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Sammanfattning Denna kvalitativa studie handlar om hur elever tar sig an 

naturvetenskapliga texter. Syftet med denna studie är att synliggöra 

elevers strategier gällande textförståelse i ämnet naturvetenskap i 

åk 4-6. De frågeställningar som det eftersökts svar på är följande: 

”Vilka strategier använder sig elever i åk 4-6 för att ta ut fakta ur en 

naturvetenskaplig text?” och ” Vilka strategier uttrycker elever att 

de använder?”. Observationer och video stimulated reflections är 

till grund för insamlingen av empiri. Resultatet delades in i fem 

huvudkategorier. Dessa var följande: muntlig kommunikation, 

markeringar i texten, läsning av texten, reproducering av texten och 

ändringar av ursprungstexten. Det är dessa strategier som eleverna i 

denna studie använt sig av. Slutsatsen som dras är att eleverna 

använder sig av en rad olika strategier och eleverna kan väl 

uttrycka sig kring sina valda strategier. De förklarar meningen med 

strategin och kan beskriva strategin med ord för att synliggöra den. 

Slutligen diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning.  
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FÖRORD 

Jag intresserade mig för ämnet naturvetenskap under min kurs på Högskolan i Halmstad. Därefter 

föll det sig naturligt att jag skulle skriva mitt examensarbete kopplat till det. Jag har skrivit en 

litteraturstudie inom naturvetenskap med inriktning mot undervisningsmetoder. Jag har också gjort 

ett utvecklingsarbete med elevers begreppsförståelse inom naturvetenskap som fokus. Denna gång 

ville jag fokusera på något helt annat. Under min VFU upptäckte jag elevers svårigheter med 

lässtrategier inom naturvetenskap och därefter började jag fördjupa mig genom avhandlingar och 

artiklar inom läsning och skrivning i naturvetenskap.  

Elever behöver läsförståelse för att kunna ta sig an olika typer av texter. Samtidigt möter elever 

texter varje dag. Jag ville därför undersöka vilka strategier elever använder för att förstå en 

naturvetenskaplig text. 

Jag vill slutligen tacka mina handledare Jeanette Sjöberg och Monica Frick på Högskolan i 

Halmstad för bra handledning och fantastiskt stöttning. Samtidigt vill jag tacka mina 

studiekamrater som gett med respons och peppat mig framåt i skrivandets process.   
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1. INLEDNING 

Lindahl (2003) har i sin avhandling påvisat resultat kring att elevers intresse för ämnet 

naturvetenskap har förändrats genom åren. Elever i årskurs 5 i Lindahls (2003) studie ansåg att 

naturvetenskap var intressant och roligt. I årskurs 9 upplevde eleverna naturvetenskapen som icke 

intressant och framförallt ansåg de sig inte ha goda kunskaper i ämnet. Många av eleverna i 

Lindahls studie nämnde att de tyckte att naturvetenskap var svårt. I självskattningen beskrev 

eleverna att inom fysik och kemi var de minst duktiga. Eleverna uttryckte att de hade svårt för att 

förstå ämnena och att de därför tappade intresse. Många flickor i studien nämnde att 

uppfattningen av att inte förstå var besvärande. Eleverna nämnde även att undervisningen i 

naturvetenskap upplevdes som traditionell, att läraren undervisade medan eleverna antecknade. 

Lindahl (2003) skriver i sin studie att elevernas bristande intresse är en effekt av lärarnas 

undervisning. Enligt en rapport från Skolverket (2008) baseras undervisningen mestadels på 

muntliga framställningar. Elever tränas sällan i textmedvetenhet. Att använda sig av texter ökar 

elevers medvetenhet kring det som uttrycks menar Säljö (2010). Författaren beskriver att skriven 

text är en inskriptionsteknik som kan lagra oändligt mycket information. Han beskriver att texten 

spelar en stor roll i vårt liv. Det finns texter som är flera tusentals år samtidigt som det finns 

texter med olika genrer. Författaren menar att det bland annat kan vara olika texttyper, t.ex 

faktabaserade texter, sagor, nyheter eller reklam. Säljö (2010) nämner att fördelen med texter är 

att vi kan titta tillbaka i dem och granska dem flera gånger. För detta krävs att den som läser 

texten har metoder för att ta sig an de olika texttyperna. 

Geijerstam (2006) påpekar att reproducerande av uppgifter blir mer vanligt för elever i åk 8. 

Uppgifterna består ofta av att de ska föra anteckningar från genomgångar samt rapportera 

laborationer. Uppgifter där eleverna själva ska skriva utifrån litteraturen är väldigt få. Eleverna 

får inte möjlighet att träna sig på att använda naturvetenskapliga fakta och argument. (Geijerstam, 

2006).  

Rapporter från PISA 2012, Programme for International Student Assessment, och TIMSS 2011, 

Trends in International Mathematics and Science Study, visar på att det finns ett kunskapsglapp i 

ämnet naturvetenskap mellan årskurs 4 och årskurs 8 (Skolverket, 2014, Skolverket 2011b). 

Svenska elever presterade bättre på TIMSS testerna i naturvetenskap i åk 4 jämfört med PISA 

proven i åk 8. Detta kan tyda på att kunskapsutvecklingen mellan dessa årskurser inte är särskilt 

hög. 

Geijerstam (2006) har studerat elevers skrivande i de naturorienterande ämnena. I hennes 

doktorsavhandling visas fördelningen av textuppgifter i de naturorienterande ämnena i åk 5. 

Enbart 2 av 7 uppgifter var uppgifter där elever skulle utgå ifrån ett läromedel och skriva ett eget 

arbete medan uppgifter så som att skriva rapporter från laborationer var hela 4 av 7 uppgifter. 

Geijerstams resultat visar att elever inte tränas särskilt ofta i att skapa texter utifrån läromedel. I 

en fördjupad analys av PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, beskrivs det att 

lärarens val av texttyper är av stor vikt för att utveckla eleverna. Det förklaras att eleverna 

behöver komma ifrån enkla texter till avancerade texter för att utvecklas. Det beskrivs också att 

elever som är ”bättre” läsare oftast har en större erfarenhet av att läsa och skriva texter. Samtidigt 

har de också ett större intresse för läsning (Skolverket, 2008). Westlund (2012) påpekar att det 

inte är många lärare som ger sina elever möjlighet att utveckla sin läsförståelse utan fokuserar 

mest på att bedöma dem.  
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Westlund (2012) menar att för att förstå en text krävs lässtrategier. Författaren beskriver 

lässtrategier som mentala redskap för att skapa en textförståelse. Hon påpekar att under elevers 

grundskoletid är det viktigt att eleverna får möjlighet att använda lässtrategier och lär sig tillämpa 

dessa på olika texter. Läsförståelsen hos eleverna utvecklas ständigt, beroende på vilka texter 

eleverna blir bekanta med kommer även deras läsförståelse att utvecklas. Geijerstam (2006) har i 

sin studie visat att det i svenskämnet oftast är fokus på att eleverna ska skapa texter med hjälp av 

sina erfarenheter. Fritt skapande av texter och skapande av berättelser är även vanligt 

förekommande. Hon påpekar att det inom naturvetenskapen är vanligt att elever tilldelas olika 

faktabaserade texter för att ta till sig och använda tidigare kunskaper inom ämnet. I en rapport 

från Skolverket (2008) påpekas det att en del av livet innebär att kunna läsa olika slags texter, 

både med känt innehåll och okänt innehåll. Det uttrycks också att eleverna behöver kunna 

använda sina förkunskaper så som erfarenheter för att läsa texter, samtidigt behöver de också 

kunna läsa texter som de inte har förkunskaper om. Sammanfattningsvis menas det att elever 

behöver tränas i att lära sig använda olika strategier för olika sammanhang i texter.  

Westlund (2009) beskriver vikten av att elever har kunskaper i läsförståelse. Hon menar att elever 

behöver denna kunskap för att kunna ta sig vidare i livet. Författaren påpekar att eleverna 

förväntas förstå olika sorters texter för att klara av skolan men också sitt vidare liv som vuxen. 

Westlund (2009) beskriver att elever möter texter dagligen, t.ex. på fritids, i affären och i skolan. 

Hon förklarar att en del av elevernas vardag är att möta olika sorters texter och eleverna behöver 

kunna läsa olika texter för att ta till sig kunskap. 

2. Problemområde, syfte och frågeställning 

En nedåtstigande riktning i elevers kunskapsförmåga i naturkunskap har visat sig (Skolverket, 

2014). Elever har visat svårigheter i att använda sig av sakprosatexter så som naturvetenskaplig 

fakta. Samtidigt visar studier att lärare ger elever få tillfällen att träna sig i läsförståelse och att 

skriva egna texter baserade på naturvetenskaplig fakta (Geijerstam, 2006). För att utvecklas 

behöver eleverna lärarnas stöd i form av val av texttyper men också stöd i att använda sig av 

olika lässtrategier. Att ge eleverna redskap för lässtrategier är en del av skolans uppdrag 

(Skolverket, 2008). Eleverna behöver kunskaper i att förstå texter för att kunna hantera det 

dagliga mötet med olika texttyper (Westlund, 2009). Samtidigt är texter en nyckel för att skapa 

kunskaper (Westlund, 2009). 

Elever behöver en fungerande lässtrategi för att bli bra läsare (Westlund, 2012), vilket även gäller 

när elever läser naturvetenskapliga faktatexter. Därför har jag valt att undersöka vilka 

lässtrategier elever använder vid läsning av faktatexter inom naturvetenskap.  

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att synliggöra elevers strategier gällande textförståelse i ämnet 

naturvetenskap i åk 4-6.  

 

Forskningsfrågor 

 1. Vilka strategier använder sig elever av i åk 4-6 för att ta ut fakta ur en naturvetenskaplig 

text? 

 2. Vilka strategier uttrycker elever att de använder? 



6 
 

3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel inleds med en presentation av tidigare forskning kring mellanstadie elevers 

läsförmåga. Därefter beskrivs lärares arbete med texter inom naturvetenskap, elevers skrivande 

inom naturvetenskap och elevers intresse för naturvetenskap. Internationella mätningar av elevers 

kunskaper i årskurs 4 och årskurs 8 redovisas kort. Avslutande för kapitlet delges delar ur 

läroplanen i ämnet naturvetenskap och min tolkning av läroplanen. 

3.1 Mellanstadieelevers läsförmåga 

Stenlund (2002) har i sin studie fokuserat på att undersöka elevers läsförmåga. Detta utifrån 

avkodning och läsförståelse. Författaren har även undersökt lärare och elevers perspektiv på 

elevers läsförmåga. Hon har följt två klasser i årskurs fyra i två läsår. Klassrumsobservationer, 

lärarbedömningar och elevenkäter låg till grund för datainsamlingsmetoden. 

