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Abstract 

Syftet med studien är att belysa de underlagstexter som används vid det nationella 
provet i årskurs 3 från 2016 utifrån några utmärkande drag, och att undersöka 
vilka av dessa drag som eleverna återger i sina egna texter. I studien analyseras de 
4 underlagstexterna och 101 elevtexter. En konventionell förståelse av faktatexter 
är att de karakteriseras av neutralitet och är fria från värderingar och åsikter. 
Typiska språkliga drag är tempus i presens, sambandsmarkörer, ämnesord och 
definitioner, och vad gäller innehåll kommunicerar de varaktig information om 
fenomen, från en mer insatt till en mindre insatt (Christie & Derewianka, 2010; 
Rose & Martin, 2012). Vår studie visar dock att de underlagstexter som eleverna 
läser till provet innehåller drag som kan anses atypiska för faktatexter. Vi 
diskuterar dragen utifrån begreppet röst som kännetecknas av bl.a. beskrivande 
ord, värderingar, metaforer, frågor och utrop (jfr McKenna m.fl., 2020). 
Jämförelsen visar att röstdragen i liten utsträckning återges i elevtexterna. Det 
kan bero på att uppfattningen om faktatexter som neutrala och utan värderande 
eller engagerande ord är stark även hos yngre elever. Kontexten kan också vara 
avgörande i och med att eleverna uppmanas att använda ett antal stödord när de 
återger de lästa faktatexterna. Fokus kan därmed i första hand ligga på att få med 
stödorden. Resultaten ger underlag för att belysa vilken syn på faktatexter och 
skrivande av sådana som det nationella provet i svenska och svenska som 
andraspråk för årskurs 3 ger uttryck för. En mer övergripande diskussion om ett 
möjligt behov av en vidgning av förståelsen av faktatext för yngre elevers lärande 
om världen och textskapande avslutar artikeln. 
 

Inledning och syfte  

I årskurs 3 skriver eleverna för första gången nationellt prov i ämnena svenska 
och svenska som andraspråk. Ett av delproven innebär att de ska skriva en 
faktatext om ett givet ämne. Eleverna får tillgång till stödmaterial och får därefter 
skriva inom relativt strikta ramar, vilket är en förutsättning för att provet på ett 
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reliabelt och likvärdigt sätt ska kunna bli föremål för bedömning. Det rör sig alltså 
om ett specifikt skrivande som också är specifikt inramat. Den här artikeln 
undersöker förutsättningarna för skrivandet i denna provkontext och de texter 
som skrivs. I Skolverkets dokument ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 
slutet av årskurs 3” ligger fokus när det gäller faktatexter på att eleverna ska kunna 
återge grundläggande delar av informationen, skapa egna formuleringar och 
använda ämnesspecifika ord och begrepp.1 Detta speglas direkt i den uppgift på 
nationellt prov som undersöks här. Bedömningsanvisningarna är formulerade på 
följande sätt: 
 

För den lägsta godtagbara kravnivån ska följande två aspekter vara 
uppfyllda:  
• Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. 
[Svenska som andraspråk: Eleven kan återge en enkel faktatext så att 
innehållet blir begripligt.]  
• Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att 
minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns 
med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.2 

 
Faktatext är en vanlig genrebenämning i läromedel som behandlar olika texttyper. 
Magnusson (2019, s. 78) visar att av 67 genrebenämningar i 19 läromedel är hela 
40 faktatext. Anledningen till detta kan vara att läroplanen från 2011 (Lgr11) 
innehåller just benämningen faktatext under rubriken ”Centralt innehåll”. 
Däremot saknas benämningen i läroplanen från 2022 (Lgr22) där det istället står 
”Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och 
hur deras innehåll kan organiseras”. I kunskapskraven finns benämningen 
faktatext emellertid kvar. Oavsett benämning är skapande av texter som 
behandlar den fysiska, sociala och psykologiska världen en viktig kompetens för 
skrivande och lärande hos yngre elever. Faktatexters särdrag kan beskrivas på 
olika sätt, men ganska vanligt är att de ställs emot skönlitterära texters särdrag. I 
förordet till Gears (2016, s. 8) bok om explicit skrivundervisning för låg- och 
mellanstadiet står: ”Texter kan i grova drag delas in i två genrer, skönlitteratur och 
faktatexter. Dessa textgenrer läses och skrivs på helt olika sätt.” En sådan skarp 
åtskillnad mellan hur texter inom olika genrer skapas kan dock innebära att drag 
ses som exklusiva för den ena eller den andra genren, vilket sällan är fallet även 
om texter inom en viss genre ofta följer konventioner och uppvisar 
karakteristiska drag. Idén till den här studien uppkom vid en genomläsning av det 
aktuella nationella provets underlagstexter och just upptäckten av att de innehöll 
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drag som inte så ofta omtalas som faktatextdrag inom skolans undervisning eller 
i läromedel.  
  
