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The aim of this study has been to examine if there is alignment between the national exam for 

writing in Swedish – ages 9 to10 – and main study materials for writing in Swedish intended 

for the school years leading up to the test. This study also aims to compare two different 

learning materials writing assignments with one another to find possible similarities and 

differences. The study focuses on writing assignments in one traditional (printed) textbook 

series and one digital study material. The material is analyzed according to Ivaničs theory 

about discourses of writing and learning to write. The results are compared to answer the 

following questions: 

1. In what way is there, or is there not, alignment – based on Ivanič’s theory of writing 

discourses– between the writing assignments in the national exam for ages 9 to 10, and 

the writing assignments found in printed and digital study materials? 

 

2. What are the similarities and the differences between the writing assignments in the 

printed and digital study materials based on Ivanič’s theory of writing discourses? 

 

The results show that there is some alignment between the writing assignments in the national 

exam and the study materials, however not a high one. The printed study material has a higher 

alignment than the digital one. The results also show that there are similarities between the 

writing assignments in the printed and the digital study materials. They both focus a lot on a 

skills and genre discourse. However, there are a lot of differences. The printed study material 

contains a process discourse while the digital study material does not. The printed material 

also contains more hybrids containing a combination of writing discourses. 

 

Key words: Alignment, discourse analysis, Ivanič, national exam, study material, writing 

assignment 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Kan man lära sig skriva? Jag förmodar det. Kanske kan man lika litet tala om en 

medfödd skrivarförmåga som om en medfödd talang att snickra stolar. Övning, 

arbete, är här som på varje område den enda säkra metoden.  (Lagercrantz, 1996: 33) 

I ett samhälle där vikten av att kunna skriva ständigt gör sig påmind, inte minst i skolan, 

spelar skrivandet en viktig roll i deltagandet av den demokrati vårt samhälle vilar på. I skolan 

är skrivande inte en förmåga som endast spelar roll i ämnet svenska, den är även viktig att 

besitta för att kunna uttrycka sig skriftligt i alla ämnen. Trots att förmågan att kunna läsa och 

skriva spelar en avgörande roll för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle 

(Läsdelegationen, 2017) visar nationella undersökningar och utvärderingar på en nedåtgående 

trend i elevers kunskapsförmågor i ämnet svenska (Utbildningsdepartementet, 2014: 

6).  Nationella provet i ämnet svenska är just ett sådant test där elevernas förmåga att läsa och 

skriva prövas och som ger underlag för att kunna analysera i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls (Skolverket, 2017). Men hur förbereds eleverna inför proven för att 

få alla förutsättningar att lyckas? Vilka möjligheter får eleverna att öva på skrivande, som 

lyrikern och litteraturvetaren Olof Lagercrantz (1996) i citatet ovan menar är ”den enda säkra 

metoden”? (Ibid: 33) 

Samhällsdebatten om de nationella proven och till hur stor del de bör agera betygs- och 

bedömningsunderlag har varit extra uppmärksammad under hösten 2017. Den 15 oktober 

beslutade riksdagen att de nationella proven ska ha ännu mer inflytande över betygsättningar 

än tidigare. ”De nationella proven, de är bra prov. De speglar verkligen bredden och djupet i 

kursplanerna och lärarna ska beakta det eleverna visar vid de nationella proven” säger Anna 

Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, i en intervju till SVT nyheter angående de 

nationella provens stärkta inflytande (SVT nyheter, 2017). 

Men det är inte alla som håller med om att de nationella provens kvalité är så pass bra att de 

kan väga tungt som bedömningsunderlag. Läraren och bedömningssforskaren Per Måhl anser 

att prov ska styra utbildningens innehåll och utförandet, det som kallas ”teaching for the test”, 

men menar vidare att de nationella proven håller för låg nivå och att de inte är konstruerade 

för att stärka de positiva effekterna av ”teaching for the test”, bland annat på grund av deras 

sekretess (Olsson, 2017: 12). Denna studie ämnar undersöka hur väl elever i årskurs 1-3 

förbereds inför nationella provets skrivdelar utifrån ett tryckt och ett digitalt läromedel. Detta 



2 

 

besvaras genom att undersöka huruvida det förekommer koppling, så kallad alignment mellan 

de olika läromedlen när det kommer till vilken typ av skrivande (Ivanič, 2004) som praktiseras 

genom dess användning. 

Skolverket har fått i uppdrag av Regeringen att digitalisera de nationella proven, detta skrevs i 

propositionen 2017/18:14, Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala (Regeringen, 2017) 

där det också framgår att syftet med digitaliseringen är ökad likvärdighet och effektiv 

hantering. De nationella proven kommer därför avidentifieras och rättas av någon annan än 

den undervisande läraren. (Regeringen, 2017). I en tid och skola där digitalisering får ett allt 

större inflytande har även många av läromedelsförlagen tagit fram läromedel som endast finns 

tillgängliga digitalt. Den tryckta läroboken har dock fortfarande övertaget om marknaden men 

de digitala läromedlen blir allt vanligare. Vi vill därför med denna studie undersöka vad det 

finns för möjliga likheter eller skillnader mellan tryckta och digitala läromedel för 

skrivundervisning i Svenska åk 1-3.  

