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Modul: Läsa och skriva i alla ämnen  
Del 5: Faktatexter - läsa, skriva och förstå  

Läsa och skriva faktatexter  
Catarina Schmidt, Högskolan i Jönköping   

Denna artikel handlar om faktatexter, deras betydelse och hur de kan användas i undervis-
ningen. Syftet med artikeln är att belysa hur lust och nyfikenhet kan väckas och hur lärande 
kan ske när elever får läsa, samtala om och skriva egna faktatexter i olika ämnen. För att få 
fram underlag till sina egna faktatexter kan eleverna exempelvis läsa andras texter men lika 
gärna observera, iaktta eller intervjua någon. Det stoff eleverna samlar in och drar slutsatser 
från kan utgöra grunden för deras egna nya faktatexter. I ett senare skede kan dessa texter 
också utgöra grund för skapande av andra texttyper som exempelvis poetiska eller berät-
tande texter.  

Sakprosatexter av olika slag spelar en viktig roll i skolans alla ämnen. I ämnena svenska och 
svenska som andraspråk anges att beskrivande och förklarande texter som till exempel fak-
tatexter ska ingå i undervisningen. Dessa texter kan återfinnas i tryckta faktaböcker och 
läromedel, filmer och tv-program samt webbaserad information på internet. I kunskapskra-
ven för svenska och svenska som andraspråk i årskurs tre anges att eleverna ska kunna 
återge ”grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter” (Skolverket, 2011). För 
att kunna återge väsentliga delar av en faktatext behöver elever få vara med om undervis-
ningssammanhang där de får träna på att dra slutsatser och ställa frågor till texter. Det är 
därför av stor vikt att eleverna stöds i och uppmanas att förhålla sig aktiva när de läser, 
samtalar om eller skriver en faktatext. Det är, som framhölls i den första artikeln, i flera äm-
nen som eleverna läser och skriver faktatexter. I kommentarmaterialet för svenska tydlig-
görs det senare på följande sätt: 

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, 2012, s. 18)                                                                                   

Ovanstående citat pekar mot det läsande och skrivande av faktatexter som undervisningen 
behöver ge utrymme till inom olika ämnen. Genom att skapa ämnesövergripande samman-
hang finns det stora möjligheter att skapa broar till nya texter. Med god förförståelse kan 
elever klara av att läsa och förstå en betydligt svårare text än om de helt saknade förhands-
information. Det är avgörande för alla elever, och helt nödvändigt för många av de flersprå-
kiga eleverna, att det som läses och skrivs är sådant som de förstår (Gibbons, 2006).  

Olika faktatexter  
Många elever dras till och väljer gärna självmant att bläddra och titta i faktaböcker av olika 
slag och med olika innehåll. En faktabok kan upplevas som lättillgänglig eftersom eleven 
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genom rubriker och bilder kan lista ut vad den handlar om. I en undersökning fick 200 ele-
ver i årskurs ett välja en bok att äga av nio böcker i olika genrer (Mohr, 2003). Hälften av 
eleverna presenterades för de olika böckerna genom högläsning och hälften av eleverna 
valde en av de nio böckerna utifrån bokens utseende. En majoritet av eleverna i båda grup-
perna valde en faktabok (Ibid.). Faktaböcker om ormar, spindlar, rymden eller sport är nå-
got som fascinerar många barn och kan vara ett sätt att utgå från elevers intressen och erfa-
renheter. De naturorienterande och samhällsorienterande ämnena rymmer innehåll, dilem-
man och villkor för mänskligt liv som många barn fascineras av och dras till. Här finns 
stora möjligheter till engagerande och meningsskapande undervisningssammanhang där ele-
verna lär om årstider, planeter, djur och växter.  Samtidigt är det viktigt att eleverna får stöd 
i att tolka och förstå innehållet i faktatexter. Här utgör den dialogiska högläsningen1 en viktig 
grund. Genom att samtala om innehållet och ta upp betydelsebärande ord och begrepp 
skapas en förförståelse som stödjer eleverna i att dra slutsatser när de läser texten på egen 
hand. Det är med andra ord viktigt att eleverna inte lämnas helt ensamma med att läsa eller 
skriva faktatexter. Eleverna behöver genom undervisningen få erfara både hur man läser, 
samtalar om och skriver faktatexter för att förstå olika ämnesinnehåll. 