Syftet med studien som presenteras här är tvådelat. För det första är det att belysa 
de underlagstexter som används vid det nationella provet i årskurs 3 från 2016 
utifrån några utmärkande drag, för det andra att undersöka vilka av dessa drag 
som eleverna återger i sina egna texter. Resultaten ger underlag för att belysa 
vilken syn på faktatexter och skrivande av sådana som det nationella provet i 
svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 ger uttryck för. 

Teoretiska perspektiv och tidigare forskning  

Genredrag för faktatexter berör såväl innehåll som form, och beror också av 
mottagare och skribent (Christie & Derewianka, 2010; Rose & Martin, 2012). I 
faktatexter ska fenomen i världen belysas och behandlas med hjälp av 
vetenskapliga metoder och rapporteras sakligt (Christie & Derewianka, 2010, s. 
152). Det betyder att känslor sällan uttrycks, inte ens hos nybörjarskribenter 
eftersom sådana drag tidigt ses som oviktiga eller fel för genren faktatext (Christie 
& Derewianka, 2010, s. 152). Karakteristiska språkliga formella drag beskrivs vara 
tempus i presens, logiska sambandsmarkörer, generiska substantiv, 
ämnesspecifika ord, och strukturer som klassificerar och definierar (Christie, 
1987). Andra typiska formella drag är tabeller, diagram, grafer och kartor. Vad 
gäller innehåll handlar det om att faktatexter kommunicerar varaktig information 
om olika fenomen inom den fysiska eller sociala världen genom t.ex. jämförelser 
och kontraster, orsak och verkan samt problem och lösning. När det gäller 
mottagarperspektivet förmedlas informationen från en mer insatt, experten, till 
en mindre insatt, novisen.  
 
Även om ovanstående drag är karakteristiska för faktatexter på ett generellt plan 
så finns också många exempel på avvikelser. Faktatexter för yngre läsare kan till 
exempel innehålla drag från andra genrer, såsom berättande texter och poesi 
(Duke, 2000, s. 202). Sådana texters främsta funktion är att förmedla information 
om världen, i enlighet med faktatexter generellt, men det görs i berättande form 
eller poesiform istället för beskrivande eller förklarande. Duke (2000, s. 205) 
använder benämningarna informational, narrative informational och poetic informational 
för sådana så kallade hybridgenrer (Bhatia, 2000; Hultin & Westman, 2015; Swales, 
2004) eller blended/mixed-genre texts (Elster & Hanauer, 2002). Texter som 
innehåller fakta via berättande genredrag har föreslagits engagera yngre elever 
och vara potentiellt framgångsrika för lärande inom olika ämnen (Bintz & 
Ciercierski, 2017). Sådana resultat öppnar upp för en diskussion om hur genren 
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faktatext kan och bör se ut i relation till yngre elevers läsande, eget skrivande och 
lärande.  
 
För att diskutera de drag som ligger utanför de som brukar anses konventionella 
för faktatexter vände vi oss till begreppet röst. Röstbegreppet, ibland kallat the 
writer’s voice (Hyland, 2008; White, 2006), används på olika sätt beroende på vad 
som ska fångas med det. Det kan handla om att beskriva på vilka sätt skribenten 
kommunicerar sina åsikter, perspektiv och förhållningssätt samt engagerar 
läsaren i texten (Beck m.fl., 1995). Röst kan också innebära att experters fakta 
och slutsatser från olika texter kompletteras med att skribenten positionerar sig 
via åsikter eller förhållningssätt och på så vis uttrycker en identitet i texten 
(Hyland, 2002). McKenna m.fl. (2020, s. 12) diskuterar yngre skribenters 
skrivande och menar att “Voice is the ability of first graders to bring together 
specific elements of effective writing to express content with confidence and 
individuality”. Hultin och Westman visar bland annat hur elever i lågstadiet 
positionerar sig som subjekt när de skriver olika typer av texter. 
Subjektspositioner som den objektiva berättaren, den normala/goda eleven/barnet, visar 
sig i texterna, men också det estetiska subjektet och det politiska subjektet synliggörs i 
elevernas skrivande (Hultin & Westman, 2013, 2015). Röst kan också beskrivas 
som att förmedla idéer, känslor och information på ett sätt som är unikt och 
autentiskt för skribenten (Feezell, 2019) eller som att det som är röst ingjuter 
känslan av att en verklig människa skriver till oss och är angelägen om ämnet 
(Education Northwest, 2012). Folkeryd (2006) visar med hjälp av 
appraisalanalyser hur elever använder läsartilltal i texter skrivna inom olika 
skolämnen, alltså en specifik form av röstanvändning. Ett av resultaten är att 
elevens skrivförmåga påverkar graden av läsartilltal där de elever som har den 
mest utvecklade skrivkompetensen använder flest och mest utvecklade sätt att 
engagera läsaren. I Reichenbergs (2000, s. 87) interventionsstudie används bl.a. 
Becks m.fl. (1995) exempel på hur röst kan uttryckas via activity, orality och 
connectedness. Dessa röstdrag innebär att distansen mellan läsare och skribent 
minskar med hjälp av aktiva verb istället för passiva, med konkreta aktivitetsverb, 
bestämda pronomen, fullständiga meningar, ord (t.ex. dom istället för de, 
nominalfraser istället för sammansättningar) och strukturer (t.ex. korta 
fundament) som känns igen från talspråket samt frågor, utrop och 
författarslutsatser. Reichenbergs studie visar att texter med röst, på det sätt som 
testas, gynnar elevers läsförståelse. 
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Tidigare forskning visar att texter med röstdrag gynnar läsförståelsen och att 
elever som använder strategier som engagerar sina läsare har den mest 
utvecklande skrivförmågan. Samtidigt är skillnaderna mellan röstdragen och 
sådana faktatextdrag som beskrivs som typiska för genren stora. Av detta kan vi 
dra slutsatsen att röstdrag framstår som intressanta att utforska i relation till yngre 
elevers kompetens inom faktatextgenren.  

