
 
 
 
 
 
 
 
 

”DEN TRÅKIGA TEXTEN” 
– EN KVALITATIV STUDIE OM FÖRDELARNA 

MED ATT ARBETA MED FAKTATEXTER I 

GRUNDSKOLANS TIDIGARE ÅR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Samanta Flores 

Elin Kjellsson 
Kornelia Pettersson 

 
2016-LÄR1-3-K21 

 



 

Program: Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs1-3 
Svensk titel: ”Den tråkiga texten” – En kvalitativ studie om fördelarna med att arbeta 
med faktatexter i grundskolans tidigare år 
Engelsk titel: ”The boring text” – A qualitative study about the benefits of working 
with factual texts in primary grades 
Utgivningsår: 2017 
Författare: Samanta Flores, Elin Kjellsson, Kornelia Pettersson 
Handledare: Helena Bergmann Selander 
Examinator: Magnus Levinsson 
Nyckelord: Faktatext, svenska, textstruktur, genre 
 __________________________________________________________________  
Sammanfattning 
 
Inledning 

Sveriges dåliga PISA-resultat i svenska är ett vanligt förekommande debattämne. Enligt 

läroplanen ska eleverna få strategier för att läsa och skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Forskning visar på vikten av att 

arbeta tidigt med faktatexter i skolan. Detta för att eleverna senare förväntas kunna ta till sig 

mycket ämnesinnehåll från den typen av text. Pedagogerna har olika syn på hur arbetet med 

faktatexter i undervisningen ska bedrivas. I detta arbete presenteras några lärares erfarenheter 

av att använda faktatexter i sin svenskundervisning. 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur den explicita svenskundervisningen rörande 

faktatexter ser ut i grundskolans tidigare år. 

 

 Vilken typ av stöttning får eleverna i undervisningen rörande faktatexter? 

 Hur ser pedagogerna på sin kompetens i undervisningen om faktatexter? 

 Hur sker valet av material till undervisningen rörande faktatexter? 

 

Metod 

Arbetet består av en kvalitativ studie som baseras på nio riktade öppna intervjuer med 

behöriga svensklärare i årskurserna 1-3. 

 

Resultat 

Studien visar att explicit undervisning, alltså undervisning som är tydlig och fokuserad, 

rörande faktatexten inte är vanligt förekommande. Anledning till detta är bland annat att 

eleverna anses vara för unga, att narrativa texter upplevs mer lustfyllda samt att faktatexterna 

ändå kommer in under NO- och SO-undervisningen. Vid arbetet med faktatexter dominerar 

strategier för läsförståelse framför strategier för textens struktur. Det finns olika tankar hos de 

intervjuade pedagogerna rörande huruvida behovet av kompetensutveckling i 

faktatextundervisning är nödvändig. Materialet som finns ute på skolorna upplevs vara 

bristfälligt då de befintliga faktatexterna antingen är för långa och svårlästa eller för banala 

och lättlästa. Det saknas faktatexter som ligger på rätt nivå för eleverna. 
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1 INLEDNING 
Sveriges dåliga PISA-resultat från år 2012 är ett vanligt förekommande debattämne. Den 

svenska skolan visade på sämre resultat jämfört med den norska skolan gällande läsandet av 

faktatexter. I PISA-resultaten från 2015 framgår det att svenska elevers läsförståelse har 

förbättrats sedan 2012, men även att 18 procent fortfarande anses vara lågpresterande. Denna 

grupp misslyckas särskilt med att visa på användning av läsning för att delta produktivt och 

effektivt i livssituationer. På de nationella proven i svenska (2013) var det en utmärkande stor 

del av tredjeklassare som hade svårigheter att bli godkända i den del som behandlade att 

skriva eller förstå en faktatext. Det finns många olika åsikter och visioner om hur 

undervisningen ska förbättras och utvecklas i den svenska skolan. 

 

Forskning visar på vikten av att i tidig ålder arbeta aktivt med faktatexter för att förbereda 

eleverna på en kommande undervisning som ställer högre krav. Svårighetsgraden i 

faktatexterna ökar, både dess innehåll och struktur blir mer komplex. I sin tur kan det medföra 

ett stort glapp mellan elevernas kunskaper och vad de förväntas kunna. Detta med bland annat 

svårare ämnesspecifika ord, syntax samt skriftspråk i texter med implicit information. Stora 

krav ligger därför på lärarna i valet av faktatexter och undervisningen kring dessa. Om 

eleverna endast förstår den explicita informationen i faktatexter kan det medföra att eleverna 

senare får svårigheter att fungera som goda samhällsmedborgare. Då förväntas det bland annat 

att de ska kunna läsa innehållsdeklarationer i läkemedel och livsmedel, det finstilta om de ska 

teckna abonnemang samt all information som de dagligen utsätts för på bland annat internet. 

 

Enligt grundskolans styrdokument (Skolverket 2011) är det viktigt att elever får strategier för 

att läsa och skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Läroplanen lyfter även att eleverna genom undervisningen ska ges 

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk för att sedan kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Förutom dessa ämnesspecifika förmågor förväntas 

eleverna även kunna söka information i böcker, tidskrifter och på internet samt vara 

källkritiska. 

 

Vår uppfattning är att narrativa texter är dominerande i svenskundervisning medan faktatexter 

hamnar i skymundan. Upplevelsen är att undervisningen rörande faktatexter ofta hör ihop med 

SO- eller NO-undervisningen, där eleverna förväntas skriva fakta om ett valt fenomen inom 

ett visst arbetsområde. För att göra en tydlig avgränsning har vi valt att enbart fokusera på 

faktatexter inom svenskundervisningen. 

 

2 SYFTE 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur den explicita svenskundervisningen rörande 

faktatexter ser ut i grundskolans tidigare år. 

 

 Vilken typ av stöttning får eleverna i undervisningen rörande faktatexter? 

 Hur ser pedagogerna på sin kompetens i undervisningen om faktatexter? 

 Hur sker valet av material till undervisningen rörande faktatexter? 
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3 BAKGRUND 
I denna översikt behandlas faktatextens betydelse. Det finns mycket som pekar på att 

undervisningen i faktatexter är viktig. I texten tas det bland annat upp vilket utrymme 

faktatexten faktiskt får i skolan, både i Sverige men även internationellt, och vilka 

konsekvenser det får. Även en rad framgångsfaktorer inom faktatextundervisningen 

presenteras. 

 

3.1 Faktatextens betydelse 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, ss. 222-

224) är det viktigt att elever får strategier för att läsa och skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Läroplanen lyfter också fram att 

eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk för 

att sedan kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Förutom dessa 

ämnesspecifika förmågor förväntas eleverna kunna söka information i böcker, tidskrifter och 

på internet samt vara källkritiska. Eleverna ska likaså ta sig an olika typer av berättande texter 

och sakprosatexter.  

 

Faktatexter ställer andra krav på läsning än narrativa texter. Faktatexten är en text skriven för 

att förmedla faktiska upplysningar. I och med att eleverna mestadels mött narrativa texter 

under de första skolåren, vet de hur en berättande typ av text är uppbyggd. Konstruktionen på 

faktatexter avser att förmedla kunskap och skiljer sig från de skönlitterära framställningarna 

som hittills dominerat i undervisningen. Läsningen av faktatexter gör ett större anspråk på 

förståelsen. Läsningen handlar också om attityder och känslor till innehållet. Texter om 

hållbar utveckling ska förhoppningsvis inspirera till ett sundare levnadssätt medan 

samhällskunskapen handlar om fostran till att skapa demokratiska samhällsmedborgare. 

Därför är det av stor vikt att fakta, förståelse, insikt och delaktighet får vara grundpelare i 

läsningen av faktatexter (Lundberg 2006, ss. 14-15). 

 

3.2 Faktatextens problematik 
Artikeln “Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige - en översikt” av 

Reichenberg (2015, ss. 16-19) redogör för en jämförelse av Sveriges och Norges PISA-

resultat i läsförståelse år 2009, där Norge hade ett betydligt bättre resultat. Svenska elevers 

läsförståelse har försämrats på ett utmärkande sätt sedan år 2000.  Det är de icke 

högpresterande elevernas resultat som försämrats mest. I Norge har de svaga eleverna inte 

utmärkt sig på samma sätt. För att undersöka utfallet av resultatet har Reichenberg gjort en 

forskningsöversikt. Hon har då kommit fram till att det i Norge har forskats mer på 

undervisning i faktatexter medan svenska forskare fokuserat på narrativa texter. Detta tros ha 

varit en bidragande faktor till att Norge har haft en större framgång i PISA-resultaten än 

Sverige. 

 

I den senaste PIRLS-undersökningen från 2011 framkommer det att elever i svensk skola har 

tillgång till fler narrativa texter än faktatexter. Användningen av sakprosa eller 

informationsmaterial är inte lika vanligt förekommande som användningen av narrativa texter. 

Läromedelstexter förekommer ibland, men längre faktaböcker eller faktaartiklar förekommer 

sällan (Skolverket, 2012). Konsekvenserna visar sig i resultatet som påvisar att elevernas 

läsförståelse inom genren faktatexter generellt har försämrats. I utfallet från det nationella 
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provet i årskurs 3 i ämnet svenska år 2013 är det 10 procent av eleverna som inte uppnår till 

kravnivån för godkänt i just delmomentet som behandlar faktatexter (Skolverket 2013, s. 6). 

Reutzel, Jones, Clark och Kumar har i artikeln “The Informational Text Structure Survey 

(ITS2): An exploration of primary grade teachers' sensitivity to text structure in young 

children's informational texts” (2016, ss. 81-98) undersökt pedagogers förmåga att undervisa 

elever i grundskolan i textstrukturer med fokus på informerande texter, där faktatexten är 

inkluderad. Undersökningen har gjorts på 21 grundskollärare i USA. Målet har varit att belysa 

pedagogernas förmåga att själva identifiera informerande texters strukturer och genredrag. 

Genredrag är stildrag som är typiska för en viss genre. Vidare beskrivs även en rad 

framgångsfaktorer för att förbättra elevers förståelse för informerande texter: 1) undervisning 

i textstrukturer och genredrag i tidig ålder, 2) pedagogers kunskaper i denna typ av 

undervisning samt 3) tillgängligt och anpassat material för ändamålet. 

 

3.3 Explicit undervisning i tidig ålder 
Undervisningen i faktatexter introduceras generellt först i årskurs 3 i Sverige. Fram till dess 

dominerar den narrativa texttypen i den första och andra årskursen (Reichenberg 2015, ss. 16-

19). När pedagoger arbetar genrepedagogiskt med eleverna arbetar de med att systematiskt 

dekonstruera textmönster. I skolan är det oftast basgenrerna: beskrivning, berättelse, 

återberättelse, ställningstagande, instruktion och förklaring som står i centrum (Vuorenpää 

2016, s. 64, 223). Skolverkets kommentarmaterial i svenska beskriver att faktatexten ska 

användas och arbetas med i alla skolämnen. 

 
Alla skolans ämnen har ansvar för att inom ramen för ämnet, studera de olika texter 

som används i undervisningen. Svenskämnet har alltså inte ensamt ansvar för att 

eleverna kan läsa facktexter som hör till andra ämnen. Däremot kan eleverna ta med 

sig det de lär sig om sakprosatexter på lektionerna i svenska till andra ämnen. På så 

sätt kan de lättare läsa och förstå texter i exempelvis historia. (Skolverket 2016, s. 

