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1 Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att genom att analysera läromedel och nationella prov belysa hur ett 

läromedel och nationella proven i svenska årskurs 3 förhåller sig till läroplanens formuleringar om 

förmågor i svenskämnet för årskurs 3. Vidare har studien syftat till att undersöka huruvida 

samstämmighet eller avsaknad av samstämmighet återfinns mellan läroplanen i svenska årskurs 3, 

nationella prov och läromedel. Syftet mynnade ut i tre frågeställningar som löd: Vilka förmågor i 

svenska åk 3 prövas och prövas inte i de nationella proven och ett läromedel i svenska för årskurs 

3? Hur prövas förmågorna i svenska åk 3 i de nationella proven och hur förekommer förmågorna 

i ett läromedel i svenska för årskurs 3? På vilket sätt finns det eller finns det inte samstämmighet 

mellan de nationella proven i svenska, ett läromedel i svenska och kursplanens förmågor i svenska 

för  årskurs 3? I analysen av läromedlet Forma språket och de nationella proven användes en 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen gjordes med hjälp av en tabell där meningsbärande enheter, 

underkategori och tema fylldes i. Den teori som användes i studien var constructive alignment med 

fokus på John Biggs samstämmighetsmodell. Modellen inkluderar tre faktorer för att skapa 

samstämmighet. De faktorer som användes i studien var hämtade från samstämmighetsmodellen 

men benämndes i studien som “de fem förmågorna”, “läromedel” och “nationella proven”. 

Resultatet visade på att alla fem förmågorna prövas i läromedlet medan fyra förmågor prövas i 

nationella proven. Förmågan som inte prövas i de nationella proven är att söka information. 

Sammanfattningsvis prövas och förekommer förmågorna i nationella proven och läromedlet 

genom sju olika kategorier som är högläsningsstrukturer, läsförståelse, metakunskap, textens 

innehåll, textens form, stödstrukturer och söka information. Resultatet visade även på att det fanns 

samstämmighet mellan läromedlet, nationella proven och förmågorna då hänsyn tas till förmågorna 

i båda materialen samt att läromedlet förbereder eleverna inför nationella proven då mycket av det 

som förekommer i läromedlet prövas i nationella proven.  

 
 
Nyckelord: Nationella prov, läromedel, samstämmighet. 
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2 Inledning 

En del av uppdraget som lärare är att följa läroplanen och utforma lektionsplaneringar som till viss 

del baseras på läroplanen. Vi har erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen av att 

läromedel är en stor del av undervisningen och bör därför spegla innehållet i läroplanen. Ett 

läromedel som följer kursmålen kan hjälpa och förbereda eleverna inför nationella proven. Valet 

av läromedel som används i undervisningen görs av läraren eller skolan och speglar till stor del vad 

som anses som viktig kunskap. I kursplanen i svenska finns fem förmågor som eleverna ska ges 

möjlighet att öva på. Eftersom att läromedel tar en stor plats i undervisningen och nationella proven 

är en viktig del för att testa elevernas kunskaper i årskurs 3, bör dessa vara baserade på kursplanen 

och öva/testa de fem förmågorna. Men förekommer verkligen alla förmågor i läromedlet och 

nationella proven i svenska för årskurs 3 och på vilket sätt? För att elevers lärande ska optimeras 

är det av stor vikt att läraktiviteter, bedömningsformer och kursmål ska stämma överens med 

varandra och arbeta tillsammans. I denna studie är syftet att genom att analysera läromedel och 

nationella prov belysa hur ett läromedel och nationella proven i svenska årskurs 3 förhåller sig till 

läroplanens formuleringar om förmågor i svenskämnet för årskurs 3. Vidare syftar studien till att 

undersöka huruvida samstämmighet eller avsaknad av samstämmighet återfinns mellan läroplanen 

i svenska årskurs 3, nationella prov och läromedel.  
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3 Bakgrund  

3.1 Nationella proven och dess syfte 

Nationella prov, även kallat centralt utarbetade prov, är på uppdrag av staten konstruerade av 

universitet och högskolor (Lundahl, 2009, s. 11). Nationella prov i ämnet svenska och svenska som 

andraspråk skrivs av elever i årskurs 3, 6 och 9 och de syftar till att konkretisera kursplanen och de 

mål som ska uppnås. På grund av kursplanens omfattning kan dock inte alla delar finnas med i de 

nationella proven (Skolverket).  

 

Under 1990-talet förändrades betygssystemet vilket ledde till att de nationella proven också gjordes 

om och blev mer målrelaterade (Lundahl, 2009, s. 97). Skolverket fick i uppdrag att utreda om 

nationella proven förhåller sig till den nya läroplanen och det nya betygssystemet. Det är inte förrän 

2009 som de nationella proven introduceras i årskurs 3 för första gången (Herkner, 2011, s. 49). 

Anledningen till att de införs i årskurs 3 är för att regeringen anser att det behövs ett ytterligare 

avstämningstillfälle för att upptäcka om insatser måste sättas in. När Skolverket formulerade 

syftena med de nationella proven 2009 i årskurs 3 var dessa: 

• att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna,  

• att förtydliga och konkretisera målen och visa på elevers starka och svaga sidor,  

• att stödja en likvärdig och rättvis bedömning samt  

• att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning målen uppnås.” (Herkner, 2011, s. 49) 

Idag konstrueras proven utifrån analyser av kursplaner och provets delar ska täcka så mycket som 

möjligt av innehållet i kursplanerna (Skolverket, 2019, s. 1). Provet ska bedöma de lägsta 

kunskapskraven i svenska för årskurs 3 elever (Andersson, 2014, s. 29). Skolverket har flera skäl till 

de nationella provets legitimitet. Ett skäl är att en tidig kontroll av elevers kunnande kan 

uppmärksamma elever som faller ur ramen. Ett annat skäl till proven är att en sammanställning av 

landets årskurs 3 elevers kunskapsläge kan samlas in (Andersson, 2014, s. 30). När Skolverket 

formulerade syftena med de nationella proven 2016 var det i huvudsak att:  

• Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning  

• ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå.  

• att konkretisera kurs- och ämnesplanerna  

• en ökad måluppfyllelse för eleverna (Institutionen för nordiska språk, 2016, s. 10).  

 

Det är inte stor skillnad mellan syftena med nationella proven för årskurs 3 år 2009 jämfört med år 

2016. Det som skiljer dem åt är att i syftet med nationella proven år 2016 ska proven ge underlag 

för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå samt 

på nationell nivå. Detta ger en signal av att de nationella proven år 2016 har ett bredare syfte 

gentemot år 2009, då man tar hänsyn till fler nivåer. År 2009 var ett syfte med nationella proven 
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att förtydliga och konkretisera målen och visa på elevers starka och svaga sidor. Detta syfte 

ändrades en aning för 2016 där det istället blev att konkretisera kurs- och ämnesplanerna, vilket 

kan tyda på att de nationella proven skulle börja omfatta och konkretisera fler saker än bara målen.   

  

3.2 Läroplanen för grundskolan 2011 

Den senaste läroplanen för grundskolan utkom år 2011 och består av fem centrala delar. I delen 

kursplaner återfinns kursplaner i grundskolans samtliga ämnen med beskrivning av delarnas syfte, 

centralt innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2011, s. 257). Kursplanen i svenska inleds med ett 

stycke som behandlar språkets betydelse för människan. Därefter beskrivs syftet med 

undervisningen i svenska som bland annat är “undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att 

eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket” (Skolverket, 2011, s. 257). Syftesdelen tar 

även upp olika förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Dessa förmågor är: 

 

• “Formulera sig och kommunicera i tal och skrift”. 

• “Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”. 

• “Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”.  

• “Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer”. 

• “Söka information från olika källor och värdera dessa”. 

 

Dessa fem förmågor kan sammanfattas till fyra övergripande teman: tala, läsa, skriva och söka 

information.  

 

3.3 Läromedlets inverkan  

Tidigare i historien har staten använt läromedel som ett verktyg för att skapa en likvärdig skola. 

Det var staten som reglerade valet av läromedel och läromedelsanvändning. Detta gjorde staten 

genom att fördela ekonomiska resurser och sätta ramar (Skolverket, 2006, s. 13). I kursplanerna 

förr stod det mer detaljerade anvisningar om hur undervisningens innehåll och genomförande 

skulle se ut än vad det gör idag. Lärarna i dagens system har en större frihet och personligt ansvar 

när de väljer metoder för att nå målen. Valet av läromedel och vilken metod som används för att 

uppnå målen i kursplanen kan se olika ut i olika delar av landet. Detta anpassas bland annat efter 

elevernas förutsättningar och bakgrund samt lokala tolkningar (Skolverket, 2006, s. 9). Även 

skolans ekonomi är en faktor till valet av läromedel till eleverna (Skolverket, 2006, s. 24). Enligt 

forskningen har läromedel en stark roll i att påverka vilken riktning undervisningen ska ta. 

Läromedlet påverkar vilket innehåll undervisningen ska behandla, hur undervisningens mål 

konkretiseras samt hur väl det håller elever sysselsatta (Skolverket, 2006, s. 14). Det finns olika 
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definitioner av vad ett läromedel är. Skolverket skriver i sin rapport att läromedel är sådant som 

lärare och elever använder sig av för att uppnå de bestämda målen (Skolverket, 2006, s. 15).  

 

Att använda läroböcker ses som en sorts försäkran för att undervisningen ska stämma överens med 

den senast utgivna läroplanen. Läroböcker kan också fungera som avstämning i undervisningen 

trots att en gemensam lärobok inte används. Läroböcker förmedlar både kunskap som anses viktig 

men även färdigheter och attityder. Därav har läroböcker ett stort inflytande på den grupp som 

undervisas. Läromedelsförfattare förväntas följa aktuella läroplaner men det kan uppstå svårigheter 

att överföra läroplanens idé om undervisning till en lärobok (Ekvall, 2001, s. 5). 
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4 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som rör samstämmighet kring undervisning, 

examinationsformer och kursplaner samt forskning angående nationella prov och så 

kallade  washbackeffekter.  