Material och analysmetod 

I artikeln analyseras 101 elevtexter från nationella provet i svenska och svenska 
som andraspråk i årskurs 3 från år 2016. Av dessa är 90 skrivna inom ämnet 
svenska och 11 inom ämnet svenska som andraspråk, men inget fokus läggs på 
att jämföra elevgrupperna. Eleverna är 9 eller 10 år gamla när provet skrivs. 
Underlagstexterna i nationella provet delprov H, Mystiska vattendjur, handlar om 
fyra vattendjur: silveryxan, igelkottsfisken, sjöhästen och bläckfisken. Enligt 
provets instruktion ska läraren läsa högt om silveryxan medan eleverna själva 
läser om de övriga djuren. Eleverna ska därefter skriva sina egna faktatexter och 
återge innehållet i texterna. Eleverna får sammanlagt 14 stödord till hjälp vid 
skrivandet plus bilder på djuren. Stödorden gäller texterna om igelkottsfisken och 
bläckfisken. Texterna om silveryxan och sjöhästen ska inte återges. För att nå 
kravnivån på denna del av provet ska eleverna använda minst 10 av de 14 
stödorden och återge fakta om djuren på ett korrekt sätt. Instruktionerna anger 
inte hur texten ska se ut utöver stödorden utan eleverna får för övrigt använda 
sig av den undervisning som de har mött.  
 
De stödord som eleverna har tillgång till när de skriver sina texter om 
igelkottsfisken är: taggar, kroppen, giftiga, simma, försvar, sväljer och hotad. Stödorden 
för texten om bläckfisken är: armar, smarta, sugskålar, rädd, bläck, humör och sprutar. 
Stödorden utgör ämnesspecifika ord i texterna och är alltså ett sådant språkligt 
drag som brukar beskrivas som typiskt för faktatexter. Av de 101 elevtexterna 
innehåller 73 alla 14 stödord. Antalet elevtexter med 13 stödord är 20. Det 
betyder att bedömningskriteriet att använda minst 10 stödord uppfylls av nästan 
alla elever. Endast 8 elevtexter har färre än 13 stödord. Elva texter bedöms inte 
ha nått kravnivån.3 Av dem har 9 med 14 stödord och de övriga två har med 13 
stödord. Färre än 10 stödord har endast 1 text. 
 
Studiens analys gäller de drag i underlags- och elevtexterna som kan identifieras 
med röstbegreppet. Vi vill fånga de sätt på vilka skribenten skapar intresse för 
texten, förmår peka mot det specifika och unika med innehållet i texten och 
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uttrycker sitt eget engagemang för och sin kunskap om textens innehåll. 
Analysmetoden följer McKennas m.fl. (2020, s. 810) exempel på röstdrag som 
identifierades genom analys av 51 faktatextböcker för barn. De röstdrag som 
McKenna m.fl. (2020) diskuterar är sju till antalet. De återges i 
streckförteckningen nedan. Kategorin värderande ord är i vår studie tillagd som 
ytterligare ett drag, eftersom den avser en annan semantisk dimension än den 
beskrivande och är intressant att utforska i relation till att studien fokuserar 
faktatexter. Beskrivande ord utgörs i vår analys av ord med en neutral 
värdeladdning, som t.ex. stor, medan värderande ord utgörs av ord som är uttryck 
för någons mer subjektiva uppfattning om något, t.ex. intressant. De åtta 
analysingångar vi använder oss av är:  

