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Abstrakt 

Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut 

relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. 

Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text 

med utgångspunkt i källtexten. 

Teoretiskt vilar studien på systemisk funktionell lingvistik (SFL) vilket innebär en 

funktionell språksyn. Vi utgår från de ideationella och textuella metafunktionerna och 

analyserar materialet utifrån, deltagare, process, omständighet och basgenre. Ana-

lysen fokuserar på elevtexternas innehåll, struktur och de ämnesspecifika och genre-

specifika stödorden. Resultatet visar att elevernas stödord är i högre grad ämnesspe-

cifika och genrespecifika än allmänspråkliga. Eleverna använder stödorden för att 

skriva en beskrivande text. Dock visar resultaten även att eleverna skriver av en större 

mängd av källtexterna och formulerar få omständigheter. Därmed visar resultatet att 

eleverna i årskurs 3 har svårt att använda stödord som metod vid textbearbetning. 

Däremot anser vi att stödord som metod fungerar i årskurs 3. 

Nyckelord 

Stödord, årskurs 3, textinnehåll, källtexter, elevtexter, SFL, ideationell metafunktion, 

textuell metafunktion. 

English title 

Keyword as a method for reading and writing development – A study on how 

keywords are used as an aid in grade 3. 

Key words 
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1 Inledning 

Skolans undervisning ska grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet (Skolver-

ket, 2018). Undervisningen i skolan ska dessutom följa Läroplan för grundskolan 

samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Ett av läroplanens kunskapskrav för års-

kurs 3 är att eleverna ska kunna söka information och sedan återge den grundläggande 

informationen från faktatexter. Kunskapskravet beskriver även att faktatexter inne-

håller ämnesspecifika ord som eleverna ska kunna ta del av för att få ut informationen 

(Skolverket, 2011:227). För att kunna ta ut informationen krävs det att man kan bear-

beta och förstå texter, vilket ger ämneskunskaper ur texter för kunskapande och egen 

textproduktion.  

Ett vanligt sätt att arbeta med texter är att låta eleverna ta ut stödord och med hjälp av 

stödorden formulera en egen text. Vi ville därför ta reda på om stödord är en funge-

rande metod för elever i årskurs 3 när de ska läsa en källtext, ta ut stödord och utifrån 

stödorden skriva en text i samma genre och ämnesinnehåll med egna ord. Intresset för 

det här området uppkom under våra verksamhetsförlagda utbildningar, då vi båda 

upptäckte att elever hade svårigheter att utifrån stödord formulera en ny text med 

samma ämnesinnehåll som källtexten. Därför vill vi se vilka kunskaper eleverna har 

om hur man använder stödord. I undersökningen utgår vi från följande syfte och 

forskningsfrågor. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka vilka stödord 31 elever i årskurs 3 väljer ut ur en 

vald faktatext och hur stödorden kommer till uttryck i elevernas egenproducerade tex-

ter. Studiens forskningsfrågor är: 

• Vilka stödord är det mest respektive minst vanligt att eleverna väljer ut ur 

faktatexterna? 

• Hur används de egenvalda stödorden grammatiskt i elevtexterna? 

• På vilket sätt är elevernas stödord ämnesspecifika och genrespecifika i relat-

ion till källtexternas genre och innehåll? 
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Frågeställningarna har som mål att svara på vårt syfte med studien. Första frågeställ-

ningen utformades för att undersöka vilka stödord som eleverna väljer, alltså vilka 

stödord som eleverna har mest respektive minst tendens till att välja ur en faktatext. 

Andra frågeställningen konstruerades för att se hur och om grammatiken i språket 

förändras när eleverna formulerar en egen text utifrån sina stödord. Då källtextens 

innehåll kan förändras. Tredje frågeställningen utformades för att se vilken relation 

stödorden har till innehållet och genren av källtexterna i deras egenproducerade tex-

ter. 

2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras en forskningsbakgrund som innefattar tidigare forsk-

ningsresultat för att ge en bakgrund till undersökningen. 

Forskning har visat att elever i skolan får bearbeta källtexter till egna texter på olika 

sätt, exempelvis genom högläsning i klassrummet följt av gemensamt samtal och re-

konstruktion av källtexten, vilket kan innebära att eleverna skapar egna redovisande 

texter som i hög grad är anpassade både till förväntad genre, språk och ämnesinnehåll 

(Hallesson & Visén, 2018).  

Elever i skolan använder ofta stödord som en metod för att kunna minnas viktiga delar 

av en källtext (De Bruin, Thiede, Camp & Redford, 2011:7). Däremot visar forsk-

ningen att eleverna tar ut både adekvata1 och allmänspråkliga stödord ur en källtext 

(Schellings & Van Hout-Wolters, 1995:742). Stödorden användes sedan för att få 

fram information vid skrivandet av en egen text (Schellings & Van Hout-Wolters, 

1995:742; De Bruin, Thiede, Camp & Redford, 2011:7). Resultatet av den skrivna 

texten påverkades av om eleverna tidigare hade arbetat med metoden stödord, då 

dessa elever hade en större benägenhet att välja ut adekvata stödord och därmed pro-

ducerade en text med bättre innehåll (Schellings & Van Hout-Wolters, 1995:742, 748, 

754).  

                                                   
1 Schellings & Van Hout-Wolters (1995) definierar att adekvata stödord är de ord som är 
viktiga i källtextens innehåll för att kunna få en överblick av ämnesinnehållet utan att läsa 
hela källtexten. 
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Ett fenomen som går att koppla samman till användningen av stödord är att nästan 

varannan student på college inte läser all litteratur till uppgifterna utan skumläser en 

källtext för att hitta det väsentligaste innehållet (Divoll & Browning, 2013:7). Forsk-

ningen visar även att närmare 40% av studenterna alternerar mellan läsning och skum-

läsning av källtexter för att välja ut stödord. Resultatet visade att de elever som inte 

läser källtexten utan skummar igenom den hade en större benägenhet att skriva av 

källtextens formuleringar när de producerade sina egna texter med samma innehåll 

(Divoll & Browning, 2013:7).  

De Bruin, Thiede, Camp och Redfords (2011:7) forskning visar att stödord är en fun-

gerande metod vid studier på collegenivå och att de studenter som använt sig av stöd-

ord hade fått en bättre förståelse av den lästa texten. Divoll och Brownings (2013:7) 

forskning visar däremot att det finns en problematik i hur eleverna väljer ut stödorden 

genom skumläsning, vilket kan påverka resultaten av studenternas egna texter. Då 

stödord som metod har visat sig ge olika utfall i textskapande i högre åldrar, ser vi ett 

behov av att undersöka användningen av stödord för att producera text i lågstadiet.  

