto 

oftare får de skriva själva, allt ifrån tankekarta till att sätta ihop texten själva. 

     Sara brukar ibland ha mål och syftesbeskrivningar och tydliggöra dem för eleverna, för att 

eleverna ska veta vad de ska göra. Om eleverna ska ha en muntlig redovisning till exempel, 

förbereds dem på det och uppgiften formas efter det. 

      De färdiga texterna får eleverna läsa upp eller så sätter de upp dem, eller så sätts de in i 

elevens pärm. 
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      Vid frågan om hur informanten ser på genreundervisning önskade Sara att få en 

beskrivning på genreundervisning och svarade sedan positivt på min beskrivning. Hon 

berättade vidare att de inte brukar beskriva texter som vid genrepedagogisk undervisning. Hon 

tar inte upp hur texten bör utformas och vad som karaktäriserar en faktatext innan eleverna 

ska skriva. När eleverna har skrivit klart kan man se vad eleverna inte har fått med, enligt 

Sara. Då kan man lyfta fram hur de kan utveckla texten till att bli bättre. Sara gör det i 

helklass om det är många som har gjort liknande fel eller individuellt med den eleven som det 

berör. 

      Sara upplever att det är lättare struktur på en faktatext och tror att det är lättare för 

eleverna att få ihop en faktatext än en berättande. Det är lättare för eleverna att få in stor 

bokstav och punkt. I en faktatext blir meningsbyggnaden tydligare för dem: ”Det här är en 

kanin. Kaninen har fyra ben.” Strukturen blir lättare för eleverna, enligt Sara.  

     Vid frågan om hur informanten upplever att undervisningen med skrivandet av faktatexter 

påverkar elevernas kognitiva utveckling samt skrivutveckling, får jag förklara innebörden av 

kognitiv utveckling. Sara upplever att kognitivutveckling och kunskapsutveckling sker när 

eleverna får läsa texter och samla information. Sara anser också att den utvecklingen är 

beroende av lärarens stöd och elevernas eget arbete, samt att det krävs att läraren lyfter fram 

det som ska utvecklas. Sara upplever att elevernas skrivförmåga utvecklas genom att de 

skriver faktatexter och att de lär sig av att skriva faktatexter. 

  

4.3 Resultatanalys 

I denna del analyserar samt diskuterar jag resultaten av enkäter och intervjuer utifrån min 

teoretiska forskningsbakgrund.  

 

4.3.1 Enkätundersökning 

Flera informanter nämner att de startar upp undervisningen med att ha gemensam genomgång 

med samtal och tankekartor, för att sedan gå vidare med att fördjupa kunskaper och sedan 

skriva en faktatext. Till en början skriver de gemensamt och desto mer eleverna utvecklas får 

de skriva själva. Informanterna beskriver att eleverna får tänka, berätta och skriva. Författarna 

i min forskningsbakgrund menar att det är viktigt att ha en helhetssyn på lärande och 

språkutveckling, genom att eleverna får tänka, berätta och skriva påverkas deras totala 
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språkförmåga. Det gemensamma konstruerandet av faktatexter är nödvändigt för elever i de 

tidigare åren, menar Lagrell (2000:23). De utvecklar då förståelse för processen, hur de ska 

tänka och skriva. Jag tolkar utifrån min forskningsbakgrund och informanternas svar kring 

genomförandet av skrivande av faktatexter att undervisningens olika delar bidrar till en helhet 

som även finns i processorienterad undervisning, diskursivt skrivande och som 

genrepedagoiken består av. 

     Informanternas valda arbetssätt i genomförandet av skrivandet av faktatexter ger utrymme 

för dialoger mellan elever, elever och lärare samt eleven och stoff. Informanter nämner även i 

sina svar att syftet med att skriva faktatexter är att öka intresset för skrivandet och att de tar 

tillvara på det eleverna tycker är intressant och verkar viktigt för dem. Intresset är en viktig 

drivkraft och startfas för elever i de tidigare åren, enligt Lagrell (2000). Norberg Brorsson 

(2009:45) menar att läraren kan genom att skapa dialoger i klassrummet väcka elevernas 

intresse och engagemang samt skapa ett verkligt och meningsfullt sammanhang för eleverna. 