17) 

 

Det är viktigt att i svenskämnet arbeta aktivt med faktatextens struktur och drag (Skolverket 

2016, s. 17). Ju högre årskurser eleverna går i, desto mer avancerade blir faktatexterna. Detta 

innebär bland annat svårare ämnesspecifika ord, syntax samt skriftspråk i texten med implicit 

information vilket ställer högre krav på läsaren. Om eleverna endast förstår delar av 

informationen i faktatexter, kan det medföra att de senare får svårigheter att fungera som goda 

samhällsmedborgare. Då förväntas det bland annat att de ska kunna läsa 

innehållsdeklarationer i läkemedel och livsmedel, det finstilta om de ska teckna abonnemang 

samt all information som de dagligen exponeras för på bland annat internet (Reichenberg 

2015, ss. 16-19). Även Reutzel et al. (2016, ss. 81-98) menar att det finns en risk med att 

undervisa eleverna för sent i faktatexter. Glappet mellan de faktatexter som presenteras sent i 

tredje klass och de texter som presenteras i fjärde klass och uppåt, blir för stort. Eleverna 

förväntas ha större kunskaper än de har fått möjlighet att erhålla. 

 

Reutzel et al. (2016, ss. 81-98) lyfter just vikten av att i tidig ålder arbeta aktivt med 

faktatexter. Att särskilt fokusera på att undervisa elever i textstrukturer och genredrag har 

visat sig ha god påverkan på elevernas läsförståelse. Undervisning i faktatexter skapar 

skickliga läsare som automatiserat förstår betydelsen av specifika drag. Exempel på sådana 

drag är rubriker, fetstilt text och sammanfattningar som förenklar skapandet av en helhetssyn 

på innehållet. Eleverna distraheras inte av textens yttre drag utan har denna automatiserad och 

kan därför fokusera mer på innehållet. Denna kognitiva förmåga nås genom att eleverna får 

explicit undervisning i faktatexters strukturer och genredrag som gör dem vana att exponeras 
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för den här typen av texter. Svaga läsare saknar ofta denna kognitiva förmåga och har därför 

svårt att anamma innehållet i det de läser. Därför är den här typen av undervisning extra viktig 

för elever som ligger i riskzonen när det gäller att uppnå målen på grund av bristande 

läsförmåga. 

 

3.4 Pedagogers kunskaper 
För att inte riskera elevernas framtida skolgång, är lärarnas kunskaper om och förmåga att 

undervisa i faktatexter avgörande. Det innebär alltså att pedagogen behöver ha kunskaper om 

textens struktur, språkliga drag och form. I undervisningen ska pedagogen vara aktiv med att 

modellera, ge respons och stötta för att öka elevernas självständighet i sitt arbete med 

faktatexter. Kunskaperna i att identifiera och undervisa i faktatexters strukturer bland 

grundskollärare är dock bristfällig, vilket leder till att eleverna får otillräcklig undervisning 

inför kommande läsår (Reutzel et al. 2016, s. 83, 92). 

 

I artikeln “Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv” redogör Liberg (2009, ss. 11-13) för att 

det är viktigt att pedagoger stannar upp och reflekterar över arbetet med olika genrer. Om 

pedagogerna har goda kunskaper inom genrepedagogiken, kan de på ett demokratiskt sätt 

stödja alla elevers språkutveckling. Eleverna behöver få likvärdig undervisning i alla olika 

texttyper och lära sig hur texterna kan formas i ett socialt sammanhang. Genom att arbeta 

systematiskt med elevernas språkutveckling kan pedagoger visa hur olika genrer är relaterade 

till varandra och vad som skiljer dem åt. Eleverna får ökad förståelse för olika funktioner i 

utformandet av språket. 

 

I Norge har man tagit särskild hänsyn till undervisningen i faktatexter. Det har bland annat 

gett avtryck i de goda PISA-resultaten. Den omfattande forskningen rörande faktatexter tros 

ha bidragit till att norska pedagoger avstår från att välja texter som utgör stora hinder för 

elevernas förståelse. Det medför att pedagoger kan utveckla en kompetens att välja texter med 

en hög grad läsbarhet. Leresenteret i Stavanger har utvecklat pedagogiska verktyg och 

fortbildningsmaterial för pedagoger. Dessa material innehåller bland annat videofilmade 

modell-lektioner som ska förenkla för pedagoger att ta till sig forskningsrönen (Reichenberg 

2015, s. 18). 

 

3.5 Arbetsmaterial och undervisningsstrategier 
En framgångsfaktor för undervisningen i faktatexter är arbetsmaterialet. Pedagogerna bör 

arbeta aktivt med exempeltexter som är särskilt anpassade för undervisningens ändamål 

(Reutzel et al. 2016, s. 83). Även Fisher och Frey (2014, s. 225) belyser att det är viktigt att 

pedagoger väljer relevanta exempeltexter för undervisningens mål. Texten ska ge upphov till 

diskussioner om texten och dess utformning. Vidare skriver Reutzel et al. (2016, s. 83, 92) att 

texterna ska ge en förtydligad bild av faktatexternas uppbyggnad och ha hög 

kommunicerbarhet. Fokus ska ligga på att ge eleverna verktyg att identifiera strukturer och 

genredrag för att i ett senare skede ta sig an liknande texter i vardagen. Syftet med 

undervisningen ska vara att öka elevernas kognitiva förmåga där de automatiserar dessa 

strukturer och genredrag för att kunna fokusera på innehållet. Dock är den här typen av 

arbetsmaterial bristfällig och svårtillgänglig. 

 

I artikeln “Closely reading informational texts in the primary grades” av Fisher och Frey 

(2014), presenteras närläsning som en strategi för att arbeta med olika texttyper. Närläsning är 

en strategi som pedagoger med fördel kan använda sig av i sin undervisning. Vid denna typ av 
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läsning har pedagoger aktivt valt en text och undervisar eleverna i strategier för att förstå den. 

Syftet är att eleverna ska kunna urskilja textens olika delar och orientera sig i den. De ska 

även få en djupare förståelse och kunna diskutera och argumentera kring kärnan. Genom 

närläsning erhåller eleverna olika strategier som de kan använda sig av vid läsningen av 

faktatexter. En av dessa är att lära eleverna att föra relevanta anteckningar vid läsandet av 

texterna. Följande tre punkter ingår: 

 

 Stryka under centrala delar och begrepp i texten. 

 Ringa in ord och fraser som är oklara. 

 Föra anteckningar i marginalen med egna ord. 

 

Närläsning är ett arbete som behöver ske kontinuerligt för att eleverna inte ska tappa strategin. 

Det är även något som eleverna behöver få undervisning i av pedagogen innan de själva 

använder den. Detta kan med fördel ske när pedagoger ger stöttande undervisning genom att 

modellera strategin inför hela klassen med stöd av en smartboard eller läslampa. Eleverna kan 

då enkelt följa med i pedagogens tankegång och på så sätt veta hur de själva ska använda 

strategin på ett lärorikt och meningsfullt sätt. Genom att eleverna utvecklar denna förmåga 

ges också pedagogen möjlighet att få en inblick i elevernas lärandeprocess. Genom att 

granska elevernas anteckningar får pedagogen övergripande bild av hur och om eleverna har 

tillägnat sig strategin på rätt sätt (Fisher & Frey 2014, ss. 223-224). 

 

En annan strategi som Fisher och Frey (2014, s. 225) lyfter fram är att använda textbaserade 

diskussioner som verktyg för en fördjupad förståelse. Detta innebär inte bara att diskutera 

textens innehåll utan även textens strukturer och funktioner. Textbaserade diskussioner är 

ytterligare något som eleverna behöver undervisas i innan de själva tillämpar strategin. Det 

innebär även att pedagogen behöver ställa relevanta frågor till eleverna gällande texterna som 

inte bara berör textens innehåll. Utöver detta behöver eleverna få möjlighet att läsa och 

diskutera flera olika texter för att öka förståelsen för deras struktur och funktion.  
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4 TEORETISK RAM 
Vi har valt att förhålla oss till två olika teoretiska utgångspunkter i vårt arbete. Det ena är det 

sociokulturella perspektivet och det andra är variationsteorin, vilka beskrivs här nedan. 

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
Den mest framstående forskaren inom den sociokulturella traditionen var Lev Vygotskij. 

Enligt Jacobsson (2012) var Vygotskijs syfte att utveckla en teori där människors tänkande 

och kunskaper kunde analyseras och förstås genom att undersöka hur de fungerar i kulturella 

och sociala sammanhang (s. 153). Vygotskij (2001) beskriver det väsentliga samspelet mellan 

pedagog och elev i undervisningssituationer på följande sätt:  

 
Det samhällsvetenskapliga begreppet utvecklas i en inlärningsprocess, som består av 

en speciell form av systematisk samarbete mellan pedagogen och barnet - ett 

samarbete där barnets högre psykologiska funktioner mognar med hjälp av och 

under deltagande av den vuxne (s. 254). 

 

I samspelet sker det en inlärningsprocess i form av ett systematiskt samarbete mellan två 

personer. Barnets kognitiva förmågor kan mogna och utvecklas med hjälp av den vuxna 

(Vygotskij 2001, s. 254). Sett ur ett lärandeperspektiv handlar det om förmågor såsom att läsa, 

räkna, skriva, resonera och lösa problem. Inom den sociokulturella traditionen används flera 

grundläggande begrepp.  De som är särskilt relevanta för detta arbete är ”den proximala 

utvecklingszonen” samt ”scaffolding” (Säljö 2012, ss. 186-187).  

 

4.1.1 Proximal utvecklingszon 

Begreppet “proximal utvecklingszon” fokuserar på situationer där människor interagerar med 

varandra, det vill säga människor som är både mer och mindre erfarna. I skolans kontext är 

dessa erfarna människor pedagoger och de övriga barn. Även de mer erfarna och de mindre 

erfarna eleverna kan lära av varandra. Samtliga deltagare kan utveckla både nya kunskaper 

och kompetenser. I ett samarbete i den proximala utvecklingszonen får deltagarna formulera, 

förklara, argumentera, presentera samt tänka om och nytt. Lärarna kan skapa medierande 

aktiviteter som är i lagom svårighetsgrad och som möjliggör lärande för eleverna. Dessa 

aktiviteter kan även pågå mellan elever som befinner sig på olika nivåer (Jacobsson 2012, s. 

159). När den nya kunskapen är förvärvad flyttas den närmaste utvecklingszonen ett steg. 

Interaktion och kommunikation blir på så sätt nycklar till lärande och utveckling. Kunskap är 

enligt detta perspektiv en del av ett samspel och deltagande mellan människor (Säljö 2012, ss. 

193-194). 

 

4.1.2 Scaffolding 

Enligt Säljö (2012) fokuserar begreppet “scaffolding” på stöttande aktiviteter från pedagogens 

sida. Inledningsvis får deltagaren stort stöd för att klara en utmaning, som efterhand kan avta 

och till slut upphöra, när deltagaren behärskar erfarenheten. Scaffolding finns inom ramen för 

den proximala utvecklingszonen eftersom deltagaren tillägnar sig kunskaper som den mer 

kunniga personen har. Det bör lyftas att det inte är meningen att den mer kunniga personen 

ska lotsa deltagaren, utan att deltagaren ställs inför utmaningar som finns inom den proximala 

utvecklingszonen (s. 194). Det är viktigt att eleverna får stöd, handledning och vägledning för 

att ta sig framåt utvecklingsmässigt. Detta stöd kan läraren skapa genom att hitta meningsfulla 

uppgifter som är utmanande men genomförbara för eleverna (Hwang & Nilsson 2011, s. 277).  
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4.2 Variationsteorin 
Variationsteorin grundar sig i fenomenografin som intresserar sig för att beskriva fenomen i 

världen såsom andra betraktar dem. Det direkta lärandet är centralt och att ge eleverna 

tydlighet i vad de ska lära sig och hur lärandet ska ske är av stor vikt för hur eleverna tillägnar 

sig lärandet (Marton & Booth 1997, s. 114).  Ference Marton som formulerat 

”variationsteorin” framför viktiga aspekter på hur lärande går till. Han menar att lärande i stor 

utsträckning handlar om att separera och sammanföra olika aspekter av delar och helheter i 

världen runt omkring oss. Lärandet är en process där människan skiftar sina uppfattningar 

kring något genom att erfara eller urskilja ytterligare skillnader och detaljer. Upplevelsen av 

vissa variationsmönster och oföränderliga mönster och är en nödvändig förutsättning för att få 

olika infallsvinklar (Marton 2015, s. 175).  