Faktatexters särdrag går inte enkelt att definiera i en enda kategori av texter eller texttyper. 
Detta då faktatexter exempelvis kan vara skrivna på ett berättande och personligt sätt eller 
på ett sätt där enbart fakta återges på ett beskrivande och/eller förklarande sätt (se t.ex. Go-
mez, 2008, s. 22-25). Faktatexter kan på så sätt vara allt från recept, bruksanvisningar, me-
nyer och uppslagsböcker till biografier, berättande faktatexter och olika läromedelstexter(se 
Gear, 2015, s. 33). När det gäller faktatexters särdrag behöver undervisningen också visa på 
de informationskällor i form av exempelvis diagram, bilder och bildtexter, faktarutor och 
rubriker som ofta ingår i olika slags faktatexter.  

Läromedel som är skrivna för att kunna användas under ett helt läsår är ofta mer övergri-
pande och beskriver varje kunskapsområde mer kortfattat än faktatexter som fokuserar ett 
enda kunskapsområde. En sådan mer översiktlig återgivning kan innebära att innehållet blir 
begränsat och att elever inte erbjuds fördjupad läsning kring ett visst fenomen eller kun-
skapsområde. De läromedel eller andra texter och medier som används i olika ämnen behö-
ver väljas med omsorg och granskas kritiskt så att de uppfyller syftet med undervisningen. 
Utmaningen ligger i att välja texter som tillgodoser elevernas behov i undervisningen av det 
aktuella kunskapsområdet. Det kan ofta innebära att undervisningen behöver utgå från och 
baseras på flera olika texter, såväl läromedelstexter som andra faktatexter. I valet av texter 
kan vi också fråga oss hur undervisningen blir en rik och varierad skriftspråksmiljö som 
                                                      

 

 

 

1 Se artikel fyra s. 1-2 där dialogisk högläsning tas upp och förklaras.  
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stämmer med den värdegrund undervisningen ska stå för och där också multimodala och 
digitala texter ingår. För att kunna individanpassa undervisningen behöver faktatexter inom 
ett visst kunskapsområde dessutom finnas på olika nivåer och/eller svårighetsgrad. Här blir 
samarbetet med skolbibliotekarier och bibliotekarier av stor vikt.  

Den senaste PIRLS-undersökningen2 visar att det är vanligare att elever i skolan har tillgång 
till läsning av skönlitterära texter och läromedelstexter än texter från faktaböcker (Skolver-
ket, 2012a). Resultaten från undersökningen visar också att elevers förståelse av faktatexter 
generellt har försämrats. Med läsning av faktatexter menas här att läsa, dra slutsatser och att 
i skrift kunna redogöra för huvudbudskapet i texten. Resultaten från nationella provet i 
svenska år 2013 visar att 10 % av eleverna inte nådde kravnivån på det delprov som prö-
vade skrivning av en faktatext i ämnet svenska (Skolverket, 2013). I ämnet svenska som 
andraspråk var det denna skrivuppgift som vållade allra flest elever problem. Så många som 
27 % i denna elevgrupp nådde inte kravnivån.(Ibid.).  

Det finns alltså goda skäl att inkludera faktatexter i olika undervisningssammanhang i års-
kurs 1-3 och då samtidigt fokusera innehåll, språk och språkligt användande (Cummins, 
2000). I undervisningen behöver eleverna få möta både texter från faktaböcker, läromedels-
texter och skönlitterära texter. Då undervisningen i årskurs 4 och framåt består av ett allt-
mer komplext ämnesinnehåll, som kräver att eleverna lär sig att dra slutsatser från faktatex-
ter, är det viktigt att de redan från början får möta sådana texter i förskoleklassen och års-
kurs 1-3.  

Läsa och samtala om faktatexter tillsammans 
Den dialogiska högläsningen innebär alltså mer än att enbart läsa en text högt. Det innebär 
samtal om det lästa, förklaringar av ord och att gemensamt reflektera över aspekter gällande 
form och innehåll, något som också behöver inkludera faktatexter. Det är, precis som med 
de berättande texterna, viktigt att diskutera innehållet i faktatexter och låta eleverna göra 
kopplingar till sin egen värld och sina egna erfarenheter. Det är också viktigt att ta upp äm-
nesspecifika ord och begrepp och förklara betydelsen av dem. En början kan vara att låta 
eleverna prata i par om en texts innehåll en kort stund. För att leda in eleverna mot det som 
utgör det väsentliga innehållet eller huvudbudskapet i en text kan det vara bra att ställa väl 
avgränsade frågor. Ett sätt kan vara att utgå från en bild eller en filmsekvens och sedan låta 
eleverna få en fråga att fundera över två och två. På så sätt kan ett samtalsklimat skapas där 
alla vågar prata och delta.  