Jag tolkar det som att lärarna låter eleverna skriva om det de redan vet eller om något de vill 

ta reda på och i skrivandet av faktatexter får lyfta fram sina frågor och arbeta kring dem, som 

ett mycket väl medvetet val som kan påverka elevernas intresse och engagemang positivt. 

Vidare tolkar jag att lärarnas val av arbetssätt skapar tillfällen till dialog som författarna anser 

vara viktiga för elevernas intresse. 

     Alla informanter utom en som lyfter LTG metoden, beskriver sitt genomförande utan 

koppling till forskning, metodiska arbetssätt, och utan att använda begrepp som liknar 

författarnas.  Det som författarna i min forskningsbakgrund lyfter fram i sin litteratur är 

utarbetat och grundat på forskning. De använder sig av flera olika begrepp förankrat till 

lärande och utveckling samt lärares yrkesspråk. Jag tolkar det som att lärarnas undervisning 

och genomförande av skrivande av faktatexter inte är kopplat till någon forskning eller 

speciellt arbetssätt.  

     Det är bara en informant som nämner att syftet men skrivandet av faktatexter är att uppnå 

de mål som finns i kursplanen för elever i år 3. Flera informanter har svarat att de bara ibland 

förankrar målen och tydliggör dem samt syftet med skrivandet av faktatexter för eleverna. 

Johansson & Sandell Ring (2010:38) menar att genom skrivandet av faktatexter utvecklar 

eleverna de färdigheter som de behöver för att skriva enkla och elevnära faktatexter där 

innehållet tydligt framgår, vilket är målet för elever i år 3. I min forskningsbakgrund framgår 

det att skrivandet bör sättas in i ett sammanhang där syftet synliggörs för att eleverna skall får 

en chans att utveckla det som är specifikt med uppgiften. Eftersom alla författare i min 

forskningsbakgrund på ett eller annat sätt kopplar sina teorier till mål och tydliga syften som 
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de uppmanar att läraren bör synliggöra för eleverna och utifrån lärarnas svar tolkar jag det 

som att kursplanernas mål inte är informanternas främsta mål att formulera syfte utifrån.  

     Informanternas svar visar att fokus oftast ligger på att eleverna ska utveckla sin språkliga 

förmåga, främst skrivutveckling, genom att öva på meningsbyggnad, utveckla sitt ordförråd 

med ämnesspecifika ord, dessutom utveckla en förmåga att kunna beskriva och förklara. I min 

forskningsbakgrund kan man se att skrivandet av faktatexter utvecklar elevernas språkliga 

förmåga. Författarna menar att läraren bör stanna upp i skrivandet och lyfta nödvändiga 

områden med frågor som synliggör och gör eleverna medvetna. Författarna nämner frågor 

som vad, var, hur och varför. Jag tolkar utifrån informanternas svar att det främsta syftet med 

skrivandet av faktatexter verkar vara skrivträning genom att skriva i fler ämnen än bara 

svenska, för att främja skrivutveckling. Jag tolkar det som att läraren använder sig av samtalet 

och tankekartorna som olika steg i undervisningen för att förbereda eleven inför skrivandet, 

eftersom syftet med skrivandet av faktatexter oftast verkar vara skrivträning.  

     Eftersom skrivutveckling oftast ligger i fokus vid skrivande av faktatexter och faktatexten 

inte är ett primärt mål tolkar jag det som att informanterna använder sig av skrivandet av 

faktatexter som ett skrivövningsmoment och att skriva är det primära målet. 

     Informanterna anser att syftet med skrivandet av faktatexter är att eleverna ska lära sig att 

beskriva och förklara samt skriva faktatexter med egna ord. Eleverna ska utveckla förståelse 

för vilka ord, meningar och stycken som innehåller väsentlig information. Informanter anser 

att eleverna ska reflektera över innehållet i en text, inte bara läsa och skriva av. Norberg 

Brorsson (2009:28) menar att memorering och upprepning inte bidrar till ett meningsfullt 

tillfälle. Lagrell (2000:33) menar att eleverna bör skapa något eget av det fakta den har 

tillägnat sig för att eleven inte ska reproducera texten. Hon menar att det bör ske genom 

samtal och reflektion innan skrivandet. Sandström Madsén (2007:50) menar att eleven 

behöver få koppla det nya till tidigare erfarenheter och kunskaper genom reflektion, för att de 

ska utveckla förståelse. Jag tolkar utifrån informanternas svar att reflektion samt koppling till 

tidigare erfarenheter sker genom de samtal de för med eleverna innan skrivandet.  