4.1 Samstämmighet 

Rosenlund (2011, s. 17) har gjort en studie där han granskat samstämmigheten mellan kursplanen 

i historia A och lärares prov samt uppgifter. Rosenlund (2011, s. 55) kombinerade metoden att 

jämföra skriftliga instruktioner för bedömningsunderlag och kursplanen för historia A med en 

intervju av fem lärare. Studien gjordes år 2011, samma år som Lgr11 infördes. Syftet med 

Rosenlunds (2011, s. 17) studie är att “undersöka vad som kännetecknar den typ av historia 

samhället vill att eleverna tillägnar sig, så som det uttrycks i kursplanen för historia” samt att 

“undersöka i vilken utsträckning lärare i historia delar den syn på ämnet som fram träder i 

kursplanen”. Rosenlunds (2011, s. 189) resultat visar att samstämmigheten mellan de kriterier och 

mål som finns i kursplanen i historia A och lärarnas konstruerade prov samt uppgifter var låg. 

Rosenlund (2011, s. 169) menar att proven och uppgifterna eleverna får göra förmedlar betydelsen 

av att lära sig viss kunskap. Resultatet visar även att de delar i kursplanen som inte tas med i 

undervisningen är de delar som har för avsikt att utveckla det historiska tänkandet hos eleverna 

(Rosenlund, 2011, s. 172). Eleverna får istället lära sig den del i kursplanen som behandlar fakta. 

Där eleven får lära sig fakta om historien utifrån läromedlen eller fakta som redovisas av läraren 

under historielektionerna (ibid).  

 

Turner (2006, ss. 54, 59 & 68) har i sin artikel gjort en enkätstudie med 153 gymnasielärare i Kanada 

som undervisar i engelska som andraspråk. Studien syftade till att ta reda på hur lärare agerade i sitt 

klassrum när en ny kursplan infördes och dess innehåll skulle testas genom ett slutprov studenterna 

skulle göra. En av frågorna som undersöktes var huruvida lärarna förändrade sitt upplägg i 

klassrummet för att studenterna skulle lära sig det som skulle prövas i slutprovet. Resultatet av 

enkätstudien visade bland annat att det var viktigt för lärarna att klassrumsaktiviteterna var 

samstämmiga med det som skulle prövas i provet. Resultatet visar även att lärarna ville röra sig mot 

en riktning som innebar att få utbildningssystemet att gå mer åt att kursplanen, undervisningen- 

och examinationsformerna samt slutprov överensstämmer. Turner (2006, s. 57) beskriver att 

slutprov kan påverka läraktiviteter på flera sätt. Om dessa typer av prov överensstämmer väl med 

det som står i kursplanen och läraren undervisar det som står i kursplanen får det en positiv effekt. 

I de fall där läraren inte undervisar det som provet testar (det vill säga sådant som är kopplat till 

kursplanen/målen) kan läraren välja att förändra sin undervisning så att den är i linje med vad som 

testas i proven och då sker en integrering av att arbeta med de förmågor som eleverna förväntas 

lära sig. Om det istället är provet som inte är i linje med och prövar det som står i kursplanen, 
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uppstår problem. Det som kan hända då är att läraren väljer att överge det som står i kursplanen 

för att istället fokusera på att undervisa eleverna i det som provet testar. Ett prov som inte prövar 

sådant som står i kursplanen leder till att läraren inte vet huruvida eleven har uppnått det som 

kursmålen kräver. Därigenom behöver kursplanen, undervisningen samt bedömningsformen vara 

samstämmiga.  

 

Almqvist, Engström, Lidar och Lundqvist (2019, ss. 174-176) har i sin studie kartlagt olika 

undervisningstraditioner inom den svenska utbildningen av naturvetenskaplig undervisning. Med 

bakgrund till lärares förhållningssätt till den senaste läroplanen och införandet av nationella prov 

och betyg i lägre årskurser än tidigare, har studien i syfte att finna eventuella mönster i vad lärare 

anser är god undervisning i naturvetenskap i årskurs 6. En enkätstudie genomfördes med lärare 

runt om i Sverige som undervisar i NO i årskurs 6. Inom naturvetenskaplig undervisning har 

forskning visat att det finns ett mönster i undervisningen av lärarnas val av metod, innehåll och 

syfte. Valen av innehåll kan antingen hamna i förgrunden eller i bakgrunden av undervisningen. 

Dessa val baseras på lärarens tolkningar och värderingar av vad som är viktigt och mindre viktigt 

att lyfta fram i undervisningen. Värderingarna kan byggas på kunskapsteoretiska eller ideologiska 

syften som läraren har med undervisningen. Studiens resultat visar bland annat att nya kursplaner 

bidragit till att lärarna har förändrat sin undervisning (Almqvist m fl, 2019, s. 186).  

 

Turner och Almqvists m fl studier är relevanta för denna studie då de behandlar hur kursplaner 

och mål överensstämmer med prov och effekterna detta kan ha. Samt hur undervisningsval bidrar 

till vad som anses som viktig kunskap.  

 

4.2 Konsekvenser av centralt utarbetade prov 

Lundqvist och Lidar (2013, s. 86) har i sin studie “Nationella prov i NO och lärares val av 

undervisningsinnehåll” undersökt hur lärare beskriver att nationella prov påverkar valet av innehåll 

i undervisningen. I delen om tidigare forskning har Lundqvist och Lidar skrivit om centralt 

utarbetade prov. De förklarar att centralt utarbetade prov innebär en form av reglering som kan 

utgöra konsekvenser för elever och lärare. Nationella proven är en form av centralt utarbetade 

prov. Lundqvist och Lidar förklarar att det finns både positiva och negativa aspekter med proven. 

Förespråkare av nationella proven menar att proven bidrar till att elevernas kunskaper växer och 

att standarden på undervisningen ökar (ibid). Medan de som inte förespråkar nationella prov menar 

att de negativa aspekterna kan vara att proven begränsar det pedagogiska arbetet på grund av att 

proven blir en motivering till innehållet i undervisningen istället för innehållet i kursplanen (ibid). 

Lundqvist och Lidar tar upp att Cimbricz skriver i sin forskningsöversikt (ibid) att det finns en 

tydlig koppling mellan lärares tankar, lärares praktik och nationella prov, men att det inte finns 

tillräckligt mycket forskning om detta område (ibid). De skriver vidare att Skolverket har gjort en 
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rapport genom enkäter och intervjuer med lärare och kommit fram till att de nationella proven 

påverkar lärarnas undervisning i olika grad. Den påverkan som lärarna uppger att proven har 

innebär att lärarna ger eleverna uppgifter som liknar det specifika ämnesinnehållet för att förbereda 

eleverna. Proven har störst påverkan på de lärarna som är nya inom yrket (ibid). Lundqvist och 

Lidar förklarar att i internationell forskning kan man se att om externa prov som lever upp till 

målen i läroplanen visas för lärare, blir lärarna medvetna om hur prov kan konstrueras för att testa 

kunskaper som finns i kursplanen (2013, s. 87). De nämner även att Skolverket har skrivit en 

liknande rapport som skrivits utifrån enkäter som lärare har svarat på i samband med de nationella 

proven i fysik, kemi och biologi 2009. I rapporten anser 65 procent av de svarande lärarna att 

arbetet med de nationella proven har gjort det lättare att tyda kursmålen (ibid). Lundqvist och 

Lidars studie är relevant för den här rapporten genom att de tar upp nationella provets påverkan 

på lärares val av undervisning kopplat till läroplanen.  

 

Lundahl (2009, s. 13) nämner bland andra, ett dilemma gällande kunskapsbedömningar och centralt 

utarbetade prov, som nationella prov är. Dilemmat berör relationen mellan läroplanen och 

utvärderingar av den. Det vill säga det förhållande som är mellan läroplanen som styrinstrument 

och försäkringen om att den följs. Här spelar bedömningars summativa och formativa funktion in. 

Den summativa bedömningen av prov kan ge indikationer på att kompletterande insatser är 

nödvändiga att sätta in för att nå mål och på så sätt främjas arbetet med läroplanen. Då den 

formativa bedömningen görs kontinuerligt i klassrummet kan den fungera som en kompletterande 

insats då eleven ges chans att visa sina förmågor och kunskaper i ett annat format än ett prov. Detta 

ger läraren chans att se vilka mål eleven uppnår.  

 

4.3 Washbackeffekter 

Bailey (1996, ss. 257-258) har gått igenom forskningslitteratur kring vad “washbackeffekt” är och 

hur positiva washbackeffekter skapas. Washbackeffekt beskrivs som det som uppstår när 

läraktiviteter anpassas efter det som prövas i provet. Washbackeffekter kan vara både positiva och 

negativa. Bailey (1996, s. 276) kommer fram till att washbackeffekterna av prov blir positiva om 

dessa är baserade på lärandemål som är tydligt uttryckta och som motsvarar målen som lärs ut och 

målen som eleverna har.   

 

I Larssons (2018) avhandling om washbackeffekter från nationella prov på lärares undervisning, 

sker intervjuer med 18 lärare i svenskämnet på gymnasiet. Larsson (2018, s. 82) skriver i resultatet 

att lärarna anpassar läsundervisningen och formar arbetsuppgifterna efter kursplanen i svenska för 

att eleverna ska klara kunskapskraven. Hon ger exempel på en lärare som valt ut vilka texter 

eleverna ska läsa utifrån det som står i kursplanen. Läraren menar att det gör att eleverna får 

möjlighet att klara kunskapskraven gällande läsning i kursen svenska (Larsson, 2018, s. 83). Larsson 
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(2018, s. 86) skriver även att de tecken som syns på washbackeffekter av nationella provet är att 

lärarna anser att de implementerat olika förberedelser inför det nationella provet i svenska.  Lärarna 

förklarar att det nationella provet ger dem både ramar som stöder och begränsar undervisningen. 

De förklarar även att motstånd och anpassning finns till dessa ramar (ibid). Resultatet visar även 

att de intervjuade lärarna använder sig av Skolverkets förberedelsematerial som skickas ut till 

skolorna tillsammans med andra uppgifter för att förbereda eleverna inför nationella provet i 

svenska. Larsson (2018, s. 89) menar att detta kan ses som en märkbar påverkan på lärarnas 

undervisning i svenska. Den påverkan som Larsson pratar om innebär att lärarna flyttar om 

moment i de olika kurserna i svenska för att momenten ska inträffa lämpligt i tiden i förhållande 

till nationella proven. En annan påverkan är att lärarna använder sig av specialkonstruerade 

uppgifter som anpassas efter de olika delproven i nationella provet (ibid).  