 

4.2.1 Lärandeobjekt 

Enligt Marton är “Lärandeobjektet” en benämning för en förmåga eller ett fenomen som 

läraren vill att eleverna ska lära sig. Lärandet uppstår när elever uppmärksammar utmärkande 

egenskaper i lärandeobjektet och ställer det mot relevant tidigare kunskap. Vidare menar 

Marton att framgången i en lektion ligger i att eleverna får kraftfulla redskap för att uppfatta 

lärandeobjektet. Därför ligger tyngdpunkten på vad som ska läras framför hur det ska läras. 

För att veta var undervisningens fokus ska ligga börjar läraren med att fastställa elevernas 

tidigare kunskaper och förförståelse. Detta görs för att kunna hitta lämpliga tillvägagångssätt 

för att förbättra deras uppfattningar (Adamson & Walker 2010, s.30). Även Lo (2013, s.35) 

behandlar Martons variationsteori och nämner lärandeobjektet som ett centralt begrepp. Hon 

betonar vikten av att lärare ska välja lärandeobjekt utifrån objektets förhållande till eleverna 

samt skälen till att eleverna ska lära sig begreppen. Elever behöver få hjälp att få en bättre 

förståelse för världen de lever i. 

 

4.2.2 Kritiska aspekter     

Allt runt omkring oss har inom variationsteorin utmärkande egenskaper och vi lägger 

personligen märke till olika särdrag. Om vi vill att någon ska se ett objekt på exakt samma sätt 

som vi gör så krävs det att de fokuserar på samma egenskaper som vi gör. De specifika dragen 

som behöver uppmärksammas kallar Marton för “kritiska aspekter”. Det innebär att lärare 

behöver vara medvetna om kritiska drag hos lärandeobjektet för att eleverna ska få hjälp med 

att upptäcka samma drag. Lärare förväntar sig ibland att eleverna har samma förförståelse 

som de själva har. Därför är det av stor vikt att kunna identifiera kritiska drag för att eleverna 

lättare ska förstå lärandeobjektet (Lo 2013, s. 37, 80). Detta kan enligt variationsteorin enbart 

ske om eleverna får uppleva hur lärandeobjektet kan variera genom att visa på varians och 

invarians. Det blir viktigt att skilja på vad i faktatexter som kan förändras och vad som bör 

vara oföränderligt. Faktatextens invarians innefattar exempelvis strukturen som för eleverna 

är konstant. Innehållet kan däremot variera utefter undervisningstillfälle. På så vis synliggörs 

också lärandeobjektets, alltså faktatextens, kritiska aspekter (Vikström 2008). 

 

4.3 Sammanfattning av teorierna 
Då syftet med vår studie är att ta reda på hur den explicita svenskundervisningen rörande 

faktatexter ser ut i grundskolans tidigare år, vill vi, i samband med detta, undersöka aspekter 

som undervisningstillfällen, material och pedagogers kunskaper. Med stöd av den 
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sociokulturella teorin är det naturligt att fokusera på aspekter som proximal utvecklingszon 

och scaffolding. Arbetet med faktatexter är något som eleverna behöver explicit undervisning 

i. Detta innebär att eleverna har behov av stöttning genom olika former av inlärningsstrategier 

som de behöver lära sig att använda. Målet med stöttningen är att eleverna i ett senare skede 

ska tillämpa strategierna mer självständigt. När de har klarat av detta behöver de ytterligare 

utmaning för att nå den proximala utvecklingszonen och utöka sitt lärande ytterligare.  

 

Inom variationsteorin är kritiska aspekter och lärandeobjekt två centrala begrepp. I 

undervisningen är det viktigt att pedagogen lär eleverna sig att urskilja faktatextens olika 

delar. En inlärningsstrategi blir då att lära sig textens uppbyggnad och urskilja genredrag. 

Genom att kunna identifiera textens kritiska aspekter kan eleverna på ett enklare sätt förstå 

syftet med texten, vilket i sin tur gör den mer kommunicerbar. För att underlätta lärandet i 

kritiska aspekter kan pedagogen presentera olika typer av texter för att tydligt visa hur just 

faktatexten skiljer sig från andra texttyper.  
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5 METOD 
I denna del presenteras och motiveras valet av urval och datainsamlingsmetod i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. Därefter presenteras en utförlig beskrivning av analys 

och bearbetningen av studien. Där lyfts även hur vi tagit ställning till begreppen trovärdighet 

och tillförlitlighet samt forskningsetiska principer.  

 

5.1 Urval 

I studier finns det olika typer av urval som kan göras. Studiens respondenter är valda utifrån 

ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval. Bekvämlighetsurvalet handlar om att 

respondenter väljs utefter lättillgänglighet. Respondenter som är strategiskt valda har en profil 

som stämmer överens med undersökningen (Trost 2010, 137-141). Ett bekvämlighetsurval har 

gjorts då respondenterna i studien arbetar på skolor vi knutit kontakt med under utbildningen. 

Urvalet är även strategiskt då vi valt respondenter som undervisar i svenska i årskurs 1-3, 

vilket är nödvändigt för att besvara syftet. De intervjuade pedagogerna är aktiva i att 

undervisa i svenska på tre olika skolor i Västsverige. Bryman (2011, s. 436) beskriver att det 

inte går att veta hur många personer som behöver intervjuas i förväg för att få ett tillräckligt 

brett underlag. När forskaren fått in tillräckligt många svar kommer en viss typ av mättnad 

upplevas i svaren, alltså att färre nya aspekter lyfts hela tiden. Även om vi i förväg bestämt 

hur många personer som vi tänkt intervjua, var vi öppna för att intervjua fler om det hade 

genererat ett bättre resultat. 

 

5.2 Genomförande 

Vi började med att läsa in oss på området för att undersöka om det fanns tillräckligt med 

forskning att bygga arbetet på. En viss problematik upptäcktes gällande undervisningen i 

faktatexter. Utifrån det skapades undersökningens syfte och frågeställningar. När vi läst in oss 

ordentligt valdes de mest relevanta titlarna för bakgrunden och vi började skriva utifrån dessa. 

Arbetet strukturerades upp genom att alla läste varsin titel som vi sedan delgav varandra. 

Skrivandet skedde parallellt men vi var noga med att läsa igenom och ge konstruktiv kritik på 

allas delar. 

 

Alla i gruppen intervjuade tre personer var vilket gav oss sammanlagt nio intervjusvar att 

analysera. Innan intervjuerna genomfördes var vi noga med att prata ihop oss gällande hur vi 

ville presentera studien och eventuella följdfrågor. Alla tog ansvar för att transkribera sina 

egna intervjuer men analysarbetet skedde gemensamt. En mer genomförlig beskrivning av 

analysarbetet ges under 5.2.2 Analys/bearbetning. En vidare analys av resultatet beskrivs i en 

separat del efter att vi presenterat resultatet. I den delen kopplas den teoretiska ramen till 

empirin. Utifrån analysen gjordes även en resultatdiskussion där bakgrunden och resultatet 

ställdes mot varandra. På detta sätt kunde frågeställningarna och syftet besvaras. Senare 

diskuterades och reflekterades även över metoden i relation till problemområdet.  Didaktiska 

konsekvenser motiverades utifrån diskussionen.  

 

5.2.1 Intervju 

Kihlström (2007, ss. 47-48) anger att det finns variation i tänkandet gällande ett specifikt 

innehåll. Det kan vara av stor nytta att veta hur andra pedagoger ser på innehåll och metoder i 

undervisningen. En hermeneutisk tolkning är enligt Thurén (2014, s. 103) viktig när det 

handlar om att förstå människor och deras handlingar samt resultatet av människors 
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handlingar. Syftet med vår studie är att ta reda på hur den explicita svenskundervisningen 

rörande faktatexter ser ut i grundskolans tidigare år. Vi vill genom våra forskningsfrågor få en 

djupare förståelse för arbetet rörande faktatexter. Vi vill dessutom synliggöra pedagogernas 

syn på fenomenet samt aktiva val inom området faktatexter.  En kvalitativ ansats anses därför 

vara mest lämpad för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Fejes och Thornberg 

(2015, ss. 33-35) belyser att intervjuer som redskap kan ge oss en djupare och bredare 

förståelse för sammanhanget. Forskaren behöver undersöka, organisera och tolka sitt 

insamlade material för att kunna göra en kvalitativ analys. Vi har därför valt att välja intervju 

som datainsamlingsmetod. Den riktade öppna intervjuformen har varit särskilt passande för 

undersökningen då den har gett oss möjlighet att söka sammanhang och nyanser genom 

följdfrågor och förtydliganden. 

 

Vid skapandet av vår intervjuplan (Bilaga 1) användes Lantz (2007, ss. 33, 56-57). 

Intervjuerna grundades på användandet av en riktad öppen intervjuform och genom särskilda 

frågeområden. Detta eftersom vi med hjälp av denna intervjuform kunde söka sammanhang 

och nyanser genom exempelvis följdfrågor och förtydliganden. Viktigt för oss var att ha med 

oss intervjuplanen som ett stöd under intervjutillfället för att hela tiden kunna referera tillbaka 

till de olika frågeområdena. Intervjuplanen innehöll inledande uppvärmningsfrågor eftersom 

vi ville skapa ett klimat där respondenterna kände att de vågade och ville berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter. Uppvärmningsfrågorna följdes av våra frågeområden. Vi ville 

skapa frågeområden som kunde utgöra en helhetsbild rörande faktatexten i skolan. Syftet och 

forskningsfrågorna har därför legat till grund för skapandet och bearbetningen av 

intervjuplanen. 

 

Inför intervjuerna skickades missivbrev (Bilaga 2) ut till alla deltagare. På så sätt fick de 

möjlighet att sätta sig in i ämnet och avgöra om de ville delta eller ej. I början av 

intervjutillfället redogjordes det ytterligare för bakgrunden och syftet till vårt arbete och 

därefter beskrevs ramarna för intervjun. Vi berättade bland annat att intervjuerna skulle 

komma att ta cirka 30 minuter och att de skulle dokumenteras med hjälp av ljudupptagning. 

Under dessa 30 minuter fanns det tillräckligt med tid för respondenterna till eftertanke, och de 

fick även möjlighet att stanna upp under intervjun. Det klargjordes även hur resultaten skulle 

komma att användas och att respondenterna skulle få ta del av resultatet när uppsatsen var 

färdig (Lantz 2007, ss. 56-57). 

 

Tid och rum var ytterligare aspekter att ta hänsyn till under intervjutillfällena, för att skapa bra 

och tillåtande kommunikation. Vi ville hitta en plats som kunde komma att upplevas trygg 

och neutral. Därför valde vi att utföra intervjuerna på lärarnas arbetsplats. Vi försökte även 

säkerställa att platsen var fri från sådant som kunde störa eller avbryta intervjun (Lantz 2007, 

ss. 72-73). 

 

5.2.2 Analys och bearbetning 

I en kvalitativ analys analyserar forskaren insamlat data. Hen organiserar, bryter ner, kodar 

och söker efter mönster (Fejes & Thornberg 2015 215, s. 35). Vårt analysarbete inleddes med 

att vi transkriberade de intervjuer vi själva hade utfört, det vill säga alla i gruppen 

transkriberade tre intervjuer var. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger 

gemensamt. Därefter diskuterades det fram tre genomgående teman som vi skulle utgå ifrån. 