- Beskrivande ord  
- Värderande ord  
- Kreativ interpunktion   
- Jämförelser och metaforer  
- Tilltal 
- Bilder 
- Aktualisering av de fem sinnena  
- Upprepningar 

 
De beskrivande orden är bl.a. adjektiv och verb som precist framställer något 
som gäller det aktuella ämnet. I texterna kan det vara hur ett djur rör sig (långsamt), 
eller vad det utmärks av (har giftiga taggar). Värderande ord kan vara adjektiv som 
intressant och rolig eller adverb som bra och dåligt. Kreativ interpunktion kan 
användas för att ge emfas till ett visst innehåll eller markera något annat som 
gäller hur innehållet ska tolkas. Ett exempel är utropstecken som ofta är en signal 
till läsaren om att skribenten presenterar något utöver det vanliga. Elliptiska 
uttryck ingår också i den kreativa interpunktionen och kan användas för att 
efterlikna talat språk, skapa en dramatiserande känsla eller snabba på tempot i 
texten. Jämförelser och metaforer kan användas för att skapa förståelse för 
abstrakta fenomen. De kan t.ex. erbjuda en uppfattning om storlek, längd, tid 
eller annat genom att liknas vid något som är mer bekant än faktatextens innehåll. 
Röstdraget tilltal innebär att läsaren adresseras genom frågor och uppmaningar. 
Det är sätt för skribenten att t.ex. visa vad som kommer att hända i påföljande 
stycke (den fråga som ställs kommer att få ett svar) eller erbjuda läsaren aktörskap 
(i formuleringar av typen ”prova själva att…!”). Röstdraget bilder kan förmedla 
skribentens uppfattning om vilken information som presenteras tydligast i 
modaliteten bild respektive skrift och placeringen av och storleken och utseendet 
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på bilderna kan visa deras betydelse för innehållet eller för 
mottagarmedvetenheten. När något av de fem sinnena aktualiseras i en faktatext 
kan det skapa en känsla av närhet till det objekt eller det fenomen som beskrivs, 
t.ex. genom att läsaren får information om hur ett djur bedöms uppfatta världen 
eller genom uttryck som hänvisar till läsarens egna fem sinnen. Upprepningar av 
ord, frågor eller språkliga strukturer skapar förutsägbarhet både vad gäller rytm 
och innehåll i en text. När de förekommer i faktatexter kan funktionen vara att 
fokusera nya ämnesord medan strukturen är förutsägbar. 

Röstdrag i underlags- och elevtexterna 

I detta avsnitt jämförs underlagstexterna med elevtexterna när det gäller de åtta 
röstdrag som beskrivs under rubriken ”Material och analysmetod”. Tabell 1 
sammanfattar jämförelsen mellan underlagstexterna och elevtexterna. 

Beskrivande ord  

I underlagstexterna finns ganska många beskrivande adjektiviska ord som 
framför allt gäller vattendjurens utseende, beteende, förmågor och habitat. 
Silveryxan har silverglänsande fjäll och ett huvud som ser alldeles tillplattat ut.4 Den 
lever djupt nere i de varma haven. Igelkottsfisken har kraftiga taggar och lever i de 
varma haven. Sjöhästen är den långsammaste fisken i havet. Bläckfiskar sägs ändra 
färg efter humör och kan vara röda och bleka, har stora ögon, allra störst har den 
atlantiska som är världens största. Andra beskrivningar görs med verb. 
Bläckfiskens fiender brukar inte fatta någonting och simmar vilse och 
igelkottsfisken trasslar in sig i fiskares nät. Det finns också mängd- och 
storleksuttryck som fungerar beskrivande. Dessa beskrivande ord verkar 
användas för att framställa förvånande uppgifter. Igelkottsfisken sväljer en massa 
vatten, Bläckfisken har massor med sugskålar, och det finns hundratals olika sorters 
bläckfiskar, ögonen kan vara en halvmeter från kant till kant och de kan väga lika 
mycket som en stor bil.  
 