 

Bailey samt Larssons genomgång av forskningslitteratur respektive avhandling får betydelse i 

studiens diskussion då de behandlar washbackeffekter i samband med nationella prov och 

undervisning. Studiens diskussion berör washbackeffekter av nationella prov och läromedel som 

kan användas i undervisningen.  
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för studien att 

presenteras. Teorin som används i denna studie är constructive alignment av John Biggs, som på 

svenska kallas konstruktiv länkning.  

5.1 Constructive alignment 

Constructive alignment, eller konstruktiv länkning på svenska, är en teori skapad av John Biggs där 

ett konstruktivistiskt sätt att tänka kring lärande möter en design för samstämmighet för att lära ut 

(Biggs, 2003, s. 27). Teorin handlar om att eleven konstruerar sitt eget lärande med hjälp av läraren 

där teorin utgår från begreppet samstämmighet mellan tre centrala faktorer. Dessa är lärandemål, 

undervisnings- och läraktiviteter samt bedömnings- och examinationsformer (se figur 1) (Biggs, 

2003, s. 11).  

 

Det finns två aspekter inom constructive alignment där den ena handlar om att eleven skapar sig 

mening i sitt lärande när de får utföra läraktiviteter som är passande för målet. Det handlar alltså inte 

om att läraren är den som överför mening i lärandet till eleven utan det är eleven som skapar 

mening. Den andra aspekten behandlar begreppet samstämmighet som berör lärarens roll i elevens 

lärande. Läraren måste se till att läraktiviteterna och bedömningsformen är passande för de 

lärandemål eleverna ska uppnå. Det vill säga att det som eleverna gör under lektionen 

bedöms/prövas på ett sätt som faktiskt ger eleverna möjlighet att visa kunskaperna på ett sätt som 

visar om de har uppnått målen. I en “samstämmighetsundervisning” finns en regelbundenhet då 

lärandemålen är tydliga där det inte handlar om att endast bocka av ämnen. Läraktiviterna väljs av 

läraren på ett sådant sätt att eleverna gör det som lärandemålen syftar till och slutligen är 

bedömningsformerna/uppgifterna av sådant slag att de prövar lärandemålen så det syns huruvida 

eleven har lärt sig det som lärandemålen anger. Dessa tre komponenter stödjer alla varandra och 

riktar sig mot ett och samma mål. När systemet följs konsekvent ökar möjligheten att eleverna 

deltar i “rätt” sorts läraktiviteter samtidigt som eleverna får friheten att konstruera sitt eget lärande 

och därmed mening i sitt lärande. Det leder även till att risken för ytinlärning minskar och chansen 

för djupinlärning ökar. Constructive alignment verkar så att läraren ska fungera som ett verktyg för 

elevens lärande och finnas där för att skapa lärmiljöer som stödjer lämpliga läraktiviteter medan 

eleven gör det faktiska jobbet i sitt lärande (Biggs, 2003, s. 26- 27). Om läraren inte utgår från det 

som står i kursmålen är risken att eleverna lär sig det de tror att de ska bli bedömda på och inte det 

som står i kursplanen. När uppgifterna istället speglar lärandemålen i kursplanen ges det möjlighet 

för eleverna att lära sig det som är tänkt, nämligen det som står i kursplanen (Ramsden, 1992).  

 

För att uppnå samstämmighet mellan de tre komponenterna på bästa sätt finns fyra steg att följa, 

vilka är:  
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1. Fastställa de avsedda lärandemålen. 

2. Välja läraktiviteter som leder till att lärandemålen uppnås. 

3. Bedöma elevers visade prestationer för att se hur väl de matchar det som var avsett att 

uppnås. 

4. Komma fram till ett slutgiligt betyg/omdöme. 

 

(Biggs, 2003, s. 27).  

 

 

Figur 1. John Biggs samstämmighetsmodell som inkluderar de tre faktorerna som skapar 

samstämmighet 

5.1.1 Constructive alignment i relation till studien 

I denna studie speglar “Lärandemålen” de fem förmågorna som studien utgår ifrån och som 

återfinns i kursplanen i svenska för årskurs 3. “Undervisnings- och läraktivitet” kommer att speglas 

i det läromedel som analyseras, då läromedlet används under lektionstid som en läraktivitet. 

“Bedömnings- och examinationsformer” kommer att speglas i de nationella proven som analyseras, 

då proven är en slags bedömnings/examinationsform. Samstämmighetsmodellen och constructive 

alignment får betydelse i denna studie då studien bland annat analyserar på vilket sätt ovanstående 

tre delar är samstämmiga. Det vill säga om och hur väl förmågorna stämmer överens med det som 

prövas och förekommer i de nationella proven och i läromedlet.  
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6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom att analysera läromedel och nationella prov belysa hur ett läromedel 

och nationella proven i svenska årskurs 3 förhåller sig till läroplanens formuleringar om förmågor 

i svenskämnet för årskurs 3. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida samstämmighet eller 

avsaknad av samstämmighet återfinns mellan läroplanen i svenska årskurs 3, nationella prov och 

läromedel. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka förmågor i svenska åk 3 prövas och prövas inte i de nationella proven och ett 

läromedel i svenska för årskurs 3?  

2. Hur prövas förmågorna i svenska åk 3 i de nationella proven och hur förekommer 

förmågorna i ett läromedel i svenska för årskurs 3?  

3. På vilket sätt finns det eller finns det inte samstämmighet mellan de nationella proven i 

svenska, ett läromedel i svenska och kursplanens förmågor i svenska för  årskurs 3?   
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7 Metod 

I metodkapitlet beskrivs genomförandet av datainsamlingen och tillvägagångssättet av analysen.  

7.1 Genomförande och urval 

Metoden som används i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys som passar denna studie då 

den beskriver textinnehåll på ett systematiskt sätt (Bergström & Boréus, 2012, s. 50).  

 

Kvalitativ innehållsanalys kan vara dels induktiv, dels deduktiv. En induktiv ansats innebär att 

kategorier framkommer från data och bör användas när det finns lite kunskap om ett visst fenomen. 

Man går från det specifika till det generella. En deduktiv ansats innebär att analysen bygger på 

tidigare kunskap om fenomenet och man utgår från en existerande teori vilket gör att man går från 

det generella till det specifika. Gemensamt för de båda ansatserna är de tre stegen som tas för att 

utföra analysen. Det börjar med en förberedelse, sedan en organisering av texten och avslutas med 

ett resultat. Däremot är huvudkravet för kvalitativ innehållsanalys att textinnehållet kondenseras 

ner till mindre kategorier vilket innebär att det inte finns några systematiska regler att följa oavsett 

ingång (Elo & Kyngäs, 2007, s. 109). I denna studie följs varken en induktiv eller deduktiv ansats 

helt systematiskt då vissa steg valts bort för att bättre  anpassa analysen till just denna studie.  

 

Analysen inleddes på ett deduktivt vis då teman hade valts ut på förhand, i detta fall hade fyra 

teman valts ut vilka är: tala, läsa, skriva och söka information. Dessa valdes utifrån det som 

behandlas i de fem förmågorna i svenska som studien relaterar till. Ett tema i taget analyserades. 

Förberedelsefasen innebär att ta ut ord eller meningar från texten som anses viktiga, dessa kallas 

meningsenheter. I denna studie är de meningsenheter som plockats ut, frågorna i de nationella 

proven och i läromedlet. I en induktiv ansats görs sedan en kodning av meningsenheterna för att 

få fram kategorier. I denna studie genomfördes ingen kodning av meningsenheterna då vi ansåg att 

en kodning av materialet inte fyllde något syfte. Istället skapades det som kallas “underkategorier” 

direkt från meningsenheterna. Detta gjordes genom en tolkning av vad meningsenheterna syftade 

till att pröva eleven på, exempelvis “lokalisera information direkt från texten”. Elo & Kyngäs (2007, 

s. 111) beskriver vidare att underkategorierna som skapas grupperas ihop till större kategorier i 

syfte att reducera antalet underkategorier. Detta gjordes även i denna studie där underkategorier 

som liknade varandra sattes samman till en större kategori. Analysen av de nationella proven och 

läromedlet beskrivs i mer detalj senare i avsnittet.  

 

Valet att analysera de nationella proven i svenska för årskurs 3 vårterminen 2016, gjordes för att vi 

ville använda den senaste utgåvan som är frisläppt, då nationella proven är belagt med sekretess i 

3 års tid. Då de nationella proven i svenska skapas och lagras på Institutionen för nordiska språk i 

Uppsala, blev ämnet svenska det närmast till hands att välja, där materialet är lättillgängligt för oss 
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som studerar i Uppsala. Valet av att inte använda delarna från nationella proven för svenska som 

andraspråk gjordes på grund av att det endast är kursplanen i svenska som används i studien. 

Datainsamlingen av de nationella proven i svenska gjordes genom att den ansvariga för utlämning 

av nationella prov på Institutionen för nordiska språk kontaktades via mejl. Kontakten skickade 

tillbaka en inbjudan till att få tillgång till de nationella proven i svenska för årskurs 3 vårterminen 

2016.  

 

Läromedlet som används i studien, Forma språket, är valt utifrån kriteriet att det skulle ha utkommit 

efter det år som den senaste läroplanen är skriven, vilket är år 2011. I valet av läromedel togs även 

hänsyn till vilket år de nationella proven utgivits där vi ansåg att det var viktigt att välja material 

som låg nära varandra i tid. De nationella proven är utgivet 2016 och läromedlet är utgivet 2018, 

vilket gör att det endast skiljer två år. Att analysera ett läromedel ger en inblick i det material läraren 

använder i sin undervisning och är kopplat till det som berör undervisnings- och läraktiviteter i 

samstämmighetsmodellen.  

 

Samstämmighetsmodellen (se figur 1) som förekommer i constructive alignment används i studien 

genom att i analysen visa på om och hur de tre delarna hänger samman. Det vill säga hur det som 

övas på i läromedlet är relaterat till det som prövas i nationella proven och om detta är i enighet 

med de fem förmågorna i svenska för årskurs 3.  

 

7.2 Insamlingsmaterial 

7.2.1 Nationella prov  

Nationella proven är indelade i åtta stycken delprov som har benämningarna från delprov A till H. 