     I enkätundersökningen visade det sig finnas en del diffusa svar kring frågorna kopplade till 

genrepedagogik. Alla informanter ser skrivandet av faktatexter som en genre som bör läras ut 

i de tidigare åren, men endast sju informanter har svarat att de beskriver faktatexter 

utformning och karaktär och endast två informanter skriver att de beskriver utformning och 

karaktär vid påbörjandet av skrivandet. Hedeboe & Polias (2008) samt Johansson & Sandell 

Ring (2010) teorier kring genrepedagogik menar att det är nödvändigt att eleverna utvecklar 

förståelse för hur de ska skriva beskrivande och förklarande för att de ska kunna utveckla 
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denna färdighet. Min tolkning av detta är att lärarna visst upplever att det är viktigt, men det 

betyder inte att de använder sig av det i sin undervisning. Om jag hade ställt en stängd fråga 

om de brukar använda sig av genrepedagogisk undervisning hade jag kanske fått ett tydligare 

svar om hur många som verkligen gör det. Eftersom det bara är två informanter som beskriver 

i sitt genomförande att de lyfter form och karaktär på faktatexter tolkar jag det som att de 

andra inte gör det. Däremot nämner vissa lärare faktatexter som en typ av text och skiljer den 

och skönlitterära texter åt. Det tolkar jag som att lärarna kan ha en viss insyn i diskursivt 

skrivandet, att det är en speciell form av text. 

     Det andra området som jag tolkar att det finns diffusa svar kring är kognitiv utveckling. 

Flera informanter har inte svarat på frågor och några hänvisar till andra frågor vid frågor som 

berör kognitivutveckling tolkar jag det som att det inte är en självklar del av skrivandet, att det 

ska leda till kognitiv utveckling. Informanterna lyfter utveckling av språkförmåga, men 

nämner inget om exempelvis att utveckla tänkande och kunskaper. I min forskningsbakgrund 

visar det sig att den kognitiva utvecklingen påverkas på olika sätt beroende på hur läraren 

väljer att arbeta med skrivandet av faktatexter. Olika delar av den kognitiva utvecklingen 

stimuleras beroende på hur läraren vidareutvecklar skrivandet av faktatexter. 

     Det var inte för avsikt att i denna studie undersöka om kognitiv utveckling sker hos 

eleverna, såpass som författarna anser vara möjligt. Men, utifrån svaren i helhet kan jag se att 

tänkande och kunskapsutveckling visst stimuleras i genomförandet utan att lärarna uttrycker 

sig med just de begreppen. Jag tänker också att om jag hade varit mer specifik och betonat 

begrepp som beskriver kognitiv utveckling hade jag kanske fått fler tydligare svar. 

 

4.3.2 Intervjuer 

Det visade sig att informanterna i intervjuerna har i skrivandet av faktatexter olika fokus på 

genomförandet av skrivandet. En informant har större fokus på skrivandet och den andra på 

faktabearbetning. Om man ser till de olika arbetssätten som jag har lyft i min 

forskningsbakgrund så ser jag det som att olika författare har olika förhållningssätt till 

arbetssätten beroende på vad som har tilltalat dem. Jag tolkar att helheten av respektive 

informants svar visar olika förhållningssätt till skrivandet av faktatexter. På grund av detta 

tolkar jag att syftet med uppgiften påverkas genom att lärarna lyfter olika saker i skrivandet, 

exempelvis meningsbyggnad eller lärande av fakta.  
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    En av lärarna upplever att elevernas skrivutveckling påverkas av att skriva faktatexter, 

genom att de skriver. Den andra nämner att läraren bör gå in på hur det ska se ut. Jag tolkar att 

skillnaderna beror på att de har olika förhållningssätt till faktatexter. Den som anser att 

skrivutveckling sker av att de skriver, ser faktatexter mer om ett tillfälle för skrivträning. 