Undersökningsgruppen bestod av 27 elever. Resultatet visar att två tredjedelar av eleverna i 

Stenlunds studie hade förmågan att avkoda ord i en text. Genom testen läsning -text har det visat 

sig att tre femtedelar av eleverna i undersökningsgruppen hade automatiserat sin textläsning. 

Enligt Stenlund (2002) hade en större andel elever därmed automatiserat avkodning av ord än 

automatiserat sin läsning. Hon upptäckte ett samband mellan de elever som hade svårt med 

avkodning av ord och de som inte automatiserat sin läsning. Författaren påpekar att de elever som 

hade många fel vid avkodning av enstaka ord också hade svårigheter i att läsa en text. Stenlunds 

(2002) slutliga resultat visar att tre fjärdedelar av eleverna i undersökningsgruppen visade på en 

god läsförmåga. Detta genom tester med avkodning av enstaka ord samt av ord i text. 

Stenlund (2002) utförde i sin studie lärarbedömningar. I resultatet av dessa bedömningar framgår 

det att många lärare i hennes studie bedömde att det fanns stora skillnader mellan eleverna när det 

gällde avkodningsförmåga och läsförståelse. Lärarna i Stenlunds (2002) studie menade att en del 

elever hade ett bra läsflyt medan andra inte hade det. Lärarna i hennes studie berörde även 

elevernas läsintresse. Stenlund (2002) beskriver att lärarna i studien menade att eleverna hade ett 

stort läsintresse samtidigt som de poängterade att det fanns elever som inte hade det. 

Stenlund (2002) beskriver att en fjärdedel av eleverna i hennes studie, vilket är sju elever, 

uttryckte att de hade en positiv uppfattning av sitt eget läsande. Även en fjärdedel av eleverna 

uppgav en positiv attityd till läsning. Det skrevs också fram i studien att fem elever uppgav att de 

läste varje dag medan nio elever berättade att de nästan aldrig läste hemma. 

3.2 Lärares arbete med naturvetenskapliga texter 

Mindedal (2011) har i sin avhandling undersökt lärares arbete med texter inom naturvetenskap. 

Detta för att skapa en förståelse för att använda texter inom naturvetenskap. Hon inriktade sig på 

frågorna vad, varför och hur lärarna arbetar med elevers texter. Datainsamlingen skedde genom 

videoinspelningar, fältanteckningar, gruppsamtal, lärares planeringar, lärobokstexter och 

elevtexter.  Mindedals (2011) resultat visar att lärarna ofta muntligt presenterade det som stod i 

läroböcker. Läraren använde då sig själv som redskap för att tolka och förmedla fakta ifrån en 

lärobok. Eleverna använde därför heller inte läroböckerna så mycket i undervisningen. Lärare 

använde även digitala faktatexter i sin undervisning. Mindedal (2011) påpekar att texterna i 
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läroboken oftast bearbetades i flera led av läraren. Först tolkade läraren texten, sedan förmedlade 

läraren texten till eleverna och skapade därmed en diskussion kring ämnet. Därefter antecknades 

den verbala diskussionen på tavlan och sedan antecknade eleverna ner det skrivna. Texter inom 

naturvetenskapen blev på så vis en resurs för lärarna. Däremot visas det inte i studien att eleverna 

arbetade självständigt med texter särskilt mycket. När läraren samlat in fakta bearbetade hen om 

den till sin egen genom att ta ut det som hen ansåg vara viktigt och skrev nya anteckningar. 

Därefter kommunicerade läraren ofta naturvetenskapen till eleverna och presenterade den på 

tavlan som nämnts ovan. Eleverna antecknade sedan detta och skapade då en text som kallas 

taveltext. Taveltext var den form av text som mest frekvent framställdes av eleverna (Mindedal, 

2011).  

Eleverna arbetade även ofta i grupp när de laborerade och diskuterade naturvetenskapliga 

fenomen, textförekomsten var inte stor då. Den textform som eleverna mötte var uppgifter där 

läraren ställde frågor angående ämnesområden. Eleverna behövde på så vis samla information 

genom att utföra laborationen. Mindedal (2011) drar slutsatsen att trots att eleverna inte arbetade 

direkt med texter så gjorde de det genom läraren. Läraren presenterade fakta ur en ursprunglig 

naturvetenskaplig text som hen tolkade om och delgav i ny, egen version till eleverna. Därefter 

skapade eleverna en egen text. Mindedal (2011) beskriver att lärarna i hennes studie ofta använde 

fysiska redskap (kompass, magnet), språkliga redskap (tal, bild) och även olika medier (dator, 

whiteboard) i sin undervisning. 

3.3 Elevers skrivande inom naturvetenskap 
Geijerstam (2006) har skrivit en avhandling om elevers skrivande inom naturvetenskap. Hon har 

observerat och intervjuat elever i årskurs 5 och årskurs 8. I intervjun undersökte hon deras 

skrivna texter utifrån textrörlighet. Hon diskuterade texter med eleverna och sedan analyserade 

hon detta samtal och utifrån denna analys kunde hon då urskilja elevens textrörlighet. Det vill 

säga elevens förmåga att sammanfatta och förstå textens huvudsakliga innehåll. Hon analyserade 

även hur eleven sedan kunde använda denna kunskap i relation till vardagen och egna 

erfarenheter. Detta kallar Geijerstam för rörlighet utåt; då eleven associerar texten från 

vardagskunskap, skolkunskap eller andra texter. Den sista kategori som hon undersökte var den 

interaktiva rörligheten, det vill säga hur eleven kunde föra en diskussion kring textens 

huvudsakliga innehåll och dess sammanhang. Eleverna i Geijerstams studie visade på en låg 

rörlighet inom alla tre kategorierna. Eleverna kunde alltså inte beskriva varför de skrivit eller 

koppla skrivandet till erfarenheter. Geijerstam (2006) menar att elever behöver ha hög 

textrörlighet för att kunna skapa ett förhållande till texten. Hon påpekar vikten av textrörlighet för 

att eleven ska kunna ta med sig erfarenheter ur textskrivandet. Textrörlighet är också av vikt för 

att eleven ska skapa en förståelse. Hon indikerar detta resultat till att arbetet med texter inom 

naturvetenskap inte alltid fungerar som redskap. Geijerstam (2006) visar också att textrörligheten 

beror på uppgiftstypen. Elever kan lättare tillägna sig att ha textrörlighet vid rapporter från 

laborationer än när de skriver ett eget arbete.  

Geijerstam (2006) har även analyserat elevers skrivförlopp utifrån kontextualisering 

(instruktioner/introduktion), textualisering (stöd som finns), skrivande, utvärdering/uppföljning 

och uttalad funktion för eleven (vilken mening texten har för eleverna). Hon kom fram till att de i 

de flesta fall fanns en instruktion/introduktion till uppgiften och även en textualisering. 

Utvärdering och uppföljning var något som dock saknades i de flesta skrivförlopp i hennes 

undersökning. Även vilken funktion texten hade för eleven förekom sällan. Ännu en gång 

påpekar Geijerstam (2006) att elevers textmedvetenhet inte diskuterades i klassrummen. Eleverna 
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skrev sällan för en mottagare och texten anpassades därför inte. Hon beskriver att elever var 

väldigt aktiva när det gällde att skriva rapporter från laborationer. Eleverna hade strukturer för att 

skriva laborationsrapporter men saknade ofta strukturer för att skriva ett eget arbete inom 

naturvetenskap (Geijerstam, 2006).  

Nilsson (2002) undersökte 60 elevers skrivande. Syftet med studien var att kartlägga hur elever 

skriver. Han gjorde sin studie utifrån flera perspektiv: hur eleverna använde sina källor, vilka 

genrer eleverna använde och hur eleverna förstod sina forskningsteman. Han kategoriserade 

eleverna utifrån hur de använde sina källor. Han delade in deras texter utifrån förmedlande texter, 

reproducerande texter och egenproducerade texter. Därefter analyserade han även elevtexterna 

utifrån underkategorier: kopiera text, sampla text, omskapa text och referera text. Nilsson (2002) 

fann många texter som gick under kategorin reproducerande texter. Ingen elev hade skapat en 

text som ingick i den tilldelade genren. Nilsson (2002) menar att de flesta eleverna skrev av sin 

källa och skapade därmed inte någon större förståelse. 

3.4 Elevers attityder till naturvetenskap 
Lindahl (2003) har skrivit en avhandling där hon undersökt elevers inställningar och attityder till 

naturvetenskapen genom en longitudinell studie. Hon (ibid.) har följt elever genom årskurs 5-8. 

Datainsamlingen bestod av observationer, enkäter samt intervjuer. Lindahl (2003) beskriver att 

elevers intresse till olika ämnen förändrats över tid. Utmärkande var att elever i de högre 

årskurserna uttryckte att naturvetenskap var ett av de ämnena som de ansåg vara tråkigast. I 

årskurs 5 var elevernas intresse för de orienterande ämnena där naturvetenskapen ingår lägre än 

intresset för andra ämnen. Det låga intresset kvarstod inom biologi men eleverna i hennes studie 

uttryckte ett lägre intresse för de två andra ämnena; fysik och kemi. Lindahl (2003) noterade 

också att eleverna i årskurs 7 uttryckt sig vara sämre kunskapsmässigt i fysik och kemi. Hon 

(ibid.) såg en koppling mellan hur de duktiga eleverna ansåg sig vara i ett ämne och deras intresse 

till ämnet. Lindahl (2003) menar genom sina intervjuer med elever att naturvetenskapliga 

tvprogram bidrar till elevers intresse till naturvetenskapen. 

Lindahl (2003) undersökte också elevers tidigare skolerfarenheter inom naturvetenskap. Hon 

(ibid.) upptäckte att de flesta eleverna hade erfarenheter kopplade till ämnet biologi men hade få 

erfarenheter inom fysik och kemi. Eleverna beskrev också att de knappt visste vad de ämnena 

innehöll. Lindahl (2003) beskriver att eleverna uttryckt att undervisningens innehåll och 

utformning inte var tilltalande. Sörensen och Larsson (2015) har i en litteraturstudie kommit fram 

till att lärare bör variera sina undervisningsmetoder för att gynna elevers lärande. Detta kan 

resultera i att lärare inom naturvetenskapen bör fundera över sina undervisningsmetoder för att 

skapa ett större intresse hos eleverna. Eleverna i Lindahls (2003) studie uttryckte också att 

innehållet i undervisningen upplevs som gammalt och att läromedlen är svårförståeliga. 

3.5 Internationella mätningar 
PISA Programme for International Student Assessment (Skolverket, 2014) är en internationell 

mätning där man mäter elever i årskurs 8:s kunskaper i bland annat naturvetenskap. Den senaste 

mätningen utfördes 2012. Därefter presenterades det att svenska elever i årskurs 8 hade försämrat 

sina resultat i de naturvetenskapliga ämnena jämfört med PISA mätningen år 2006. Inom 

kompetensen att använda naturvetenskaplig fakta och argument har eleverna visat signifikant 

sämre resultat än OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) genomsnittet 

på flest uppgifter jämfört med de två andra kompetenserna; förklara företeelser 
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naturvetenskapligt & identifiera naturvetenskapliga frågeställningar. Detta gör att funderingar 

kring vad detta beror på uppkommer.  