                                                      

 

 

 

2 PIRLS-undersökningen genomförs av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) var femte år sedan år 2001. PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) mäter läsförmågan hos elever som går i fjärde klass.  
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För att kunna fånga elevers intresse för ett visst kunskapsområde eller faktainnehåll blir lä-
rarens egen språkanvändning av stor vikt. Lärarens eget tal kan ses som en viktig källa för 
kunskap. Sättet att berätta och förklara är avgörande för att elevernas nyfikenhet ska väckas. 
Lärarens ordval och eget berättande kan på så sätt bli en brygga mellan ett mer vardagligt 
och allmänt språkanvändande till ett mer explicit och akademiskt (se Wedin, 2008, s. 254). 
Samtidigt som det är viktigt att införliva elevernas kommentarer är det också viktigt att de 
erbjuds tillfällen att själva uttrycka längre tankegångar. Det är bland annat därför som tillvä-
gagångssätt där elever först talar med en kompis för att sedan dela reflektioner i hela grup-
pen blir avgörande.  

Samtal utifrån faktatexter kan utgöra ett sammanhang där elever jämför ord och begrepp på 
klassens olika språk (se t.ex. Lundqvist, 2015). Ord och begrepp som ingår i en viss fakta-
text kan exempelvis sorteras i kategorier både på svenska och de aktuella modersmålen och 
jämförelser kan göras utifrån det. Sådana jämförelser kan bidra till en ökad språklig medve-
tenhet (Lindberg, 2005; Danbolt & Kulbrandstad, 2013). Med språklig medvetenhet3 avses 
här att kunna tänka om och resonera kring de sätt som språk är uppbyggda och används på. 
När elevers språk synliggörs i klassrummet kan det vidare innebära investeringar i eleverna 
som personer och på så vis stärka deras identitet. Här är samarbetet och kommunikationen 
mellan de lärare som undervisar i svenska, svenska som andraspråk, modersmål och övriga 
ämnen av stor vikt.  

Utifrån ett treårigt forskningsprojekt4, där flerspråkiga elever i Danmark följts, påpekar Ulla 
Lundqvist (2015), att elever som läser på sitt förstaspråk kan ”utnyttja alla textens informat-
ionskällor genom sin internaliserade kännedom om språket medan flerspråkiga barn inte 
nödvändigtvis kan väntas vara bekanta med alla dessa” (s. 227-228). Adrienne Gear (2015) 
framhåller betydelsen av att i undervisningen bryta ner faktatexter så att alla informations-
källor kan hittas. Elever behöver få stöd i att använda, läsa och förstå olika slags grafisk in-
formation. I detta ingår exempelvis att kunna använda en innehållsförteckning eller läsa av 
ett stapeldiagram, men också att förstå ämnesspecifika begrepp. Om elever lär sig om en ci-
tronfjärils livscykel kan de genom webbtexter, filmer, faktatexter, bilder och webbsidor in-
troduceras för en mängd delprocesser där fjärilshonan lägger ägg och där larver kläcks, för-
puppas och blir till nya fjärilar. Lundqvist (2015) framhåller vikten av att elever i detta sam-
manhang uppmärksammas på substantiv som exempelvis förpuppning, parning och övervintring. 
I detta fall är det verb som ändras till substantiv. Överhuvudtaget är det viktigt att lyfta 
fram betydelsebärande ord i en faktatext. Det är därför avgörande med ett tillåtande klimat 
                                                      

 

 

 

3 Språklig medvetenhet spänner över bland annat fonologisk, morfologisk och semantisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet är medvetenhet om språkljud, morfologisk medvetenhet är med-

vetenhet om ord, delar av ord och hur de kan förändras och semantisk medvetenhet är medvetenhet om ords och satsers betydelse (se Svensson, 2009, s. 87-109).  