Alla prov är indelade i ett tema, dessa teman är tala, läsa och skriva. Proven skrevs någon gång 

mellan 14 mars till 20 maj 2016. Skolan bestämmer själva när under den perioden som de olika 

delproven ska genomföras. Proven skickas till varje skola. Svenska som andraspråkselever och 

elever med svenska som modersmål skriver samma prov. Det nationella provet i svenska för 

årskurs 3 består av både lärarmaterial och elevmaterial. Lärarmaterialet omfattar ett häfte som heter 

”Lärarinformation” och ett som heter ”Bedömningsanvisningar”. I häftet ”Lärarinformation” 

finns information om genomförandet av alla delprov. I häftet ”Bedömningsanvisningar” finns 

underlag för att lärarna ska kunna bedöma alla delprov. Elevmaterialet innefattar läs- och svarshäfte 

till delprov B och C samt ett elevblad till delprov H. Material till resterande delprov finns i häftet 

”Lärarinformation”. Delproven kan anpassas på olika sätt till elever med funktionsnedsättningar. 

Tips till dessa anpassningar finns i häftet ”Lärarinformation”. Innan alla delprov startar görs en 

genomgång av hur proven ska genomföras (Institutionen för nordiska språk, 2016). 

 



 

 18 

Delprov A finns med i temat tala och är ett prov på cirka 60 minuter. Delprovet görs i en mindre 

grupp på cirka 8-10 elever. Eleverna ska med instruktioner från läraren samtala om en affisch som 

eleverna får se. Eleverna ska tänka på två frågor som läraren ställer för att sedan rita en bild utifrån 

en instruktion från läraren. Sedan ska eleverna beskriva, instruera och berätta om affischen utifrån 

lärarens instruktioner. I delprov A prövas elevernas muntliga kommunikation genom individuella 

samtal med läraren. Även elevernas vardagliga sätt att uttrycka sig prövas.   

 

I delprov B som faller under temat läsa finns både ett läshäfte och ett svarshäfte till eleverna. Provet 

ska genomföras under 60-80 minuter och genomföras enskilt. Vid genomförandet läser först 

läraren en del som heter “lärarens högläsning” för eleverna. De gör sedan tillsammans med läraren 

uppgift A-C i svarshäftet. När detta är gjort får eleverna enskilt läsa vidare i läshäftet och svara på 

kryssfrågor i svarshäftet. I delprov B prövas elevernas förmåga att kunna läsa och förstå en 

berättande text.  

 

Delprov C genomförs på samma sätt som delprov B. Skillnaden mellan proven är att i delprov C 

läser eleverna en faktatext och svarar på kryssfrågor som är anpassade till den texten. I delprov C 

prövas elevernas förmåga att kunna läsa och förstå en faktatext.  

 

Delprov D genomförs individuellt med en lärare under 15-20 minuter. I provet ska eleverna läsa 

delen som heter “lärarens högläsning” i delprov B, högt för läraren. Läraren ska göra markeringar 

i bedömningsformuläret som tillhör delprov D under tiden eleven läser. Elevernas förmåga att 

högläsa elevnära texter med flyt prövas i delprov D.  

 

I delprov E ska eleverna ha ett individuellt textsamtal med läraren. Texten som samtalet ska handla 

om är texten som eleverna läste i delprov D. Provet ska ta 15-20 minuter. Under provets gång 

ställer läraren bestämda frågor om texten till eleverna. Dessa frågor finns i beskrivningen av delprov 

E i häftet ”lärarinformation”. Under samtalet ska läraren göra noteringar i bedömningsformuläret. 

I textsamtalet prövas elevens grundläggande läsförståelse. 

 

Delprov F och G hänger ihop eftersom eleverna ska skriva en berättande text i delprov F och i 

delprov G bedöms elevens text utifrån textens form. Delprov F ska ta cirka 60 minuter. Eleverna 

ska skriva en berättelse som har en början, handling och ett slut. Texten ska antingen vara skriven 

utifrån något de upplevt själva eller från fantasin. I delprov G bedömer läraren elevens berättande 

text utifrån textens utformning och innehåll.  

 

I delprov H ska eleverna skriva en faktatext med utgångspunkt i delprovs C läsdel. Eleverna får 

tillgång till ett blad med bilder och stödord som är kopplade till det eleverna ska skriva om. 
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Stödorden eleverna får tillgång till ska användas i faktatexten de ska skriva. Provet ska ta cirka 60 

minuter. Innan eleverna får börja skriva görs en repetition av texten i delprov C.  

7.2.2 Forma språket  

Det läromedel som används i studiens analys är Forma språket som är riktad till årskurs 3. Läromedlet 

är 112 sidor långt och är utgivet år 2018 av förlaget Gleerups. Författaren till läromedlet heter 

Richard Hultén. Läromedlet är uppdelat i fem kapitel där varje kapitel har en beskrivning av 

innehållet och de olika mål som behandlas. I varje kapitel är det utskrivet om och när delarna tala, 

läsa och skriva behandlas. I slutet av varje kapitel finns ett avsnitt som heter “träna mer” där eleven 

kan göra ytterligare övningar. Det finns också en sida för självbedömning där eleven får fylla i hur 

väl eleven anser kunna det som kapitlet behandlat (Hultén, 2018).  

7.3 Databearbetning och analysmetod 

7.3.1 Nationella proven 

I analysen av de nationella proven hade teman valts ut på förhand. Dessa teman valdes utifrån de 

fyra huvudingångarna som tas upp i de fem förmågor som prövas i kursplanen i svenska i årskurs 

3. Dessa är tala, läsa, skriva och söka information. Analysen började med att en närläsning av 

instruktionerna för varje delprov genomfördes. Sedan färgmarkerades meningsbärande enheter i 

instruktionerna, det vill säga relevant information i instruktionerna alternativt frågan som eleven 

skulle svara på. Från de meningsbärande enheterna skapades underkategorier som skulle kunna 

besvara studiens fråga kring hur förmågan prövas i de nationella proven. Då antalet underkategorier 

blev stort i vissa delprov slog vi ihop de som liknade varandra för att skapa en “stor” kategori. 

Förklaring av underkategorierna följer i analysavsnittet. Nedan syns exempel av hur analysmetoden 

gick till.  

 

Tabell 2. Analysmetod av nationella proven 

Meningsbärande enhet Underkategori Tema 

Var samlas barnen?  Lokalisering av information Läsa 

 

7.3.2 Forma språket 

I analysen av Forma språket hade även där fyra teman valts ut på förhand utifrån samma princip som 

i de nationella proven. Ett tema i taget analyserades där vi gemensamt analyserade temat “Tala” 

som följdes upp av separata analyser av temana “Läsa” och “Skriva”. En närläsning av varje uppgift 

genomfördes där varje fråga eller uppgift som eleven skulle svara på, antecknades som en 

meningsbärande enhet. Sedan skapades en underkategori som förklarar vad eleven prövas på i den 
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specifika uppgiften. I varje tema slogs underkategorier ihop till en stor kategori, detta för att minska 

antalet rubriker och göra det tydligare. I temat “Tala” framkom tre stora kategorier. I temat “Läsa” 

framkom fyra stora kategorier och i temat “Skriva” framkom fem stora kategorier. Nedan syns 

exempel av hur analysmetoden utfördes.  

 

Tabell 3. Analysmetod av Forma språket  

Meningsbärande enhet Underkategori Tema 

Hur vet man att en berättelse har en bra och tydlig 

handling? 

Kunskap om texters 

uppbyggnad 

Tala 

 

7.4 Arbetsfördelning 

Arbetsprocessen har till stora delar varit gemensam där båda har bidragit till formandet av de olika 

avsnitten. Vi analyserade de nationella proven gemensamt men valde att dela upp en del av 

analysarbetet för läromedlet. Delen som behandlar temat tala analyserades gemensamt medan 

analysarbetet av temana läsa analyserades av Sofia och temat skriva analyserades av Sanna. 

7.5 Reflektion över metoden  

Bryman (2016, ss. 41-42) beskriver att validitet i en studie berör om och hur väl studiens metod 

mäter det som avses att mäta. I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts för att 

analysera de nationella proven och ett läromedel. Då studien undersöker hur förmågorna i svenska 

prövas och förekommer i nationella prov och läromedel finns förutsättning för att 

insamlingsmaterialet och metoden ska ge en tydlig inblick i detta. Validitet inbegriper även huruvida 

studiens resultat är generaliserbara. Ju högre generaliserbarheten är desto högre blir validiteten. I 

denna studie kan resultatet inte generaliseras då det hade behövts fler läromedel att analysera för 

att få en bredare bild och generell uppfattning av vad som förekommer i läromedel.  Ett medvetet 

val att endast analysera ett läromedel gjordes då vi ville försäkra oss om att hinna analysera 

läromedlet ingående och noggrant där varje kapitel studeras. Med fler läromedel hade tidsramen 

för studien begränsat hur mycket av läromedlen vi hade kunnat analysera men det hade samtidigt 

kunnar ge en bredare bild av vilka typer av uppgifter som förekommer i läromedel. Begreppet 

reliabilitet menar Bryman (2016, s. 41) innebär huruvida studiens resultat är upprepningsbara. Det 

vill säga om resultaten skulle bli densamma om studien (med samma material och metod) görs på 

nytt av någon annan. I denna studie har analysen beskrivits på ett ingående sätt vilket kan bidra till 



 

 21 

att någon annan kan ta samma material och genomföra en likadan analys. Då kategorier som har 

skapats ur analysen är skapade efter “subjektiva” tolkningar  om vad som behandlas i materialet 

finns ingen garanti att någon annan skulle få precis samma resultat. Ett medvetet val har tagits att  

så tydligt som möjligt beskriva vad kategorierna innefattar och ge exempel på vad som tas upp i 

nationella proven och läromedlet för att läsaren ska få så god inblick som möjligt och höja studiens 

reliabilitet.  

 

7.6 Etiska hänsynstaganden 

I studien har hänsyn tagits till etiska aspekter kring materialet som används. De nationella proven 

utkom år 2016 vilket innebär att sekretesstiden på 3 år är förbi och proven är därmed frisläppta till 

allmänheten. Det läromedel som används i studien är även det öppet för allmänheten att granska. 

Då studien varken utför observationer, intervjuer eller undersöker elevsvar, är kravet angående 

anonymitet inte relevant. 
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8 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av analysen av nationella proven och läromedlet att presenteras. 

Analysen är indelad i fyra teman:  

• Tala 

• Läsa 

• Skriva 

• Söka information 

Under varje tema återfinns kategorier som beskriver hur och vad för uppgifter som förekommer i 

nationella proven och läromedlet.  