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study (Skolverket, 2011b) är en annan 

internationell rapport som mäter elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. Denna 

rapport visar att svenska elever presterar bättre på testerna i naturvetenskap i åk 4 jämfört med 

PISA resultaten i åk 8. Som tidigare nämnt kan detta tyda på att kunskapsutvecklingen mellan 

dessa årskurser inte är särskilt hög.  

Hänsyn bör tas till att dessa internationella mätningar inte mäter elevers alla kunskaper i ett 

ämne. Mätningarna utgår heller inte från ländernas alla olika läroplaner utan enbart vissa delar 

går att jämställa med vår läroplan. Dessa prov och mätningar är relevanta för denna studie då de 

ligger till grund för problemområdet i denna studie. Rapporterna visar på att elever försämrar sina 

resultat genom årskurserna och även inom att använda naturvetenskaplig fakta (Skolverket, 2014, 

Skolverket, 2011b). Detta har väckt ett stort intresse i att undersöka vilka strategier elever 

använder för att ta ut naturvetenskaplig fakta. 

3.6 Styrdokumenten i naturvetenskap 
 

I läroplanen står följande: 

“Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att  

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 

som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,” (Skolverket, 2011a, s.148) 

Detta gäller även i ämnena kemi och fysik. Tolkat ur läroplanen ska eleverna kunna använda sina 

kunskaper för att granska information. Detta kan tyckas ske genom att till exempel läsa i 

läroböcker eller liknande.  

Det står även: 

“använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska 

samband i människokroppen, naturen och samhället.” (Skolverket, 2011a, s.149) 

Att använda sig av biologins teorier kan innebära att läsa en faktabaserad text med teorier som 

innehåll. Skolans uppdrag är bland annat att ge eleverna möjlighet att lära sig att granska 

information och att lära sig att använda begrepp samt teorier. I nuläget visar internationella 

mätningar samt forskning att elever inte tränas särskilt mycket i dessa kunskaper (Skolverket, 

2014). Detta är något som är bekymmersamt då eleverna ska få dessa förutsättningar enligt 

läroplanen. Med tanke på de bristande kunskaperna och vad som står i läroplanen är det intressant 

att undersöka vilka strategier elever använder för att ta till sig en naturvetenskaplig text. Detta för 

att eventuellt senare kunna se något samband. 

4. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Det teoretiska perspektivet beskrivs utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. 
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Sociokulturellt perspektiv 

Studien tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande. Vygotskij (1995) är en stor 

forskare inom detta perspektiv. Han (ibid.) menade att elever lär sig genom sin omgivning. Detta 

kan vara genom andra elever eller lärare eller genom materiella ting. Han (ibid.) syftar också på 

att vi människor bygger vår kunskap på tidigare kunskaper som mänskligheten funnit. Säljö 

(2010) beskriver att lärande beskrivs genom att människor agerar med kulturella redskap. Med 

detta menas olika sorters redskap för att förstå omvärlden. Säljö (2010) beskriver dessa redskap 

som t.ex språket, formler, tecken och artefakter. Artefakter är ting som människor skapat (Säljö, 

2010). Säljö (2010) talar mycket om fysiska artefakter vilket är t.ex läroböcker och datorer. Han  

beskriver även att människan använder mediering (samspel) för att lära sig. Detta kan vara genom 

redskap eller språkligt. Inom det sociokulturella perspektivet talar man om den proximala 

utvecklingszonen (ZPD). Detta är ett begrepp som Vygotskij (1995) myntade. Han förklarar det 

genom att elever lär sig av varandra. En elev som har mindre kunskap inom ett område bör arbete 

med en person som har mer kunskap inom detta område för att skapa förståelse och vara i sin 

proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1995). 

Vygotskij myntade begreppet scaffolding och det är ett begrepp som avses att eleverna får en 

form av stöd (Vygotskij, 1995). Scaffolding innebär de insatser som läraren eller övriga gör för 

att en elev ska få stöttning i sitt lärande. Stöttningen kan ske i olika former, stödet kan vara från 

lärare eller från en kamrat (Westlund, 2012). Läraren kan stötta eleven genom att individanpassa 

en uppgift men även studiekamrater kan stötta eleven på olika sätt.  

5. METOD 

Under detta kapitel kommer metoden för studien att beskrivas i detalj. Detta beskrivs utifrån 

perspektiv, datainsamlingsmetod, urval, förutsättningar och bearbetning av data. Urval beskrivs 

och motiveras. Datainsamlingsmetoderna innebär en beskrivning av vilka metoder som använts för 

att samla in empiri. Under rubriken bearbetning av data beskrivs vilken analysmetod som använts 

för att analysera den insamlade empirin samt vilka begrepp som ligger till grund för studien. 

5.1 Datainsamlingsmetod 
Denna studie är gjord ur ett mikro- etnografiskt perspektiv. Mikro-etnografin utgår från det 

etnografiska perspektivet men sträcker sig under en betydligt kortare period än en studie som är 

etnografisk (Bryman, 2011). Etnografiska studier sträcker sig nämligen ofta över en lång period 

och denna studie har sträckt sig över ca 1 månad där empirin samlades in under 3 dagar. Eleverna 

har vid ett tillfälle på 30 min arbetat med en naturvetenskaplig text. Därefter har de intervjuats i 

fokusgruppsamtal. Inom etnografiska och mikro-etnografiska  studier deltar forskaren i en social 

miljö för att skapa en bild av kulturen som uppvisas (Bryman, 2011). Studien har bedrivits i en 

skola ihop med involverade lärare och elever. Kvalitativ forskning ligger till grund för denna 

studie. Inom kvalitativ forskning undersöks praktiken samtidigt som teorin speglas (Bryman, 

2011). Datainsamlingsmetoder inom mikro-etnografin är oftast intervjuer eller observationer. I 

denna studie har båda metoderna använts för att samla in empiri. Detta för att kunna besvara de 

två forskningsfrågorna. Forskningen har bedrivits med forskaren som en deltagare-som-

observatör (Bryman, 2011). De deltagande i studien har varit medvetna om att forskning sker och 

vem forskaren var. Detta har gjort att jag som forskare har kunnat deltaga i deras vardag och 
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fungerat som forskare som observatör. Under elevernas lektioner anpassade jag mig efter deras 

arbetsområden. 

Två urval gjordes, ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval. Detta för att kunna anpassa studien 

efter de undervisande lärarnas planering samt för att lätt ha tillgång till de deltagande. Enligt 

Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval att valet av deltagande i studien görs genom 

lättillgängliga personer. Bekvämlighetsurvalet gjordes utifrån de etablerade kontakter som fanns 

med dessa skolor. Målgruppen i denna studie har anpassats efter vilka undervisande lärare som 

planerat att arbeta med naturvetenskapliga texter för att inte störa eller ändra i deras planering. Det 

målstyrda urvalet gjordes också genom att anpassa målgruppen efter forskningsfrågorna. Detta för 

att ha möjligheten att studera tillfällen där elever läste faktabaserade texter inom naturvetenskap 

för att få syn på deras valda lässtrategier. Urvalet avgjordes också på vilka elever som ville och 

som fick deltaga i studien. 

 

Studien inritade sig mot två klasser med elever i årskurs 5 där totalt 14 elever deltog från två olika 

klasser. Det var 13 flickor och en pojke. Eleverna har vid ett tillfälle på 30 min arbetat med en 

naturvetenskaplig text. Klasserna fick olika naturvetenskapliga texter då de undervisande lärarna 

arbetade med olika ämnesområden inom naturvetenskap. I klass A där grupp ett till tre ingick fick 

eleverna en text med fyra sidor om skelettet. Klass B där grupp fyra och fem ingick fick eleverna 

en text med två sidor om fotosyntesen. Båda texterna hade bilder som stöd till texten. Texten om 

skelettet var en lärobok med en beskrivande text om människans skelett. Detta genom 

konkretiseringar och fakta. Texten om fotosyntesen var hämtad från www.lektion.se. Denna text 

var en beskrivande text om fotosyntesen. Även denna text innehöll konkretiseringar från 

verkligheten. Texten lästes högt för alla elever under 5 minuters tid och sedan fick eleverna 

instruktioner om att de skulle läsa den naturvetenskapliga texten igen för sig själva och därefter 

sammanfatta den med egna ord i skrift. Uppgiften konstruerades på detta sätt för att försöka få syn 

på vilka strategier eleverna använde sig av. Eleverna i klass A skrev sittandes två till fyra elever 

vid varje bord medan klass B var det fem elever som satt bredvid varandra. 

Andra lektionstillfället i studien var två dagar efter att de utfört skrivuppgiften. Vid detta tillfälle 

intervjuades eleverna med metoden fokusgruppsamtal. Eleverna intervjuades i grupp om två till 

fyra elever i varje grupp. 

Observation 

Lektionstillfället när eleverna fick instruktioner och skrev en sammanfattning filmades för att det 

sedan skulle kunna analyseras. Bjørndahl (2005) beskriver att man kan spola tillbaka och granska 

händelser mer än en gång när man använder filmning som observation. En rörlig mobilkamera 

användes för att kunna vinkla kameran mot olika objekt. Kameran riktades stundtals mot de olika 

eleverna. Kameran skulle observera eleverna när de skrev och deras papper som de antecknade på. 

Bryman (2011) beskriver att man kan observera i korta tidsintervaller. Detta är något som gjorts i 

denna studie.  

 

Video stimulated reflections 

Video stimulated reflections innebär att de deltagande resonerar och reflekterar över inspelat 

material (Muir, 2010 ). Muir (2010) fann att video stimulated reflections gjorde att de deltagande 

fick fundera över sitt tänkande och sina känslor. Även ett visst fokus skapades. Samtalen som 

strukturerades upp under de video stimulated reflections var fokusgruppsamtal med 2-4 elever i 
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var. Bryman (2011) beskriver att en fokusgrupp innebär att flera deltagare är närvarande samtidigt 

som det ställs frågor som berör ett mindre område inom fokusgruppsamtal. Eleverna blev 

informerade om att de skulle se videor från när de tog sig an och skrev texterna och sedan skulle 

de besvara några frågor muntligt. Under samtalen visades delar av filmerna upp för eleverna. Detta 

för att de skulle kunna resonera kring sina valda strategier. En semistrukturerad intervjuguide 

(Bilaga 2) låg till grund där 3 standardfrågor ingick. Följdfrågor lades till vid behov. Öppna frågor 

låg till grund för intervjuguiden. Detta för att intervjupersonerna inte skulle vara styrda av forskaren 

som ledde intervjun. Bryman (2011) menar att öppna frågor tillåter de intervjuade att svara med 

egna ord och oväntade svar kan uppkomma.  