Detta genom en kodningsprocess som innebar att delar i resultatet färgkodades. Vi 

identifierade tre huvudteman där var och en tog ansvar för att ytterligare bryta ner dessa till 

underrubriker. Därefter skedde en gemensam genomgång av alla delar. Dessa teman 
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konstruerades med syftet och frågeställningarna som utgångspunkt. Vi färgkodade ytterligare 

inom respektive tema och delade upp arbetet i tre delar, vilket naturligt ledde till att alla i 

gruppen arbetade med ett tema var. Inom dessa teman utfördes en vidare analys där 

underrubriker identifierades och presenterades. För att försäkra oss om att alla skulle bli väl 

insatta i alla delar, läste vi gemensamt igenom den färdiga resultatdelen och kommenterade 

eventuella oklarheter. På så sätt fick vi en effektivt genomarbetad text där alla fick möjlighet 

att påverka. 

 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur den explicita svenskundervisningen rörande 

faktatexter ser ut i grundskolans tidigare år. 

 

 Vilken typ av stöttning får eleverna i undervisningen rörande faktatexter? 

 Hur ser pedagogerna på sin kompetens i undervisningen om faktatexter? 

 Hur sker valet av material till undervisningen rörande faktatexter? 

 

De teman som framkommit i analysen har byggt på vår teoretiska ram genom att begreppen 

scaffolding, proximal utvecklingszon, kritiska aspekter och lärandeobjekt har varit centrala. 

Inom forskningsfråga 1 har begreppet scaffolding varit särskilt bärande eftersom frågan 

fokuserar på just stöttning i undervisningen. Stöttningen i sig ska generera i undervisning som 

ska utveckla elevernas kunskaper och förmågor och ta dem vidare i sitt lärande. Eleverna 

behöver strategier som först lärs ut genom tydlig modellering av pedagogen, för att sedan 

självständigt användas av eleverna. På så vis har även proximal utvecklingszon varit ett 

centralt begrepp för forskningsfråga 1. Begreppen lärandeobjekt och kritiska aspekter har 

legat till grund för forskningsfråga 2. Pedagogerna behöver ha en medvetenhet om vad som 

ska läras ut och ha goda kunskaper inom området faktatexter. Detta eftersom lärandet, enligt 

variationsteorin, uppstår när elever uppmärksammar utmärkande egenskaper i lärandeobjektet 

och ställer det mot relevant tidigare kunskap. För att pedagogen ska försäkra sig om att 

eleverna, i så stor utsträckning som möjligt, uppfattar ett fenomen som hen själv gör, blir 

urskiljandet av kritiska aspekter viktigt. Detta kräver också en metakognitiv förmåga hos 

pedagogerna där de behöver ha en viss medvetenhet gällande deras befintliga kunskaper, och 

om dessa är tillräckliga för att kunna bedriva den här typen av undervisning om faktatexter. 

Valet av material ligger till grund för forskningsfråga 3. Pedagogerna behöver material som 

erbjuder eleverna ett lärande som sker i en successiv process. Materialet måste vara anpassat 

så att eleverna får stöttning att dels läsa och förstå faktatexter, dels utveckla denna förmåga. 

På så vis blir begreppen scaffolding och proximal utvecklingszon två byggstenar för 

forskningsfråga 3.  

 

5.2.2.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Fejes och Thornberg (2015, ss. 258-259) beskriver att trovärdighet och tillförlitlighet är 

begrepp som väger tungt i kvalitativ forskning. Alltså, hur trovärdiga och tillförlitliga ens 

resultat är som en följd av hur forskaren har gått tillväga vid datainsamling och analys. Därför 

har vi under vår process tagit begreppen trovärdighet och tillförlitlighet i åtanke. Första steget 

var för oss att få vår intervjuplan granskad och godkänd av vår handledare, något som även 

Kihlström (2007, s. 230) belyser som viktigt.  

 

Efter att intervjuplanen var godkänd genomfördes provintervjuer, vilket var något som Lantz 

(2007, s. 60) rekommenderar för att stärka intervjuernas trovärdighet. Vi valde att använda 

detta och på så sätt minskades riskerna för missförstånd. Dessutom gavs möjlighet att 

eventuellt formulera om frågor. Det upptäcktes att vi behövde fler uppvärmningsfrågor och att 
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vi behövde vara mer tydliga med att betona vårt undersökningsområde. Lantz (2007, s. 61) 

belyser även att om det är flera intervjuare som arbetar med datainsamlingen är det av stor 

betydelse att intervjuplanen förstås och uppfattas på samma sätt av alla. Vi som skulle 

intervjua såg därför till att diskutera syfte, bakgrund och intervjuplan innan insamlingsarbetet 

startade för att se till att alla var väl införstådda med vad vi var ute efter under intervjuerna. 

 

5.2.2.2 Etik 

I vetenskapliga sammanhang finns det ett antal etiska regler som gäller. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet utgör de fyra forskningsetiska 

principer som vi behöver ta hänsyn till i vår studie (Vetenskapsrådet 2011, s. 6). Det har 

funnits ett etiskt ansvar i forskarrollen och vi har medvetet tagit hänsyn till våra deltagare på 

ett respektfullt sätt.  

 

Informationskravet har tagits hänsyn till genom att tydligt informera om syftet med vår 

undersökning. Vi klargjorde vilken betydelse intervjuerna skulle komma att ha i 

undersökningen samt hur materialet skulle komma att användas (Vetenskapsrådet 2011, ss. 7-

8). För att synliggöra villkoren skrevs ett missivbrev som skickades ut och lästes tillsammans 

med respondenterna (Trost 2012, s. 110). 

 

Samtyckeskravet innebar att de tillfrågade hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

utan att det medförde konsekvenser (Vetenskapsrådet 2011, ss. 9-11). Innan utförandet av 

intervjuerna, informerade vi respondenterna om att de behövde ge sitt samtycke om 

deltagandet i studien.  

 

Konfidentialitetskravet har gjort att det har varit viktigt att se över alla potentiella uppgifter 

som på något sätt kan komma att identifiera deltagarna, för att sedan se till att dessa 

modifieras. Vi upplyste våra deltagare om vår tystnadsplikt och att deras identitet skulle vara 

skyddad under hela processen (Vetenskapsrådet 2011, ss. 12-13). 

 

Nyttjandekravet tog vi hänsyn till genom att vi informerat våra respondenter om att den 

insamlade informationen enbart fick användas i forskningssyftet (Vetenskapsrådet 2011, s. 

14). Detta blev en viktig del i att skapa trygghet hos respondenterna gentemot oss. 

  



 

13 

 

6 RESULTAT 
I denna del presenteras de intervjuade pedagogernas erfarenheter av att arbeta med faktatexter 

i svenskundervisningen. Kapitlet är indelat i tre huvuddelar: Faktatexter i undervisningen, 

Pedagogers kompetens samt Material. Dessa tre resultatdelar följs av ytterligare en resultatdel 

som innehåller en vidare analys utifrån valda teorier. Pedagogerna som deltagit i 

undersökningen kommer att hänvisas till som Pedagog 1 - 9. 

 

6.1 Faktatexter i undervisningen 
Detta avsnitt behandlar två teman, dels att elevernas ålder begränsar undervisningen i 

faktatexter, dels att pedagoger använder sig av olika strategier i undervisningen av faktatexter.  

 

6.1.1 Ålderns betydelse 

Ett centralt tema som framkommit under intervjuerna är att majoriteten av pedagogerna anser 

att eleverna egentligen är för unga för att kunna förstå och orientera sig i faktatexter. De är 

eniga om att faktatexter inte används i en så stor utsträckning i deras undervisning i årskurs 1-

3. Under flera intervjuer beskrivs det att pedagogerna ofta arbetar med den berättande 

texttypen i grundskolans tidigare år. De förklarar att det ofta känns som att de fastnar i denna 

texttyp. Flera av pedagogerna pekar på att deras huvudsakliga mål med undervisningen är att 

skapa skriv- och läslust. Pedagogerna erfar att faktatexten är mer främmande för eleverna och 

det är lättare att få eleverna mer självständiga i arbetet med berättande texter och sagor. Den 

berättande texttypen ligger närmast eleverna, enligt alla pedagogerna, då de under hela sina 

liv fått berättelser upplästa för sig:  

 

Mycket kan vara att man vill fokusera på den berättande texten i 

början för att den är, eller den kanske anses vara lite lättare för 

barnen när dom ska börja skriva. I början är det ju ord och meningar 

och sen när dom väl ska börja skriva lite mer texter så blir det ju mer 

sagor. Och så är det kanske lätt att man fastnar i detta med att skriva 

sagor. (Pedagog 1) 

 

Pedagogerna beskriver att arbetet med faktatexten framförallt sker på mellanstadiet, eftersom 

eleverna då redan kan läsa och skriva. Faktatexterna kommer då in mer i alla ämnen vilket gör 

att pedagogerna kan arbeta mer aktivt med det till skillnad från lågstadiet. Det är en pedagog 

som utmärker sig, som beskriver att faktatexter är väldigt tacksam för yngre elever att arbeta 

med, eftersom faktatexter skapar intresse hos eleverna. Det finns även pedagoger som redogör 

att de inte alls arbetar med faktatexter under årskurs 1-3 i svenskundervisningen. De förklarar 

att faktatexter framförallt kommer in under NO- och SO-undervisningen, även här för att 

pedagogerna vill använda sig av elevnära texter.  

 

Man jobbar ju inte lika mycket med faktatexter. Inte med de här små 

som man gör med äldre sen. Oftast när man ska lära sig att läsa så 

kanske man väljer lättlästa texter som passar dom och då är det ju 

oftast sagor och berättelser och så… (Pedagog 2) 

 

Pedagog 3 problematiserar att hen inte arbetar aktivt med faktatexter tidigare. Detta eftersom 

eleverna förväntas att kunna skriva faktatexter på de nationella proven i årskurs 3. Hen 
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beskriver att det troligtvis är någonting som är nedärvt i skolsystemet med att skriva sagor och 

berättelser de tidigare åldrarna och att faktatexterna är lätta att glömma bort. 

 

...Och det är ju för att man vet att i nationella proven ska man skriva 

en faktatext. Jag måste ju ha övat in det momentet några gånger. 

(Pedagog 3) 

 

Majoriteten av alla pedagoger förklarar att de är medvetna om att de inte undervisar 

tillräckligt i faktatextens struktur i årskurs 1-3. De uttrycker att faktatexterna inte är 

tillräckligt anpassade efter elevernas unga ålder och att det därför arbetas mer med faktatexter 

på mellanstadiet, då alla kan läsa och skriva. Det Nationella Provet som kommer i årskurs tre 

är det endast en pedagog som uppmärksammar. 

 

6.1.2 Dominerande strategier för läsförståelse  

Samtliga pedagoger beskriver att de använder sig av olika tillvägagångssätt när elever ska ta 

sig an faktatexter. Dessa är tillvägagångssätt som de inspirerats till genom lärarlyft och 

fortbildningar. Många metoder som används flitigt fokuserar på att stärka förståelsen av 

innehållet i texter hos eleverna. Få pedagoger nämner i intervjuerna att de arbetar med 

faktatextens struktur. En av pedagogerna som arbetar aktivt med strukturen beskriver att hen 

börjar med att undervisa i vad textens rubrik står för. Denna pedagog beskriver även att det är 

viktigt att arbeta med de specifika ämnesorden som en faktatext innehåller för att sedan gå 

igenom underrubriker samt bildtexter. Pedagogen lyfter cirkelmodellen som en ingång i 

arbetet med faktatextens struktur. Även en annan pedagog berättar att hen kan tänka sig att 

arbeta med faktatextens struktur genom cirkelmodellen, men att hen inte upplever att tiden 

finns att planera upp ett sådant arbete. Vidare beskrivs konkreta strategier som pedagoger 

använder sig av i undervisningen av faktatexten. 