4 Projektet heter Tegn på sprog – tosprogede born laerer at laese och skrive.  
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så att elever våga sätta ord på sina tankar om vad exempelvis ordet cykel kan vara och be-
tyda; både när det gäller insekters livscykler eller när de själva cyklar.  

I samtal om faktatexter hittar vi alltså stoff för att tala om språkliga aspekter kring innehåll 
och form (Cummins, 2000). Det är här viktigt att ge akt på elevers kommentarer och tankar 
om språkets formella aspekter. Om en elev exempelvis frågar varför det heter ”nötkreatur 
och om det är för att de äter nötter” skulle en fortsättning kunna vara att tillsammans ta 
reda på svaret genom att slå upp ordet i ett etymologiskt lexikon5 i tryckt eller digital form. 
Barn är ofta genuint nyfikna på ords betydelse och varför det heter som de gör. Som artikel 
tre framhöll, behöver elever förstå minst 75 % av innehållsorden för att, i sin tur, förstå in-
nebörden i en viss text (se Hyltenstam, 2007, s. 66). Det är utifrån detta som vikten av att 
utgå från elevers erfarenheter och skapa sammanhang för lärande blir avgörande (Cummins, 
2000).  

Före, under och efter läsningen 
För att läsa och förstå faktatexter behöver eleverna uppmuntras och stödjas i att läsa aktivt 
före, under och efter läsningen. Ett sätt att aktivera elevernas förkunskaper och engage-
mang före läsningen är att samla allt som de vet om det aktuella kunskapsområdet för att i 
ett nästa steg samla allt som de vill veta. Detta kan göras gemensamt, i par och på egen 
hand. En inventering av klassens gemensamma och/eller önskade kunskaper kan vidare in-
nebära att slutsatser och frågeställningar ordnas och systematiseras i grupper. Detta stödjer 
eleverna i deras förförståelse och det hjälper dem att fästa sin uppmärksamhet på vad de vill 
veta och lära sig mer om. Ytterligare ett sätt kan vara att uppmana eleverna att skriva en 
lista på de ord som de tror har att göra med en viss faktatexts innehåll. Dessa ord kan också 
de ordnas i grupper med tillhörande rubriker.  

Under läsningen kan lärare och elever tillsammans upptäcka och utforska innehållet i den ak-
tuella faktatexten. I den gemensamma läsningen behöver eleverna successivt presenteras för 
ändamålsenliga strategier för att förstå innehållet. Det senare kan innebära att samtal om ru-
briker och bilder äger rum eller att elever erbjuds sammanfatta en viss filmsekvens eller ett 
visst textstycke. I filmen som hör till denna del berättar läraren Kristina att klassen gemen-
samt ser några filmer där olika fågelarter presenteras (UR, 2015). Under respektive film gör 
Kristina några stopp där eleverna uppmanas att skriva upp olika fakta på enkla tankekartor 
som de har framför sig. Att läsa aktivt innebär bland annat att sammanfatta och ställa frågor 
till texten, men också att reda ut oklarheter (Palinscar & Brown, 1984). Här blir lärarens roll 

                                                      

 

 

 

5 Ett etymologiskt lexikon härleder ord tillbaka till deras ursprung. Se exempelvis Nordstedts etymologiska ordbok av Birgitta Ernby utgiven 2010.  
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mycket viktig, då det handlar om att organisera trygga och dialogiska lärandemiljöer där ef-
fektiva strategier för att dra slutsatser och förstå presenteras på ett sätt som blir begripligt 
för eleverna. Det är till en början viktigt att läraren modellerar, det vill säga konkret visar 
hur man kan göra för att angripa och förstå en faktatext. 

Den dialogiska högläsningen av faktatexter utgör ett sammanhang där elever kan sociali-
seras in i vad det är att läsa. Ibland kan elever visa ett särskilt intresse för ett visst faktainne-
håll. Detta är viktigt att uppmuntra och bygga vidare på. I filmen, som tillhör denna del, be-
rättas exempelvis om hur en av eleverna tar med sig en egen fågelbok hemifrån. Om elever 
tar med sig egna faktaböcker eller föremål kan det bli ett sätt för dem och fler elever att i än 
högre grad koppla det de läser och skriver om till egna erfarenheter.  