3 Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet beskrivs systemisk funktionell lingvistik (SFL), då begrepp ur teo-

rin används som verktyg i analysen av elevtexterna. 

3.1 Systemisk funktionell lingvistik (SFL) 
Den teoretiska utgångspunkten hämtar vi från systemisk funktionell lingvistik (SFL) 

(Halliday & Matthiessen, 2004:3, 52–53). SFL handlar om språket i både talad och 

skriven form. Språksynen inom SFL är funktionell, vilket syftar på bland annat att 

språket alltid är bundet till sin kontext. Allt språk har ett syfte och något att förmedla 

(Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:7). Språket både skapar och återger mening i kon-

texten (Halliday & Matthiessen, 2004:30–31). 

Inom SFL menar man att språket har tre metafunktioner: ideationell, interpersonell 

och textuell. Ideationell metafunktion innebär textens ämnesinnehåll, vad texten 

handlar om (Björkvall, 2009:11–12). Interpersonell metafunktion är den sociala akti-

viteten inom språket, vilket innebär hur relationerna skapar mening mellan olika 
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aktörer inom och utom texten. Den textuella metafunktionen innebär hur textinnehål-

let är uppbyggt och strukturerat, alltså hur information organiseras och presenteras 

(Björkvall, 2009:11–12). De här metafunktionerna samverkar i allt meningsskapande. 

Inom SFL definieras också genre som en konventionaliserad stegvis textuell struktur 

som uppfyller ett socialt syfte, exempelvis att beskriva, förklara, återge, instruera eller 

berätta (Rose & Martin, 2013). I den här studien analyseras endast aspekter av de 

ideationella och textuella metafunktionerna då vi inte fokuserade på relationerna, utan 

studiens fokus är på textens innehåll och struktur.  

4 Material och metod 

I det här avsnittet presenteras material, urval, etiska principer och analysmetod. Under 

avsnitten tittar vi kritiskt på materialet och metoden. De olika valen av material och 

metod utformades för att passa vår kvalitativa studie. 

4.1 Material 
Materialet i studien består av 31 elevers utvalda stödord, egenproducerade texter samt 

två varianter av en källtext om kattugglan. Den ena källtexten är med lite enklare 

språkbruk (bilaga 4) den andra källtexten är mer avancerad (bilaga 3). Olika svårig-

hetsgrader användes för att kunna matcha elevernas olika kunskapsnivåer inom läs-

ning, så att de skapade sig en förståelse ur källtexterna (jfr Taube, 1995:56).  

4.1.1 Faktatexten Kattugglan 

Vi har valt två versioner av källtexten, en lättare och en svårare, på grund av att ele-

verna som deltog i studien, enligt deras lärare, hade nått olika långt i sin läsförståel-

seutveckling. Lärarna fick välja vilken version av källtexten som varje elev skulle 

utgå ifrån. Enligt Vygotskijs teori om utvecklingszonen får inte uppgifter vara för 

svåra eller för lätta. Vid för svåra uppgifter kan eleverna tappa intresset och om upp-

gifterna är för lätta kan eleverna tappa motivationen (Hedeboe & Polias, 2008:15–

16). Genom att anpassa nivån på texterna försökte vi möta eleverna på deras kun-

skapsnivå så att eleverna fick en motivation till att utföra uppgifterna. 



 

5(22) 
 

4.2 Lektionsgenomförande 
Vi har valt att inte vara närvarande när lektionerna genomfördes för att inte påverka 

eleverna, dock påverkades de av att vi har valt strukturen på uppgifterna. Lärarna i de 

olika klasserna fick en grundläggande instruktion i ett informationsbrev (bilaga 2) för 

hur lektionen skulle byggas upp. Vi ville att eleverna skulle genomföra lektionerna 

på liknande sätt oavsett skola. Lärarna som utförde lektionerna fick även tydliga in-

struktioner om att inte styra in eleverna på vilka ord som läraren ansåg var ämnes- 

och genrespecifika, dock kan vi aldrig veta om lärarna följt våra anvisningar. Vi utgår 

från det material vi har samlat in med utgångspunkt i att läraren inte hjälpt eleverna. 

Källtexterna lästes antingen högt av läraren eller så läste eleverna den tyst själva. Ele-

verna fick därefter välja ut och markera stödorden. De avgjorde själva vilken metod 

de ville använda till att plocka ut stödorden, exempelvis genom att stryka under, ringa 

in eller skriva ner orden separat. Efter att eleverna valt ut sina stödord ur faktatexten 

skulle eleverna formulera en egen text om kattugglan utifrån deras stödord. 

4.3 Urval 
Studien krävde att ett urval gjordes. Vi valde på grund av tidsbrist att göra ett be-

kvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att vi tillfrågade två klasser i årskurs 

3, på skolorna där vi har haft verksamhetsförlagd utbildning, om de kunde tänkas 

delta i vår studie. Båda skolorna ligger i mindre tätorter i södra Sverige. Efter ett val 

av skolorna hade gjorts valdes två källtexter till vår undersökning. Vi valde källtex-

terna av Sjöberg (2016) från hemsidan Öppet klassrum. Vi övervägde källtexternas 

struktur och språk för att se om de var anpassade för årskurs 3 och uppgiftens utform-

ning. 

4.4  Etiska principer 
Inför studien gjordes etiska överväganden efter Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. 

Lärarna och rektorerna på de olika skolorna informerades om att studien skulle ge-

nomföras. Eftersom vi samlat in material från minderåriga elever behövde vi infor-

merat samtycke från både eleverna och deras vårdnadshavare. Vårdnadshavarna och 

eleverna fick information om vad studien kommer handla om samt vilket syfte studien 

har. De fick veta att det material som samlades in kom att hanteras konfidentiellt, 
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vilket innebär att inga namn använts. Dessutom var vi tydliga med att under tiden 

studien genomfördes hade de möjlighet att avbryta sitt deltagande. Vi valde att skicka 

ut information i form av ett samtyckesbrev (bilaga 1) där informationen stod och se-

dan kunde de fylla i en talong om sitt eventuella medgivande. En av klassernas vård-

nadshavare kände sig inte trygga i det svenska språket, därmed valde lärarna i den 

klassen att samla vårdnadshavarna och berätta muntligt. Vårdnadshavarna fick däref-

ter gå hem och välja själva om de skulle fylla i talongen i samtyckesbrevet, för att inte 

påverkas av eventuellt grupptryck.  