 

6.1.2.1 Tankekartans strategiska funktion 

En strategi som samtliga pedagoger använder sig av i skrivandet av faktatexter är tankekartan. 

I intervjuerna beskrivs det att tankekartan är till för att eleverna lättare ska kunna strukturera 

upp sina egna faktatexter. Tankekartan är lätt att göra och förstå även för yngre elever, därför 

beskriver pedagogerna att de upplever att de kan börja med denna strategi redan i årskurs 1. 

Pedagog 4 beskriver att det är lätt att fastna i denna strategi i arbetet med faktatexter, eftersom 

den är så pass enkel att lära ut till eleverna och att den kan upplevas som tråkig.  

 

Det är väl vi som lärare som egentligen ska väcka den där lusten att 

veta saker… Så nu har vi gjort lite annorlunda. Då gjorde vi så att vi 

började i omvänt håll, alltså att man börjar med en fråga till barnen… 

och då blir det mer en annan ingång till faktatext. (Pedagog 4) 

 

Pedagogerna beskriver att tankekartan är särskilt tacksam eftersom den redan innehåller 

naturliga rubriker och ger en enkel helhetsbild av innehållet. På så sätt berör den både struktur 

och ämnesinnehåll vilket ger eleverna goda verktyg i sitt eget skrivande. Dock anser 

pedagogerna att detta är ett verktyg som eleverna självständigt kan använda sig av först i 

årskurs 3 när de flesta kan skriva. I årskurs 1 och 2 skapas det oftast gemensamma tankekartor 

på tavlan som pedagogerna modellerar för eleverna. 

 



 

15 

 

6.1.2.2 Gemensam närläsning som strategi 

En annan typ av gemensam helklassundervisning är högläsning av faktatexter. Pedagogerna 

motiverar högläsningen med att texterna oftast är för svåra för eleverna att bemästra själva. 

Efter högläsningen samtalar pedagogen och eleverna om textens innehåll, vilket ses som ett 

givande diskussionstillfälle. Här får pedagogerna även möjlighet att samla eleverna och se till 

att alla följer med i undervisningen. En naturlig följd av närläsningen blir för vissa pedagoger 

att be eleverna stryka under viktiga ord i faktatexten. Denna strategi är till för att eleverna ska 

lära sig uppmärksamma bärande ord som ofta är viktiga för förståelsen av innehållet. Pedagog 

5 beskriver dock att ett problem med denna strategi kan vara att eleverna inte har kunskaper 

om vilka ord som faktiskt är bärande för den specifika texten utan chansar på ord.  

 

Ibland arbetar vi med att stryka under ord… Det är intressant för 

ibland har ju vissa elever strukit över hela texten med pennan och inte 

riktigt förstått att de ska plocka ut viktiga ord. Eller de kanske snarare 

har haft svårt att förstå vilka ord som är viktiga. (Pedagog 5) 

 

Pedagogen beskriver vidare att detta är en strategi som fokuserar mycket på innehållet. Att 

arbeta med bärande ord ses som en viktig del av undervisningen i faktatexter, då språket ofta 

skiljer sig från exempelvis den narrativa texten.  

 

6.1.2.3 Strategiskt urskiljande av likheter och olikheter 

Olika typer av texter skiljer sig i språk och struktur. En strategi som flera pedagoger använder 

sig av är att jämföra den narrativa texten med faktatexten för att urskilja likheter och 

skillnader. Pedagog 4 uttrycker att hen är noga med att tala om för eleverna när hen läser en 

saga eller när hen läser en faktatext.  

 

... faktatexter har rubriker, den har ett annat språk och den berättar 

ofta sanningar och den andra är det mer fantasier och mer fokus på 

det kreativa innehållet. (Pedagog 4) 

 

Undervisningen fokuserar i första hand på att urskilja innehållet. Andra skillnader som lyfts är 

språket och upplägget med rubriker i faktatexter och den röda tråden i sagor. Det är dock 

enbart ett fåtal av pedagogerna som beskriver dessa konkreta skillnader och nämner istället att 

de är tydliga med att poängtera att sagan är påhittad och faktatexten innehåller sanningar.  

 

6.2 Pedagogers kompetens 

Detta avsnitt belyser pedagogernas syn på sin egen kompetens. Under intervjuerna 

framkommer det att uppfattningarna skiljer sig. Behovet ligger framförallt i kunskap och 

medvetenhet om textens uppbyggnad och genredrag. Flera pedagoger är medvetna om att 

problematiken sträcker sig utanför deras egna klassrum.  

 

Man har bestämt att alla lärare i hela kommunen ska gå läslyftet. 

Därför känns det som att man på högre nivå har upptäckt behovet av 

mer kompetens. (Pedagog 5) 

 

Pedagogerna är eniga om att faktatexten inte ges lika stort utrymme i klassrummet som den 

skönlitterära texttypen. En pedagog är eleverna refererar till faktatexten som den “tråkiga 

texten” medan den narrativa texten är mer lustfylld. Majoriteten av pedagogerna förklarar 
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anledningen till att den skönlitterära texttypen får mer utrymme i klassrummet är att texterna 

måste vara elevnära för att inspirera till läslust. En annan pedagog beskriver att det inte görs 

så stor skillnad på om det är en faktatext eller en skönlitterär text det arbetas med i 

klassrummet, då undervisningen ser likadan ut oavsett texttyp. En tredje pedagog förklarar 

faktatextens frånvaro med en allmän brist på kunskap om texttypens uppbyggnad. Trots detta 

känner hen sig någorlunda trygg i sin egen kompetens men att faktatexten lätt hamnar i 

skymundan. 

 

Alltså jag kanske har den kunskapen. Jag känner mig ju trygg i att jag 

kan undervisa i det och sådär. Men den hamnar ju ofta i skymundan. 

Det blir ju så. Och så kanske du heller inte alltid har, eller lägger den 

tiden på det som man kanske gör med andra textgenrer. (Pedagog 7) 

 

Ytterligare anledning till att faktatexten hamnar i skymundan framgår vara att flera av 

pedagogerna inte fått särskilt mycket undervisning om olika textgenrer i sina 

lärarutbildningar. Däremot har vissa pedagoger gått fortbildningar som fokuserat på olika 

typer av texter och textstrukturer. Fortbildningarna har skapat medvetenhet hos pedagogerna, 

vilket har fått dem att bli insatta i olika genrer och strukturer. Pedagog 6 berättar att 

kommunens läslyft i svenska gav hen många “aha-upplevelser” som hen inte haft med sig från 

sin lärarutbildning. Hen berättar även att det var där hen blev medveten om sina bristande 

kunskaper i att undervisa i faktatexter.  

 

Men jag tycker inte att jag fick det under min utbildning. Den har jag 

sett till att skaffa mig själv. Dels har jag fått en hel del i och med de 

olika läslyften och så sen har jag även ett personligt engagemang i 

och med att jag läser mycket forskning och tar till mig det nya som 

kommer. Därför känner jag att det är någonting som jag har skapat 

mig på vägen när jag märker att det fungerar. (Pedagog 6) 

 

Det finns olika tankar och åsikter om huruvida behovet av kompetensutveckling är 

nödvändigt. Det finns en enighet om att faktatexten hamnar i skymundan och vissa pedagoger 

anser att kompetensutveckling kan vara användbart för att ge eleverna studiemedvetenhet för 

att lyckas bättre i högre årskurser. Andra pedagoger är nöjda med sin nuvarande undervisning 

och ser inte kompetensutveckling som en nödvändighet. 

 

6.3 Material 
Materialet som pedagogerna använder sig av när de undervisar i faktatexter är varierat. 

Gemensamt är att materialet oftast fokuserar på att förstå innehållet i texten. Flera pedagoger 

berättar att de använder sig av faktatexter med tillhörande frågor. Frågorna är då ställda dels 

på textens yta, dels mellan raderna. Den typen av undervisning fokuserar särskilt på 

läsförståelse och att självständigt kunna ta till sig innehållet i en text.  

 

6.3.1 Befintligt material 

Flera pedagoger använder sig av faktatexter från läromedel i de naturorienterande och 

samhällsorienterande ämnena. De upplever att ämnesövergripande undervisning blir naturligt 

när eleverna ska lära sig om ett nytt fenomen eller område inom de naturorienterande och 

samhällsorienterande ämnena. Detta eftersom de ofta förväntas samtala och skriva om 

fenomenen, vilket gör att svenskämnet inkluderas. I och med denna ämnesövergripande 
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undervisning är det vanligt att materialet är innehållsfokuserat. Befintligt material som 

fokuserar på faktatextens struktur nämns i liten utsträckning i intervjuerna. Ett konkret 

material som lyfts av Pedagog 4 är en så kallad “sexfältare” (Bilaga 3).  

 

Jag gjorde en variant på detta förra veckan när vi jobbade med 

talgoxen. För då skrev jag rubriker på tavlan och så pratade vi om 

vilka av delarna i den här faktatexten som skulle kunna stå under 

vilken rubrik. Vi läste den ihop och så fick eleverna prata parvis om 

den här meningen eller det här stycket vi läste nu och komma fram till 

vilken rubrik det skulle hamna under. (Pedagog 4) 

 

Pedagogen beskriver att sexfältaren är utformad som ett rutnät om sex rutor där varje ruta 

behandlar en fråga. Pedagogen läser en faktatext och bestämmer tillsammans med eleverna 

vad i texten som besvarar vilken fråga. Materialet fokuserar dels på innehåll, dels på 

strukturen på så sätt att en faktatext oftast är indelad i olika sektioner som behandlar olika 

områden om ett visst fenomen. Även rubriker, som är en del av strukturen, blir en naturlig del 

av undervisningen.  

 

Alla pedagoger anser det svårt att hitta material som är anpassat efter elevernas ålder. För en 

del slutar det med att de samlar ihop material från olika läroböcker eller internet och skriver 

egna texter. Något som upplevs ta upp mycket tid. En annan pedagog väljer aktivt att inte 

använda färdigt, befintligt material utan erfar att det blir som hen själv vill vid skapandet av 

eget material. På så sätt skapas även känslan av att äga ett material, vilket pedagogen ser som 

betydelsefullt för att skapa meningsfull undervisning.  

 

6.3.2 Önskvärt material 

Flera pedagoger upplever att utbudet av faktatexter inom områden som rymden och forntiden 

är svåra att hitta, speciellt när det gäller texter som eleverna själva kan läsa. En pedagog 

nämner att det är vanligt att vänta med att plocka fram dessa läromedel eftersom texterna är 

för svåra för eleverna. Detta resulterar i att undervisningen oftast går ut på att pedagogen talar 

om fakta för elever snarare än att eleverna självständigt får öva på att läsa faktatexter om 

området. Även en annan pedagog nämner avsaknaden av den här typen av enklare texter och 

anser att det är betydligt lättare att finna anpassade texter om olika djur och natur. En tredje 

pedagog anser att det är svårt att överlag hitta texter som är anpassade för årskurs 1-3 och att 

utbudet av anpassat material är större i de högre åldrarna.  

 

Vi får ju leta som bara den för att leta upp dom här grejerna som vi 

ska ha nu till veckans bokstav. Bara för att det inte ska vara för svår 

text. Dels ska den ju inte vara för avancerat skriven och sen ska det ju 

gärna vara så att barnen ska kunna hänga med och stryka under och 

förstå, se att det är en punkt. Är det för komplex text så tappar dom ju 

bort sig och då är det ju inte lönt att jag tar den texten ens. Det måste 

ju vara något som dom känner till. Så det är klart att de här 

faktakorten vi har är ju jättebra men det är ju bara om djur. (Pedagog 

3) 

 

Tillgängligheten är avgörande. Majoriteten av pedagogerna vill ha texter som de enkelt kan 

plocka fram och använda direkt i undervisningen. Önskvärt är även någon form av 

klassuppsättning så att eleverna har ett material som de kan följa. En gemensam definition av 
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bra arbetsmaterial är texter som är lagom långa. Pedagogerna upplever att texterna som finns 

tillgängliga i läromedel ofta är antingen för korta och banala eller för långa och svårlästa. 