Efter läsningen kan exempelvis eleverna uppmuntras att i par samtala om vad de lärt sig och 
kanske också vad de vill veta mer om. Tillbaka till Kristina och hennes klass fick eleverna 
välja en fågel att vara expert på för att i ett nästa steg intervjua varandra (se Gibbons, 2006, 
s. 94). Om eleverna varit med om att dokumentera det som klassen gemensamt känner till 
och vill veta, kan en lämplig fortsättning vara att efter läsningen sammanfatta vad som blivit 
ny kunskap. Kanske finns en tankekarta uppsatt som går att fylla på eller kanske skapas en 
ny. Ett sätt att bearbeta en läst faktatext är givetvis att skriva en ny, gemensamt, i par eller 
på egen hand. Läsandet, skrivandet och lärandet går härvidlag hand i hand och kan i egent-
lig mening inte delas upp.  I början är det självklart viktigt att skriva faktatexter tillsammans 
så att eleverna genom det kan tillägna sig kunskaper och strategier för hur man gör innan de 
ska göra det i par eller på egen hand. Genom att läsa och bearbeta faktatexter tillsammans 
kan eleverna successivt, på olika sätt och utifrån sina olika förutsättningar, överta strategier 
som presenteras och göra dem till sina egna, det vill säga internalisera dem.   

Skriva faktatexter tillsammans  
Även i det gemensamma skrivandet kan elevernas erfarenheter och idéer integreras på ett 
sätt som stärker deras förförståelse. Processer som behöver ske före skrivandet innebär att 
samla och systematisera de kunskaper och erfarenheter som redan finns. Det kan, som be-
skrivits tidigare, innebära att faktatexter läses och samtalas om, men det kan också innebära 
att observationer och iakttagelser av olika slag görs. I Kristinas klass utforskar eleverna vil-
ket flygplan de tror flyger längst. Beroende på material och andra betingelser gör de ett an-
tagande och filmar sedan händelseförloppet där hypotesen prövas. Andra sätt att samla 
fakta före skrivandet kan vara att observera och skriva ner sina iakttagelser, att intervjua el-
ler att dokumentera genom fotografering eller, som i Kristinas klass, dokumentera genom 
en kort film. På så sätt kan en klass skriva och lära om ett pågående byggnadsarbete i kvar-
teret bredvid, grodyngels utveckling eller kanske nyhetsrapportering kring ett visst tema i 
olika medier.  När fakta och information samlas är stödstrukturer i form av exempelvis tan-
kekartor, händelsekedjor eller listskrivande av stor vikt. Jenny Wiksten Folkeryd (2014) visar 



  

 
 
 

 

 
Grundskola  

 

 

Läsa och skriva faktatexter  Mars 2015 
http://lasochskrivportalen.skolverket.se 7 (13)  

 
 

i en studie6 att de stödstrukturer eller modeller för skrivandet som eleverna får tillgång till i 
undervisningen starkt påverkar deras skrivande. Beroende på om eleverna skrivit stödord 
eller tankekartor framkommer vidare att delvis olika typer av innehållsliga texter skapas. De 
faktatexter där elever utgått från tankekartor gav i högre grad ”upphov till sammanhållna 
texter med många teman och utvidgningar” (Wiksten Folkeryd, 2014, s. 125).  

För att skriva en väl sammanhållen sakprosatext där innehållet tydligt framgår, är det alltså 
viktigt att kunna ordna textens innehåll i över- och underteman. Det är också viktigt, fram-
håller Wiksten Folkeryd (2014), att kunna klargöra idéer, sammanfoga dessa och på olika 
sätt specificera innehållet genom att ge mer information om exempelvis tiden för händel-
sen, platsen för tilldragelsen och anledningen till att saker förhåller sig på ett visst sätt 
(Ibid.). I denna del av modulen ska du och dina kollegor få pröva just någon sådan stöd-
struktur i er egen undervisning. Den övergripande frågeställningen för detta prövande är 
hur du som lärare och dina elever kan gå tillväga för att ta reda på det ni vill veta mer om 
gällande ett visst kunskapsområde. Sökandet efter kunskap kan göras genom de tidigare 
nämnda stödstrukturerna, men också genom att föra journal över iakttagelser, pröva en hy-
potes eller genom att intervjua någon. När fakta har samlats på något av dessa sätt kan in-
formationen sedan struktureras så att slutsatser kan dras som, i sin tur, kan jämföras med 
slutsatser från andra källor. Det är, som påpekats tidigare, viktigt att eleverna får vara med 
om att göra detta tillsammans så att de lär sig att använda dessa tillvägagångssätt. Fakta och 
information kan struktureras genom tankekartor, i tabeller och diagram eller posters med 
över- och underteman som hänger ihop samt bilder som åskådliggör ett visst fenomen. 
Dessa gemensamma och strukturerade slutsatser kan sedan sättas upp i klassrummet. Här 
kan de fungera som modeller över hur eleverna konkret kan gå tillväga för att samla och 
strukturera fakta.  