4.5  Analysmetod 
I detta avsnitt beskrivs analysmetoden som utgått från fyra grammatiska begrepp 

inom SFL; deltagare, process, omständigheter och basgenre. 

4.5.1 Ideationell analys 

Den ideationella metafunktionen strukturerar erfarenheter av världen språkligt genom 

bland annat deltagare, processer och omständigheter (tabell 1) vilka blir våra analys-

kategorier. Begreppet deltagare handlar om vilka personer eller saker som exempelvis 

är aktörer, talare eller mottagare, alltså vilka eller vad som agerar i texten. Processer 

är det som händer i texten, exempelvis gick, och processer innehåller alltså satsens 

verb. Omständigheter handlar om hur saker och ting förhåller sig till varandra i texten, 

exempelvis när något händer (Johansson & Sandell Ring, 2015:238–241).  

Tabell 1 visar exempelord på vad som kan fungera som deltagare, processer och om-

ständigheter. Vi analyserar om och hur eleverna använder deltagare, exempelvis 

kattugglan, i sin text. Vi analyserar även om och hur eleverna använder processer i 

sin text, exempelvis vad kattugglan gör i olika situationer. Omständigheter analyseras 

genom att påvisa just under vilka omständigheter processen sker exempelvis Honan 

är aggressiv när hon har lagt ägg (bilaga 7 och 8). Vi jämförde elevtexterna, elever-

nas egenvalda stödord och källtexterna och på så vis kunde vi se vilken funktion stöd-

orden fick i elevtexterna. 
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Begrepp i SFG Funktion Exempel 

På satsnivå 

Deltagare 

 

 

Processer 

 

 

Omständigheter 

att tala om vem/vilka 

som deltar 

 

att tala om vad som hän-

der eller görs 

 

att tala om under vilka 

omständigheter något 

görs 

Rödluvan, smörblom-

man, boken 

 

gick, är, har, menar, sä-

ger, tycker, känner 

 

idag, på gården, fantas-

tiskt, med Lisa 

Tabell 1. Olika språkliga nivåer för att uttrycka den ideationella metafunktionen med utgångspunkt i 

(Johansson & Sandell Ring, 2015:246). 

4.5.2 Textuell analys 

Den textuella metafunktionen handlar om texters struktur, vilket även kan kopplas till 

begreppet basgenre (Björkvall, 2009:12; Holmberg, 2016:15). Vilken genre en text är 

avgörs av textens syfte och struktur (Rose & Martin, 2013). Holmberg (2016:15) be-

skriver sex basgenrer; beskrivande, förklarande, berättande, återberättande, argu-

menterande och instruerande. I den här studien analyseras den beskrivande basgen-

ren, eftersom källtexterna är en beskrivande text och eleverna skulle skriva en egen 

text inom samma basgenre. Alla basgenrer byggs upp stegvis med utgångspunkt i ett 

syfte. Basgenren beskrivande har syftet att beskriva saker om världen. Strukturen i 

den beskrivande basgenren består av klassificering, generella beskrivningar av kän-

netecken och eventuella förklaringssekvenser. Klassificeringen innebär att klassifi-

cera ämnet, exempelvis kattugglan är ett rovdjur (bilaga 3 och 4). Generella beskriv-

ningar av kännetecken innebär typiska drag om saken eller djuret, exempelvis korta 

och breda vingar (bilaga 3). Förklaringssekvenser handlar om att kunna utveckla det 

man redan har skrivit om i sin beskrivande text, exempelvis [d]et betyder att den är 

vaken på natten och sover på dagen (bilaga 3 och 4) (Gibbons, 2018:124; Johansson 

& Sandell Ring, 2015:128–130; Rose & Martin, 2013:37). 

De språkliga särdragen består dels av ämnesspecifika ord, exempelvis ruvar och föda, 

men även av genrespecifika särdrag som generella deltagare och presensformer 
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(bilaga 3 och 4) (Gibbons, 2018:124; Johansson & Sandell Ring, 2015:128–130; Rose 

& Martin, 2013:37). 

Genre Beskrivande 

Syfte Att beskriva något 

Struktur Klassificering 

Kännetecken 

Eventuell förklaringssekvens 

Språkliga 

särdrag 

Ämnesspecifika ord, generella 

deltagare och presensformer 
Tabell 2. Med utgångspunkt i (Gibbons, 2018:124; Johansson & Sandell Ring, 2015:128–130; Rose & 

Martin, 2013:37) 

4.5.3 Genomförande av analyserna 

Det första vi gjorde i analysen av källtexterna innan eleverna utförde uppgiften var 

att markera de ord vi framförallt ansåg var ämnesspecifika (bilaga 5 och 6). För att vi 

själva ville ha en uppfattning av vad uppgiften kan innebära för eleverna. Under tiden 

uppmärksammade vi en nackdel i källtexterna då en del av orden var fetmarkerade, 

vilket kunde underlätta för eleverna att hitta en del av de ämnesspecifika och genre-

specifika orden. Vi ansåg däremot att elevernas förståelse av stödorden visar sig när 

de ska använda dem för att få ihop ett innehåll i sina elevtexter.  

 Det första vi gjorde i den ideationella analysen var att markera deltagare, processer 

och omständigheter i den avancerade källtexten (bilaga 7) och i den lättare versionen 

av källtexten (bilaga 8). Färgen rosa i bilaga 7 och 8 visar deltagare, färgen grön visar 

processer och färgen gul visar omständigheter. Vi jämförde sedan källtexterna, stöd-

orden och alla elevtexter för att undersöka om stödorden får funktion som deltagare, 

processer eller omständigheter.  

Den textuella analysen innebar att elevtexternas genrestruktur undersöktes i jämfö-

relse med den beskrivande basgenrens struktur. Vi fokuserade på hur eleverna hade 

skrivit klassificeringar i sina egna texter utifrån sina stödord. Vi analyserade sedan 

vilka kännetecken eleverna skrev fram med hjälp av stödorden genom hur de beskrev 

vad kattugglan gör och hur de ser ut. Därefter analyserades elevtexterna för att se om 

de innehöll förklaringssekvenser, då eleverna kan ha förklarat exempelvis varför 
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kattugglan äter kött. Vi avslutade den textuella analysen genom att räkna alla stödord 

som eleverna hade valt.  