I elevtexterna finns bläckfiskens färgförändringar med i ungefär hälften av 
texterna. Alla texter innehåller dock något beskrivande ord, men de gör det inte 
i den grad som underlagstexterna. Till exempel utesluter nästan alla elever 
bestämningen en massa framför vatten när de återger att igelkottsfisken sväljer 
vatten och blir rund. Fem elever gör egna specificeringar av utseende: 
Igelkottsfiskens kropp är rund och har platta fenor/ den är lite gulbrun/ vassa taggar/ en stor 
taggboll/ små sugskålar. 
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Värderande ord 

Djurens utseende beskrivs i underlagstexterna med några värderande adjektiv. I 
texten om silveryxan står det finns många fiskar som ser mystiska ut och att silveryxan 
är bland de mest mystiska. Silveryxan beskrivs också se riktigt konstig ut framifrån, och 
vidare många tycker den ser skräckinjagande ut. Igelkottsfisken beskrivs som en speciell 
fisk som är ganska dålig på att simma och då är det bra att ha taggar som försvar. Sjöhästen 
beskrivs som en riktigt intressant figur. Bläckfiskar sägs vara väldigt smarta och påhittiga.  
 
Få elevtexter innehåller värderande ord, förutom när det gäller igelkottsfiskens 
dåliga simförmåga. Den återges i majoriteten av elevtexterna. Ett par exempel är 
Igelkottsfisken simmar inte bra och Dem är dåliga simmare. Smart är ett stödord, vilket 
gör att det inte är medräknat som ett återgivet röstdrag i elevtexterna. Det finns 
två återgivningar av mystisk: Igelkottsfisken är en mystisk fisk och Två mystisga 
vattendjur. Adjektiven konstig och speciell har återanvänts av tre elever (en elev 
använder konstig två gånger): igelkottsfisken är en ganska konstig fisk, bläckfisken är en 
ganska konstig fisk, speciell fisk och är spesiel. Två nya värderande adjektiv finns i 
elevtexterna: lustig i igelkottsfisken är en lustig figur och fantastisk i igelkottsfisken är ett 
fantastiskt djur. Beskrivningen skräckinjagande från underlagstexten om silveryxan 
omformuleras till dens kropp är ser lite läskig ut i en elevtext, men förekommer  
annars inte alls som en återgiven värdering.  

Kreativ interpunktion 

Som kreativ interpunktion räknas satser med utropstecken och ellipser, dvs. 
meningsfragment. Detta drag gäller således formaspekten av texterna. Exemplen 
här återkommer som andra röstdrag där fokus ligger på innehållsaspekterna, t.ex. 
i kategorin tilltal. I underlagstexterna finns flera exempel på meningar med 
utropstecken som skiljetecken: Men om igelkottsfisken känner sig hotad sväljer den en 
massa vatten och blir rund som en boll! och Ja, i varje fall kan man säga att det nästan är så 
hos sjöhästarna! I texten om bläckfisken finns Säg att du plötsligt vaknade upp och hade 
åtta armar, eller tio!/ En del kan faktiskt ta sig fram genom labyrinter och efteråt minnas den 
rätta vägen! och Det är dubbelt så stort som ditt huvud! Texten om bläckfisken 
innehåller också två ellipser Som en rökridå och Allra störst har den atlantiska 
jättebläckfisken som är världens största. Texten om silveryxan saknar kreativ 
interpunktion. 
 
I fyra elevtexter finns exempel på kreativ interpunktion, och då i form av 
meningar med utropstecken: och taggarna står rakt ut för att försvara sig!/ och 
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igelkottsfiskens taggar kunde vara 5 cm!!/ Faktiskt har den 8 stycken!/ De har samma gift 
som blåringade bläckfisken! och De är världens smartatste ryggrads lösa djur!. 

Jämförelser och metaforer 

Jämförelser och metaforer kan i faktatexter fungera som medel för att 
konkretisera ett innehåll.  Som röstdrag fungerar jämförelser och metaforer också 
för igenkänning och för att uttrycka humor. Det finns flera jämförelser i 
underlagstexterna. Det finns sådana som är liknelser med saker, mer eller mindre 
vardagliga, Silveryxan kallas så eftersom kroppen liknar bladet på en liten yxa […] och 
Men om igelkottsfisken känner sig hotad sväljer den en massa vatten och blir rund som en boll. 
Andra jämförelser gäller händelser eller konsekvenser När faran är över tömmer sig 
igelkottsfisken, det är som att släppa ut vattnet ur en vattenballong och Huvudet ser alldeles 
tillplattat ut, nästan som om den hade simmat in i en vägg. I [...] precis som när man själv blir 
arg görs en jämförelse mellan människans och bläckfiskens utseende vid ilska. 
Det finns också ett par jämförelser som gäller storlek och vikt, Det är dubbelt så 
stort som ditt huvud!, och vägde lika mycket som en stor bil. Jämförelsernas funktion är 
att konkretisera storleks- och viktförhållandena med hjälp av människokroppen 
och ett vardagsobjekt. I texten om bläckfisken ställs en fråga till läsaren om vad 
hen skulle göra med 8 eller 10 armar och förslagen är vinka, äta, skriva och borsta 
tänderna på en och samma gång. Att nämna dessa handlingar i en faktatext om 
bläckfisken kan ses som ett sätt att engagera läsaren genom att göra jämförelser 
med människans två armar. Bläckfiskar beskrivs prata med varandra, vilket också 
kan vara ett sätt att jämföra deras kommunikation med mänskligt tal och därmed 
engagera genom för eleven bekanta ord. 
 