5.2 Bearbetning av datainsamling 

En deduktiv analysmetod har använts i analysen av det empiriska materialet. Detta då studien har 

utgått från tidigare förkunskaper som därefter bildade ett syfte och forskningsfrågor. Empiri 

samlades sedan in och analyserades utifrån begrepp. Därefter växte kategorier och teman fram. Det 

empiriska materialet har även analyserats utifrån Brymans (2011) metod; kvalitativ 

innehållsanalys. Detta innebär att teman i det empiriska materialet uppkom och därefter 

kategoriserades dessa. Alla fem fokusgruppsamtal, ca 8 min per  samtal, transkriberades. Det 

empiriska materialet blev totalt 40 min och därefter analyserades dessa. Även videomaterialet som 

är ca 60 minuter har analyserats.  

 

Analysarbetet startade med inläsning av all transkriberat material och observation av all video 

material. Under tiden som inläsningen skedde markerades delar ur det transkriberade materialet ut 

genom understrykning. Det som var fokus var när lässtrategier synliggjordes eller beskrevs. Sex 

kategorier växte fram; muntlig kommunikation, markeringar i texten, reproducering av text, 

ändringar av ursprungstexten, att använda sig av bildstödet i texten och att memorera texten. Dessa 

kategorier numrerades med siffrorna 1-7 för att kunna dela in det transkriberade materialet i 

kategorierna. Vid varje tillfälle en elev använt muntlig kommunikation markerades den del av 

texten ur det transkriberade materialet och en etta skrevs bredvid. När eleverna använt sig av 

markeringar i ursprungstexten markerades det med en tvåa. Det var så resultatet i denna studie 

växte fram. Vid analysarbetet upptäcktes det att det var ett fåtal elever som använt sig av de 

sistnämnda kategorierna; att använda sig av bildstödet i texten och att memorera texten. Beslutet 

om att inte skriva dessa som enskilda kategorier i resultatkapitlet togs därefter. Detta för att dessa 

enbart förekom vars en gång och därmed blev bortfall. Kriteriet för kategorierna i denna studie är 

att strategin ska ha förekommit minst två gånger. Efter vidare bearbetning av kategorierna skapades 

ännu en kategori: läsning av texten. Denna kategori innebar att eleverna använde en strategi som 

innebar att läsa texten om och om igen under skrivandets gång. 

 

Muntlig kommunikation upptäcktes genom att två av de deltagande eleverna kommunicerade med 

varandra om texten. Kategori nummer två som är markeringar i texten visade sig då flertalet av 

eleverna i studien strök under delar i texten eller punktmarkerade i texten. Reproducering innebar 

att eleverna skrev av den ursprungliga texten i sin sammanfattning. Kategorin ändringar av 

ursprungstexten uppkom genom att många elever uttryckte att de utförde ändringar av 

ursprungstexten i sina egna sammanfattningar. Det transkriberade materialet och videomaterialet 

analyserades utifrån dessa kategorier och sorterades in. När det transkriberade materialet var 

indelat i de olika kategorierna valdes lämpliga citat ut och beskrevs noggrant i resultatdelen. 
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I analysarbetet har studien tagit utgångspunkt i Nilssons (2002) begrepp utifrån kategorier kring 

elevers skrivande. Författaren delar in sina analyserade texter i tre kategorier; förmedlande texter, 

reproducerande texter och egenproducerade texter. Enligt Nilsson (2002) innebär förmedlande av 

texter att eleverna förmedlar en källa. Eleven gör ingen bearbetning från källtexten till egen text 

utan skriver rakt av. Kategorin reproducerande texter menar Nilsson (2002) kan delas in i flera 

underkategorier. Dessa underkategorier är: kopiera text, sampla text, omskapa text och referera 

text. Elever som är så kallade ”kopister”, kopierar långa stycken av källtexten genom att återge 

dessa men utan att göra ett eget urval. Att sampla text innebär att eleven återger stora delar av 

källtexten men gör ett eget urval. Dessa elever kan kallas ”samplare”. Underkategorin omskapa 

text beskrivs genom att eleven gör ett eget val av vad texten ska innehålla och bearbetar ord och 

meningar från källtexten. Eleven som refererar till en text gör detta genom att så mycket som 

möjligt bearbeta texten och få den så olik källtexten som det går men ändå återge källtexten. 

Nilssons (2002) sista huvudkategori; egenproducerande texter beskrivs som att eleven i olika grad 

skriver sig ur källtexten för att kunna beskriva dem med egna ord. 

 

Observationerna och fokusgruppsamtalen har studerats genom kodning utifrån analysbegreppen 

som Nilsson (2002) använt. På så vis växte analysdelen fram. Det som studerades var hur eleverna 

tog sig an den naturvetenskapliga texten och hur de skrev om den. Eleverna kunde kategoriseras in 

under de olika begreppen och elevernas strategi och arbetssätt analyserades. De begrepp som 

använts i analysen i denna studie utifrån Nilsson (2002) är: ”kopist” (kopiera text), ”samplare” 

(återge) och ”omskapare” (skapa om text).  

 

Dale (1998) använder sig i sin studie av begreppet imitation kopplat till reproducering. Hen menar 

att en elev som reproducerar kan skapa en förståelse för den ursprungliga texten. Detta genom att 

eleven utför en så kallad imitation utav den ursprungliga texten. Dale (1998) menar att eleven 

skriver av (imiterar) den ursprungliga men med en förståelse för innehållet. Eleven har därmed 

skapat ett lärande. Hen menar även att faktatexter är svåra att skriva om eftersom de är baserade på 

fakta. Även begreppet imitation har använts som analysbegrepp i denna studie. 

 

Analysbegrepp från det sociokulturella perspektivet på lärande har också använts i analysmetoden. 

Dessa begrepp är: mediering, ZPD och scaffolding (Säljö, 2005;Vygotskij, 1995). 

5.3 Etiska ställningstaganden 

De vetenskapsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002) har följts i denna forskning. 

Informationskravet och samtyckeskravet blev uppfyllt genom att en blankett lämnades ut till 

eleverna och deras vårdnadshavare gav godkännande av elevernas deltagande i studien. I 

blanketten framgick examensarbetets syfte och hur dokumentationen skulle utföras. 

Vetenskapsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) framgick i blanketten och en beskrivning av 

att alla elever skulle delta i undervisningen oavsett deltagande i forskning. Vårdnadshavarna tog 

ställning till om deras barn skulle delta eller inte. Eleverna blev informerade om forskningen och 

dess syfte och de tog ställning till deltagandet. Eleverna blev också informerade om att det var 

valfritt att delta och deltagandet kunde avbrytas under studiens gång. De elever som valde att inte 

delta var inom en videofri zon. Detta innebär att varken videoupptagning eller ljudupptagning 

gjordes i deras närvaro. Video-och ljudupptagningarna gjordes i andra rum än där de icke 

deltagande eleverna befann sig. 
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I alla transkriptioner är eleverna och lärarnas namn fingerade för att skydda deras identiteter. 

Videoobservationerna har överförts till min personliga dator efter varje observationstillfälle och 

har därefter raderats från videokameran. Ingen mer än jag som bedrivit forskningen har haft tillgång 

till materialet. Efter att studien var avslutad raderades videorna från datorn, därmed har 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet följts. 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

Under denna rubrik beskrivs resultatet som framkommit genom fem olika kategorier. Övergripande 

inom alla kategorier är elevers lässtrategier då det är dessa som undersökts. Kategorierna som växte 

fram var muntlig kommunikation, markeringar i texten, läsning av texten, reproducering av text 

och ändring av ursprungstexten. 

6.1 Muntlig kommunikation 

Under en sekvens i observationen sitter två flickor, Alma och Lotta, i grupp ett vid ett bord och 

läser ur en naturvetenskaplig faktabok. Kapitlet de läser om heter Skelettet. Alma pekar med 

pennan mot en mening i boken och läser högt: ”Som tur är har vi över 200 ben i oss som håller 

oss uppe. Lotta frågar Alma vad den första delen av meningen var. Alma läser upp första delen av 

meningen ännu en gång: ” Som tur är…” Båda flickorna tar pennan mot sina blanka papper och 

börjar skriva. Samtidigt som de skriver säger Lotta: ” Som tur är...” Alma sneglar mot boken och 

säger: ”…har vi..” Lotta upprepar samma mening och Alma fortsätter med: ”…ungefär 200 ben”. 

Lotta svarar då ja till Alma. Alma fortsätter skriva meningen och säger: ”…som vänta, hjälper oss 

att gå…” sedan vänder hon sig mot Lotta och frågar vad de ska skriva.  

Samtalet fortsätter när de tillsammans läser nästa stycke av texten. Lotta läser högt: ”Om man 

råkar…”. Alma säger då: ”Om jag råkar bryta armen..” och skriver på sitt papper. Lotta läser i 

texten en stund och sedan skriver även hon på sitt papper. Alma fortsätter mumla något tyst 

medan hon skriver. Lotta vänder sedan blad i boken. Alma läser upp fem meningar ur texten och 

Lotta utbrister: ”Det där vill inte jag skriva” samtidigt som hon pekar på en mening i texten. 

Alma svarar: ”Mm” och fortsätter läsa ur texten. Alma läser upp första meningen igen och börjar 

skriva samtidigt. Lotta skriver också. Flickorna skriver ned samma mening. Eleverna börjar 

diskutera fakta som står i texten och funderar över innehållet. Därefter pratar de om vilket 

innehåll de ska skriva ner och börjar skriva igen. 

Denna observation visar på att eleverna kunde beskrivas som ”samplare” av texten. Nilsson 

(2002) menade att en elev som är en ”samplare” tar delar ur källtexten genom att göra ett eget val 

av vilka delar. Eleverna i observationen läste textinnehållet högt för varandra och diskuterade 

innehållet. Därefter skrev de ner innehåll ur ursprungstexten. Eleverna gjorde därmed ett urval av 

vilket innehåll som ska vara med men de skrev av meningar ifrån ursprungstexten. 

Vid fokusgruppsamtalet påpekar flickorna sedan att de använde sig av muntlig kommunikation för 

att ta ut fakta ur en text.  

Lärare: Var det något annat du gjorde? 

Alma: Tog hjälp av Lotta. 

Lotta: Vi brukar göra det. 
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Alma: Mm vi brukar göra det. 

Lärare: Tycker du också det hjälper att kunna prata med den andra om texten eller vad är 

det som hjälper? 

Alma: Alltså vi har ju olika idéer också om vi har gjort om dem till en så blir det en bra text. 