Önskvärt är också om texterna innehåller fackord som är lätta för eleverna att identifiera. 

Innehållet är viktigt men än viktigare är textens kommunicerbarhet. En pedagog lyfter till 

exempel fram vikten av att texten är luftig, det vill säga innehåller mellanrum som gör det lätt 

att stryka under ord. Dessutom får bokstäverna inte vara för små eftersom eleverna då lätt 

missar versaler, punkter och kommatecken som kan vara viktiga för förståelsen av innehållet.  

 

6.4 Vidare analys utifrån valda teorier 

Ett centralt tema som framkommit under intervjuerna är att majoriteten av pedagogerna anser 

att eleverna egentligen är för unga för att kunna förstå och orientera sig i faktatexter. Detta 

kan riskera att pedagogerna i de högre årskurserna planerar undervisning som ligger utanför 

elevernas proximala utvecklingszon. Istället behöver pedagogerna skapa medierande 

undervisning i lagom svårighetsgrad för att möjliggöra lärande för eleverna. Detta är dock 

något som enbart kan ske om elevernas lärande sker i en successiv process redan från årskurs 

1 (Jacobsson 2012, s. 159). Pedagogerna är eniga om att faktatexter inte används i en så stor 

utsträckning i deras undervisning i årskurs 1-3. Under flera intervjuer beskrivs det att de ofta 

arbetar med den berättande texttypen i grundskolans tidigare år. De förklarar att det ofta känns 

som att de fastnar i denna texttyp. Enligt Vygotskij (2001, s.254) mognar och utvecklas 

barnets kognitiva förmågor med hjälp av den vuxna. I och med att läsningen kräver mycket av 

eleverna så behöver de god stöttning för att kunna ta till sig texten. Eleverna behöver alltså det 

som Säljö (2012, s. 194) definierar som ”stöttande undervisning” i hur strukturerna i 

faktatexten används och vad de fyller för funktion. 

 

I variationsteorin beskrivs det att om pedagogerna vill att eleverna ska se ett objekt på exakt 

samma sätt som lärarna själva gör, så krävs det att båda parter fokuserar på samma 

egenskaper (Lo 2013, s. 37, 80). Att synliggöra faktatextens kritiska aspekter är därför av vikt 

för att öka elevernas förståelse. Många metoder som används flitigt bland pedagogerna 

fokuserar på att stärka förståelsen av innehållet i texter hos eleverna. Få pedagoger nämner i 

intervjuerna att de arbetar med faktatextens struktur. En av pedagogerna som arbetar aktivt 

med strukturen beskriver att hen börjar med att undervisa i vad textens rubrik står för. Denna 

pedagog beskriver även att det är viktigt att arbeta med de specifika ämnesorden som en 

faktatext innehåller för att sedan gå igenom underrubriker samt bildtexter. Detta skulle kunna 

vara ett sätt att visa på faktatextens kritiska aspekter för att i ett senare skede undervisa i mer 

svårdefinierade drag som språkliga konventioner och bärande ord.  

 

En strategi som samtliga pedagoger använder sig av i skrivandet av faktatexter är tankekartan. 

I intervjuerna beskrivs det att tankekartan är till för att eleverna lättare ska kunna strukturera 

upp sina egna faktatexter. Tankekartan är lätt att göra och förstå även för yngre elever, därför 

beskriver pedagogerna att de upplever att de kan börja med denna strategi redan i årskurs 1. 

Tankekartan innehåller ett tydligt lärandeobjekt, vilket enligt Adamson och Walker (2010) är 

en förmåga eller ett fenomen som läraren vill att eleverna ska lära sig och som är av stor vikt 

för en lärorik undervisning. Kraftfulla redskap för att uppfatta lärandeobjektet är av stor vikt 

för lärandet (s. 30). Tankekartan blir ett sätt för pedagogen att nå ut till elever som befinner 

sig på olika nivåer, då den ger utrymme för utveckling. Vissa elever kanske bara skriver av 

pedagogens modellerade tankekarta medan andra kan lägga till fler ord eller begrepp. På så 

sätt är tankekartan ett verktyg som hjälper eleverna att nå sin nästa utvecklingszon, då alla har 

möjlighet att arbeta på sin egen nivå samtidigt som de kan inspireras och stöttas av varandra 

(Säljö 2012, s. 194). 
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En annan typ av strategi är närläsning av faktatexter. En naturlig följd av närläsning blir för 

vissa pedagoger att be eleverna stryka under viktiga ord i faktatexten. Denna strategi är till för 

att eleverna ska lära sig uppmärksamma bärande ord som är viktiga för förståelsen av 

innehållet. Utifrån variationsteorin (Marton 2015, s. 175) kan detta ske genom att pedagogen 

visar exempel på ord som är både bärande och icke bärande genom att använda fenomenet 

som ett lärandeobjekt. På så vis kan eleverna lära sig att urskilja kritiska aspekter av vad ett 

bärande ord är. Enligt Säljö (2012) innebär stöttning att eleverna får stort stöd för att klara en 

utmaning eller uppgift. Stöttningen avtar successivt och tillslut förväntas eleverna 

självständigt behärska uppgiften. På samma sätt kan undervisningen i bärande ord fungera 

som en stöttning som ger eleverna verktyg att självständigt stryka under och identifiera dessa. 

Eleverna kan alltså ibland behöva stöttning för att ta sig an strategier, för att strategierna i sin 

tur ska fungera som stöttning för att ta sig an en text. 

 

I samspelet mellan pedagogen och eleven sker det en inlärningsprocess i form av en 

systematiskt samarbete mellan två personer. Barnets kognitiva förmågor kan mogna och 

utvecklas med hjälp av den vuxna. För att pedagogen ska kunna erbjuda rätt typ av stöttning i 

elevens proximala zon för utveckling är det av stor vikt att pedagogen erhåller kompetens som 

möjliggör för lärande hos eleven (Vygotskij 2001, s. 254). Det finns olika tankar och åsikter 

bland pedagogerna om huruvida behovet av kompetensutveckling är nödvändigt. Det finns en 

enighet om att faktatexten hamnar i skymundan och vissa pedagoger anser att 

kompetensutveckling kan vara användbart för att ge eleverna studiemedvetenhet för att lyckas 

bättre i högre årskurser. Andra pedagoger är nöjda med sin nuvarande undervisning och ser 

inte kompetensutveckling som en nödvändighet. 

 

Materialet som pedagogerna använder sig av när de undervisar i faktatexter är varierat. 

Gemensamt är att materialet oftast fokuserar på att förstå innehållet i texten. I intervjuerna 

framkommer det också att de tillfrågade pedagogerna skapar mycket material själva för att 

kunna erbjuda eleverna undervisning i elevernas nästa zon för utveckling. Precis som 

Jacobsson (2012, s. 159) beskriver så är det viktigt att lärarna försöker skapa medierande 

aktiviteter i lagom svårighetsgrad, för att möjliggöra lärande för eleverna. Om det befintliga 

materialet är bristfälligt är det positivt att det finns en ambition om att utveckla elevernas 

kunskaper genom material som är nivåanpassat. Det framkommer dock även av intervjuerna 

att skapandet av materialet tar upp mycket planeringstid vilket också leder till att många 

pedagoger helt och hållet väljer bort arbetet med faktatexten. 

 

Ett konkret material som framkommer av en pedagog i resultatet är sexfältaren. Den är 

inspirerad av Låt språket bära (2010), ett arbetsmaterial vars syfte är att vägleda pedagoger i 

arbetet med olika textgenrer. Sexfältaren fokuserar dels på innehåll och dels på struktur. 

Marton (2015, s. 175) menar att lärande i stor utsträckning handlar om att separera och 

sammanföra olika aspekter av delar och helheter. Lärandet är en process i vilken människans 

uppfattningar förändras. Genom att både arbeta med faktatextens struktur och innehåll ökar 

också chansen att eleverna ser en logisk koppling mellan textens olika delar. Elevernas 

uppfattningar om exempelvis vad en rubrik är, blir förhoppningsvis tydligare när den förklaras 

som ett lärandeobjekt för att sedan placeras in i en kontext.  
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7 DISKUSSION 
Diskussionen innehåller tre olika delar. Den första delen diskuterar resultatet i förhållande till 

tidigare forskning. I den andra delen diskuteras och problematiseras valet av metod. Den 

avslutande delen behandlar didaktiska konsekvenser. Där dras slutsatser för yrket och det 

egna arbetet i relation till det undersökta problemområdet. 

7.1 Resultatdiskussion 
I diskussionen kopplas pedagogernas erfarenheter av faktatexter i svenskundervisningen till 

arbetets bakgrund. Texten är indelad i följande underrubriker: Faktatexter i undervisningen, 

Strategier för läsförståelse, Pedagogers kompetens och Material.  

7.1.1 Faktatexter i undervisningen 
I PISA-undersökningen från år 2011 har svenska skolan fått dåliga resultat. Framför allt 

misslyckas eleverna med den del av undersökningen som berör faktatexter (Reichenberg 

2015, ss. 16-19). Läroplanen (Lgr 11, ss. 222-224) är tydlig med att elever, när de slutar 

årskurs tre, ska ha strategier för att läsa och skriva olika texttyper. I resultatet lyfts det dock att 

majoriteten av pedagogerna anser att eleverna är för unga för att kunna förstå och orientera sig 

i faktatexter. De menar att det huvudsakliga målet i de första årskurserna är att skapa läs- och 

skrivlust. De anser den lusten går inte att åstadkomma med hjälp av faktatexter. Reichenberg 

(2015) bekräftar att den berättande texttypen är dominerande i de lägre årskurserna i Sverige, 

vilket styrker de tillfrågade pedagogernas uttalande i studien. Generellt introduceras 

faktatexten i svenska skolan när eleverna går i årskurs 3 (ss. 16-19). Detta är problematiskt då 

det tydligt framgår att risken med att introducera faktatexter för sent kan leda till ett stort 

glapp mellan vad eleverna läser på lågstadiet och vad de förväntas kunna läsa i högre 

årskurser. Eleverna har inte haft möjlighet att utveckla bestående strategier för att läsa svårare 

texter. Troligtvis behövs en större medvetenhet kring arbetet med faktatexter i skolans tidigare 

år, något som även Reichenberg (2015, ss. 16-19) bekräftar.  

 

I resultatet finns det enighet hos pedagogerna om att faktatexten inte får lika stort utrymme i 

undervisningen som den narrativa texten. En av respondenterna förklarar den narrativa 

texttypens frekventa närvaro med att den inspirerar eleverna i sin läsning och att eleverna 

känner igen den. Lundberg (2006, ss. 14-15) styrker att den narrativa texten är mer bekant för 

eleverna då den typen av text varit flitigt förekommande under de första skolåren. Faktatexter 

ställer andra krav på läsaren än narrativa texter då den avser att förmedla kunskap som 

förhoppningsvis ska aktivera läsarens attityder och känslor till innehållet.  Det finns enligt 

författaren en problematik i att eleverna mestadels möter narrativa texter under de första 

skolåren då läsning av faktatexter kräver mer av läsaren. Problematiken synliggörs även i 

resultatet där en pedagog lyfter de nationella proven i årskurs 3, i kombination med att 

eleverna är dåligt utrustade att självständigt skriva och läsa faktatexter.  