Eleverna har främst återgivit liknelsen som gäller igelkottsfisken som blir rund 
som en boll när den har svalt vatten. Hela 31 elevtexter innehåller den 
jämförelsen (inklusive några varianter av typen som en stor boll och stor som en boll). 
Enbart en elevtext har med jämförelsen med en bläckfisks vikt och en stor bil, 
Den största bläckfisken väger lick mycket som en bil. Tre texter innehåller elevers egna 
jämförelser, fiskens taggar är lika långa som ett lillfinger ungfär 5 cm (uppgiften om 5 
cm finns i underlagstexten, men själva jämförelsen är elevens egen), kroppen är 
oval, rund ungefär som en citron (gäller igelkottsfisken) och som en magnet (om 
bläckfiskens sugskålar). 

Tilltal 

I underlagstexterna finns några frågor riktade mot läsaren. Detta gör texten mer 
dialogisk eftersom läsaren blir delaktig och indragen i textens innehåll.  
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Underlagstexternas frågor är Kan pappor föda barn?/ Vad skulle du använda dem 
till?/Vinka med allihop? och Äta, skriva, borsta tänderna, allt på en gång?. 
 
I elevtexterna hittar vi tre exempel på tilltal i form av frågor Är taggarna 
giftiga?/Visste du att igelkottsfisken har taggar över hela kroppen? och Visste du att när 
bläckfisken blir rädd sprutar de bläck? 

Bilder 

Alla de fyra vattendjuren visas i bild i underlagstexterna. Bilder ingår ofta i 
faktatexter och behövs, när det gäller djur, för att visa utseende. Bilderna i 
underlagstexterna är teckningar, inte fotografier. Teckningarna innehåller detaljer 
vad gäller vattendjurens utseende. Bilderna kan trots detta inte riktigt liknas vid 
teckningar i faunor riktade mot vuxna och det beror bland annat på 
färgsättningen i pastell och de ganska runda konturformerna på vattendjuren. 
Bilderna visar djuren i helfigur. Silveryxan visas från sidan och framifrån, 
igelkottsfisken från sidan, sjöhästen från sidan och hur ungarna kommer ut från 
den påse de föds ifrån. Bläckfisken visas dels i helfigur, dels när den har sprutat 
ut ett moln av bläck. Bilderna är placerade så att textmängden fördelas jämnt runt 
bilderna, förutom i texten om sjöhästen där den största delen av texten ramas in 
av två bilder.  
 
I tre elevtexter finns bilder. Att rita djuren ingår inte i själva uppgiften och det 
kan vara den främsta förklaringen till att eleverna inte gör det. En annan 
anledning kan vara att tiden för utförandet av denna del av provet uppfattas vara 
för knapp och att den måste ägnas åt det som ska bedömas, det vill säga 
användning av rätt antal stödord i formuleringar som stämmer faktamässigt. En 
av eleverna som har ritat bilder till både texten om igelkottsfisken och bläckfisken 
har valt att illustrera innehåll som också finns i skrift. Eleven har ritat en uppblåst 
igelkottsfisk med argt ansiktsuttryck (öppen mun och sneda ögonbryn) som 
skrämmer en haj som skriker hjälp! och svettas. I skrift står när igelkottsfisken känner 
sig hotad tar den in en massa vatten i munnen och blåser upp sig så att man kan sticka sig på 
taggarna. Den andra bilden visar en bläckfisk som tänker mums! och en liten fisk 
som simmar förbi. I skrift står Bläckfisken äter andra fiskar och använder sugkoppar för 
att fånga dem.  

Röstdrag som saknas i både underlagstexterna och elevtexterna 

Vare sig draget att aktualisera de fem sinnena eller använda upprepningar av ord, 
frågor och/eller språkliga strukturer går att identifiera i underlagstexterna eller 
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elevtexterna. Sinnena kan möjligen sägas aktualiseras indirekt när bläckfiskens 
stora ögon beskrivs, men ögonen kopplas aldrig till synen utan omtalas för sin 
storlek. Bristen på upprepningar kan bero på att det draget möjligen uppfattas 
ligga för långt från de konventionella dragen för genren faktatext. Upprepningar 
kanske också associeras med texter som riktar sig mot yngre barn än 9–10-
åringar.     