Informanten som anser att läraren lyfta form för skrivutveckling, lägger mer fokus på 

faktabearbetning. 

     Vid frågan om hur informanten upplever att undervisningen med skrivandet av faktatexter 

påverkar elevernas kognitiva utveckling fick jag utveckla begreppet kognitiv utveckling för 

båda informanterna.  Utifrån min beskrivning upplever lärarna att elevernas kunskaper och 

skrivförmåga utvecklas om läraren påpekar och lyfter fram det som ska utvecklas. Vilket 

leder till att jag tolkar att ordet kognitiv utveckling inte var ett känt begrepp för dem. 

     Vid frågan om hur informanten ser på genreundervisning önskade båda informanterna att 

få en beskrivning på vad genreundervisning innebär och svarade sedan positivt på min 

beskrivning. De upplever att elevernas utveckling av förståelse för syftet med faktatexter och 

hur man skriver dem beror helt på hur man jobbar med faktatexter och att man måste prata 

mycket om det.  Detta leder till att jag tolkar det som att informanterna inte hade någon 

kännedom om genrepedagogik.    

 

5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att genom enkätundersökning och intervjuer få en bred 

uppfattning om hur lärare genomför arbetet med skrivandet av faktatexter för elever i år 1-3. 

Jag ville också få en fördjupad uppfattning om lärare upplever att aktiviteter där elever skriver 

faktatexter påverkar deras skrivutveckling samt kognitiva utveckling.  

     I detta kapitel diskutera jag resultaten av undersökningarna i relation till de metoder jag 

valt samt utifrån mina frågeställningar. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Jag tycker att jag har genom mitt val att använda både kvalitativ och kvantitativ metod fått 

svar på mina frågeställningar. 
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5.1.1 Enkätundersökning 

Jag tycker att jag har fått en bred uppfattning om hur lärare genomför arbetet med skrivandet 

av faktatexter för elever i år 1-3 genom min enkätundersökning.  

     Enkätundersökningens reliabilitet kan upplevas som låg, då tillfället läraren svarat kan ha 

påverkat den enskilde lärarens svar. Orsaken till att vissa öppna svar är otydliga och 

kortfattade samt att vissa hänvisar till ett tidigare svar, kan vara att informanten känt sig 

stressad eller upplevde enkäten som arbetsbelastning. För att öka undersökningens reliabilitet 

har jag valt att inte ha med de svar där det har varit svårt att tolka hur de menar och där de 

hänvisar till en annan fråga.      

     En del frågor har inte blivit besvarade, vilket kan bero på formuleringen av frågan och 

ordval samt informantens kunskaper inom området.  

 

5.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna har bidragit till en djupare uppfattning kring vissa av enkätundersökningens 

frågor, vilket var syftet med dem. Att jag upplevde det svårt att utveckla samtalen kan bero på 

mina frågor, men eftersom båda informanterna upplevde vissa frågor som svåra och jag var 

tvungen att förklara vad de innebar innan de kunde svara, upplever jag det som att 

informanterna tog ställning till min beskrivning och därför kan även intervjuernas validitet 

påverkats negativt. Vidare tolkar jag det som att det inte fanns tillräckligt med förståelse för 

intervjufrågornas innehåll, vilket kan vara orsaken till att informanterna svarade kortfattat 

trots frågornas öppenhet.  

     Respektive informants svar kunde i helhet tolkas och jämföras för att leda till utvecklande 

tolkning av enkätundersökningens resultat. 

      

5.2 Resultatdiskussion 

 

Genom min undersökning och den litteratur jag har läst har jag fått mina frågeställningar 

besvarade.  Resultatet visar att läraren genomför arbetet med skrivandet av faktatexter för 
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elever i skolans tidigare år genom olika delar där eleverna får tänka och berätta som samtal 

och tankekartor för att sedan skriva. Dessa delar bidrar till en helhet i undervisningen.  

Denna helhet och dessa tillvägagångssätt som lärarna använder sig av tar även författarna upp 

i processorienterat skrivande, diskursivt skrivande och genrepedagogik. Det som är den stora 

skillnaden är att författarna kopplar sina förhållningssätt och erfarenheter till forskning och 

teorier. Det gör inte informanterna. Det kan i och för sig bero på att de har valt att svara 

kortfattat i enkäterna eller som jag upplever det, att de har lite kunskaper inom området.  