 

Vuorenpää (2016, s.64, 223) beskriver att det oftast är basgenrerna beskrivning, berättelse, 

återberättelse, ställningstagande, instruktion och förklaring som står i centrum. En 

övervägande del av pedagogerna bekräftar detta då de, som tidigare nämnt, erfar att 

faktatexten är främmande för eleverna. Det leder till att pedagogerna väljer att inte arbeta 

aktivt med denna texttyps struktur och genredrag i svenskundervisningen. Läsandet av 

faktatexter inkluderas snarare i NO- och SO-undervisningen. Kommentarmaterialet i svenska 

(Skolverket 2016) styrker till viss del lärarnas uttalanden, eftersom alla ämnen i skolan 

ansvarar för att studera olika texttyper, vilket innebär att svenskämnet inte har ensamt ansvar 

för att arbeta med faktatexten. Faktatextundervisningen i svenskämnet är dock viktig, 
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eftersom det eleverna lär sig om textens struktur går att överföra och använda i andra ämnen 

(s. 17). Faktatextundervisningen i NO- och SO-ämnena fokuserar mer på innehåll. Ett 

problem med att inte arbeta aktivt med faktatextens struktur är att eleverna riskerar att 

distraheras av textens yttre drag. Svagare läsare påverkas särskilt då de kan ha svårigheter att 

veta exakt vad de ska fokusera på när de läser (Reutzel et al. 2016, ss. 81-98). Att läsa 

faktatexter i NO- och SO-undervisningen där det fokuseras på innehållet, är därför inte 

tillräckligt för att eleverna ska lära sig att identifiera textens genredrag. En slutsats skulle 

kunna vara att pedagogerna har föreställningar om att elevernas förförståelse rörande olika 

textstrukturer är större än vad den i själva verket är. Viktigt att poängtera är dock att ett fåtal 

pedagoger i studien har visat medvetenhet att aktivt arbeta med faktatexternas struktur. 

 

7.1.2 Strategier för läsförståelse 
Reutzel et al. (2016, ss. 81-98) lyfter vikten av att i tidig ålder arbeta aktivt med faktatexter. 

Att särskilt fokusera på att undervisa elever i textstrukturer och genredrag har visat sig ha god 

inverkan på elevernas läsförståelse. Faktatextens drag, såsom rubriker, underrubriker och 

fackspråk, kan annars upplevas som ett störmoment för elever som inte är vana läsare eller 

som har ett begränsat ordförråd. Dessa elever kan dessutom få det svårt att ta till sig innehållet 

i texterna. Pedagogerna i studien nämner en rad strategier som de använder sig utav när de 

arbetar med faktatexter. Tankekartan har en dominerande roll eftersom den upplevs vara både 

enkel att förklara och lätt för eleverna att förstå. Dock går det att problematisera tankekartan 

och dess utformning. I och med dess runda form kan det vara svårt att avgöra någon logisk 

ordning när själva skrivandet ska ske med tankekartan som stöttning. Dessutom behöver 

pedagogen vara tydlig med att använda tankekartans delar och applicera dessa i själva 

faktatexten. Det kan exempelvis vara genom att benämna lärandeobjektet, som ofta är 

centrerat, som en huvudrubrik och de bärande stödorden som underrubriker. 

 

Närläsning är en annan vanligt förekommande strategi i arbetet med faktatexter. Pedagogerna 

läser texten högt och eleverna förväntas följa med samtidigt. Vissa pedagoger arbetar även 

med att eleverna får stryka under ord och begrepp som de upplevde svåra. Dessutom förväntas 

eleverna hitta ord som är bärande för texten. I artikeln ”Closely reading informational texts in 

the primary grades” av Fisher och Frey (2014), presenteras närläsning som en strategi för att 

arbeta med olika texttyper. Vidare presenteras tre punkter som bör ingå i den här typen av 

undervisning och av dessa är det följande två som nämns av pedagogerna: 

 

 Stryka under centrala delar och begrepp i texten. 

 Ringa in ord och fraser som är oklara. 

 

En av de tillfrågade pedagogerna problematiserar detta genom att förklara att vissa elever inte 

förstår vad ett bärande ord är, och att det har gett en ingång till att pedagogen specifikt 

undervisat i detta. Det är dock enbart en pedagog som berättar att hen har stött på problemet. 

Det är en viktig aspekt eftersom strategin inte fyller någon egentlig funktion om eleverna inte 

vet varför de ska stryka under ord, eller vilka ord som kan vara viktiga att stryka under. 

Framför allt om syftet är att eleverna ska utöka sitt ordförråd med fackspråk för att underlätta 

framtida läsning av faktatexter. Precis som pedagogen upptäckte är det viktigt att undervisa i 

vad bärande ord är innan man ger eleverna uppdraget att stryka under bärande ord.  

 

Flera av pedagogerna är överens om att det är viktigt att definiera vad en faktatext är för 

eleverna. Den vanligast förekommande förklaringen är att faktatexten är en text som talar 

sanning, medan exempelvis sagan är påhittad. Att jämföra dessa två texttyper är ytterligare ett 
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fenomen som flera pedagoger nämner. Att använda sagan som utgångspunkt kan därför vara 

positivt, då eleverna har lättare att uppmärksamma dragen i sagan som de inte finner i 

faktatexten och tvärtom. Att enbart visa på likheter och skillnader i texterna verkar dock inte 

vara tillräckligt för att eleverna ska få en ökad förståelse för strukturer. Precis som Reutzel et 

al. (2016, ss. 81-98) nämner, är det viktigt att lyfta vilken betydelse faktatextens olika 

genredrag har och hur de används.  

 

7.1.3 Pedagogernas kompetens 
Pedagogen har ett stort ansvar i att förmedla kunskaper till eleverna (Reutzel et al. 2016, ss. 

81-98). En pedagog förklarar i intervjun att hen känner sig någorlunda trygg i sin 

undervisning i faktatexter, trots att dessa ofta hamnar i skymundan. Anledningen till att 

arbetet med faktatexter ofta uteblir förklaras med att “det bara blir så”. Liberg (2009, ss.11-

13) är tydlig med att eleverna bör få en likvärdig undervisning i alla textgenrer, oberoende av 

lärarens inställning till texten. Vidare belyser Lundberg (2006, ss, 14-15) att det är läraren 

som skapar attityder och känslor till olika typer av texter och läsning. Samma pedagog 

berättar att hen inte jobbar vidare mycket med faktatexten på lågstadiet, och om det görs så 

uppmärksammas hur texten skiljer sig från sagan. I klassrummet kallas sagan och faktatexten 

av eleverna för “den roliga texten och den tråkiga”. Pedagogen är medveten om att det är 

deras ansvar som lärare att väcka lusten till att lära saker. Det innebär att lärarens inställning 

till texten är av stor vikt för hur undervisningen kring texten tar form i klassrummet. Det blir 

problematiskt om lärarens engagemang för en specifik text influerar vilka typer av texter som 

eleverna får lära känna under sin skolgång. Särskilt eftersom faktatexten, som lätt hamnar i 

skymundan, har påverkan på hur väl eleverna kan ta till sig innehåll i andra ämnen. 

 

Bland de intervjuade pedagogerna finns det olika tankar rörande nödvändigheten av 

kompetensutveckling. I undersökningen som Reutzel et al. (2016, ss.81-98) gjort, angående 

pedagogers förmåga att undervisa i faktatexter, anges det en rad framgångsfaktorer. En av 

dessa är att pedagoger är medvetna om hur undervisningen rörande faktatexter ska bedrivas. 

Författarna menar att det är viktigt att pedagogerna själva har rätt kunskaper för att utbilda 

eleverna. Även Reichenberg (2015, ss. 16-19) lyfter i sin artikel fram vikten av kompetens 

genom att visa på Norges goda resultat i PISA. Författaren har i artikeln identifierat medveten 

kompetensutveckling och lärarlyft inom faktatexten som en framgångsfaktor för detta resultat. 

Denna kompetens är respondenterna eniga om att de saknar från sin lärarutbildning. Om de 

själva inte fått tillräckligt med stöttning och kunskap under sin utbildning blir det 

problematiskt för dem att själva ge eleverna lämplig stöttning. Om inte pedagogerna har egen 

erfarenhet av att analysera faktatexter, blir det svårt att undervisa om faktatexten. Beror 

faktatextens frånvaro i klassrummen på pedagogernas brist på kunskap så är det ett 

bekymmer. Främst för att de då inte kan ge sina elever den stöttning som de behöver för att ta 

sig vidare i sitt lärande. 

 

7.1.4 Material 
Att välja relevanta exempeltexter är enligt Fisher och Frey (2014, s.225) av stor vikt för 

lyckad undervisning i faktatexter. Vad som utmärker en bra text är att den ger upphov till 

diskussioner om texten och dess utformning. Även Reutzel et al. (2016, s. 83) anser att 

texterna ska vara särskilt anpassade för undervisningens ändamål genom att ge en förtydligad 

bild av faktatextens uppbyggnad. Texten bör även ha hög kommunicerbarhet. Det 

framkommer i resultatet att de välanpassade texterna lyser med sin frånvaro på skolorna där 

våra respondenter arbetar. Majoriteten beskriver att de använder faktatexter från läromedel i 
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NO och SO. I och med det är det vanligt att materialet är svårläst och innehållsfokuserat. En 

del texter upplevs även för korta och banala, vilket inte anses representativt för faktatexten. 

Resultatet av detta blir att pedagogerna skriver egna texter som upplevas tidskrävande. Det 

finns ett önskemål om att ha ett färdigt material som “man bara kan plocka fram”, vilket 

skulle få pedagogerna att arbeta mer aktivt med faktatexter. Precis som Reutzel et al. (2016, s. 

83, 92) styrker är inte faktatextundervisningen tillräcklig om det enbart fokuseras på 

innehållsinlärning. Fokus måste även ligga på att ge eleverna verktyg att identifiera strukturer 

och genredrag för att i ett senare skede ta sig an liknande texter i vardagen. På så sätt blir 

lärandet meningsfullt då det ger eleverna stöttning i ett självständigt läsande av faktatexter. 

 

En pedagog använder sig av ett material som kallas för en “sexfältare”. Den är inspirerad av 

Låt språket bära (2010), ett arbetsmaterial vars syfte är att vägleda pedagoger i arbetet med 

olika textgenrer. Sexfältaren fokuserar dels på innehåll och dels på struktur. I sexfältaren blir 

texten indelad i olika sektioner som behandlar olika fenomen. De olika fenomenen kan senare 

bli till rubriker. Sexfältaren hjälper eleverna att urskilja faktatextens olika drag. Materialet blir 

en tydlig stöttning för eleverna. Till skillnad från tankekartan innehåller sexfältaren en tydlig 

kronologisk ordning. Rubrikerna är redan utsatta och det gäller för eleverna att i en befintlig 

faktatext kunna identifiera meningar eller begrepp som ska passa in under en viss rubrik i 

sexfältaren. I princip återskapar eleverna faktatexten men själva undervisningen fokuserar mer 

på att identifiera faktatextens uppbyggnad snarare än att ta till sig innehåll. Att eleverna 

samtidigt lär sig något kan ses som en bonus. Sexfältaren är det enda konkreta materialet i 

resultatet som fokuserar på faktatextens form snarare än innehåll. En pedagog yttrar i 

intervjun att mycket tid går åt att leta efter bra och anpassade texter. Letandet slutar ofta upp i 

att texten är för svår för att använda, vilket leder till att pedagogen ger stöttning genom att 

berätta fakta istället för att eleverna själva får läsa faktatexter. I den senaste PIRLS-

undersökningen från 2011 framkommer det att den narrativa texten dominerar i grundskolans 

tidigare år (Skolverket 2012). Ett land som tagit särskild hänsyn till problematiken med 

faktatextens frånvaro i undervisnigen är Norge. Reichenbergs (2015, s. 18) forskningsöversikt 

visar att man i Norge medvetet har tagit hänsyn till undervisning i faktatexter. Detta genom att 

norska pedagoger har fått kompetens kring att välja texter med hög grad läsbarhet. Det gör att 

de förmodligen besitter en annan medvetenhet än pedagoger som är aktiva i Sverige. 