Det är vidare viktigt att göra eleverna uppmärksamma på olika texttypers särdrag, i det här 
fallet vad som kännetecknar en faktatext och skiljer den ifrån andra texttyper. Detta inbegri-
per undervisning i olika texttypers särdrag och hur man kan gå tillväga för att skriva texter 
inom olika genrer (Gibbons, 2002; Kalantzis & Cope, 2012). I den så kallade cirkelmodellen 
fokuseras fyra faser i det gemensamma läsandet och skrivandet av faktatexter (se Gibbons, 
2006, s. 91-104). Syftet med faserna, och den explicita undervisning som de innebär, är att 

                                                      

 

 

 

6 Delstudien ingår i forskningsprojektet Funktion, innehåll och form i samspel – Elevers textskapande i tidiga skolår där huvudsyftet är att ”bidra med ny kunskap om hur man kan studera och 

diskutera innehållsliga aspekter i elevers skrivande på lågstadiet (Wiksten, 2014, s. 115-116).  Den delstudie av Wiksten Folkeryd, som refereras till i denna artikel utgår från 93 faktatexter 

skrivna av elever i årskurs två.  
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stödja eleverna i att kunna urskilja och funktionellt använda och skriva exempelvis faktatex-
ter.  

 Explicit undervisning handlar om att använda sina kunskaper i verkliga livet,  
 språkförståelsen utvecklas alltså samtidigt som språket används i ett naturligt  
 sammanhang. Den vill uppmuntra till aktivt deltagande i inlärningen, till  
 självständigt skrivande och till förmågan att se kritiskt på det sätt som språket 
 används i autentiska sammanhang (…).   (s. 91) 
 

I den första fasen samlas kunskap om ett visst ämnesområde (Gibbons, 2006). Här är inne-
hållet det centrala, och målet är att få fram så mycket bakgrundskunskap som möjligt. Ge-
nom att eleverna erbjuds många tillfällen att tala, lyssna, läsa och lära kan de genom det få 
uppleva autentisk kommunikation. Jim Cummins (2000) tankar om fokus på innehåll, språk 
och språkligt användande kan här, i bästa fall, integreras och förverkligas. I denna första fas 
samlas information på en mängd olika sätt genom exempelvis böcker, filmer eller bilder.  
Denna information behöver samlas, systematiseras och nedtecknas genom att tankekartor 
skapas, slutsatser antecknas eller genom att ämnesspecifika ordbankar skapas (se Gibbons, 
s. 93-94). Att aktivt systematisera fakta på detta sätt syftar till att på sikt bryta ner avståndet 
mellan texten och läsaren.  

I den andra fasen studeras texter inom genren för att få förebilder. Det är nu eleverna be-
höver få möta en undervisning som stödjer dem i att framöver kunna skriva faktatexter i 
par och på egen hand. Här är målet att ”eleverna ska bli bekanta med texttypens syfte, 
struktur och språkliga kännetecken” (Ibid., s. 91-92). Gibbons betonar vikten av att låta ele-
verna bli bekanta med ett metaspråk, det vill säga sätt och strategier för att tala om gramma-
tik, form och funktion. Om den faktatext eleverna framöver ska skriva är om något som 
hänt i dåtid, behöver de exempelvis få undervisning i hur man skriver texter med imperfekt 
som tempus. Vidare kanske eleverna behöver få undervisning i hur man strukturerar en fak-
tatext med början, mitt och slut. De språkliga och formella aspekter som väljs behöver vara 
väl avvägda och integreras i ett sammanhang för ett funktionellt syfte.  