     Resultatet visar även att beroende på lärarens förhållningssätt till skrivandet av faktatexter 

påverkas syftet samt genomförandet av skrivandet av faktatexter. Jag har funnit att fokus 

oftast ligger på skrivandet eller faktabearbetning, sälla på faktatext som genre. Eftersom jag 

tolkar det som att skrivandet av faktatexter ofta verkar användas som ett moment i ett annat 

syfte, exempelvis skrivutveckling eller faktabearbetning för det mig vidare i tanken att lärarna 

inte verkar ha kunskaper om att skrivandet av faktatexter i sig kan vara det primära syftet. Om 

man ser till min forskningsbakgrund visar det sig att det är nödvändigt att arbeta med 

faktatexten också, inte bara innehållet. Framför allt för att eleverna ska utveckla förmågan att 

kunna skriva faktatexter och uppnå målet i år 3.  

     Resultaten av min undersökning visar att läraren upplever att, även de arbetssätt som jag 

har beskrivit i min bakgrund visar att, elevernas skrivutveckling samt kognitiva utveckling 

påverkas av att de skriver faktatexter. Min slutsats är författarnas syn på att skrivutveckling 

och kognitiv utveckling påverkas genom att eleven skriver faktatexter bekräftas av lärarnas 

upplevelser. Utifrån de författare som jag har lyft fram sker denna utveckling på olika sätt 

beroende på vilket arbetssätt man väljer att arbeta genom. Det författarna och 

intervjuinformanterna menar är att det som ska utvecklas måste bearbetas och synliggöras av 

läraren för eleverna. Eftersom majoriteten av informanterna sällan kopplar genomförandet till 

kursplanens mål, forskning eller exempelvis pedagogiska metoder och arbetssätt som jag 

lyfter i min forskningsbakgrund, är min slutsats att lärarna i denna studie i liten utsträckning 

arbetar medvetet för att uppnå annan utveckling än skrivutveckling. 

     Som min forskningsbakgrund visar kan skrivandet av faktatexter utvecklas på olika sätt 

beroende på vad som är syftet. Är syftet att utveckla förståelse för faktatexter syfte och form 

är genrepedagogik ett alternativt arbetssätt. Om syftet är skrivutveckling är skrivandet av 

faktatexter i en processorienterad undervisning ett arbetssätt. Ännu ett arbetssätt är diskursivt 

skrivande som bidrar till genremedvetenhet utifrån en process som liknar processorienterad 

undervisning. För att uppnå de mål som de olika arbetssätten har är det nödvändigt att ha ett 

mål och ett syfte uttalat med uppgiften. Informanterna och de olika författarna jag har lyft i 
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forskningsbakgrunden i denna studie anser att skrivutvecklingen påverkas av att skriva 

faktatexter, och man kan tydligt se att det är vad informanterna i enkätundersökningen vill 

uppnå men helheten av svaren leder mig till slutsatsen, eller snarare ännu en frågeställning: 

använder lärarna skrivandet av faktatexter som ett moment i undervisningen, för att uppnå ett 

annat syfte till exempel skrivutveckling? 

     När jag ser till frågor som berör undervisning av formen på faktatexter kan man se att 

svaren sammanfattningsvis motsäger varandra, trots att det inte är något lärarna använder sig 

av och vid intervjuerna fick jag förklara begreppet genrepedagogik för informanterna. Därför 

är tolkar jag det som att genrepedagogik är ett okänt begrepp för dem. Vidare uppstår det 

frågor kring frågorna som berör kognitiv utveckling, då det är några som i 

enkätundersökningen har valt att inte svara på den frågan och det är nästan bara koppling till 

språkförmåga. I intervjuerna upplever informanterna att skrivandet av faktatexter påverkar 

elevernas kognitiva utveckling, men eftersom jag vid intervjuerna fick förklara begreppet 

tolkar jag det som att informanternas kunskaper kring begreppet inte är tillräckliga. Min 

slutsats av detta är att lärarnas användning av terminologi relevant för lärande och utveckling 

inte gör sig synlig i denna studie. Är det så att begreppsanvändning inte är en del av lärarnas 

yrkesspråk inom detta område? 