8.1 Nationella prov 

I studien har frågorna i de nationella proven i svenska för årskurs 3 från vårterminen 2016 

analyserats. Tala består av delprov A. Läsa består av delprov B, C, D och E och skriva består av 

delprov F, G och H.  

8.1.1 Tala 

De kategorier som identifierades i analysen av temat tala var  

• Textens form  

• Metakunskap 

8.1.1.1 Textens form  

I delprov A ska eleven med hjälp av en affisch förklara vad som finns på den utifrån några frågor 

som läraren ställer. Utifrån frågorna ska eleven beskriva, instruera och berätta om affischen. Innan 

eleven behöver svara på frågorna får hen förbereda sig genom att samtala med de andra i gruppen 

om affischen och fundera på frågorna läraren ställer samt rita en bild. Eleverna samtalar sedan 

enskilt med läraren om affischen. Det är elevens muntliga språkförmåga som testas i provet. Det 

är endast i delprov A som förmågan tala testas under de nationella proven i svenska för årskurs 3. 

Följande två frågor ställs till eleven.  

 

Fråga 1. 

“Beskriv noga var i vattnet lådan finns”  

 

Fråga 2. 

“Instruera hur Nova och Troj får in lådan till stranden och vilka hjälpmedel de använder” 



 

 23 

 

I fråga 1 ska eleven ge en så målande beskrivning som möjligt till läraren om var i vattnet lådan 

finns på affischen. I fråga 2 ska eleven instruera steg för steg hur Nova och Troj får in lådan till 

stranden. Eleven får använda sig av bilden som hen ritade för att instruera. Att beskriva och 

instruera sker i detta fall muntligt och är en övning som prövar eleven i två specifika genrer som 

kan förekomma både skriftligt och muntligt men i detta fallet muntligt.  

8.1.1.2 Metakunskap 

I delprov A finns en fråga som hamnar under kategorin metakunskap. Under temat tala innebär 

metakunskap att berätta utifrån egna tankar.  

 

Fråga 3.  

“Berätta vad du tror finns i lådan. Berätta också vad Nova och Troj gör med innehållet” 

 

I fråga 3 ska eleven berätta vad hen tror finns i lådan och även här får eleven använda sig av bilden 

hen ritade.  

8.1.2 Läsa 

Under temat läsa finns fyra kategorier 

• Textens innehåll 

• Högläsningsstrategier 

• Läsförståelse 

• Metakunskap 

8.1.2.1 Textens innehåll 

I delprov B och C ska eleverna läsa en text och svara på kryssfrågor där olika alternativ på svar 

presenteras. Eleverna ska kryssa i ett alternativ på varje fråga. Delprov B är en berättande text och 

delprov C är en faktatext. I delproven identifierades lokalisering av information och tolkning av 

information som underkategorier. Dessa faller in under kategorin textens innehåll som handlar om 

innehållet i en text. I analysen av nationella provet innebär ”lokalisering av information” att 

eleverna ska söka i texten efter informationen som direkt ger svaret på frågan. ”Tolkning av 

information” innebär att eleverna ska läsa mellan raderna i texten för att komma fram till ett svar. 

Några exempel på lokalisering av information och tolkning av information presenteras nedan.  

 

Exempel 1. Lokalisering av information. Delprov B. 

“Vad händer då Juni försöker springa i vattnet?”  
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Exempel 2. Lokalisering av information. Delprov C. 

“Vilken är världens största bläckfisk?” 

 

Exempel 3. Tolkning av information. Delprov B. 

“När märks det första gången att Ali inte vill bada?” 

 

Exempel 4. Tolkning av information. Delprov C. 

“Vad kan man säga om igelkottsfiskens taggar?” 

 

I exempel 1 och 2 ska svaret på frågorna finnas i texten som de har läst. Genom att läsa texten ska 

eleverna kunna svara på frågan. I exempel 3 och 4 ska eleverna även kunna förstå det som inte står 

utskrivet i texten. Eleverna behöver förstå sammanhanget i texten och kunna dra slutsatser och 

analysera för att svara på frågorna.  

8.1.2.2 Högläsningsstrategier 

I delprov D ska eleverna enskilt läsa en utvald text högt för läraren. Samtidigt ska läraren 

dokumentera elevens läsning i ett bedömningsformulär. Det som bedöms av läraren i delprovet är 

elevernas högläsningsförmåga. Mer specifikt ska eleverna visa följande:  

 

“Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med 
hjälp av ortografisk helordsläsning.” 

“Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar.” 

“Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att 
se hur dessa ska avläsas.” (Institutionen för nordiska språk, Bedömningsanvisningar, 2016, 
s. 8) 

 

De underkategorier som formades efter dessa bedömningsmallar är relativt obehindrad läsning, 

korrigering av läsning samt ljudningsstrategi. Utifrån alla dessa underkategorier skapades den stora 

kategorin högläsningsstrategier. Medan eleverna läser för läraren prövas elevens nivå av läsfärdighet 

och vilka högläsningsstrategier hen kan använda. Relativt obehindrad läsning innebär att eleverna kan 

läsa en text utan att de stannar eller stakar sig på orden flera gånger. Korrigering av läsning innebär att 

eleverna kan korrigera sig själva om de läser ett ord fel eller har fel betoning på ett ord. Eleven hör 
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felet och rättar sig själv enstaka gånger. Ljudningsstrategi innebär att vid ett ord som är svårt att läsa 

kan eleven ljuda ordet först för att sedan läsa ut hela ordet.  

8.1.2.3 Läsförståelse 

I delprov E ska eleverna ha ett enskilt textsamtal med läraren. Samtalet ska handla om texten som 

de läste i delprov D. I samtalet ställer läraren tre frågor till eleven, en fråga i taget. Frågorna utgår 

från texten och eleven ska berätta svaret utförligt. I det här fallet handlar läsförståelse om att 

eleverna ska förstå vad texten de läst handlar om samt att de ska ha förståelse för bildspråk. Två av 

frågorna som används i delprovet presenteras nedan.  

 

“Berätta kort för mig: Vad handlade texten du just läst om?”  

“Juni säger: - Det känns som om jag har en taggig kaktus i min mage. Vad menar hon med 
det?” 

I den första frågan prövas elevernas förmåga att förstå handlingen av en text. I den andra frågan 

presenteras ett bildspråk genom en liknelse. Eleven ska förstå bildspråket och beskriva för läraren 

vad bildspråket innebär och förmedlar för känsla.  

8.1.2.4 Metakunskap 

I delprov E fanns även en fråga som passar in i kategorin metakunskap. I delprov E sker ett 

textsamtal med läraren. Metakunskap innebär i delprovet att eleverna ska använda sina egna 

erfarenheter. Frågan som används i delprovet presenteras nedan. 

 

“Juni kan inte simma. Har du något tips på hur man kan göra när man vill lära sig nya saker? 
Berätta!” 

I denna fråga måste eleven använda sina egna erfarenheter för att berätta hur man kan göra för att 

lära sig nya saker.  

8.1.3 Skriva 

Under temat skriva återfinns två kategorier 

• Textens form  

• Stödstrukturer 

8.1.3.1 Textens form  

I delprov F och G ska eleven skriva en berättande text med inspiration från texten i delprov B. 

Delprov F och G är samma prov för eleven, det är bedömningen som skiljer dessa prov åt. De 

bedömningskriterier som lärarna utgår ifrån är: 
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Delprov F 

“Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning”.  

Delprov G  

“Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord.” 

“Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta 
med punkt eller frågetecken.”  

Första bedömningskriteriet prövar eleven i att skriva en berättande text som inkluderar en specifik 

uppbyggnad där det går att skilja inledning från handling och avslut. I kriterium två prövas elevens 

förmåga att stava och till sist prövas elevens förmåga att ta hänsyn till skrivregler så som stor 

bokstav och punkt.  

8.1.3.2 Stödstrukturer 

Kategorin Stödstrukturer innebär att eleven får någon form av stödmaterial i skrivandet av en text. I 

delprov H ska eleven skriva en faktatext utifrån texten i delprov C, med hjälp av stödord. Eleven 

har vid ett tidigare provtillfälle läst en text om igelkottsfisken och bläckfisken. Med hjälp av 

stödorden som de får på ett papper tillsammans med en bild ska eleven beskriva djuren så noga de 

kan.  

 

“Beskriv igelkottsfisken med hela meningar så noga du kan. Använd alla stödord i rutan.” 

I uppgiften prövas elevens förmåga att skriva faktatext med hjälp av bild och stödord. Bilderna och 

stödorden blir en form av stödstruktur för eleven.  

8.1.3.3 Söka information 

Det finns inget delprov i det nationella provet i svenska för årskurs 3 som testar förmågan söka 

information.  

8.2 Sammanfattning 

Resultaten av analysen av nationella provet i svenska visar att tre teman behandlas. Dessa teman är 

tala, läsa och skriva. I temat tala prövas eleven i sådant som rör textens form och  metakunskap. I 

temat läsa prövas eleven i textens innehåll, högläsningsstrategier, textförståelse samt 

metakunskap.  I temat skriva prövas eleven i det som behandlar textens form och skriva med hjälp 

av stödstrukturer. Temat söka information finns inte med i nationella provet i svenska för årskurs 3.  
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8.2.1 Sammanfattning av analysen kopplat till frågeställning 1 och 2 

1.Vilka förmågor i svenska åk 3 prövas och prövas inte i de nationella proven och ett läromedel i 

svenska för årskurs 3?  

2.Hur prövas förmågorna i svenska åk 3 i de nationella proven och hur förekommer förmågorna i 

ett läromedel i svenska för årskurs 3?  

 

1.“Formulera sig och kommunicera i tal och skrift”  

Denna förmåga prövas i temana tala, läsa och skriva. I tala prövas förmågan genom att eleven måste 

formulera sig lämpligt för det som uppgiften syftar till. Eleven prövas i att lokalisera något genom 

att beskriva så utförligt som möjligt. Eleven prövas även genom att kommunicera instruktioner 

steg för steg. Samt att formulera egna tankar och åsikter kring textens handling. I läsa prövas 

förmågan genom att eleven visar strategier i att läsa och genom det formulera sig och kommunicera 

i tal. I skriva prövas förmågan genom att eleven kommunicerar skriftligt i form av faktatext eller 

berättelse.  

 

2.“Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” 

Denna förmåga prövas i temat läsa. Genom frågor som kräver att eleven tolkar informationen i 

texten och läser mellan raderna prövas elevens förmåga att analysera texter. Detta görs bland annat 

genom att eleverna får svara på frågor där rätt alternativ ska kryssas i. 