5 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av analyserna av elevtexterna i förhållande 

till källtexterna, dock exemplifieras 2 elevtexter i resultatet.  

5.1 Övergripande resultat 
Resultatet visar att det finns 3 olika grupperingar i hur eleverna väljer ut stödord. En 

grupp elever tar ut specifika stödord ur källtexterna. En annan grupp stryker under 

hela meningar istället för specifika stödord. En tredje grupp stryker under sekvenser2 

för att sedan sudda ut delar av sina understrykningar. Resultatet visar dock att 26 av 

31 elever har använt sina stödord för att skriva en beskrivande text om kattugglan. 

Övriga 5 elever har endast skrivit upp sina stödord på pappret. Alla stödorden som 

eleverna har valt ut skrivs i elevtexterna i presensform, vilket gör att alla stödorden är 

genrespecifika. Utifrån innehållet i elevtexterna finns det tendenser på att eleverna 

har skrivit av källtexten, då en del meningar var likadana.  

5.2 Valda stödord ur den avancerade källtexten 
Resultatet visar att 13 av 19 elever som har läst den avancerade källtexten har marke-

rat stödord och 6 elever har markerat hela meningar eller sekvenser. De vanligast 

förekommande stödorden som eleverna markerat i källtexten presenteras i tabell 3 

och de stödorden som inte förekommer så ofta presenteras i tabell 4. 

Utvalt stödord Antal elever 

nattdjur 14 

brunröd 13 

2–3 ägg 13 

gråvit 12 

Utvalt stödord Antal elever 

kan 1 

boendet 1 

gör att 1 

gillar 1 

                                                   
2 Sekvenser betyder i detta avseendet flera ord i följd men innebär inte hela meningar eller 
fraser. 
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Tabell 3. Resultat från de från de elever som valt 

ut vanligast förekommande stödord ur den avan-

cerade källtexten. 

kött 11 

nattsynen 10 

aggressiv 10 

 

bli 1 

föda 1 

fjädrarna 1 

svenska ugglor 2 

slår 2 

sväljer 2 

helt 2 

honan 2 

angripa 2 

ungarna 2 

 Tabell 4. Resultat från de elever som valt ut stöd-

ord som inte förekommer så ofta ur den avance-

rade källtexten.  

Alla de vanligast förekommande stödorden i tabell 3 är ämnesspecifika. Däremot är 

stödorden föda, boendet, svenska ugglor, fjädrarna, sväljer, honan, angripa och ung-

arna i tabell 4 ämnesspecifika.  

5.2.1 Hur stödorden från den avancerade källtexten bygger upp ett innehåll i 

elevtexterna 

Elevernas valda stödord kommer till grammatiskt uttryck som deltagare, processer 

och omständigheter i deras texter. Stödorden kattugglan, rovdjur och nattdjur är de 

stödord som framkommer vanligtvis som deltagare i elevtexterna. Processer skrivs 

vanligtvis i elevtexterna utifrån stödorden äter, ruvar, spyr upp och lägger. Däremot 

visar elevtexterna att det framkommer fler processer än de som är formulerade utifrån 

stödorden, vilket innebär att eleverna formulerat egna processer utifrån allmänspråk-

liga ord. Eleverna använder följande stödord: ca 35 dagar, nattsynen och Sverige för 

att formulera fraserna: när de är ca 35 dagar, har den bästa nattsynen av ugglorna 

och i Sverige, vilka fungerar som omständigheter i deras texter. Däremot visar resul-

tatet att eleverna har svårt att formulera omständigheter utifrån de stödord de valt. 

Nedan exemplifieras hur de olika funktionerna agerar i en elevtext utifrån elevens 

stödord.  
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Kattugglan är en av sveriges (sic!) vanligaste ugglor. Kattugglan är ett nattdjur, 

vilket innebär att de ser bra på nätterna. Dessutom vaknar de på kvällarna och 

sover på dagarna. De kallas för nattens jägare. 

Kattugglan är antingen brunröd eller gråvit. Honan ruvar sina ägg i 30 dagar. 2-

3 ägg. Ungarna kan flyga när de är ca 35 dagar. Kattugglan äter kött. De spyr 

upp allt som är osmältbart. 

Exempel 1. Elev 3  

Elev 3 låter följande stödord få den grammatiska funktionen deltagare: kattugglan, 

nattdjur, nattens jägare, brunröd, gråvit, 2–3 ägg, kött och osmältbart. Utifrån me-

ningen [k]attugglan är en av sveriges vanligaste ugglor framträder sekvensen en av 

sveriges vanligaste ugglor som en funktionell deltagare. Däremot är en liknande me-

ning formulerad i bilaga 7 som en omständighet. Innehållet i meningarna från käll-

texten och elev 3s text får samma syfte. Därmed tolkar vi att elev 3 har gjort en kopp-

ling mellan svenska ugglor (bilaga 7) och formulerat om det till […] en av sveriges 

[…], eftersom ordet sveriges inte finns med i källtexten (bilaga7).  

Stödorden ruvar, äter och spyr har formulerats som processer och stödorden dagarna, 

30 dagar och ca 35 dagar har formulerats som omständigheter i elev 3s text. Funkt-

ionerna processer och omständigheter har inte förändrats i jämförelse med källtexten 

(bilaga 7) däremot har eleven ändrat vissa meningsuppbyggnader. 

5.2.2 Analys av elevtexternas struktur med fokus på stödord ur den avance-

rade källtexten 

17 av 19 elever beskriver kattugglan i sina texter, vilket är syftet inom den beskri-

vande basgenren. De 2 eleverna som inte beskriver kattugglan skriver istället upp sina 

stödord utan att formulera några meningar. De elevtexter som beskriver kattugglan 

innehåller klassificeringar och eleverna har utgått från sina ämnesspecifika stödord, 

exempelvis används orden ruvar, nattdjur, rovdjur och vingar. Dock är det 14 elever 

som har formulerat olika kännetecken i sina elevtexter utifrån ämnesspecifika stöd-

ord. Utifrån de stödord eleverna har valt att utgå ifrån är det 6 elever som skriver en 

förklaringssekvens i sina elevtexter. Resultatet visade även att eleverna använde sig 

av allmänspråkliga stödord, exempelvis bli, gör att och helt, för att skriva sina texter. 