     Slutligen är min slutsats att lärarnas förhållningssätt, genomförande och kunskaper om 

skrivandet av faktatexter påverkar elevernas möjligheter till att utvecklas och uppnå målet i år 

3: ”att kunna skriva enkla och elevnära faktatexter (…) där innehållet klart framgår” 

(Skolverket, 2000). Visst kan det vara så att informanterna i denna studie lyckas, utifrån deras 

valda arbetssätt då de lyfter elevernas personliga språk, intresse och elevernas förkunskaper. 

Men utifrån Norberg Brorssons (2009:96) teori om att eleverna inte behärskar den diskursiva 

formen av fakta skrivande och upplever det svårt, tycker jag att undervisningen mer än vad 

informanterna visar bör inriktas på faktatextens mönster och form, som Hedeboe & Polias 

(2008) samt Johansson & Sandell Ring (2010) betonar för att eleverna ska utveckla förmågan 

att skriva en faktatext. För att innehållet ska klart framgå är det viktigt att lära eleverna hur de 

ska förmedla fakta. Att utgå från frågor som Hedeboe & Polias (2008:46) och även två 

informanter nämner: vad, hur och varför utvecklas innehållet i texten till beskrivande och 

förklarande precis som det ska vara i en faktatext. För att innehållet tydligt ska framgå kan 

man med fördel arbeta skrivutvecklande i arbetet med faktatexter, vilket framgår i min 

forskningsbakgrund och i enkätundersökningen att lärarna gör med stycken, meningar, ord 

och punkt även genom intervjun då informanten nämner att strukturen i en faktatext gör 

arbetet med detta tydligare och lättare. 



35 
 

6 Avslutning 

Jag anser att skrivandet av faktatexter i skolans tidigare år behöver fortsatt forskning. Min 

studie kan fördjupas ytterligare genom att utöka mängden informanter även studeras genom 

observationer för att få en mer reell insyn i hur det ser ut i verksamheten. Vidare har mitt 

resultat lett till fler funderingar som skulle vara intressant att forska vidare kring inom 

skrivandet av faktatexter. Det skulle det vara intressant att veta om det är så att läraren 

använder skrivandet av faktatexter som ett övningsmoment i undervisningen, för att uppnå ett 

annat syfte till exempel skrivutveckling. Eller är det så att eleverna ska utveckla förmågan att 

skriva faktatexter för att klara nationella provet samt uppnå målet i år 3: ”att kunna skriva 

enkla och elevnära faktatexter (…) där innehållet klart framgår” (Skolverket, 2000). Vidare 

skulle det även vara intressant att veta hur eleverna klarar detta moment i nationella provet. 

     Resultatet har även lett till frågor kring ett annat område än skrivandet av faktatexter, 

nämligen lärarens kunskaper kring och användning av yrkesrelaterade begrepp, främst inom 

utveckling och lärande. Min slutsats är att kunskaper kring vissa begrepp i denna studie är 

begränsade och jag undrar därför om det är så att begreppsanvändning inte är en del av 

lärarnas yrkesspråk inom detta område. 

     Slutligen så visar studien att lärare i denna studie sällan kopplar genomförandet av 

skrivande av faktatexter till mål, teorier och forskning, vilket bekräftar min upplevelse som 

jag beskrev i inledningen: att få lärare har ett uttalat syfte eller mål kopplat till teorier och 

forskning förankrat till skrivande av faktatexter. Om lärare inte vet hur de kan hjälpa eleven 

att utveckla sin förmåga att skriva faktatexter, kan det innebära att eleverna inte utvecklar sin 

förmåga att skriva faktatexter tillräckligt för att i framtiden behärska till exempel 

rapportskrivning. Det kan även innebära att de inte uppnår sina mål. 
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Bilaga 1 
Hej!  

  

Jag heter Paulina Hiltunen och jag läser min sista termin på lärarutbildningen på Mälardalens 

högskola. Jag skriver ett examensarbete inom språk och språkutveckling, ämnet som jag har 

valt att gör en studie kring är Skrivande av faktatexter i skolans tidigare år.  