 

Alma beskrev att hon tog hjälp av sin vän Lotta för att hon ansåg att det hjälpte att prata om texten 

och ta del av varandras idéer. I videoobservationen syntes det att Alma och Lotta läste en mening 

högt för att sedan prata om vad de skulle skriva ner. Lotta beskrev att de tänkte samma men de 

skrev inte exakt samma mening. Lotta beskrev även att hon tog en mening från varje text för att 

binda ihop det till en. 

 

Lärare: Mm, bra okej. Förklara du hur du tänkte när du började. 

Lotta: Eh, jag tänkte, vi tänkte typ samma. Fast vi kanske inte skrev exakt samma mening. 

Lärare: Men när du liksom läste texten, gjorde du likadant som Alma, eller gjorde du något 

annorlunda? 

Lotta: Jag gjorde, asså, jag läste också tog jag en mening från varje text och binde ihop det 

till en. 

 

Lotta beskrev att hon använde samma strategi som Alma. Hon uttryckte noga att de inte skrivit 

samma meningar. Detta kan ha varit för att hon var rädd för att det inte var tillåtet att skriva likadant. 

Alma och Lotta kommunicerade texten med varandra. De läste en mening i texten och diskuterade 

om de skulle behålla den och hur de skulle skriva den. Här syntes det tydligt att eleverna stöttade 

varandra. Scaffolding användes under detta lärtillfälle. I denna situation såg jag genom 

observationer att Alma stöttade Lotta mest genom att det var hon som läste upp meningarna och 

startade en diskussion. Enligt Vygotskijs (1995) teori närmsta utvecklingszonen (ZPD), befinner 

sig dessa två elever också inom den. Eleverna lärde sig av varandra. Det kan tolkas som att Alma 

kan ha varit bekant med strategin att läsa en mening i taget och sedan bearbeta denna under en 

längre tid än Lotta. Alma värderade strategin och ansåg att den fungerade. Hon menade att när de 

var fler som diskuterade texten ur olika perspektiv kunde de diskutera och komma fram till ett bra 

sätt att skriva om den. Lotta var osäker i sina svar i intervjun och samstämde för det mesta med 

Almas tidigare svar. Detta kan vara ett exempel på att Lotta inte var bekant med strategin som 

användes men att hon tog efter Alma genom att använda den. Lotta kan därför har stöttats av sin 

vän Alma och därmed befunnit sig i sin närmsta utvecklingszon (ZPD). 

 

Vygotskij (1995) betonar att interaktioner och språkanvändning är ledande för lärande. Han 

förklarar språket som en länk mellan människor. Språket gör att människor förstår varandra. I detta 

fall uttryckte Lotta och Alma att de hjälpte att använda bådas idéer angående texten. Språket blev 

på så vis en väg till lärande för Alma och Lotta. Eleverna uttryckte att de förstod texten bättre 

genom att använda denna strategi. Säljö (2010) menar också att språket används som medierande. 

Detta innebär att språket används som ett verktyg. Alma och Lotta beskrev själva att de använde 

denna strategi för att lyckas ta sig an uppgiften. Med detta kan det tolkas som att muntlig 

kommunikation blev ett verktyg för dessa elever. 

6.2 Markeringar i texten 
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Josefin deltar i grupp fyra och vid observationen sitter hon vid ett runt bord bredvid Sara och skriver 

om fotosyntesen. Josefin närmar sig sitt papper med ursprungstexten med sin penna. Josefin drar 

sakta tre linjer under tre meningar och säger tyst för sig själv: ”Allting är ju viktigt i denna texten.” 

Josefin tar pennan ännu en gång mot sitt papper och stryker över en annan mening. Josefin fortsätter 

läsa texten och har pennan hängande i luften. Efter en stund säger hon: ”Vad var det jag skulle 

skriva nu?”. Hon fortsätter skriva och tar därefter upp sitt suddgummi för att sudda i sin text. På 

hennes papper med den ursprungliga texten syns tydligt tre understrukna meningar, en överstruken 

mening och ytterligare en understruken mening. Josefin skriver vidare på sin text. 

 

Utifrån denna observation kan det tolkas som att Josefin gjorde ett eget val av innehåll från 

ursprungstexten som skulle användas. Hon strök under meningar och strök även över meningar.  

 

Josefin beskrev i sin intervju att hon började med att stryka under men insåg att hon strök under 

allt. Därefter resonerade hon med sig själv om att ta delar ur texten trots att hon ansåg att en röd 

tråd skulle saknas. Josefin använde även strategin att stryka över det i faktatexten som hon inte 

skulle ha med. Josefin gjorde både understrykningar till det hon skulle ha med i texten men även 

överstrykningar för att tydligt markera vilka delar som hon inte ville ha med i sin sammanfattning. 

 

Lärare: Så tänkte jag att du får förklara hur du gjorde när du fick pappret och skulle skriva 

texten, hur. 

Josefin: Först tänkte jag, ja men jag stryker under det jag ska ha med. Men det blev ju snart 

hela pappret ehm så att så kunde man inte göra. Så jag tog det som jag tyckte var allra 

viktigast och skrev ner även om det inte har en röd text, ingen röd tråd men det strunta jag i 

just då. Utan det skulle bara vara en sammanfattning. 

Molly: Strunta du i de… 

Lärare: Är det det du har strukit över sen då? I text på, faktatexten. 

Josefin: Det var det jag tänkte att jag inte skulle ha med men sen så hade jag med en mening 

från den jag strök under. 

Lärare: Okej. 

Molly: Det blev ett pussel. 

Lärare: Men du har strukit över några helt? 

Josefin: Jaja men det var ju en mening. 

Lärare: Det var den du inte skulle ha med? Till exempel 

Josefin: Nej, jag tog inte med den heller. 

 

Josefin kan kallas ”samplare” utifrån Nilssons (2002) begrepp då hon kopierade stora delar av 

texten men gjorde detta genom ett urval. I observationen syntes det att hon valde ut meningar som 

hon strök under och meningar som hon strök över. Josefin motiverade sedan denna strategi i 

intervjun med att meningar som hon strök under använde hon i sin egen text medan de meningar 

som hon strök över inte användes. Detta kan tolkas som ett medvetet val av vilka delar i texten som 

skulle användas. Josefin nämnde i början av intervjun att hon ansåg att hon strök över allt. Det kan 

tolkas som att hon där och då började fundera över vad texten skulle innehålla och det egna valet 

startade där. 

 

Matilda som vid observationen deltar i grupp fyra skriver tre meningar på sitt papper. Hon vänder 

blicken mot ursprungstexten och läser. Därefter riktar hon pennan mot pappret med 

ursprungstexten och markerar med punkter vid olika meningar. Matilda markerar början och slutet 
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av några meningar. Hon skriver sedan på sitt eget papper. Hon stannar upp i skrivandet emellanåt 

för att vända blicken mot ursprungstexten. Matilda stryker sedan under några av meningarna som 

hon punktmarkerat. Hon stryker under en mening och fortsätter sedan skriva. 

 

Matilda gjorde även hon ett eget val av textens innehåll utifrån den ursprungliga texten. Hennes 

strategi för att göra detta var genom att punktmarkera och stryka under. Matilda kopierade valda 

delar ur texten för att skriva in i sin egen sammanfattning. Matilda resonerade själv om detta i 

samtalet. Hon motiverade sedan i intervjun sina val med att hon tyckte det var lättare än att läsa 

hela texten och hon kunde se lätt vad hon skulle skriva. 

 

Lärare: Okej, så nu kollade vi på dig Matilda, också tänkte jag, kan du förklara hur du ehm 

gjorde? Från att du liksom fick faktapappret till att du skulle börja skriva sammanfattningen? 

Hur gjorde du? 

Matilda: Jag läste igenom det också sen så ehm, gjorde jag punkter och streck under vissa, 

eller under det jag skulle skriva. Också bara satte jag ihop.  

Lärare: Mm, varför gjorde du som du gjorde då? Det här med punkt och streck. 

Matilda: För att jag kände att det var lättast. Än att man skulle behöva läsa igenom det hela 

tiden. 

Lärare: Mm okej. Kände du att det kunde hjälpa dig när du skulle göra sammanfattningen? 

Matilda: Mm. 

Lärare: På vilket sätt då?  

Matilda: Att ehm, ja att jag ska kunna se lätt vad jag ska skriva och så. 

 

Matilda gjorde ett tydligt urval av innehållet ur den ursprungliga texten genom att punktmarkera. 

Hon markerade även delar i texten genom att stryka under meningar. Hon använde sedan dessa 

meningar i sin egen text. Matilda är en så kallad ”kopist” då hon använde delar ur den ursprungliga 

texten i sin egen text utan att bearbeta om dem. 

 

Sara som också deltar i grupp fyra stryker under flertalet meningar i rad i den ursprungliga texten  

innan hon påbörjar sitt skrivande. När hon markerat stora delar ur texten stryker hon över en 

mening. Sara vänder sedan på bladet och använder samma strategi på det stycket, vilket är att stryka 

under meningar. Sara börjar sedan skriva sin första mening på sitt vita linjerade papper. Efter hon 

skrivit en mening stryker hon över en mening i det första stycket av den ursprungliga texten. Sara 

fortsätter på detta vis under hela skrivandets process. 

 

Sara använde en liknande strategi som eleverna ovan i denna studie. Hon strök under och över delar 

i texten. Sara strök under och skrev av stora delar av stycken i den ursprungliga texten. Detta kan 

beskrivas utifrån Nilssons (2002) begrepp ”kopist”. Sara använde stora delar av källtexten utan att 

synligt göra något val av dessa meningar. 

 

I intervjun beskrev Sara att hon använde strategin att stryka under men hon uttryckte däremot att 

hon gjorde om de valda meningarna med egna ord. Med denna information analyserar jag Saras 

text med Nilssons (2002) andra begrepp ”samplare” då hon motiverade att hon gjort ett val av delar 

i texten. Hon närmade sig även att omskapa texten då hon uttryckte att hon skrev om informationen 

från källtexten till egna meningar. 

 

Lärare: Okej, nu får du berätta hur du gjorde. 
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Sara: Jag läste hela texten, asså allt och sen så strök jag under det som jag tyckte var viktigt 

och det som jag ville ha med. Och sen så läste jag det första stycket, och sen så skrev jag 

med mina egna ord och sen så kanske jag tog bort lite till sen så kladdade jag över det som 

jag inte behövde mer. 

 

Flertalet elever använde sig av strategin att markera i texten. En del strök över eller under och en 

del punktmarkerade. Det var sju deltagande som använde sig av denna strategi. Vid observationen 

av grupp två sitter Linus, Maria och Nellie tillsammans och vid fokusgruppsintervjun samtalar de 

om hur de arbetade med överstrykningar.  

Lärare: Mm, aa jättebra. Också tänkte jag allmänt, om vi kollade på filmen så såg jag att det 

var någon som eh strök under lite i boken, som jag sa det fick man göra. Är det någon som 

kommer ihåg att de gjorde det?  