 

12(22) 
 

Däremot ger de allmänspråkliga stödorden inget ämnesinnehåll i den beskrivande 

basgenren. 

Elev 3 visar på klassificeringar i sin text genom exempelvis [k]attugglan är en av 

sveriges vanligaste ugglor, där elev 3 har utgått från stödorden kattugglan och van-

ligaste ugglor. Meningen [k]attugglan är antingen brunröd eller gråvit är ett exempel 

på hur elev 3 formulerar kännetecken utifrån de ämnesspecifika stödorden kattugglan, 

brunröd och gråvit. Elev 3 har även formulerat en annan förklaringssekvens om vad 

stödordet nattdjur betyder än vad det står i källtexten (bilaga 3). Då elev 3 skriver 

förklaringssekvensen […] vilket innebär att de ser bra på nätterna anger eleven en 

aspekt av att vara ett nattdjur.  

5.3 Valda stödord ur den lätta källtexten 
Resultatet visar att 6 av 12 elever som har läst den lätta källtexten har markerat stöd-

ord och 6 elever har markerat hela meningar eller sekvenser. De vanligast förekom-

mande stödorden som eleverna markerat i källtexten presenteras i tabell 5 och de stöd-

orden som inte förekommer så ofta presenteras i tabell 6.  

Tabell 5. Resultat från de från de elever som valt 

ut vanligast förekommande stödord ur den lätta 

källtexten. 

 

Utvalt stödord Antal elever 

ihåliga träd 10 

ca 35 dagar 8 

nattdjur 8 

kött 7 

korta 7 

rovdjur 6 

holkar 6 

 

Utvalt stödord Antal elever 

vaken 1 

natten 1 

föda 1 

gillar 1 

ofta 1 

honan 1 

ruvar 1 

flyga 1 

tidigt 1 

vingarna 2 

äter 2 

lägger 2 
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 Tabell 6. Resultat från de elever som valt ut stöd-

ord som inte förekommer så ofta ur den lätta käll-

texten. 

Alla de vanligast förekommande stödorden i tabell 5 är ämnesspecifika. Däremot är 

stödorden vaken, natten, föda, honan, ruvar, flyga, tidigt, vingarna, äter och lägger i 

tabell 6 ämnesspecifika och genrespecifika. 

5.3.1 Hur stödorden från den lätta källtexten bygger upp ett innehåll i elev-

texterna 

Elevernas valda stödord kommer till grammatiskt uttryck som deltagare, processer 

och omständigheter i deras texter. Stödorden kattugglan, rovdjur och nattdjur är de 

stödord som framkommer vanligtvis som deltagare i elevtexterna. Processer skrivs 

vanligtvis i elevtexterna utifrån stödorden äter, ruvar och lägger. En elev har skrivit 

ordet värper som process istället för lägger i sin elevtext. Ordet värper beskriver hö-

nans beteende vid äggläggning och återfinns därför inte i källtexten (bilaga 4) om 

kattugglan. Precis som i elevtexterna som utgått från den avancerade källtexten skri-

ver eleverna egna processer utifrån allmänspråkliga ord. Eleverna använder följande 

stödord: ca 35 dagar, 30 dagar och våren för att formulera omständigheter. Nedan 

exemplifieras hur de olika funktionerna agerar i en elevtext utifrån elevens stödord. 

Vårt (sic!) vanligaste uggla är Kattugglan. Alla Kattuglor (sic!) är rovdjur dom 

gilar (sic!) att äta kött som små fåglar och gnagare. 

Dom kan vara bruna eller gråa dom har mörkastreck (sic!) och korta vingar.  

Dom gillar att bo i holkar och ihåliga trätd (sic!). 

Honan läger (sic!) ägg tidigt på våren när de har ruvat klat (sic!) är dom agresivra 

(sic!) ganska ofta. 

Exempel 2. Elev 21. 

Elev 21 låter följande stödord få den grammatiska funktionen deltagare: vanligaste 

ugglor, kattugglan, rovdjur, kött, brun, grå, mörka streck, korta vingar, honan, ägg 

och aggressiv. Stödorden äta och lägger framkommer som processer i elev 21s text 

och återfinns i källtexten (bilaga 4).  



 

14(22) 
 

 Utifrån stödorden småfåglar, gnagare, holkar, ihåliga träd, tidigt och våren har elev 

21 formulerat omständigheter i sin text. Elev 21 har formulerat omständighetssekven-

sen […] som små fåglar och gnagare som i källtexten framkommer som en deltagare 

genom sekvensen […] är småfåglar och gnagare. Elev 21 har bytt ut ordet är till som 

och då får småfåglar och gnagare funktionen omständighet istället för deltagare. När 

funktionerna förändras ändras även betydelsen av innehållet i elevtexten.  

5.3.2 Analys av elevtexternas struktur med fokus på stödord ur den lätta käll-

texten 

9 av 12 elever beskriver kattugglan i sina texter, vilket är syftet inom den beskrivande 

basgenren.  Däremot skriver 3 av 12 elever inte en text om kattugglan då eleverna 

endast har skrivit upp sina stödord. De elevtexter som beskriver kattugglan innehåller 

kännetecken och eleverna har utgått från sina ämnesspecifika stödord. Dock är det 8 

av 12 elever som skrivit klassificeringar i sina elevtexter utifrån ämnesspecifika stöd-

ord, exempelvis ruvar, nattdjur, rovdjur och vingar. Resultatet visade även att ele-

verna använde sig av allmänspråkliga stödord, exempelvis gillar och ofta.  

Elev 21 visar på klassificeringar i sin text genom exempelvis [v]årt vanligaste uggla 

är Kattugglan där elev 21 utgått från stödorden vanligaste, ugglor och kattugglan. 

Sekvensen [d]om kan vara bruna eller gråa […] är ett exempel på hur elev 3 formu-

lerar kännetecken utifrån de genrespecifika stödorden brun och grå. Elev 21 skriver 

en förklaringssekvens utifrån de ämnesspecifika stödorden småfåglar och gnagare i 

sin elevtext. Då eleven beskriver vilken typ av mat kattugglan äter. 