 

3. “Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”  

Denna förmåga prövas i tala och skriva. I temat tala måste eleven anpassa sitt språk efter syftet som 

är att beskriva och instruera, som kräver två olika sätt att framföra sitt budskap. I skriva prövas 

förmågan genom att dels skriva berättelse med inledning, handling och avslut, dels genom att med 

hjälp av stödord och bild skriva en faktatext. Två olika typer av texter som kräver två olika sätt att 

skriva på för att nå mottagaren och det som texten syftar till att göra. Där berättelse bygger mer på 

ett språk som ger inlevelse och en tydlighet i berättelsens handling, där adjektiv är lämpliga att 

använda. Faktatext bygger mer på ett språk som tydligt framför fakta där substantiv och typiska 

faktaord är lämpliga. 

 

4.“Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” 

Denna förmåga prövas i temat skriva. I skriva prövas förmågan genom att eleven ska vara medveten 

om skrivregler som gör att en text blir lätt att följa. Exempelvis genom att sätta ut punkt och stor 

bokstav på rätt ställe. Eleverna testas då på sin kompetens att följa språkliga strukturer samt 

normer.  

 

5. “Söka information från olika källor och värdera dessa”  

Denna förmåga prövas inte i de nationella proven.  
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8.3 Läromedel (Forma språket)  

I studien har läromedlet Forma språket analyserats för att ta reda på hur de fem förmågorna i svenska 

förekommer i läromedlet.  

8.3.1 Tala  

I analysen av temat tala identifierades tre stora kategorier av hur förmågan prövades. Kategorierna 

benämns  

• Textens innehåll  

• Textens form  

• Metakunskap 

Varje uppgift inleds med frasen “Samtala med en kompis” vilket innebär att eleven utför samtalet 

i par.  

8.3.1.1 Textens innehåll  

Textens innehåll syftar på sådant som eleverna övar på som är kopplat till innehållet i texten. Närmare 

bestämt något eleven ska samtala kring som måste hämtas ur en text. Detta kan övas på genom att 

eleven gör en tolkning av informationen i texten där svaren på frågorna inte kan plockas ut direkt 

genom att det står utskrivet i texten. Det kräver att eleven kan läsa mellan raderna och tolka det 

som står i texten för att kunna resonera över ett sannolikt svar. Det kan även övas på genom 

“lokalisering av information” där det till skillnad från “tolkning av information”, endast kräver att 

eleven hämtar informationen ur texten då svaret står utskrivet.   

 

Exempel 1. Tolkning av information 

“Varför är det bra för vår miljö att kompostera?”(Hultén, 2018, s. 48)  

I denna uppgift har eleven läst en faktatext om kompostering och hur det fungerar. Då svaret på 

frågan inte står direkt utskrivet i texten måste eleven göra tolkningar utifrån det texten säger. Denna 

uppgift övar därmed eleven i att tolka information, där eleven ges möjlighet att reflektera och 

analysera över svaret utifrån faktatexten. 

 

Exempel 2. Lokalisering av information 

“Förklara ordet kompostering” (Hultén, 2018, s. 48).  

I denna uppgift ska eleven samtala med en kompis om ordet kompostering. Eleven har läst en 

faktatext om ämnet där det står utskrivet vad kompostering innebär. Eleven övas alltså i att hämta 
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informationen direkt ur texten, det finns inga alternativa svar eller tolkningar utan endast ett rätt 

svar.  

 

8.3.1.2 Textens form  

Kategorin textens form behandlar hur olika typer av texter är uppbyggda och viktiga komponenter 

som ingår i dessa. Kategorin berör även medvetenhet om språkliga regler där användandet av 

skiljetecken ska diskuteras. 

 

Exempel 1.  

“Vad är det för skillnad på en berättelse och en faktatext?” (Hultén, 2018, s. 37)  

I detta exempel har eleven läst både en berättelse och en faktatext. Eleven ska tillsammans med en 

kompis samtala om skillnaden mellan faktatext och berättelse och ges då möjlighet att öva sig i att 

förklara uppbyggnaden av en faktatext och berättelse utifrån sina kunskaper.  

 

Exempel 2.  

“Hur vet man att en berättelse har en bra och tydlig handling?” (Hultén, 2018, s. 29).  

I denna uppgift har eleverna läst en saga innan. Liknande som i exempel 1, övar eleven här på att 

förstå en texts uppbyggnad och i detta fall en berättelse och mer specifikt handlingen. Eleverna kan 

ha olika stor förståelse av hur en handling ska vara uppbyggd och får genom samtalet möjlighet att 

fördjupa sina kunskaper.  

 

Exempel 3.  

“Vad skulle hända med läsningen om man inte hade punkter och frågetecken?” (Hultén, 2018, s. 70)  

Denna typ av uppgift berör olika skrivregler som ska följas i textskrivande och får eleven att 

reflektera över syftet med att använda sig av skiljetecken i en text och varför det är viktigt att följa.  

8.3.1.3 Metakunskap   

Metakunskap innebär kunskap om kunskapen, det vill säga att inte bara ha färdighetskunskap om 

något utan även förstå hur den färdigheten fungerar. Det rör sig om att formulera tankar och åsikter 

och att ge och ta feedback.  

 

Exempel 1.  

”Låt en kompis läsa din tankekarta och ge respons.” (Hultén, 2018, s. 45) 
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Exempel 2.  

”Turas om att ge och följa era instruktioner. Hur gick det?” (Hultén, 2018, s. 92) 

Dessa uppgifter övar eleven i att reflektera över sådant som är bra i en tankekarta och en 

instruerande text och sådant som kan bli bättre. Eleverna får använda sig av det de tidigare lärt sig 

om vad som gör texter bra och förmedla detta på ett bra sätt till kompisen.  

 

8.3.2 Läsa  

Fyra kategorier identifierades i temat läsa.  

• Textens innehåll 

• Textens form 

• Söka information 

• Metakunskaper 

Varje uppgift där förmågan läsa förekommer, startar med att eleverna ska läsa en text. Det kan 

finnas flera uppgifter/frågor som är kopplade till samma text.  

8.3.2.1 Textens innehåll  

Kategorin textens innehåll  behandlar sådant som övar elevens förmåga att svara på frågor rörande 

innehållet i texten.  

 

Exempel 1. Lokalisering av information  

“Berätta om något som samir tycker om att göra.” (Hultén, 2018, s. 6) 

Exempel 2. Tolkning av information  

“Vad tror du att Loves pappa tänkte om det som hände i parken?” (Hultén, 2018, s. 19).  

 

I exempel 1 övas eleven i att lokalisera det rätta svaret i texten medan i exempel 2 måste eleven läsa 

mellan raderna för att få fram ett korrekt svar. Eleven måste inte bara förstå vad som står i texten 

utan hen måste även kunna se en helhetsbild och förstå det som inte står utskrivet i texten.  

8.3.2.2 Textens form 

Textens form handlar om uppbyggnaden av en text samt läsa och förstå instruktioner. I det här fallet 

kan det exempelvis handla om elevernas  ordförståelse, förståelse av alfabetet eller hur en text är 

uppbyggd med början, handling och slut. Eleverna ska bland annat öva på att kunna alfabetet och 

i  vilken ordning bokstäverna står i. I vissa uppgifter ska eleverna sätta kryss om påståendet 

stämmer eller inte. Ett exempel på detta är:  

 



 

 31 

Exempel 1.  

“Miras text har en tydlig början och ett tydligt slut” (Hultén, 2018, s. 23).  

Eleven ska först läsa Miras text för att sedan kryssa ja eller nej om påståendet stämmer eller ej. För 

att eleven ska kunna kryssa rätt svar måste hen ha kunskaper om hur en text ska vara uppbyggd. 

Några fler exempel på hur textens form övas är: 

 

Exempel 2.  

“Skriv djuren i alfabetisk ordning.” (Hultén, 2018, s. 60).  

Exempel 3. 

“Lös koden genom att skriva bokstaven som kommer före i alfabetet.” (Hultén, 2018, s. 61). 

I båda exemplena behöver eleven kunna alfabetet för att kunna lösa uppgifterna. För att eleven ska 

kunna lösa koden behöver hen veta i vilken ordning bokstäverna står i alfabetet.  

 

Exempel 4. 

“Följ Loves instruktion och spela luffarschack med en kompis.” (Hultén, 2018, s. 90). 

Eleven övar här på att följa en instruktion. En instruktion följs i olika steg från början till slutet. 

Eleven måste vara uppmärksam och följa alla stegen. 

8.3.2.3 Söka information 

Söka information innebär i temat läsa att eleverna ska söka information från olika källor. Eleverna 

får använda sig av ordböcker, internet eller andra typer av texter där informationen kan hittas. 

Eleverna ska läsa en text innan de får en fråga som kräver att de ska söka upp informationen i olika 

källor. Ett exempel på en fråga där eleverna måste söka information presenteras nedan. 

 

Exempel 1.  

“Ta reda på vad spelarna på bilden heter. Vilka andra medaljer har svenska fotbollslandslaget vunnit?” 
(Hultén, 2018, s. 37).  

Här övar eleven på att söka information från en källa. Till texten eleverna fått läsa finns det en bild. 

För att eleverna ska kunna svara på denna fråga krävs det att eleverna får tillgång till internet eller 

att de får tillgång till texter som innehåller den informationen.  
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8.3.2.4 Metakunskaper 

Metakunskaper kan förklaras som kunskap om sin egen kunskap. Metakunskaper under temat 

“läsa” prövas genom att eleverna ska använda sina egna tankar och erfarenheter samt när de får 

feedback. Två exempel på detta är: 

 

Exempel 1. 

“Vad kunde du om bävern innan du började läsa?” (Hultén, 2018, s. 53).  

Eleven har läst en faktatext om bävern innan de svarar på frågorna. Eleven förväntas veta vad hen 

kan om bävrar sedan tidigare.  

 

Exempel 2. 

“Hur lärde du dig att läsa?” (Hultén, 2018, s. 67).  

Innan eleven ska svara på frågan har hen läst en text om högläsning. Eleven måste då ha kunskap 

om hur hen lärde sig att läsa.  