  

För att kunna utveckla min studie vill jag undersöka ämnet på två skolor i två olika 

kommuner. Därför undrar jag om det finns möjlighet för mig att få genomföra en 

enkätundersökning på Er skola? Den kommer att beröra fem lärare som arbetar med elever i 

år 1-3. Jag undrar även om en lärare är intresserad av att ställa upp i en intervju inom samma 

ämne? 

  

Syftet med denna studie är att belysa hur lärare arbetar med skrivandet av faktatexter i skolans 

tidigare år. För att få en bred och flerdimensionell uppfattning om ämnet, samt förförståelse 

om hur olika lärare organiserar faktaskrivningstillfällen har jag valt att använda mig av en 

kvantitativ undersökningsmetod: Enkätundersökning. Alla deltagare kommer att vara 

anonyma och materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

  

Jag har även valt en kvalitativ metod som intervju, för att få en djupare uppfattning om 

lärarens upplevelser kring genomförandet av elevers faktaskrivning. All intervjumaterial 

kommer att vara konfidentiellt.  

  

Den frågeställning som kommer att behandlas i enkätundersökningen är: Hur organiserar och 

genomför läraren arbetet med faktaskrivning för elever i år 1-3? 

  

I intervjun kommer även följande frågeställning behandlas: Hur upplever läraren att 

undervisningen med faktaskrivning påverkar elevernas kognitiva utveckling samt 

skrivutveckling? 

  

Jag är mycket tacksam om Ni vill delta och bidra med Era erfarenheter och Er kompetens, det 

kommer att ha stor betydelse i min studie! 
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Om Ni har möjlighet att delta, önskar jag att få kontakta Dig via telefon för att boka en 

passande dag och tid, då jag kan komma till Er för att presentera mig och lämna enkäterna. 

  

Meddela gärna, snarast, via mail eller telefon om Ni har möjlighet att delta eller inte.  

  

  

Vänliga Hälsningar, 

Paulina Hiltunen     

  

E-post: phn07003@student.mdh.se  

Tel nr:  
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Bilaga 2 
  

 

 

 

Hej! 

  

Jag heter Paulina Hiltunen och jag läser min sista termin på lärarutbildningen på Mälardalens 

högskola. Jag skriver ett examensarbete inom språk och språkutveckling, ämnet som jag har 

valt att gör en studie kring är Skrivandet av faktatexter i skolans tidigare år.  

  

Syftet med denna studie är att belysa hur några lärare arbetar med skrivandet av faktatexter i 

skolans tidigare år. För att få en bred och flerdimensionell uppfattning om ämnet, samt 

förförståelse om hur olika lärare organiserar tillfällen då elever skriver faktatexter har jag valt 

att använda mig av denna kvantitativ undersökningsmetod. Alla deltagare kommer att vara 

anonyma och materialet kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. det kommer inte att vara 

möjligt att identifiera vem som har svarat. 

  

Den frågeställning som kommer att behandlas i enkätundersökningen är: Hur organiserar och 

genomför läraren arbetet med skrivandet av faktatexter för elever i år 1-3? 

  

Jag är mycket tacksam för att Du vill delta och bidra med Dina erfarenheter och 

Din kompetens, det har stor betydelse i min studie! 

 

Enkäterna bör sändas tillbaka till mig senast fredagen den 29/10. 

Kontakta mig om Du har frågor eller funderingar. 

 

Vänliga hälsningar,  

Paulina Hiltunen 

Telefon:  

E-post: phn07003@student.mdh.se 

                 

Antal sidor: 9 
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Jag är väldigt tacksam för att Du tar dig tid med min undersökning! 

 

 

1. Har Du lärarbehörighet? 

 

 

Ja 

Nej 

 

[   ] 

[   ] 

 

 

 

2. Hur många yrkesverksamma år har Du som lärare? ………  år 

 

 

 

 

3. I vilka skolämnen använder Du skrivande av faktatexter i 

undervisningen? 

 

Svenska 

Matematik 

So 

No 

 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

 

 

4. Brukar Du tydliggöra målen med skrivandet av faktatexter för eleverna?  

Ja 

Nej 

Ibland 

 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

 

4 a. Om ja eller ibland på föregående fråga, brukar Du förankra syftet och 

målet med uppgiften hos eleverna? 