I den tredje fasen skrivs en gemensam text. Eleverna får här möjlighet att delta aktivt med 
innehållsliga aspekter. Enligt Gibbons har de nu möjlighet att göra detta eftersom de tidi-
gare deltagit aktivt i arbetet kring det valda kunskapsområdet. Gibbons föreslår följande frå-
gor: 

– Vad måste vi börja med? 

– Finns det något annat sätt att säga det på? 

– Kan någon komma på ett bättre ord? 

– Duger det här nu? Ser någon något som vi behöver ändra på?  

– Kommer ni ihåg hur de andra texterna såg ut?  

– Vad tycker ni vi ska ta upp sedan?  
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(Gibbons, 2006, s. 98) 

På detta sätt kan språk och innehåll fokuseras samtidigt som eleverna får se hur texten 
byggs upp. Det är i detta funktionella sammanhang som explicit undervisning i språkets 
form och funktion som exempelvis stavningsregler och interpunktion kan tas upp (Gib-
bons, 2006).  Det är sedan i den fjärde fasen som eleverna, enligt Gibbons, kan skriva texter 
i par och på egen hand. Precis som med alla andra modeller och/eller metoder är det viktigt 
att förhålla sig till den senare på ett reflekterande sätt. Beroende på elevgruppen och deras 
tidigare kunskaper och erfarenheter behöver undervisningens upplägg anpassas. Framförallt 
är det förhållningssättet bakom modellen som är av vikt. Elever behöver involveras i och 
erbjudas processer som stödjer dem i att samtala om, läsa, dra slutsatser från och funktion-
ellt använda och förstå budskap i faktatexter samtidigt som aspekter kring form och inne-
håll integreras och balanseras.  

I arbetet med att läsa och skriva faktatexter tillsammans är det vidare av vikt att uppmärk-
samma avsändare och källor. Varifrån hämtar vi information och vem eller vilka avsändare 
finns bakom texten? Som påpekats tidigare behöver vi fråga oss om den textrepertoar som 
eleverna möter är varierad och om dess källor är tillförlitliga och trovärdiga. I vår samtid är 
dessa frågor av största betydelse, något som bland annat togs upp i artikel två.  

Att följa och stödja  
Det som kännetecknar god undervisning i stort när det gäller att läsa, skriva och förstå tex-
ter gäller också för att läsa, skriva och förstå faktatexter. Gemensamma samtal om faktatex-
ters och andra texters innehåll kan innebära att du som lärare får insikt om olika elevers för-
ståelse. Samtalen kan ge information om det som undervisningen fortsatt behöver ge ut-
rymme för. På vilka sätt tar eleverna till sig de strategier som presenteras? Klarar de av att 
dra fram textens huvudbudskap? Målet är att undervisningen på ett konkret sätt visar ele-
verna hur man går tillväga för att göra detta. Att följa och ge akt på undervisningens utfall 
är viktigt för att kunna planera nästa undervisningstillfälle så att det ger stöd och samtidigt 
utmanar eleverna. Ytterligare en viktig aspekt att ge akt på är det talutrymme som olika ele-
ver ges och hur tystare elever kan stödjas.  

Genom att elever i allt högre grad skriver på datorer underlättas möjligheterna att redigera 
texter. Olika slags rättstavningsprogram inbjuder till att prata om hur och varför ord stavas 
som de gör, liksom möjligheter för elever att själva lista ut det. När eleverna skriver i par el-
ler på egen hand kan de uppmanas att bearbeta, utveckla och redigera den text de skrivit, så 
att innehållet blir begripligt och går att förstå.  

Likaså kan sammanhang skapas och organiseras där eleverna läser sina texter högt för 
varandra i grupper, par eller kanske helklass. Eleverna kan då uppmuntras att förklara vad 
som fungerar bra och komma med något förbättringsförslag. De kan uppmuntras att reflek-
tera över när sammanhang och budskap kommer fram och söka efter utvecklingsmöjlig-
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heter. Allt detta innebär ett dialogiskt klassrum där språk- och skriftspråksutveckling konti-
nuerligt stöds och fördjupas i relation till varje elevs proximala utvecklingszon (Vygotsky, 
1978). 