6 Diskussion 

Avsnittet diskuterar studiens resultat och problematiserar svaren på forskningsfrå-

gorna; Vilka stödord är det mest respektive minst vanligt att eleverna väljer ut ur fak-

tatexterna? Hur används de egenvalda stödorden grammatiskt i elevtexterna? På vil-

ket sätt är elevernas stödord ämnesspecifika och genrespecifika i relation till källtex-

ternas genre och innehåll? 
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6.1 Valet av stödord 
Eftersom de flesta eleverna hade strukit under ämnesspecifika och genrespecifika 

stödord drog vi slutsatsen att de flesta eleverna klarade av metoden att ta ut stödord 

ur en faktatext (jfr Schellings & Van Hout-Wolters, 1995:742; De Bruin, Thiede, 

Camp & Redford, 2011:7). Skillnaden mellan hur många som valt ut stödord och de 

som strök under meningar eller sekvenser var däremot inte så stor, vilket gav indikat-

ioner på att vissa elever hade svårt att välja ut stödord. Att eleverna tycks ha svårt att 

välja stödord tror vi kan bero på att de är mindre vana att arbeta med text med den här 

metoden. En annan aspekt kan vara att eleverna hade tappat intresset och/eller moti-

vationen för uppgiften på grund av att den var för svår eller för lätt, vilket även tidi-

gare forskning visat (jfr Hedeboe & Polias, 2008:15–16). En tredje aspekt till att ele-

verna strök under meningar och sekvenser istället för att välja stödord kan ha berott 

på att de eventuellt skumläste källtexterna (jfr Divoll & Browning, 2013:7). 

Vi ser en stor variation i vilka stödord som valts ut beroende på vilken version av 

källtexterna som eleverna har utgått från, då vi jämförde tabell 3–6 fick vi fram att 5 

av 35 stödord var likadana och stödorden är nattdjur, kött, föda, gillar och honan. 

Detta kan bero på att i den lättare källtexten fanns det inte lika många ord att välja 

bland. En annan aspekt kan vara att i den avancerade källtexten finns det mer inform-

ation om kattugglan och därför kan eleverna i den gruppen ha valt stödord som be-

handlar annan information än det som står i den lätta källtexten, exempelvis som stöd-

orden fjädrarna, 2–3 ägg och svenska ugglor. Problematiken med den lättare vers-

ionen av källtexten var att eleverna inte kunde välja lika många stödord, vilket gjorde 

att eleverna fick det svårare att skriva en utförlig beskrivning om kattugglan. För att 

kunna utföra stödord som metod krävs det att källtexten har ett brett utbud av inne-

hållet, då eleverna ska kunna se olika möjligheter att formulera en egen text.  

Vi anser även att de flesta eleverna har kunnat skapa ett innehåll utifrån sina ämnes-

specifika och genrespecifika stödord som överensstämmer med källtextens ämnesin-

nehåll, vilket stämmer med tabell 2s innehåll (jfr Gibbons, 2018:124; Johansson & 

Sandell Ring, 2015:128–130; Rose & Martin, 2013:37). Detta eftersom det var 28 av 

35 stödord i tabell 3–6 som var ämnesspecifika och genrespecifika, kan vi se att de 

valt ut stödord som bygger på källtextens innehåll. Däremot fanns det 7 av 35 stödord 

i tabell 3–6 som var allmänspråkliga, vilket innebär att det finns en osäkerhet hos en 
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del elever att välja ut ”rätt” stödord. Det vanligaste allmänspråkliga stödordet som 

förekom i elevtexterna är ordet gillar som vi inte anser är ämnesspecifikt då det inte 

ger någon specifik information om kattugglan. Ordet gillar är ett väldigt brett ord som 

kan sättas in i flera kontexter, vilket gör att stödordet fyller en allmän funktion i den 

beskrivande basgenren. Detta gav oss en bild av att eleverna hade svårt att plocka bort 

de allmänspråkliga stödorden som ligger eleverna nära till deras egna erfarenheter. 

Ordet gillar tror vi kan vara ett ord som eleverna använder i sitt vardagsspråk, därför 

kan vi även se hur viktig språkutvecklingen är i skolan. 

6.2 Hur eleverna använde de egenvalda stödorden grammatiskt i elev-

texterna 
En del elever hade vänt på ordföljden i meningarna, så att funktionerna deltagare och 

omständigheter byttes ut i elevtexterna. Detta visas exempelvis när elev 3 skrev på 

följande sätt [k]attugglan är en av sveriges vanligaste ugglor, medan i källtexten 

fanns formuleringen kattugglan har den bästa nattsynen av alla svenska ugglor. Det 

vi kan se är att eleven har valt att ta med ordet svenska, men formulerat det på ett 

annat sätt och då har det även fått en annan betydelse. Omständigheter är något vi såg 

att de flesta eleverna hade svårt att förmedla i sina texter, då de inte valt så många 

stödord med koppling till omständigheter i källtexterna som hänvisas till hur omstän-

digheter är utformade i tabell 1 (jfr Johansson & Sandell Ring, 2015:238–241; Hal-

liday & Matthiessen, 2004:30–31; Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:7). Vi upp-

märksammade dock att många av formuleringarna av omständigheter i elevtexterna 

var helt eller delvis likadant formulerade som i källtexterna. Detta kan tyda på att 

eleverna inte har bearbetat källtextens innehåll i så hög grad att de kan formulera en 

egen text utifrån stödorden. Det kan finnas flera anledningar till detta och delvis tror 

vi att det kan bero på bristande motivation, intresse, språkkunskaper, eller på grund 

av skumläsning. När eleverna läser krävs det att eleverna har ett ordförråd för att 

skapa en förståelse av källtextens innehåll, vilket kopplas till elevernas språkkun-

skaper. Beroende på elevernas språkkunskaper skulle läraren behövt ha en genom-

gång med ord som var svåra för en del elever innan eleverna läste sina källtexter. 

Eleverna hade, medvetet eller omedvetet, formulerat egna funktionella processer i 

elevtexterna som inte var utifrån stödorden. Vi tycker att det är intressant att eleverna 
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medvetet eller omedvetet skrev funktionella processer som beskrev vad kattugglan 

eller andra deltagare gör i sina elevtexter, vilket vi kopplar ihop till hur processer är 

utformade i tabell 1 (jfr Johansson & Sandell Ring, 2015:238–241; Halliday & Matt-

hiessen, 2004:30–31; Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:7). Detta för att eleverna kan 

använda egna erfarenheter och sitt egna ordförråd till stödord som metod. Vi tror att 

elevernas uteblivna val av stödord, som formulerats som processer i källtexterna, kan 

tyda på att eleverna fokuserade på stödord om kattugglan och inte orden som beskri-

ver vad kattugglan gör. En annan aspekt kan vara att eleverna visste redan innan hur 

man formulerar vad en person eller en sak gör i den beskrivande basgenren.  