Linus: Jag gjorde det.  

Maria: En gång. 

Nellie: Jag gjorde det två gånger. 

Lärare: Ni som gjorde det, vad tyckte ni? Tyckte ni att det var bra eller? Varför gjorde du 

det två gånger till exempel? 

Nellie: För jag tänkte, här är det ju mitt i, asså mitt i hela detta stycket så vi tar just detta 

också strök jag över, under det. För att jag skulle komma ihåg att, dem orden ska jag 

använda.  

Lärare: Ja, varför gjorde du det? 

Linus: Eh för att så att jag inte glömmer bort för jag var med om liksom en gång att jag 

tappade bort mig och sen kom jag på att då stryker jag under det och då går det snabbare. 

 

En elev uttryckte att han använde denna strategi genom hela texten medan två andra enbart använde 

strategin någon enstaka gång. Linus som efter observationer syntes använda strategin under största 

delen av lektionstillfället delgav vid samtalet en erfarenhet som han hade från tidigare textarbeten 

och motiverade därmed sin valda strategi. Linus menade att han använde den strategin för att han 

inte skulle glömma bort var han var i texten. Linus hade alltså testat sig fram för att hitta en 

fungerande strategi. Han hade även ett syfte med sin strategi och hade förstått vikten av den. 

Nellie som inte använde strategin lika mycket beskrev ett liknande syfte som Linus, hon gjorde det 

för att hon skulle komma ihåg vilka ord hon skulle använda. Nellie gjorde detta när hon var i mitten 

på en text. Nellie hade då också skapat ett syfte med sin strategi. 

 

Markeringar i texten var en av de mest förekommande strategierna. Eleverna uttryckte ofta att de 

använde strategin för att det var lätt att följa med i den naturvetenskapliga texten. Markeringar i 

texten gjordes alltså för att kunna sortera i texten. Under tiden som eleverna strök under valde de 

ut delar ur texten som de ansåg vara viktiga och lämpliga att ha med i sin egen sammanfattning. 

Strategin togs i uttrycks på olika sätt, som exempelvis genom att stryka under eller att 

punktmarkera. Syftet med strategin tycktes vara densamma; att kunna sortera i texten. Många av 

de elever som gjorde markeringar i texten kunde analyseras från Nilssons (2002) begrepp 

”samplare”. Eleverna valde ut delar av den ursprungliga texten för att sedan skriva in den i sin egen 

text. 
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6.3 Läsning av texten 

Vid observationen läser Linus i grupp två informationen om skelettet i den ursprungliga texten. 

Därefter börjar han skriva två meningar. Linus tar sedan fingret mot boken och skriver en mening. 

Han fortsätter att läsa ur texten och följer med i texten med fingret. Därefter fortsätter han sitt 

skrivande. Vid det efterföljande samtalet förklarar han sin strategi: 

Lärare: Okej, Mm. Ehm, jag tänkte jag börjar med Linus. Eh så jag tänkte såhär, kan du 

förklara hur du gjorde från att du fick faktatexten också sa jag att du skulle skriva en 

sammanfattning. Hur tänkte du och hur gjorde du? 

Linus: Jag kolla i texten också tog jag därifrån. 

Lärare: Mm 

Linus: Också, och sen det är nog inte så mycket mer med det. 

Lärare: Gjorde på något speciellt sätt eller du bara läste och sen skrev du? 

Linus: Alltså jag läste typ ett stycke och sen valde jag någon rad som jag tyckte att ja men 

denna, denna var viktigast och sen tog jag två andra. Sen gjorde jag så i varje stycke också 

blev det detta då. 

Lärare: Så blev det texten? 

Linus: Mm. 

Lärare: Var det någon speciell anledning till varför du gjorde så? Så som du beskrev nu. 

Linus: Jag tycker det går snabbast och det blir bäst. 

Linus beskrev att han tittade i texten för att ta delar därifrån. Han beskrev även att han gjorde denna 

strategi stycke för stycke och valde ut någon mening eller två därifrån. Linus resonerade kring 

strategin med argumenten att det gick snabbast och det blev bäst så. Det Linus kan ha menat med 

att det blev bäst så kan vara att han ansåg att hans sammanfattning blev innehållsrik. Han kan också 

ha menat att texten blev bäst genom att skriva av ursprungstexten. Linus var även han en elev som 

samplade ur den ursprungliga texten. Han läste texten för att sedan välja ut delar ur den som han 

sedan skrev in i sin egen sammanfattning. 

Maria deltar i grupp två och använder sig av samma strategi som Linus. Hon läser ett stycke för att 

sedan ta några meningar därifrån. Maria resonerade sedan vid intervjun likadant som Linus; det 

gick snabbt och det var ett bra sätt. Att Maria resonerade att strategin gick snabbt att använda kan 

tyda på att hon var van vid att inte få särskilt mycket tid för att utföra uppgifter. Maria kan därför 

ha funnit strategin att reproducera för att hinna med att skriva och för att inte behöva bearbeta 

texten för länge.  

Lärare: Okej, då går vi vidare till Maria. Kan du förklara hur du gjorde, när du fick texten? 

Maria: Ja jag läste också ett stycke så tog jag några meningar därifrån. 

Lärare: Mm, så du läste och sen skrev du? 

Maria: Ja. 

Lärare: Mm, gjorde du på något annat sätt eller det var bara så? 

Maria: Det var bara så. 

Lärare: Varför gjorde du just så då? 

Maria: För jag tycker det går snabbt och det är bra sätt.  

 

Nilssons (2002) begrepp ”samplare” kan även beskriva Marias text. Hon gjorde precis som Linus 

ett val av vilket innehåll hon ville använda till sin egen text när hon läste ursprungstexten. 
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Nellie (grupp två) satt vid samma bord som Linus under observationsmomentet och hon gjorde 

enligt beskrivning och observation samma strategi som Linus men hon beskrev att hon försökte 

göra nya stycken av faktameningarna hon valt ut. Hon resonerade att hon gjort nästan likadant som 

Linus och Maria. Det kan tolkas som att Nellie har gjort om strategin på så vis att hon försökte 

sortera om ursprunglig fakta så att den såg ut som hennes egen. Nellie har därmed samplat och 

gjort ett eget val genom att hon valde ut delar av ursprungstexten för att sedan göra nya stycken av 

dessa. 

Lärare: Mm, också har vi nästa. Nellie, då kan du förklara hur du gjorde och tänkte när du 

fick faktatexten. 

Nellie: Jag läste också ett stycke och tog några bra meningar och försökte göra så att det 

blev som ett nytt stycke med bara faktameningar. 

Lärare: Mm, gjorde du på något annat sätt? 

Nellie: Nästan likadant som Maria och Linus. 

 

6.4 Reproducering av text 
 

Reproducering av en text innebär enligt Geijerstam (2006) att skribenten skriver exakt av delar ur 

en text utan att ändra om det till egna ord. Rebecka läser texten om fotosyntesen, hon markerar 

sedan texten med en grön överstrykningspenna. Hon markerar en mening och skriver sedan av den. 

Detta gör hon fortsättningsvis på hela den ursprungliga texten. Rebecka beskrev sedan i intervjun 

att hon läste texten och strök över några ord som hon ville ha med i sin text. Hon använde orden 

rakt av men la till några egna ord. Rebecka menade att hon inte orkade skriva allt som stod på 

pappret. Rebecka beskrev med andra ord att hon funnit en strategi som inte är energikrävande. Det 

kan tolkas som att Rebecka ansåg det vara jobbigt att bearbeta naturvetenskapliga texter. 

 

Lärare: Mm men det är bra då har du lärt dig det. Vill du berätta hur du gjorde? När du 

skulle, när du fick texten och skulle skriva. Hur gjorde du då? 

Rebecka: Hm, jag läste och sen bara strök jag över några ord.  

Lärare: Mm. 

Rebecka: Som jag ville ha i en text. 

Lärare: Använde du dem orden rakt av eller skrev du om dem eller? 

Rebecka: Rakt av och la till lite egna ord. 

Lärare: Mm, varför gjorde du det? 

Rebecka: Vet inte, orkade inte skriva allt. 

 

Rebecka kan beskrivas vara en ”kopist”. Rebecka skrev av all ursprunglig text enligt observationen 

och kopierade innehållet ur källtexten utan att göra ett eget val. Enligt henne själv gjorde hon ett 

val genom att markera delar ur texten och göra om dessa med egna ord. Utifrån observationen är 

inte detta något hon gör i verkligheten. 

 

Ellinor ingår i grupp tre och vid observationen synliggörs att hon skriver av rubriken från den 

ursprungliga texten och ritar därefter av samma beskrivande bild på sitt eget papper. Ellinor skriver 

sedan ett par meningar som hör till bilden som hon ritat. Hon fortsätter sedan med att skriva ett nytt 

stycke och fyller på med text.  
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Ellinor uttryckte tydligt i intervjun att hon skrev av ursprungstexten. Hon beskrev att hon först inte 

trodde att det var möjligt för henne att skriva av så mycket som hon ville ha med. Hon strukturerade 

upp sitt skrivande genom att börja med bilden och därefter förklaringar till den och ansåg att det 

gick bra. Då Ellinor uttryckt att hon inte trodde hon skulle hinna skriva av allt kan det tolkas som 

att hon ansåg att den största informationen i den ursprungliga texten var viktig. Det kan också 

tolkas som att Rebecka inte hade någon strategi för att bearbeta texten utan hon strukturerade enbart 

den. 

 

Lärare: Hur gjorde du? Eller hur tänkte du liksom när du skulle börja? 

Ellinor: Först när jag läste igenom så tänkte jag bara shit, det här kommer jag aldrig kunna 

skriva av. Sen när jag hade skrivit av typ halva pappret, då tänkte jag det gick ju visst. Och 

men jag började med att titta på den bilden som var, koldioxid, syre och så. Så ritade jag av 

det och visade vad som kommer in var och så skrev jag fyra punkter. En punkt om solljus, en 

om koldioxid och en om vatten och liksom skrev vad dem gjorde. Sen så skrev jag ehm, typ 

vad fotosyntesen gjorde som sista punkten typ.” 

 

Ellinor kopierade den ursprungliga texten rakt av. Hon beskrev inte något urval hon gjorde utifrån 

texten. Enligt observationerna syntes inte något urval heller.  

 

Två elever reproducerade den naturvetenskapliga texten. De tog meningar ur den ursprungliga 

texten och skrev ner i sin egen sammanfattning. En elev motiverade detta med att hon tyckte det 

gick fort och att det var det bästa sättet. Rebecka ansåg däremot att det var ett bra sätt när man inte 

orkade skriva.  