Vikten av sammanhang – att fånga det som berör 
Att fånga det som berör, ge akt på elevernas reflektioner och tankar och inkludera dem i 
undervisningen, är ett sätt att skapa sammanhang och engagemang kring olika ämnesinne-
håll. På vilket sätt startas processen kring det aktuella kunskapsområdet? Hur får vi med oss 
eleverna och på vilka sätt berörs och involveras de i sammanhang som gör att förförståelse 
inför området stärks? Detta är viktiga frågor att ställa. Lundqvist (2015) beskriver att kun-
skapsområdet kring insekters livscykel inleddes med en utflykt till Köpenhamns zoologiska 
museum, där eleverna studerade insekter och texter om insekter. Efter detta valde varje elev 
en insekt och fick i uppgift att beskriva dess livscykel. Detta är ett sätt att inleda ett nytt äm-
nesområde. Genom att ge elever ansvar att på olika sätt observera och dokumentera, upp-
muntra dem att ta med böcker och material samt ge förslag till fortsatta vägar för insam-
lande av kunskap, kan de göras delaktiga under hela processen.  

Runt varje elev finns ett sammanhang av personer som kan tänkas bidra till klassens kun-
skapande kring ett visst ämnesområde. Att bjuda in anhöriga till elever som kan berätta och 
dela med sig av sina kunskaper är också ett sätt att samla fakta. På Manhattan New School i 
New York arbetar läraren Paula Rogovin med sina sexåriga elever på detta vis7. Eleverna i 
den mångkulturella och flerspråkiga klassen förde kontinuerligt samtal kring sådant de ville 
veta mer om. Genom att inventera vilka som skulle kunna ge svar på frågor och berätta 
mer, bjöds ofta anhöriga eller andra personer in till klassen. Ibland bestämdes tid för en in-
tervju via Skype. Klassen följde även ett pågående tunnelbanebygge i kvarteret bredvid där 
de intervjuade yrkespersoner som exempelvis ingenjörer, geologer och byggnadsarbetare, 
något som syns i fotografierna nedan: 

                                                      

 

 

 

7 Författaren till denna artikel  följde en klass med sexåriga elever under tre dagar år 2011 på The Manhattan New School, New York. Deras lärare var Paula Rogovin.  
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Bild: Fotografier från Manhattan New School. 

 

Genom att använda det innehåll som just nu är aktuellt i undervisningen kan ord och be-
grepp samlas och användas i ett sammanhang. Kanske kan ett gemensamt alfabet ordnas 
kring ett visst tema, som exempelvis kring tunnelbanebygget ovan. Här blir det naturligt att 
diskutera varför ord stavas som de gör.  

Vidare kan faktainnehåll användas som stoff för att i ett nästa skede skriva berättande tex-
ter, något som lyftes fram i den förra artikeln. Kanske skapas berättande serier om hack-
spettar, byggnadsarbetare eller något annat? Istället för faktatext kan nu en ny typ av text, 
serien, utforskas och antalet rutor bestämma berättelsens omfattning och kronologi (se t.ex. 
Fast, 2013). Ett ämnesövergripande område, som exempelvis vatten, kan innebära att flera 
ämnen integreras inom ett sammanhang och också att texter läses, samtalas om, skrivs och 
produceras inom olika texttyper och medier (se t.ex. Nilsson, 2008). Vad vi vet är, som 
Kristina säger i filmen, vilka texttyper som ska användas i undervisningen och vilka kun-
skapskrav som ska nås. I dagens textindränkta värld där barn möter en mängd intryck, bud-
skap och information via texter, analogt och digitalt, är det av stor vikt att skapa samman-
hang i skolan. Utmaningen ligger i att organisera och planera för undervisningssammanhang 
där elever involveras i fördjupade processer kring att använda, förstå, skriva och kritiskt 
granska olika slags texter. Elever kan läsa faktatexter om vattnets kretslopp, skapa poetiska 
texter om regn och vatten eller sjunga sånger om regn på engelska och andra språk. Kanske 
möter de också bilderboken En stackars liten haj (Sandén & Gustavsson, 2014) som handlar 
om pojken som är rädd för hajar och därför inte vågar bada. Ändå är det just i badkaret 
som pojken möter hajen, som visar sig vara mer rädd än han själv och som längtar efter sin 
mamma. Vägen mot den lilla hajens räddning går via stadens avloppssystem och renings-
verk där slutligen det stora vattnet, havet, nås.  
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