Vi har delat in elevtexterna i tre olika grupper med utgångspunkt i hur de förhåller sig 

till källtexterna. Den ena gruppen hade skrivit av från källtexten. En annan grupp hade 

formulerat egna ord om kattugglan utifrån stödorden. Den tredje gruppen hade skrivit 

av källtexten, men även formulerat egna meningar, vilket gjorde att innehållet föränd-

rades. Vi tyder det som att det verkade vara en svår metod för eleverna att kunna 

förändra grammatiken i språket, men ändå behålla innehållets kärna som är målet med 

stödord som metod. Detta tror vi kan ha berott på att eleverna inte förstått vad syftet 

är med metoden eller att de var vana att skriva av en text istället för att formulera egna 

meningar utifrån stödord (jfr Divoll & Browning, 2013:7).    

6.3 Elevernas stödord i relation till källtexternas genre och innehåll 
För att svara på frågan på vilket sätt elevernas stödord var ämnesspecifika och genre-

specifika i relation till källtexternas genre och innehåll, fokuserade vi på den beskri-

vande basgenren (jfr Holmberg, 2016:15). De flesta eleverna skrev en text med ett 

innehåll baserat på sina stödord och med delar av den beskrivande basgenrens struk-

tur. Detta såg vi då eleverna klassificerade kattugglan och beskrev kattugglans kän-

netecken med hjälp av sina ämnesspecifika och genrespecifika stödord. Dock visade 

resultatet att de allra flesta eleverna saknade förklaringssekvenser i sina elevtexter, 

oavsett vilken version av källtexterna som eleverna hade läst. Detta kan ha berott på 

att eleverna hade svårt att tolka hur man skriver förklaringssekvenser eller att eleverna 

kanske inte hade tidigare erfarenheter av att man kan förtydliga olika ords innebörd i 

sina texter med hjälp av förklaringssekvenser (jfr Gibbons, 2018:124; Johansson & 

Sandell Ring, 2015:128–130; Rose & Martin, 2013:37). Även valen av stödorden ger 
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inte alltid upphov till förklaringssekvenser exempelvis, gillar och ugglor. Vi anser att 

de stödord som eleverna har valt ut ur källtexterna påverkar hur elevernas innehåll 

framträder och om de följer källtextens genre och innehåll. Detta då eleverna har ut-

gått från de ämnesspecifika, genrespecifika och allmänspråkliga stödord för att ut-

forma en egen text som fyller ett syfte i den beskrivande basgenren. Vi ansåg däremot 

att även här var det svårt att avgöra om eleverna hade skrivit en text utifrån sina stöd-

ord eller om de hade skrivit av källtextens formuleringar när de gått tillbaka för att se 

vilka stödord de valt.  

Vi såg att en del av eleverna använde sig av allmänspråkliga ord i elevtexterna och 

därmed förändrades innehållet i jämförelse med källtexterna som innehåller ämnes-

specifika och genrespecifika ord. När eleverna hade använt sig av ett vardagligare 

språk fick stödorden ett annat innehåll i basgenrens sammanhang, exempelvis om 

eleven valt ut stödordet föda och sedan formulerat egna meningar kan de ha använt 

ordet mat istället. Detta kan delvis bero på deras tidigare erfarenheter och deras ord-

förråd samt vilka olika genrer de arbetat med tidigare i skolan. 

6.4 Ämnesdidaktiska implikationer 
Studien gav upphov till en del frågetecken om varför och hur eleverna valde sina 

stödord ur källtexterna. Det fanns många faktorer som kan ha påverkat eleverna i de-

ras val av stödord. En orsak kan vara att eleverna aldrig hade arbetat med stödord som 

metod tidigare. Delvis kan eleverna ha blivit påverkade av att de kanske vid tidigare 

tillfällen fått skriva av källtexter och har därför gjort det i elevtexterna och ändå lyck-

ats få med stödorden. På ett annat sätt kan eleverna ha skummat igenom källtexten 

vid läsning och därmed inte fått en förståelse av innehållet, vilket gjorde att eleverna 

strök under hela meningar istället för stödorden (jfr Divoll & Browning, 2013:7). En 

annan aspekt kan ha varit att eleverna har tittat på kompisen och följt hur kompisen 

gjort. En tredje aspekt kunde vara att eleverna påverkades av att läraren försökte ar-

beta på ett annat sätt än vad de var vana vid, då det var vi som la upp grundstrukturen 

på lektionerna. En fjärde aspekt kunde vara att eleverna kände en eventuell stress över 

att de skulle hinna stryka under stödord och därefter formulera en egen text på 1–2 

lektioner. Några troliga anledningar som vi tror gjort att eleverna markerade hela me-

ningar är att de inte hade förstått källtextens innehåll och/eller hur man använder 
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stödord som metod. Några ämnesdidaktiska implikationer som vi tycker att lärare kan 

använda vid undervisningen om stödord som en metod i arbetet med texter i olika 

genrer är att planera genomgångar av de olika momenten i metoden samt stötta ele-

verna vid behov. I klassrummet kan lärare ha en genomgång av vad stödord är och 

förtydliga för eleverna att de inte ska markera hela meningar, då det blir svårare att 

skriva en egen text utifrån meningar istället för ord. I en del klassrum kan det även 

bli en tävling om vem som blir klar fortast och vårt råd är att lärare poängterar vikten 

av att läsa källtexterna noga.  

Att eleverna valde allmänspråkliga stödord kan bero på att eleverna är mer vana vid 

att skriva i den berättande basgenren vilket innehåller mer allmänspråkliga stödord, 

vilket kopplas till de olika basgenrernas olika strukturer (jfr Holmberg, 2016:15). På 

ett annat sätt kan eleverna också ha påverkats av att källtexternas språk var för svårt 

och innehöll ord som var okända för eleverna. En del stödord var fetmarkerade i käll-

texterna, vilket kan ha påverkat eleverna i deras val av stödord, då man som läsare 

kan bli frestad av att välja något som sticker ut ur en text. Några ämnesdidaktiska 

implikationer på detta är om lärare har högläsning av källtexterna först och därefter 

låter eleverna läsa texterna själva igen och kanske till och med låta eleverna läsa för 

varandra. Lärare kan även genomföra ett gemensamt arbete tillsammans med eleverna 

och välja ut stödord ur ett stycke i källtexten, för att visa vilka stödord som kan vara 

ämnesspecifika och genrespecifika, vilket kopplas till hur en textbearbetning kan ge-

nomföras (jfr Hallesson och Visén, 2018). På grund av alla de olika faktorerna var det 

svårt för oss att avgöra om eleverna kunde välja ut ämnesspecifika och genrespecifika 

stödord eller om de har haft tur.  