6.5 Ändring av ursprungstexten 

Många elever använde delar av ursprungstexten men skrev om dessa med egna ord. Vilket också 

var en del av instruktionen i uppgiften. Molly i grupp fyra skriver på sitt tomma blad samtidigt som 

hon vänder blicken mot sin ursprungliga text om fotosyntesen. Det syns i observationen att hon 

inte skriver samma meningar som i faktatexten. Hon skriver om meningarna. Molly beskrev i 

fokusgruppsamtalet att hon skrev med egna ord från texten. Hon beskrev att hon gjorde om ord och 

meningar från ursprungstexten till det enklare i sin sammanfattning. Hon gav exempel på detta.  

Lärare: Ja, om det här om att jag sa att ni skulle försöka skriva sammanfattningen med egna 

ord, hur tyckte ni det gick och hur tänker ni kring det? 

Josefin: Det gick inte bra, inte för mig iallafall. 

Ellinor: Jag skrev inte med egna ord, jag skrev av texten. 

Molly: Jag skrev med egna ord, bara från texten.  

Lärare: Okej, hur gjorde du då när du skrev med egna ord från texten? Och använde faktan. 

Molly: Gjorde om dem typ. 

Josefin: Till enklare ord eller? Och förklarade vad orden betydde? 

Molly: Istället för att ehm, till exempel ordet, vi säger eh. 

Josefin: Det här ordet, 

Molly: Fotosyn.. 

Josefin: Fotosyntesen. 

Molly: Ja jag vet inte hur man ska säga det för det är ju typ ett namn till en grej. 

Josefin: Mm 
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Lärare: Begrepp . 

Molly: Ja, och om till exempel avancerat kan man göra om till svårt.” 

Lärare: Mm, du försökte med synonymer. 

 

Molly skapar om i sin text. Nilsson (2002) beskriver detta genom att eleven använder sig av den 

ursprungliga texten i sin egen text men gör den så olik originalet som möjligt. Eleven gör även om 

meningarna och orden till sina egna enligt författaren. Detta är något som både kunde observeras 

att Ellinor gjorde och hon beskrev även det. 

Alma i grupp ett sitter vid ett bord bredvid Lotta. Hon läser mening för mening ur ett stycke högt. 

Därefter diskuterar hon med sig själv om vilket innehåll hon vill ha i sin egen text. Hon upprepar 

sedan det hon tänker skriva och skriver sedan ner det på sitt papper. 

Enligt Almas beskrivningar från intervjun gjorde hon om texten till egna ord genom att binda ihop 

två meningar. Hon menade att det var enklaste sättet för henne. Hon motiverade även med att hon 

inte blev lika stressad om hon gjorde enligt denna strategi. Det kan tolkas som att Alma tidigare 

varit obekväm med att hantera texter men med hjälp av denna strategi klarar hon av det. 

Lärare: Kan du förklara hur du gjorde, asså från att du liksom fick faktatexten och pappret 

och sen skulle du börja skriva. Hur gjorde du? 

Alma: Jag vet, asså jag läste det eh, om vi säger att detta är en spalt, så läste jag en spalt i 

taget och tog en mening, några meningar och satte ihop det till en. Sen gick jag över till nästa 

spalt så gjorde jag likadant.  

Lärare: Mm, okej. Varför gjorde du så?  

Alma. För att jag tycker det är det enklaste sättet för mig.  

Lärare: Du tycker det hjälper dig, att kunna skriva din sammanfattning? 

Alma: Ja , så blir jag inte stressad, som jag brukar bli. 

 

Lotta som satt bredvid Alma beskrev att hon gjorde på samma sätt som Alma. Hon läste texten, tog 

meningar från texten för att sedan binda ihop dem till en. 

Lärare: Men när du liksom läste texten, gjorde du likadant som Alma, eller gjorde du något 

annorlunda? 

Lotta: Jag gjorde, asså, jag läste också tog jag en mening från varje text och binde ihop det 

till en. 

Lärare: Mm, du tog ut det viktiga, som du tyckte.. 

Lotta: Ja. 

 

Dessa tjejer analyserades förut utifrån observationen som ”samplare” genom att de använde delar 

av ursprungstexten genom ett eget val. Efter elevernas egna beskrivningar kan de analyseras som 

”omskapare” eftersom eleverna menar att de gjorde om meningarna från den ursprungliga texten. 

Det kan vara så att eleverna var både ”samplare” och ”omskapare” genom att de emellanåt 

samplade och emellanåt gjorde om meningarna till sina egna. 

 

Louise skrev i grupp fem satt bredvid Anna under observationen. Hon läste meningar ur den 

ursprungliga texten om skelettet och skrev sedan i sin egen text. Louise beskrev att hon använde 

strategin på det viset att hon gjorde om meningarna så att dem var lättare att läsa. Hon letade även 

efter meningar som hon ansåg vara bra och långa. Hon menade att texten blev roligare att läsa när 
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man förökade meningar från korta till långa. Att föröka meningar kan tolkas som att Louise menade 

att hon gjorde meningarna längre och mer målande. Samtidigt beskrev hon att hon letade efter 

långa och ordentliga meningar. Detta kan tolkas som att Louise gjorde detta för att hon ville att 

hennes text skulle ha en hög standard. 

 

Lärare: Lätt och smidigt, mm. Då tar vi Louise. Hur gjorde du då? 

Louise: Jo jag tog, jag läste en mening i boken, tittade hur dem hade skrivit och ändrade 

själva den meningen lite lättare att läsa. 

Lärare: Mm.  

Louise: Och ehm, ungefär alltså jag tog bara någon mening och tittade rundor i boken och 

sånt. Och eh, letade efter några meningar som var bra med långa och ordentliga. 

Lärare: Mm, varför gjorde du just så då? 

Louise: Jag tänkte, det är lite roligare, om istället för att eh bara ha skelettet är superviktigt, 

så tänkte jag föröka det för annars är det ju tråkigt att läsa. 

 

Louise analyseras också med begreppet att omskapa till text eftersom hon valde ut meningar ur den 

ursprungliga texten för att sedan ändra dessa. Hon menade att hon gjorde dem lättare att läsa. 

 

Anna i grupp fem läste faktatexten och följde emellanåt med i texten med fingret. Hon skrev på sin 

sammanfattning och vände då och då huvudet tillbaka till faktatexten. 

 

Lärare: Mm, också har vi Anna. Och varför, hur, kan du förklara hur du gjorde? Eller hur 

du tänkte när du fick pappret först, faktatexten. 

Anna: Ehm, jag ville välja ut dem viktigaste delarna. 

Lärare: Mm, hur gjorde du då då? 

Anna: Jag skrev om dem rätt så mycket.  

Lärare: Mm, hade du någon taktik när du läste texten eller? 

Anna: Jag tänkte, jag gjorde om det typ till det så jag mer förstår själv. 

 

Anna gjorde om meningar från texten till egna ord för att hon själv skulle förstå. Hon beskrev också 

att hon valde ut de viktigaste delarna i texten. Även Anna kan beskrivas vara en ”omskapare”, hon 

gjorde om meningar från den ursprungliga texten till ord hon själv kunde förstå. 

Under denna kategori bearbetade eleverna om texten genom att byta plats på ord eller lägga till 

ord. Detta kan ha gjort att eleverna skapade en förståelse genom att bearbeta texten. Molly i studien 

använde sig av synonymer för att ändra i ursprungstexten. På detta vis hade hon bearbetat ord som 

fanns med i texten. Hon motiverade med att hon gjorde om de ”svårare” orden till en enklare variant 

så att det skulle bli lättare att läsa. Detta kan man tolka som att hon själv bearbetade texten för att 

först förstå den och sedan för att kunna förmedla den vidare i sin egen sammanfattning. Louise 

uttryckte också att hon tog en mening och gjorde om den så att den skulle vara lättare att läsa. Hon 

motiverade detta med att hon tyckte meningarna skulle bli roligare att läsa. Louise kan här ha funnit 

en fungerande strategi där hon bearbetar texten väl. Hon verkade inte vara medveten om att hon 

förmodligen bearbetade texten till en enklare variant för att själv förstå den utan hon motiverade 

med ordet roligt. Ordet roligt kan tolkas som att texten därmed blev lättare för Louise att förstå. 

7. DISKUSSION 
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Under denna rubrik beskrivs resultat- och metoddiskussionen. Resultatdiskussionen beskrivs 

utifrån resultatet och med koppling till tidigare forskning samt bakgrunden i denna studie. I 

metoddiskussionen beskrivs val som gjorts och konsekvenser utav detta. Det beskrivs även vad 

som skulle kunna ha gjorts annorlunda i denna studie. 

7.1 Resultatdiskussion 

Det fanns tre kategorier som majoriteten av deltagarna använde sig av. Dessa kategorier var: 

markeringar i texten, läsning av texten och ändringar av ursprungstexten. Markeringar i texten 

gjordes ofta som förarbete för att sedan reproducera texten eller göra ändringar i texten. Därav 

kunde den strategin smält in i någon utav de andra två kategorierna. Den blev en egen kategori för 

att det fanns elever som använde sig av de andra strategierna utan att markera i texten. Även 

kategorin läsning av texten kunde flera elever beskrivas in på men kriteriet för denna kategori var 

att de beskrivna eleverna använde enbart denna strategi utan att göra något mer. 

Reproducering av texten och ändringar av texten kan anses vara snarlika, skillnaden är att eleverna 

ändrar och skriver med egna ord i ändringar av texten istället för att skriva av texten och göra en 

reproducering. Enligt Nilsson (2002) kan dessa två texttyper delas in som reproducerande text och 

egenproducerande text. Elever som reproducerar delades därefter in under flera underkategorier; 

”kopist”, ”samplare” och ”omskapare”. En stor del av eleverna i denna studie kunde precis som 

eleverna i Nilssons (2002) studie analyseras in i reproducerande texttyper. Anledningen till detta 

kan vara svår att få svar på genom denna studie. Tankar kan vändas till att det kan vara så att de 

verksamma lärarna konstruerar många uppgifter kring reproducerande texter precis som 

Geijerstam (2006) visat i sina studier. Mindedal (2011) påpekade i sina studier att lärare ofta 

presenterade ett naturvetenskapligt innehåll muntligt och att eleverna därefter antecknade detta. 

Detta kan anses vara en form av reproducerande text. Det kan därför  vara så att eleverna i min 

studie blivit undervisade enligt dessa arbetssätt och inte blivit utmanade i att skriva 

egenproducerande texter. Detta kan vara en bidragande faktor till att eleverna i denna studie skrivit 

flertalet reproducerande texter. Stenlund (2002) beskriver i sin studie att det fanns en andel elever 

som hade svårigheter i att avkoda ord och automatisera sin läsning. Eftersom många elever skrev 

en reproducerande text i denna studie kan det även vara så att dessa elever inte lärt sig att avkoda 

innebörden av vissa ord. Det kan vara både svenska och naturvetenskapliga ord. Förstår inte eleven 

orden kan det vara svårt att bearbeta om den ursprungliga texten.  