 

8.3.3 Skriva 

I analysen av temat skriva i Forma språket identifierades fyra stora kategorier som tilldelades namnen 

• Metakunskap 

• Stödstrukturer  

• Textens form 

• Söka information 

8.3.3.1 Metakunskap 

Metakunskap innebär kunskap om kunskapen, det vill säga att inte bara ha färdighetskunskap om 

något utan även förstå hur den färdigheten fungerar. I Forma språket förekommer detta genom 

övningar som rör kamratrespons samt kopplingar till egna erfarenheter och tankar. I övningarna 

som rör kamratrespons krävs det, förutom att eleven har färdigheten att kunna skriva en text, att 

förstå vad en bra text bör innehålla och hur detta framställs. För att i sin tur kunna, i skrift, ge 

respons till kompisens text. Eleverna övar sig också i att bearbeta sina skrivna tankekartor/texter 

utifrån kamratresponsen. Övningar gällande egna erfarenheter och tankar innefattar att eleven övar 

sig i att använda olika scenarion för att dra kopplingar till egna erfarenheter och tankar som de i 

sin tur kan hämta inspiration från för att skriva texter.   

 

Exempel 1.  
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“Be kompisen som gav respons på tankekartan läsa din text och skriva en ny kommentar “(Hultén, 
2018, s. 25).  

I denna uppgift ingår flera steg som börjar med att eleven skriver en tankekarta, får respons på 

tankekartan, fyller på tankekartan och slutligen skriver sin text. I exemplet är sista steget alltså att 

ge kamratrespons på den färdiga texten. Eleven övar sig därmed i att gå ett steg längre för att förstå 

en texts uppbyggnad och vad som gör en text bra. Kamratresponsen tränar även elever i att se 

sådant som de annars kanske inte hade lagt märke till, vilket i sin tur ger förutsättningar för 

skrivande framöver där eleven på egen hand lättare kan upptäcka brister i sina egna texter.  

 

Exempel 2. 

“Rita en bildserie om något du varit med om” (Hultén, 2018, s. 21).  

I detta exempel använder sig eleverna av sina egna erfarenheter för att skapa en bildserie som de 

senare ska skriva en text kring. Eleverna tränar sig i att hämta inspiration från sin egen vardag och 

sitt eget liv för att skriva texter.  

 

Exempel 3. 

“Vad tror du Love tänkte på när han hittade på hur det skulle se ut på platsen?” (Hultén, 2018, s. 
81). 

I denna uppgift ger karaktären Love en beskrivande bild av en plats som eleven sedan ska rita upp. 

Även i detta exempel, som liknar exempel 2, måste eleven tänka själv och kring hur inspiration 

uppstår. I detta fallet är det troligt att eleverna nämner beskrivningen av platsen som något som är 

kopplat till Loves egna erfarenheter då den på ett tydligt sätt beskriver en del av en skolgård.  

8.3.3.2 Stödstrukturer  

Stödstrukturer betyder uppgifter och frågor där eleven har något slags stöd i skrivandet av texter. 

Uppgifterna innefattar att eleven först övar sig i att skriva tankekartor, identifiera stödord i texter 

och skapa en bildserie och sedan går vidare till att skriva olika typer av texter med hjälp av 

tankekarta, stödord eller bildserie. Det kan vara faktatexter, berättelser eller sagor.  

 

Exempel 1. 

“Läs Loves text och ringa in alla stödorden “ (Hultén, 2018, s. 14). 

I denna uppgift har karaktären i läromedlet skrivit upp stödord i en ruta som sedan används i en 

text där elevens uppgift är att ringa in dessa. Eleven får då, med stöd från rutan, träna på att ringa 

in stödord och i och med det få en förståelse för vad för typer av ord som kan räknas som stödord 

i en text.  
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Exempel 2.  

“Skriv en berättelse till bildserien” (Hultén, 2018, s. 20). 

I detta exempel används bilder som stöd för skrivande. Eleven får se en färdig bildserie med fyra 

bilder av ett händelseförlopp och ska alltså skriva en berättelse utifrån bildernas ordning.  

 

Exempel 3.  

“Gör en tankekarta och skriv en faktatext” (Hultén, 2018, s. 41). 

Dessa typer av uppgifter förekommer upprepade gånger i läromedlet där eleven tränas på att skriva 

tankekartor om ett ämne där de tagit reda på fakta, för att sedan använda kartan och skriva en 

faktatext. För att eleven ska kunna skriva en tankekarta måste hen veta hur detta görs, vilket 

föregående arbete med stödord och bildserie har gett goda förutsättningar till.  

8.3.3.3 Textens form 

Textens form behandlar olika typer av texter och dess uppbyggnad samt regler för skrivande.  

 

Exempel 1.  

“Beskriv platsen som Ella och Samir befinner sig på” (Hultén, 2018, s. 78). 

I denna uppgift syns en bild där läromedlets karaktärer befinner sig på en plats där elevens uppgift 

är att beskriva platsen och dess miljö.  

 

Exempel 2.  

“Beskriv hur man gör när man häftar ihop två papper”.(Hultén, 2018, s. 91)  

Eleven ska i denna uppgift skriva en instruktion steg för steg i hur man häftar ihop två papper och 

övar då sin förmåga i att skriva instruerande texter. 

 

Exempel 3. 

“Det var en gång… så börjar många sagor, skriv tre andra exempel på hur en saga kan börja.”  (Hultén, 
2018, s. 91) 

I detta exempel uppmanas eleven att skriva ner alternativ på inledningar vilket tränar eleven i att 

skriva en del av en berättelses uppbyggnad.  
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Exempel 4.  

“Sätt ut punkt och frågetecken på rätt ställe” (Hultén, 2018, s. 70) 

Denna typ av uppgift tränar eleven i regler för skrivande. 

 

8.3.3.4 Söka information 

Söka information innebär uppgifter där det i temat ”skriva” förekommer inslag där eleven måste 

hämta information från olika typer av källor för att kunna skriva en faktatext.  

 

Exempel 1.  

“Hur ska du hitta fakta?” (Hultén, 2018, s. 44)  

I denna uppgift ska eleven skriva en faktatext och ombeds att kryssa för ett sätt som eleven kommer 

söka upp fakta på. Förslagen på källor att söka sin information från är faktabok, intervju, 

undersökning och internet. Eleven tränas därigenom på att söka efter och värdera information från 

en källa. 

8.3.4 Söka information 

I Forma språket förekommer inte “söka information” som en egen del så som det gör med tala, läsa 

och skriva. Däremot, som redovisats ovan, förekommer inslag av informationssök i temana läsa 

och skriva.  

8.4 Sammanfattning 

I läromedlet Forma språket behandlas tre stycken teman, dessa teman är tala, läsa och skriva. I temat 

tala förekom sådant som rör textens innehåll, textens form och metakunskap. I temat läsa förekom 

sådant rörande textens innehåll, textens form, metakunskaper samt söka information. Under 

temat  skriva  förekom uppgifter som behandlade metakunskap, stödstrukturer för textskrivande, 

textens form samt söka information. 

 

8.4.1 Sammanfattning av analysen kopplat till frågeställning 1 och 2 

1.Vilka förmågor i svenska åk 3 prövas och prövas inte i de nationella proven och ett läromedel i 

svenska för årskurs 3?  

2.Hur prövas förmågorna i svenska åk 3 i de nationella proven och hur förekommer förmågorna i 

ett läromedel i svenska för årskurs 3? 

 

1. “formulera sig och kommunicera i tal och skrift” 
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Denna förmåga testas i temana tala, läsa och skriva. I temat tala förekommer förmågan genom att 

eleverna ska samtala om varför det är bra för miljön att kompostera, samtala om skillnaden mellan 

en faktatext och berättelse samt genom att ge muntliga instruktioner. Förmågan testas under temat 

skriva genom att eleverna i skriftlig och muntlig form ska ge och få kamratrespons på en text som 

de har skrivit.  

 

2. “läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” 

Denna förmåga förekommer under temat läsa genom uppgifter där eleverna ska tolka och lokalisera 

information i texter. Eleverna övar dels på att hitta information direkt i texten för att sedan 

framföra den, dels på att läsa mellan rader i en text för att få fram information och tolka den. 

 

3. “anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” 

Denna förmåga förekommer i temat skriva genom att eleverna ska skriva olika typer av genrer 

såsom en instruerande text om hur man häftar ihop två papper. Eleverna ska även ge exempel på 

hur en saga kan inledas. Eleverna övar på förmågan genom att anpassa sitt skrivande och sitt språk 

till det specifika syftet uppgiften uppger. 

 

4. “urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” 

Förmågan urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer lokaliserades i temat tala, läsa och 

skriva. Förmågan förekommer under temat skriva genom att eleverna får öva på skrivregler genom 

att använda stor bokstav och punkt. Samt får eleverna  öva på att göra en tankekarta och ringa in 

stödord. Eleverna övar på förmågan genom att följa skrivregler och urskilja vilka ord som ska 

användas i exempelvis en tankekarta. I temat läsa övar eleverna på förmågan genom att träna på 

alfabetet i olika uppgifter. I temat tala övar eleven på förmågan genom att identifiera ord och 

meningar som är viktiga att använda i en faktatext. 

 

5. “söka information från olika källor och värdera dessa” 

Eleverna får öva på förmågan söka information under temat läsa och skriva. Det övas genom att 

eleven ska kryssa i ett alternativ av hur de ska söka sin information och sedan använda källan för 

att ta reda på information om svenska damlandslaget i fotboll.  

8.5 Sammanfattning av analysen kopplat till frågeställning 3.  

3. På vilket sätt finns det eller finns det inte samstämmighet mellan de nationella proven i 

svenska, ett läromedel i svenska och kursplanens förmågor i svenska för årskurs 3?  

 

I de nationella proven prövas fyra av kursplanens fem förmågor i svenska för årskurs 3, vilket ger 

en bild av att det finns en relativt god samstämmighet mellan de två delarna. I läromedlet 

förekommer och tillåts eleverna öva på alla fem förmågor i svenska årskurs 3 och det finns alltså 
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en god samstämmighet mellan de två delarna. Den förmåga som inte prövas överhuvudtaget i 

nationella proven och som förekommer väldigt lite i läromedlet är söka information, där kan en 

bristande samstämmighet upptäckas. Då läromedlet är en slags “undervisnings och läraktivitet” kan 

det ses som en förberedelse inför nationella proven som är en slags “examinationsform”. 