6.5 Vidare forskning 
Studien gav några svar men väckte också nya frågor gällande stödord som metod i 

lågstadiet. Det hade varit intressant att genomföra en större studie för att se om de 

resultat vi kom fram till är ett etablerat mönster eller endast en tillfällighet. Det skulle 

även vara intressant att se framtida forskning som undersöker om elever fortfarande 

skulle använda samma formuleringar som i källtexten, om de inte såg stödorden i sin 

kontext. Upplägget skulle kunna genomföras genom att låta eleverna skriva ner sina 

stödord på ett separat papper och sedan lägga undan källtexten innan de började 
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formulera sina texter om samma ämne. Forskningen skulle då kunna fokusera på om 

elevernas texter är en kopiering av källtexten eller om det snarare beror på elevernas 

minne att kunna formulera likadant. Vi tycker även att det skulle vara intressant att se 

om eleverna får en större eller mindre benägenhet att välja allmänspråkliga stödord 

likväl som att se om andelen elever som väljer stödord är konstant eller om då fler 

väljer ut meningar istället för stödord.  

En annan vinkel på studien skulle kunna vara att jämföra olika klasser, där de har 

arbetat olika mycket med stödord som metod. Ytterligare en vinkling i forskning gäl-

lande stödord som metod skulle kunna vara att jämföra storstad med landsbygd för 

att se om det går att hitta ett mönster i hur eleverna väljer ut sina stödord och om det 

då är kopplat till vilken miljö eleverna befinner sig i. Det finns många möjligheter 

inom forskningsområdet som kan påverka att man i skolan får fler metoder att kunna 

arbeta med i årskurs 3. 
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Bilaga 1 - Samtyckesbrev 

 

 

Informerat samtycke till deltagande i    Växjö 1 november 2018 

undersökning för självständigt arbete  

inom lärarutbildningen. 

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser till grundskollärare årskurs F – 3 på Linnéuniversitetet i Växjö, 
och som nu ska skriva vårt första självständiga arbete inom svenskämnet. Vi hoppas på att 
du/ni vill hjälpa oss att genomföra detta projekt och för det behöver vi ert godkännande i 
slutet av detta brev. 

Projektet kommer att innebära en undersökning av hur elever väljer ut stödord ur en faktatext 
för att sedan skriva en egen text utifrån dessa stödord. Vi kommer lämna ut en text till läraren 
som genomför en lektion där eleverna får arbeta med faktatexten. Vi kommer sedan att samla 
in elevernas stödord samt egna texter och analysera dem. 

Vi kommer att samla in elevernas material med namn på men garanterar konfidentialitet. Det 
innebär att vi inte kommer att uppge några namn i vårt arbete och inte vilken skola klassen 
kommer ifrån. Däremot måste vi kunna visa upp vårt material för forskningssyften inom 
projektet.  

Som deltagare har man rätt att ångra sig och dra tillbaka sitt samtycke. Det är möjligt att göra 
fram till söndagen den 20/1–2019. Efter detta datum kommer projektet att vara klart och 
stängt för redigering. 

Tack på förhand Pernilla Bassmann & Nina Hansson  

 

 

Vi har fått information om projektets syfte och genomförande och samtycker till att de 
stödord och den text (namn) …………………. skriver samlas in och används i det 
självständiga arbetet om arbete med faktatexter.  

Elev 

Namn:     

Underskrift:      

Datum:     

 

Förälder/Vårdnadshavare 

Namn:     

Underskrift:      

Datum:     

 



 

2(8) 
 

Bilaga 2 - Instruktioner 

 

 

 

 

 

 

  

Hej, 

Här kommer en kort instruktion kring hur vi vill att ni ska genomföra uppgiften med eleverna. 
Vissa variationer inom lektionen får ni självklart ha, däremot vill vi att grunden ska vara 
densamma. Ni får ut två typer av faktatexter om kattugglan, då den ena texten är lättare än den 
andra. Ni avgör vilken text som eleverna behöver efter deras förmåga. 

Uppgiften går ut på att eleverna ska läsa någon av de två medskickade faktatexterna om 
kattugglan. Ni får självklart hjälpa eleverna men tänk på att detta projekt inte får påverkas av 
er när det gäller vilka stödord eleverna väljer. Eleverna ska välja stödorden själva och själva 
formulera sina egna texter.   

Ni får hjälpa eleverna med frågor som ”Vilket ord tycker du är viktigt i den här meningen?” 
men inte leda dem till det du som lärare anser är viktigt, då detta ger oss ett felaktigt resultat. 

 

Arbetsgång: 

1. Gå igenom vad eleverna ska göra i uppgiften.   
2. Dela ut faktatexten så att alla elever har var sin text och att eleverna får ett ark papper 

att skriva den egenproducerade texten på.  
3. Eleverna läser faktatexten på egen hand. 
4. Be eleverna ta ut stödord som kan hjälpa dem att skriva en sammanfattning av 

faktatexten med egna ord. När eleverna ska välja stödord från faktatexten får eleverna 
välja vilken metod som passar dem bäst. Eleverna kan tex: stryka under i texten, ringa 
in i texten eller skriva ner orden under faktatexten. 

5. Eleverna ska nu utifrån sina stödord skriva en egen faktatext om kattugglan.  
6. Du som lärare samlar ihop alla stödorden som eleverna har skrivit och elevernas egen 

producerade texter. OBS! Se till att alla pappren som samlas in är namnade. 

 

Vi tackar på förhand för er hjälp, 

Hälsningar Nina & Pernilla 
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Bilaga 3 – Avancerad källtext 
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Bilaga 4 – Lätt källtext 
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Bilaga 5 – Ämnesspecifika ord 1 
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Bilaga 6 - Ämnesspecifika ord 2 
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Bilaga 7 – Ideationell analys av den avancerade käll-

texten 
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Bilaga 8 – Ideationell analys av den lätta källtexten 

 
 