Sammanställning över de röstdrag som identifierades i underlagstexterna 
och elevtexterna 

I Tabell 1 visas en sammanställning av de röstdrag som identifierades i 
underlagstexterna och elevtexterna. I tabellen syns också omfattningen av 
röstdragen i underlagstexterna och de 101 elevtexterna. Omfattningen av 
beskrivande och värderande ord i elevtexterna har inte exakt beräknats, men 
dragen finns i alla respektive de flesta elevtexter. 
 
Tabell 1. Röstdragens förekomst i underlags- och elevtexterna 

Röstdrag Underlagstexterna 
 

Elevtexterna 

Beskrivande ord 20 olika uttryck i alla texter 
Värderande ord 8 olika ord  9 olika ord 

sammanlagt, något ord 
i majoriteten av 
texterna 

Kreativ 
interpunktion 

5 förekomster 5 förekomster i 4 texter 

Jämförelser 
och metaforer 

7 olika exempel 5 olika exempel i 31 
texter 

Tilltal 4 förekomster 3 förekomster i 3 texter  
Bilder på alla djur i 3 texter 

 
Det som tydliggörs i och med Tabell 1 är att underlagstexternas kreativa 
interpunktion, jämförelser och metaforer samt tilltal endast i mycket begränsad 
utsträckning återges i elevtexterna. Beskrivande ord däremot finns i alla texter, 
vilket inte är förvånande då de knappast kan undvikas med den vida definition, 
där t.ex. alla adjektiv innebär beskrivningar, som vi har använt oss av. De flesta 
elevtexter innehåller värderande ord, men det rör sig bara om 9 olika i jämförelse 
med underlagstexternas 8 olika. De allra flesta är någon variant av dålig i relation 
till simförmågan hos igelkottsfisken.  
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Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Sammanfattningsvis visar analyserna att eleverna använder stödorden och oftast 
reproducerar korrekt fakta när de skriver texter till det nationella provet. Av de 
101 elevtexterna i vårt material har 11 stycken omdömet att de ej uppnår 
kravnivån. Undersökningen ger dock upphov till några didaktiska frågor dels i 
relation till röstanvändningen i texterna och röst som didaktiskt verktyg i tidig 
skrivande, dels i relation till hur texterna kommunicerar ett innehåll från expert 
till novis, och slutligen behovet av en vidgad syn på begreppet faktatexter för 
barn. Nedan diskuteras frågorna i turordning i relation till det resultat föregående 
avsnitt redogjorde för. 
 
Att uttryck för röst nästan helt saknas i elevtexterna, medan det är vanligt 
förekommande i underlagstexterna ger grund för en rad olika frågor (se Tabell 
1). En gäller varför elevtexterna på detta sätt mer liknar genretypiska faktatexter 
än de underlagstexter som presenteras. En förklaring skulle kunna vara att 
eleverna redan i årskurs 3 har en känsla för faktatextens krav på den objektiva 
berättaren (jfr Christie & Derewianka, 2010, s. 152; jfr Hultin & Westman, 2015) 
trots att underlagstexterna inte följer detta mönster just här. Detta väcker 
ytterligare ett antal frågor som får didaktisk relevans. En är vilka konsekvenserna 
blir av att de textförlagor som eleverna får presenterade som mönstertexter vid 
nationellt prov inte överensstämmer med det som ofta presenteras som typiska 
textuella drag för faktatexter i undervisningsmaterial. Medför det problem för 
eleverna att faktatexters drag beskrivs på ett sätt medan de exempel som ges via 
det nationella provet delvis avviker från de dragen?  
 
En annan intressant aspekt att diskutera gäller att faktatexter ofta kommunicerar 
ett innehåll från expert till novis, alltså från en mer till en mindre insatt person 
(Christie & Derewianka, 2010; Rose & Martin, 2012). Ur ett didaktiskt perspektiv 
kräver detta att skribenten får tid på sig att samla och bearbeta stoff innan det 
presenteras i text. Bearbetningen är nödvändig för att kunna ta expertrollen, men 
också för att kunna använda röstdrag. Om skribenten ska kunna skapa intresse 
för texten, förmå peka mot det specifika och unika med innehållet och uttrycka 
engagemang för innehållet krävs kunskaper och tid. Eleverna behöver också göra 
en tolkning där de förstår att de förväntas inta expertpositionen, vilket kan kännas 
ovant eller onaturligt och kan uppfattas som att man mer imiterar en genre. En 
sådan process föreligger inte när eleverna i årskurs 3 skriver faktatext i 
provsituationen. Transformationen från att läsa och bli tilltalad genom text till att 
själv skriva och tilltala en fiktiv läsare kan därför bli svår för eleverna, och är 
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kanske inte heller poängen med just den här uppgiften på nationellt prov. Att 
några elever ändå antar en slags expertposition, bland annat genom att använda 
retoriska frågor av typen Visste-du-att? indikerar trots det en genreförståelse 
genom att dessa retoriska frågor kan uppfattas som en form av expertposition. I 
och med att det heller inte identifieras någon specifik läsare för elevernas texter, 
blir den tänkta läsaren för eleverna läraren och tilltalet anpassas därefter.    
 