 

7.2 Metoddiskussion 
Ett vanligt förekommande problem i kvalitativa studier är enligt Bryman (2011, s.370) 

bristande transparens, det vill säga studien kan vara ogenomskinlig och dölja något. Därför 

har hela processen beskrivits för läsaren. Det redogörs för hur urvalet gått till, hur 

intervjutillfällena sett ut samt hur analys av insamlad data genomförts. I denna del beskrivs 

några för och nackdelar med undersökningens metod, urval och analys. 

 

Baserat på den hermeneutiska vetenskapssynen valde vi att använda en kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Den riktade öppna intervjuformen har varit passande för 

undersökningen då den gav oss möjlighet att söka sammanhang och nyanser genom 

följdfrågor och förtydliganden. Om en öppen intervjuform legat till grund för intervjuerna 

hade det varit svårare att få ut relevant data, då respondentens definitioner styr intervjun. Det 

hade kunnat bli problematiskt då tre personer med olika föreställningar var ansvariga för 

datainsamlingsarbetet.  

 

Pilotstudien som gjordes gav oss möjlighet att se över frågeformuleringar och annat som 

kunde upplevas otydligt. Genom denna upptäcktes till exempel att intervjuplanen hade för få 
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följdfrågor, vilket var något som kunde korrigeras innan genomförandet. Den reviderade 

intervjuplanen bidrog till trygghet. Det kändes proffsigt att komma väl förberedd med en 

tydlig och genomarbetad intervjuplan. 

 

Ett tydligt syfte och en kärnfull bakgrund ihop med en genomarbetad intervjuplan, gjorde att 

intervjuerna kändes väl förberedda. Att använda en riktad öppen intervjuform påverkade 

resultatdelen positivt då möjligheten att ställa följdfrågor var värdefull. Detta eftersom en del 

av respondenterna var mindre utförliga i sina svar. Hade intervjun exempelvis varit mer 

strukturerad hade vi inte fått möjlighet att få dessa välutvecklade och nyanserade svar som i 

flera intervjuer framkom genom följdfrågor. Resultatet hade troligen blivit begränsat och 

arbetet hade riskerat att hämmas. 

 

Möjligheten att ge en tydlig bild och beskrivning av arbetet och dess syfte innan utförandet av 

intervjuerna var ytterligare en positiv erfarenhet. Detta eftersom det gav respondenterna en 

knuff i rätt riktning gällande svaren. Vid flera tillfällen uppmärksammades det att 

respondenterna hade svårt att skilja på undervisning i faktatexters innehåll och undervisning i 

faktatextens form och struktur. Återigen var det värdefullt med en riktad öppen intervjuform 

och att ha möjligheten att ställa eventuella följdfrågor för att nå den informationen som 

söktes. Det gjorde även att respondenterna fick möjlighet att fråga efter eventuella 

förtydliganden om det var något som de tyckte var oklart eller svårt att svara på. Om syftet 

varit oklart från början hade risken funnits att en stor mängd data varit irrelevant för arbetet, 

vilket hade försvårat analysarbetet. Att hela tiden ha syftet, bakgrunden och teorin i 

bakhuvudet blev därför en viktig del vid genomförandet av intervjun. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Det framkommer i undersökningen att bristen på undervisning i faktatexter är ett faktiskt 

problem. Som det ser ut idag så finns det knappt någon pågående explicit undervisning 

rörande faktatextens struktur. Faktatextsundervisningen vävs istället in i SO- och NO-ämnena 

och blir därmed innehållsfokuserad. Det leder till att eleverna får läsa faktatexter men saknar 

förståelse för textens struktur och uppbyggnad. En utmärkande mängd elever misslyckas med 

den del som behandlar faktatexter på de nationella proven. Att de inte lyckas med området 

faktatexter beror troligtvis på frånvaron av den explicita undervisningen gällande texttypen. 

Det finns en brist på undervisning och den bristen skapar problem. För att lyckas behöver 

eleverna tydlig undervisning som särskilt fokuserar på läran om faktatexten, det vill säga hur 

den utmärker sig och vilken betydelse textens strukturer och genredrag har. Precis som 

variationsteorin förespråkar behöver du veta vad något är, för att veta vad det inte är. 

Pedagogerna använder sig av läsförståelsestrategier när de undervisar i faktatexter. Strategier 

för att ta till sig innehållet i faktatexter är betydelsefullt, men utifrån studiens resultat och 

tidigare forskning har det visats att förståelsen kan bli ännu bättre om eleverna lätt kan 

orientera sig i texten. Det skulle därför kunna vara av betydelse om pedagogerna 

uppmärksammas för olika textstrukturer. Detta kan exempelvis ske genom 

kompetensutveckling inom denna del i svenskundervisningen. Lärandet bland pedagoger kan 

genomsyras av det sociokulturella förhållningssättet, då detta är något som i ett senare skede 

ska nå klassrummet och eleverna. Genom kompetensutveckling kan pedagogerna kollegialt få 

möjlighet att utvecklas tillsammans för att få en samsyn i hur de kan undervisa i textstrukturer 

och genredrag. 

 

I studien framgår det tydligt att material för undervisning i faktatexter är bristfälligt och 

otillräckligt. Det är något som stärks både i forskningen men också av de tillfrågade 
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pedagogerna. Resultatet av detta är att den undervisning som är avgörande för att eleverna ska 

få tillräckliga kunskaper i att ta sig an faktatexter, är svår att bedriva. I forskningen efterfrågas 

material som fokuserar på att lära eleverna att identifiera faktatextens struktur och genredrag. 

Dessa ska vara väl synliggjorda och didaktiskt anpassade så att eleverna lär sig deras funktion 

och syfte. Även fackspråk ska vara väl integrerat i materialet för att eleverna inte missar det 

ordförråd som kan komma att vara bärande för framtida läsning av faktatexter. De intervjuade 

pedagogerna saknar i första hand material i form av exempeltexter som innehåller en rimlig 

och hanterbar längd text. De vill ha texter som eleverna själva kan läsa utan att tröttna eller 

tappa tråden på grund av för svårt språk eller för långa meningar. Samtidigt som texterna inte 

får vara för långa behöver de innehålla fackspråk med bärande ord och annat som är av 

betydelse för att förstå innehållet (Bilaga 4). Pedagogerna saknar särskilt den här typen av 

texter inom områden som forntiden och rymden som är obligatoriska arbetsområden i SO- och 

NO-undervisningen i grundskolans tidigare år. 

 

Vi ser att en kombination av dessa efterfrågade material skulle utgöra ett välkomponerat och 

användbart textunderlag för undervisningen i faktatexter. Ett exempel skulle kunna vara 

någon form av textsamling som berör områden som är vanligt förekommande i grundskolans 

tidigare år. Samlingen kan innehålla allt ifrån faktatexter om naturfenomen såsom växter och 

djur, till faktatexter om historiska fenomen och planeter. Texterna ska vara uppbyggda dels så 

att eleverna självständigt ska kunna läsa och förstå dem, dels så att faktatextens strukturella 

drag är synliggjorda och väl integrerade. Även någon form av progression i svårighetsgrader, 

alternativt samma texter på olika nivåer, kan vara av betydelse då elevernas läsförmåga 

varierar. 

 

Det hade varit intressant att i vidare forskning fokusera på elevernas syn på vad som gör en 

text kommunicerbar. Faktatexten, som är relativt ny i grundskolans tidigare år, ställer andra 

krav på läsaren än den narrativa texten. Genom att använda elevers tankar och åsikter som 

utgångspunkt, skulle man kunna skapa ett skräddarsytt material som är anpassat efter hur 

eleverna själva anser att de lär sig bäst. 
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BILAGA 1 

 
Intervjuplan 
 

Bakgrund: I läroplanen står det att elever ska kunna hantera olika typer av genrer. Vi känner 

själva att vi fått väldigt lite undervisning om just faktatexten under vår utbildning. Därför vill 

vi undersöka hur det ser ut ute på skolorna. Dels för vår egen skull för att få tips men också 

för att se om det finns en liknande känsla hos pedagoger. Syftet med vår studie är att ta reda 

på hur den explicita svenskundervisningen rörande faktatexter ser ut i grundskolans tidigare 

år. 

 

Uppvärmningsfrågor  

 

Hur länge har du varit verksam svensklärare? 

I vilka årskurser har du varit i? 

Har du alltid arbetat på samma skola? 

Har du varit med på något lärarlyft i svenska? 

Har något utav de här lyften berört faktatexter? 

 

Faktatexter i undervisningen 

Arbetas det aktivt för att eleverna ska lära sig att se skillnad på olika typer av texter?  

Får faktatexten en likvärdig utbredning i undervisningen som den narrativa texttypen? 

 

Material 

Sker det ett aktivt val av material till undervisning i faktatexter i svenskundervisningen? 

Hur ser eventuellt “drömmaterial” ut i svenskundervisningen med avseende faktatexter? 

 

Lärarnas kunskaper 

Finns det tillräckliga kunskaper om faktatextens uppbyggnad hos pedagogerna? 

Finns ett behov av mer kompetens inom genrepedagogik hos pedagogerna?  

  



 

 

 

BILAGA 2 
 
Missivbrev 
 

Våra namn är Samanta Flores, Elin Kjellsson och Kornelia Pettersson och vi studerar vid 

Högskolan i Borås. Vi studerar till grundskollärare med inriktning mot förskoleklass och 

årskurs 1-3. Nu läser vi vår sjunde termin och skriver vårt examensarbete. Syftet med vårt 

examensarbete är att ta reda på hur den explicita svenskundervisningen kring faktatexter ser ut 

i grundskolans tidigare år. För att få svar på våra frågeställningar har vi för avsikt att 

genomföra intervjuer med lärare som är behöriga att undervisa i svenska. 

 

Vi vill informera om att vi tar hänsyn till de forskningsetiska principerna. Deltagandet är 

frivilligt och det är frivilligt att när som helst avbryta er medverkan utan påtryckningar från 

oss. Intervjuerna kommer att spelas in för att förenkla bearbetningen och analysarbetet, men 

det är bara vi som kommer att lyssna på inspelningarna. I vårt examensarbete kommer 

deltagarnas identiteter vara skyddade och det kommer inte gå att identifiera enskilda personer 

eller skolor. 

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänlig hälsning, 

Samanta Flores xxx@student.hb.se  

Elin Kjellsson xxx@student.hb.se  

Kornelia Pettersson xxx@student.hb.se  
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BILAGA 3 
 
Exempel på innehåll i en sexfältare 
 
Vad är det för djur? 

Klassifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser den ut? 

Utseende 

Var finns djuret? 

Boplats 

Vad äter djuret? 

Föda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungar? 

Fortplantning 

Egenskaper/ övrigt 

 
 

 

  



 

 

 

BILAGA 4 
 

Faktatext 
Texten är tagen ur läromedelsmaterialet Läsförståelse för lågstadiet. Blå 

1
. Den är därefter 

omskriven av oss utifrån forskning och önskemål som framkommit från de tillfrågade 

pedagogerna i studien. Bilden är hämtad från Wikimedia Commons 
2
. 

 

  

                                                 
1 Solem, Hanne (2009). Läsförståelse för lågstadiet. Blå. 1. uppl. Sollentuna: Adastra läromedel 
2 Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25009132 

(hämtad 2016-12-12) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25009132
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