Diskussionen kring att tillåta reproduktion av texter menar Geijerstam (2006) pågår ständigt. 

Lärare vill ofta att eleverna ska skriva texter ”med egna ord” och därmed inte reproducera utan 

snarare producera. Att reproducera anses ofta vara felaktigt och negativt (Geijerstam, 2006). Dale 

(1998) säger sig emot detta då hen menar att reproduktion och imitation genererar lärande. Har 

eleven skrivit av en text kan den fungera som en imitation vilket innebär att texten inte är 

oanvändbar utan kan användas som ett verktyg för lärande. Har eleven förståelse samtidigt som 

hen reproducerar finns det utrymme för lärande. Naturvetenskapliga texter utgår från fakta och kan 

därför vara svår att skriva om. Relationen mellan källa och den skrivna texten kan vara olika stor 

och även definitionen av självständighet i sin text (Geijerstam, 2006). Några elever i denna studie 

har skrivit av texten rakt av, vilket då kan skapa en fundering på om en förståelse för texten har 

skapats så som Dale (1998) menar att lärande sker genom. Nilsson (2002) anser att en text som är 

totalt avskriven enbart är en förmedlande text. Detta innebär att eleven inte bearbetat texten alls. 

Däremot om eleven skrivit av delar ur en källa men gjort ett medvetet val kan detta kallas som 
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samplande av en text. Dales (1998) teori om att reproduktion kan generera en förståelse för texten 

kan därmed styrkas med hjälp av Nilssons (2002) kategorier kring texttyper.  

Geijerstam (2006) beskriver att självständigheten i en text kan vara olika stor. Frågan ställs över 

hur man kan få svar på om eleven skapat en förståelse för texten. Ett par elever uttryckte att de 

gjorde på ett visst sätt för att de ansåg att det gick snabbast och blev bäst med den strategin. Att 

eleverna får möjlighet att resonera om deras strategival så som det gjorts i denna studie kan vara 

ett alternativ till att undersöka elevernas självständighet i texten. Rebecka som uttryckte att hon 

använde denna strategi för att hon inte orkade skriva allt kanske inte har skapat lika stor förståelse 

för ursprungstexten som de andra eleverna som motiverade sitt val av strategi på andra sätt. 

Kategorin ändringar av ursprungstexten kan anses vara en självklar kategori med tanke på att 

eleverna fick i uppgift att skriva en sammanfattning med egna ord. Valet att ha med denna som en 

kategori var för att många elever använde sig av denna strategi men på olika sätt. Eleverna 

resonerade även olika över anledningen till detta val av strategi. Som Geijerstam (2006) påpekar 

kan relationen mellan den skrivna texten och källan vara olika stor. Det innebär i praktiken att 

eleverna kan ändra ifrån ursprungstexten olika mycket. Det är precis det som eleverna i min studie 

har gjort.  

Det var 14 elever som deltog i studien, 13 flickor och en pojke. En intressant aspekt med denna 

studie är att det är flest flickor som deltagit i studien. Det är enbart en pojke som deltagit. Detta val 

har inte gjorts medvetet men det har tagits hänsyn till detta när det gäller validitet av studien. Det 

kan vara svårt att generalisera detta resultat med tanke på denna aspekt. Det kan vara så att i en 

studie med jämlikt antal flickor och pojkar kunde flickorna ha valt ut vissa strategier medan 

pojkarna använt en annan typ av strategi. Detta är enbart spekulationer och inget denna studie kan 

besvara. Det är även ett lågt antal elever som deltagit i studien. Det innebär igen att resultatet är 

svårt att generalisera. Däremot anser jag att de resultat som framkommit är användbara för denna 

studie och trovärdigheten är hög då resultatet besvarar syftet och forskningsfrågorna. En annan 

intressant aspekt är att eleverna vid samma bord ofta använt liknande strategier. Det kan vara så att 

eleverna inspirerats av varandras strategier. Det kan även vara så att eleverna har befäst en viss 

strategi som de lärt sig av sin lärare. 

Det viktiga med resultatet är att eleverna använde och hade uttänkta strategier för att ta sig an en 

naturvetenskaplig text. Frågan är om eleverna inte var medvetna om sina strategier med tanke på 

att de hade svårt att resonera kring dem. Geijerstams (2006) avhandling visade på att lärare i hennes 

studie arbetade för lite med uppgifter kopplade till eget skrivande inom naturvetenskapen. Det kan 

finnas en koppling mellan att elever inte är medvetna om sina lässtrategier då eleverna saknar 

kunskaper i hur de ska använda en text för att sedan skriva en egen text.  

En stor del av eleverna i denna studie uttrycker sig använda de strategier som observerats. En liten 

del av eleverna har dock uttryckt att de använt strategier som inte synts i observationen. Det kan 

vara så att eleverna bearbetat texten på ett annorlunda sätt i tanken än vad de egentligen visar i 

observationen. 

7.2 Metoddiskussion 

Det användes enbart en rörlig kamera vid observationerna. Detta kan ha gjort att viss information 

uteblev eftersom det då är svårt att få med varje enskild händelse. Mer empiri hade kunnat samlas 

in med en fast kamera. Eleverna verkade inte vara nervösa över att där var en kamera som spelade 
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in dem. Det kan vara för att de tydligt blev informerade om att videon enbart skulle användas i 

utbildningssyfte och att enbart de själva skulle titta på dem. Videomaterialet gjorde att jag som 

forskare kunde jämföra empirin från intervjuerna för att se så att det överensstämde. Jag fick även 

syn på strategier som eleverna använde utan att de resonerade om det i intervjusamtalen. 

 

I efterhand hade fokusgruppsamtalen kunnat göras om. Istället för att vara 2-4 elever i varje grupp 

så hade det varit möjligt med enskilda samtal. Det kändes som att en del av eleverna, inte alla, 

påverkades av sina kamrater bredvid och resonerade likadant som dem. Hade enskilda samtal ägt 

rum med eleverna hade detta kunnat förhindras. Anledningen till att valet av fokusgruppsamtal 

med flera elever var för att de elever som kunde vara osäkra kunde ta del av hur intervjun skulle 

gå till och vad som menades med frågorna som ställdes. Överlag talade de flesta eleverna för sin 

egen strategi men de kunde också ta del av vad de andra sa och även resonera kring det.  

 

Frågorna i intervjuguiden var genomtänkta men nu i efterhand märkte jag att främst sista frågan 

var för styrd. Eleverna fick besvara om de tyckte att strategin de valt att använda hjälpte dem. Detta 

var för styrt då de flesta eleverna svarade ja på frågan. Istället för att intervjun bestod av öppna 

frågor som tanken med intervjuguiden skulle vara så bestod intervjun av slutna frågor (Bryman, 

2011). Till nästa gång ska inte frågor som kan besvaras med ja/nej användas och bearbetningen av 

öppna frågor behöver ges mer tid . Eleverna blev även styrda till att tycka att strategin hjälpte dem. 

Flertalet gånger definierade jag som intervjuare vad det var eleverna menade när de resonerade om 

strategierna. Detta gjorde också att samtalet blev styrt. Detta är något som jag tror beror på min 

oerfarenhet av att utföra intervjuer och främst intervjuer med barn. Detta var ett försök till att ha i 

åtanke att inte ställa allt för ”svåra” frågor som inte eleverna skulle förstå. I slutändan blev det helt 

enkelt för styrda frågor när jag brutit ner dem.  

 

Det teoretiska perspektivet sociokulturellt lärande underlättade förståelsen av elevernas lärande i 

denna studie. Begreppen och teorierna låg till grund för att tolka och analysera resultatet. Genom 

detta kunde resultaten beskrivas med lämpliga begrepp och även få en koppling till teorin. 

8. Konklusion & implikation 

Strategier som elever i årskurs 4-6 använder för att ta sig an en naturvetenskaplig text är: samtala 

med varandra, markera delar av den ursprungliga texten, läsa den ursprungliga texten och sedan 

skriva, skriva av faktatexten och ändra den ursprungliga texten genom att göra om meningarna 

till egna ord. Slutsatsen som dras är att eleverna använder sig av en rad olika strategier och 

eleverna kan väl uttrycka sig kring sina valda strategier. De förklarar meningen med strategin och 

kan beskriva strategin med ord för att synliggöra den. Eleverna uttrycker för de mesta att de 

använder samma strategier som observerats. En liten del av eleverna uttrycker dock att de använt 

strategier som inte synliggjorts i observationen.  

Det hade varit intressant att forska vidare om hur lärare arbetar med att synliggöra lässtrategier 

för naturvetenskapliga texter och hur de resonerar lässtrategierna med eleverna. Detta för att 

kunna jämföra om elevernas kunskapsglapp mellan de olika årskurserna kan ha att göra med 

lärares undervisning kring lässtrategier inom naturvetenskapen. 
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Bilaga 1 

Blankett till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare i klass 5A/5B! 

Mitt namn är Emily Sörensen, jag arbetar på Ekeby skola samtidigt som jag studerar min 

sista termin på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Jag skriver nu mitt examensarbete 

och ska utföra en studie. Den här studien kommer jag att göra på er skola. Syftet med studien 

är att synliggöra elevers strategier gällande textförståelse i ämnet naturvetenskap i åk 4-6. 

Jag ska undersöka vilka strategier elever använder för att ta ut fakta ur en naturvetenskaplig 

text och hur eleverna resonerar kring dem. 

Jag kommer att använda mig av videoinspelning och ljudupptagning för dokumentation. Det 

insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till 

exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast kommer 

att användas för utveckling och utbildning. Jag vill särskilt betona att examensarbetet 

genomförs i syfte att främja alla barns utveckling och lärande. 

För de elever som inte får dokumenteras kommer en ”frizon” att finnas, vilket innebär att 

eleverna varken kommer spelas in eller filmas. Eleverna kommer självklart få ta del av 

samma undervisning som de som deltar i studien men utan dokumentation. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att jag skall kunna planera mina 

uppgifter behöver jag svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Emily Sörensen 

Mail: Tel. 0734-271114 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in senast torsdag 21/4-16. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien som dokumenteras med 

ljudupptagning och videoinspelning. 

 NEJ, jag/vi godkänner INTE att mitt/vårt barn deltar i studien och dokumenteras.  

Vårdnadshavare 

för:........................................................................................................................................... 

 

Datum……………………………………… 

Vårdnadshavares 

namnteckning................................................................................................................... 

 

Namnförtydligande av 

vårdnadshavare…………………………………………………………………….….. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till video stimulated reflections 

 

Intervjuguide 

 

Samtal till den berörda eleven 
 

1. Här är en video på när du skrev din sammanfattning av den naturvetenskapliga texten. 

Kan du förklara hur du gjorde? 

 

2. Varför gjorde du som du gjorde?  

 

3. Hjälpte det dig på något vis? 

 

Samtal öppet för övriga 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emily Sörensen