En slutsats av undersökningen är att vissa faktatexter för barn inte alltid följer 
genretypiska mönster utan istället är mer hybrida. Faktatexter kan innehålla 
värderingar, metaforer, tilltal och kreativ interpunktion och därmed kan 
diskussionen om vad genren faktatexter innebär behöva vidgas, i synnerhet när 
det gäller texter som vänder sig till yngre elever. Didaktiskt kan man tolka detta 
på olika sätt. Om man fokuserar form så kan det vara bra att eleverna möter 
faktatexter som på ett tydligt sätt möter genrekraven och därefter skriver 
faktatexter såsom de ofta beskrivs i genrepedagogisk kontext, eftersom texterna 
då presenteras som tydliga textmönster. Å andra sidan kan de faktatexter för barn 
som uppvisar andra drag än de som utmärker faktatexter i ett genreperspektiv 
vara mer engagerande och öka förståelsen för innehållet (Bintz & Ciercierski, 
2017; Reichenberg, 2000). Om faktatexter för barn på ett tydligt sätt använder 
röst som ett läsartilltal för att engagera och dra in läsaren i texten kan just det vara 
ett sätt för de yngre eleverna att också komma in i skrivandet. Ett verkningsfullt 
didaktiskt angreppssätt skulle då kunna vara att exempelvis lära eleverna att 
använda olika uttryck för röstdrag samt när det passar att använda röst, för att 
engagera läsaren och positionera sig som skribent.  
 
I den tidiga skrivundervisningen finns ett dubbelt perspektiv som dels handlar 
om att skriva för att lära sig just att skriva, dels handlar om att bli medveten om 
skrivandets mer funktionella och kommunikativa sida, alltså att skriva för att 
uttrycka ett innehåll. Dessa delar behövs givetvis båda i undervisningen, men 
intressant blir att skrivande i yngre åldrar här prövas genom en typ av skrivande 
som bygger på att reproducera innehåll i och med att stödorden får en så 
framskjuten roll både i själva skrivandet och bedömningen av elevtexterna. 
Utifrån ett bedömningsperspektiv kan detta var funktionellt och kanske till och 
med nödvändigt. Men det kan även leda till ett skrivande där det är svårt för 
eleverna att ikläda sig expertrollen och där det inte uppmuntras till att lyfta in 
olika perspektiv varken innehållsmässigt eller i fråga om hur personlig man kan 
vara genom att använda olika röstdrag. Om expertrollen inte uppfattas som 
lämplig av eleverna kan det vara en anledning till att de, eftersom de förstått de 
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grundläggande genrekraven, har svårt att ikläda sig den skribentrollen och 
tydligare kliver in i positionen den objektiva berättaren. Provsituationer skiljer sig 
från vanliga undervisningssituationer då kraven på reliabilitet och validitet är 
särskilt höga, och de didaktiska förutsättningarna medger därmed inte alltid den 
mest gynnsamma lärandesituationen. Skrivuppgiftens konstruktion leder då till 
att eleverna gör det som är möjligt för dem i provsituationen, vilket kanske inte 
alltid är det mest lämpliga utifrån ett skrivutvecklingsperspektiv. En didaktisk 
reflektion blir då att skrivundervisningen måste erbjuda vidgade perspektiv på 
hur man skapar och skriver faktatexter, där barnen kan få använda sina 
erfarenheter, kunskaper och intressen och därmed pröva att utnyttja sin 
expertroll och använda olika uttryck för röst på olika sätt för att skapa faktatexter 
av olika slag. 

Noter 

1. Från Läroplan för grundskolan 2022: ”Eleven söker information ur någon 
anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla 
faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande 
ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart 
framgår.” 

2. Citat från Bedömning av delprov H, ämnesprov, åk 3, 2016, 
Bedömningsanvisningar. 
https://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/c_529438-l_3-
k_ak3exempeldphbeskrivnbedomn2017.pdf 

3. Bedömningen görs av elevernas lärare. 
4. Även om eleverna inte ska skriva texter om silveryxan eller sjöhästen ingår 

de i vår analys av underlagstexterna. Den ena läses högt av läraren och den 
andra av eleverna själva under provsituationen. 
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