Läromedlet och de nationella proven har en god samstämmighet då läromedlet övar eleverna och 

på ett sätt förbereder eleverna i mycket av det som prövas i de nationella proven. Nedan följer en 

tabell (se tabell 3) av hur samstämmigheten mellan förmågorna, nationella proven och läromedlet 

ser ut. Ur tabellen går det att avläsa att fyra av sju kategorier är samstämmiga och prövas eller 

förekommer i både nationella proven och läromedlet. Tre av kategorierna prövas eller förekommer 

bara i det ena materialet. Högläsningsstrategier och Läsförståelse prövas bara i de nationella proven. Söka 

information förekommer endast i läromedlet. Inom parentes står i vilket tema kategorierna 

förekommer. Anteckningarna i kolumnerna visar hur eleven prövas i varje kategori där det går att 

finna stora likheter mellan materialen och det som testas. Överlag syns en god samstämmighet 

mellan kursplanens fem förmågor i svenska, nationella prov och ett läromedel i årskurs 3.  

 

Tabell 4. Visar samstämmigheten mellan förmågorna, nationella proven och läromedlet. 

 

Förmåga Kategori Nationella prov Läromedel 

Formulera sig och 

kommunicera i tal 

och skrift 

Metakunskaper (tala) - Egna tankar 

och erfarenheter.  

(tala, läsa, skriva) Egna 

tankar/feedback 

Läsa och analysera 

skönlitteratur och 

andra texter för 

olika syften 

Textens innehåll (läsa) - Analysera text 

genom att lokalisera 

eller tolka 

information 

(tala, läsa) - Analysera 

text genom att lokalisera 

eller tolka information 

 

Högläsningsstrategier (läsa) - Ljuda ord och 

korrigering i läsning 

 

- Läsa och analysera 

skönlitteratur och 

andra texter för 

olika syften 

Läsförståelse (läsa) - Förståelse av 

textens handling 

 

- Anpassa språket 

efter olika syften, 

mottagare och 

sammanhang.  

Textens form  (skriva) Beskriva och 

instruera. Inledning, 

handling, avslut och 

skrivregler 

(tala, läsa, skriva)- 

Beskriva, instruera. 

Inledning, handling, 



 

 38 

- Urskilja språkliga 

strukturer och följa 

språkliga normer 

avslut, faktatext och 

skrivregler 

- Anpassa språket 

efter olika syften, 

mottagare och 

sammanhang 

Stödstrukturer (skriva) Stödord och 

bild för faktatext 

(skriva) Tankekarta, bild, 

stödord 

- Söka information 

från olika källor och 

värdera dessa. 

Söka information 

 

(läsa, skriva) - 

Informationssök genom 

olika källor 
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9 Diskussion 

Enligt forskning som Skolverket (2006, s. 14) hänvisar till har det visats att läromedel har stor 

påverkan på undervisningens riktning och det som behandlas i läromedlen kan komma att spegla 

sig i den “allmänna” undervisningen. Även Ekvall (2001, s. 5) menar att innehållet i ett läromedel 

förmedlar vilken typ av kunskap, färdigheter och attityder som är viktiga att bära med sig. På 

liknande sätt har Almqvist m fl (2019, s. 174) visat att lärares val av vad som ska lyftas fram i 

undervisning till stor del baseras på det de tycker är viktig kunskap och att nya kursplaner gjort att 

lärare justerar i sin undervisning. Utifrån resultaten i denna studie syns det att läromedlet Forma 

språket lägger stort fokus på läs- och skrivfärdigheter, där det förekommer många uppgifter som 

tränar eleven i att skriva faktatexter och berättelser samt att på olika sätt analysera lästa texter. I 

relation till Skolverkets forskning och det Ekvall samt Almqvist m fl menar kan detta tolkas som 

att aspekter ur Forma språket som rör läs- och skrivfärdigheter är viktiga färdigheter och kunskaper, 

som det läggs mycket vikt vid. Om Forma språket används tyder det på att undervisningens riktning 

går mot fokus på läs- och skrivfärdigheter.  

 

Ekvall (2001, s. 5) menar också att läromedelsförfattare förväntas följa den aktuella läroplanen och 

den idé om undervisningen som läroplanen har. I studiens resultat går det att se att kursplanens 

fem förmågor i svenska för årskurs 3 förekommer i läromedlet. Detta tyder på att hänsyn till 

läroplanen har tagits från läromedelsförfattaren och trots att större fokus lagts på vissa av 

kursplanens fem förmågor, har alla förmågor tillåtits ta plats i läromedlet och inte uteslutits. Den 

förmåga som det läggs minst fokus på i läromedlet, och som inte prövas alls i de nationella proven, 

är den som behandlar informationssök. En tolkning som kan göras av detta är att det är en färdighet 

som inte anses lika viktig som de andra, alternativt att det är svårt att pröva förmågan genom 

läromedel eller prov. Däremot kan det inte uteslutas att förmågan förekommer mer i andra 

undervisningssammanhang än just i läromedlet. Enligt Skolverket (2018) är kursplanens omfattning 

för stor för att kunna ha med alla delar i de nationella proven, vilket kan tyda på att ett medvetet 

beslut tagits att utesluta informationssökning. Förmågorna som förekommer och prövas i både 

läromedlet och nationella proven är kopplade till fyra kategorier. Dessa är metakunskap som 

behandlar elevers egna erfarenheter och tankar. Textens innehåll som rör analyser av lästa texter. 

Textens form som behandlar olika textgenrer och hur dessa är uppbyggda samt stödstrukturer där 

eleven övas i att bygga upp texter med hjälp av bilder, stödord eller tankekartor. Gemensamt för 

nationella proven och läromedlet Forma språket är alltså att stora delar av sättet som förmågorna 

förekommer och prövas på är genom att analysera, där även egna erfarenheter och tankar kan 

räknas som en del av ett reflekterande och analyserande verktyg. Ytterligare sätt som förmågorna 

förekommer och prövas på i både nationella proven och läromedlet är genom textbehandling där 

eleven möter och tränar i att kommunicera hur olika textgenrer är uppbyggda. Enligt Skolverket 

(Andersson, 2014, s. 30) är nationella proven ett sätt att tidigt upptäcka elevers kunnande och om 

elever faller ur ramen. En tolkning av studiens resultat är att textanalys och textskrivande anses 
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som viktig kunskap och att det därav finns i både nationella proven och läromedlet. Om en elev 

brister i dessa kunskaper ska det kunna upptäckas för att det ska kunna sättas in insatser. 

 

Turner (2006, s. 57) menar att prov som inte prövar det som står i kursplanen kan bidra till en 

osäkerhet i om eleven har uppnått kursplanens mål. Även Lundqvist och Lidar (2013, s. 86) nämner 

att vissa anser att negativa aspekter av centralt utarbetade prov kan bli att undervisningen inte styrs 

av kursplanen utan istället av provets innehåll. Turner (2006, s. 57) pekar av dessa anledningar på 

vikten av att kursplan, undervisning och bedömning måste vara samstämmiga.  

 

Resultaten i studien visar att fyra av fem av kursplanens förmågor prövas i de nationella proven 

och att alla fem förmågor förekommer i läromedlet. Utifrån detta och vad forskningen visar kan 

slutsatsen dras att de nationella prov som skapas och görs i Sverige stämmer relativt väl överens 

med det som eleverna i årskurs 3 ska få förutsättningar att utveckla vilket gör att undervisningens 

innehåll indirekt styrs mot kursplanen. Med utgångspunkt i studiens resultat innebär detta på 

samma sätt att om läromedlet Forma språket används som en undervisningsaktivitet kommer alla de 

fem förmågorna att förekomma där det ges förutsättningar för eleverna att utveckla dessa. Utifrån 

studiens teori, constructive alignment, är begreppet samstämmighet något som läraren ansvarar för, 

vilket innebär att läraren är den som måste se till att läraktivitet och bedömningsform övar och 

testar eleven i lärandemålen. Teorin menar också att uppgifter som speglar kursplanen och dess 

mål ger eleverna rätt förutsättningar att lära sig det som är tänkt och när de tre delarna är 

samstämmiga sker en djupinlärning (Biggs, 2003, s. 26-27). Constructive alignment diskuterar även 

begreppet mening i lärandet, som något som skapas av eleven själv när denne får möjlighet att utföra 

läraktiviteter som är anpassade efter kursmål, där det utifrån studiens resultat kan tolkas som att 

det ges förutsättning för eleven att skapa mening i lärandet om läraren använder läromedlet i 

undervisning. 

 

Konsekvenserna av samstämmighet mellan olika delar kan kopplas till studier angående 

washbackeffekter, som visat att dessa blir positiva om prov är baserade på lärandemål. Det vill säga 

att läraktiviteter som anpassas till prov kan få positiv effekt om proven speglar kursmål (Bailey, 

1996, s. 276). Larsson (2018, s. 86) visar i sin studie att washbackeffekter av nationella prov i 

svenska blir att vissa lärare använder material som ska förbereda eleverna för proven. Utifrån denna 

studie skulle Forma språket i undervisning fungera som en bra läraktivitet och förberedelse inför 

nationella prov. Det finns förutsättning för positiva washbackeffekter av nationella proven då 

förmågor som eleverna ska få förutsättningar att utveckla förekommer i läromedlet och i proven.  
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10 Konklusion 

Studiens resultat visar på att fyra av fem förmågor tas upp i både läromedlet och nationella proven. 

Den femte förmågan söka information prövas inte i de nationella proven och endast ett fåtal gånger 

i läromedlet. I och med att söka information inte prövas respektive prövas väldigt lite i nationella 

proven och läromedlet bör detta kompletteras på något sätt i undervisningen för att eleverna ska 

få öva på alla förmågor i ungefär lika stor utsträckning. Detta bör göras eftersom att eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla alla förmågor som tas upp i läroplanen. Det finns god 

samstämmighet mellan alla tre delar. Dock brister samstämmigheten lite mellan de fem förmågorna 

och nationella proven på grund av att förmågan söka information inte prövas i proven. Eftersom 

att förmågan inte testas går det inte att utifrån nationella proven få en bild av om eleverna klarar 

den förmågan. Läraren måste alltså testa förmågan söka information på andra sätt i undervisningen. 

För vidare forskning hade det varit intressant att i läromedel undersöka vilka förmågor som det 

läggs störst fokus vid och varför.  För att undersöka varför det läggs störst fokus vid vissa förmågor 

i läromedel hade det varit intressant att höra författarens tankar kring valet av förmågorna som 

förekommer i läromedlet.  
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