 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

 

 

 



41 
 

5. Kan Du beskriva hur Du tänker kring ditt syfte med att låta elever skriva faktatexter?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kan Du beskriva hur Du tänker kring skrivandet av faktatexter och elevernas eget lärande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Kan Du beskriva hur Du tänker kring skrivandet av faktatexter och elevernas 

skrivutveckling? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Kan Du beskriva hur Du tänker kring skrivandet av faktatexter och att eleverna skriver till 

en annan mottagare än sig själva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. Brukar Du ha genomgång med eleverna och beskriva hur en faktatext bör 

utformas och vad som karaktäriserar en faktatext? 

 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

 

10. Använder Du någon speciell struktur när Du arbetar med faktaskrivandet i 

undervisningen? 

 

Ja 

Nej 

 

[   ] 

[   ] 
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10 a. Om ja på föregående fråga, kan Du beskriva hur ser den ut och varför Du använder just 

den? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Vad brukar ingå i en faktaskrivningsuppgift? Läsa 

Skriva 

Rita 

Annat 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

……………………………. 

 

 

12. Kan Du beskriva hur Du oftast påbörjar arbetet med att skriva faktatexter?  

(T.ex. gemensam genomgång, experiment, studiebesök, högläsning, individuellt förarbete.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13. Hur genomför eleverna oftast skrivandet? Gemensamt i helklass 

Mindre grupperingar 

Parvis 

Individuellt 

Annat ………………......... 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

 

 

14. Brukar Du individanpassa skrivandet av faktatexter? 

(Exempelvis för läs- och skrivsvaga, lågt motiverade, elever med annat 

modersmål än svenska)  

 

Ja 

Nej  

Ibland 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

 

14 a. Om ja på föregående fråga, kan Du beskriva hur?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14 b. Om nej på föregående fråga, kan Du beskriva hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14 c. Om ibland på föregående fråga, kan Du beskriva hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

15. Vad brukar Du gör med elevernas färdiga faktatext?  

Redovisning 

Utställning 

Gemensam bok 

Individuell bok 

Metakognitiva ändamål 

Annat ………………… 

 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

 

 

 

 

16. Ser Du faktaskrivandet som en genre som bör läras ut i de tidigare åren? Ja 

Nej 

[   ] 

[   ] 

 

 

17. Ser Du faktaskrivandet som en nödvändig del i elevernas skrivutveckling? Ja 

Nej 

[   ] 

[   ] 

 

 

18. Ser Du faktaskrivandet som nödvändigt för elevernas kognitiva utveckling? Ja 

Nej 

[   ] 

[   ] 

 

19. Vill Du berätta något som kan fördjupa min undersökning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan, den har stor betydelse för min studie! 
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Bilaga 3 
      

      

       

 

 

Intervjuguide 

Uppgifter om informanten:  

Har Du lärarbehörighet?  

Hur många yrkesverksamma år har Du som lärare? 

 

- Hur organiserar och genomför Du arbetet med faktaskrivning för elever i år 1-3? 

- Brukar Du ha mål och syftesbeskrivning med uppgiften och tydliggöra dem för eleverna?  

- Vad brukar Du gör med elevernas färdiga text? 

 

- Kan Du berätta hur Du ser på skrivandet av faktatexter genom genreundervisning i 

skolans tidigare år? 

- Brukar Du ha genomgång med eleverna hur texten bör utformas och vad som karaktäriserar 

en faktatext? Vad tar Du upp? 

- Hur upplever Du arbetet med skrivandet av faktatexter? 

 

- Hur upplever Du att undervisningen med skrivandet av faktatexter påverkar elevernas 

kognitiva utveckling? 

- Upplever Du att eleverna utvecklar sina ämneskunskaper? 

- Upplever Du att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga, exempelvis ordförråd? 

 

- Hur upplever Du att elevernas skrivutveckling påverkas av att de skriver faktatexter?  

- Upplever Du att skrivförmågan utvecklas? 

- Upplever Du att eleverna utvecklar förståelse för syfte med faktatexter och hur man skriver 

dem? 

 