Lärarna Camilla Askebäck Diaz och Lena Gällhagen är författare till boken Surfplatta i 

undervisningen” (2015) där de skriver om hur tekniken och nu även surfplattan har fått en 

större plats i skolan under de senaste åren. Några av de positiva aspekterna av att arbeta med 

surfplattor i klassrummet menar författarna (ibid: 16-17) är att olika applikationer kan bidra 

till motivation hos eleverna genom att de får snabb respons/belöning och möjlighet till 

utmaningar. Hur är det då med innehållet i dessa applikationer?  

Trots att surfplattan används allt mer i skolan visar siffror på att tryckta läromedel dominerar 

skolmarknaden med över 96% (NE.se, 2017). Det är få lärare som väljer att arbeta utan 

läroböcker och det är en stor andel som planerar undervisningen efter dem, detta visar 

forskning från både Sverige och Norge (Calderon, 2015). Att planera undervisningen efter 

läroböckernas innehåll ställer också höga krav på läraren att se till att dessa uppfyller målen 

som står skrivna i läroplanen. Att läroböckerna utger sig för att vara skrivna eller anpassade 

efter innehållet i en viss kursplan är ingen garanti för att täcka allt (ibid.). Att granska 

innehållet i olika läromedel har dock visat sig vara ett tidskrävande arbete för en del lärare och 

andra menar att de blir begränsade rent ekonomiskt i fråga om val av läromedel, detta visar en 

undersökning som lärarnas riksförbund gjort (Lärarnas riksförbund, 2012). Vår förhoppning 

med denna studie är att ge en inblick i ett tryckt och ett digitalt läromedels innehåll genom att 

jämföra dessa med hjälp av Ivaničs (2004) skrivdiskurser.   
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Den här undersökningen intresserar sig för skrivuppgifterna i det nationella provet som äger 

rum i årskurs tre och om två vanligt använda läromedel innehåller skrivuppgifter som liknar 

dessa. Denna studie undersöker huruvida det finns en tydlig koppling (alignment) mellan det 

som testas i det nationella provets skrivdelar och det eleverna får möjlighet att praktisera 

genom skrivundervisande uppgifter i ett tryckt och ett digitalt läromedel. Hela 

läromedelsserierna (från årskurs 1-3) undersöks för att ta reda på vilka skrivuppgifter som 

eleverna getts möjlighet att praktisera genom läromedlen inför det nationella provet i årskurs 

3. För att undersöka vilken syn på skrivande som förekommer i det nationella provets 

skrivdelar och läromedlens skrivundervisande uppgifter används Ivaničs (2004) teori om olika 

syn på skrivande (skrivdiskurser). Vår studie ämnar bidra med en viss förståelse för hur olika 

läromedel kan förbereda eleverna inför ett prov genom att undersöka om det förekommer 

koppling (alignment) mellan dessa. Då nationella provet även ska digitaliseras är det av 

intresse att ett av läromedlen som undersöks är digitalt. 

 

Vidare undersöks även likheter och skillnader mellan det tryckta och det digitala läromedlets 

skrivuppgifter utifrån vilken syn på skrivande (skrivdiskurser) som uppgifterna bygger på. 

Detta görs, ur ett didaktiskt perspektiv
1
, i syfte att se hur lika eller olika det tryckta och det 

digitala läromedlet kan vara trots att de är baserade på samma läroplan. Att undersöka ett 

tryckt och digitalt läromedel är av intresse då det första kan anses vara mer traditionellt och 

det är något som ännu dominerar skolmarknaden. Medan det andra börjar bli ett allt vanligare 

inslag i våra skolor och kan, i och med det allt mer digitaliserade innehållet i läroplanen 

Lgr11, ses som mer modernt.   

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns koppling (alignment) mellan 

skrivuppgifterna i det nationella provet för ämnet svenska och två olika läromedelsserier för 

årskurs 1-3 samt hur dessa två läromedelsserier skiljer sig från varandra.   

  

                                                           
1
 Didaktik handlar om analysen och förståelsen för vilka faktorer som påverkar undervisning och lärande. 

(Skolverket, 2016) 
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Forskningsfrågor: 

1. På vilket sätt finns det, eller finns det inte alignment – utifrån Ivaničs teori om 

skrivdiskurser – mellan skrivdelarna i det nationella provet i årskurs tre och 

skrivuppgifterna i ett tryckt och ett digitalt läromedel? 

 

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan innehållet i det tryckta och det digitala 

läromedlets skrivuppgifter utifrån Ivaničs teori om skrivdiskurser? 

Frågeställningarna besvaras genom analys av materialet och jämförelse mellan resultaten. 

Första forskningsfrågan besvaras i analysens första del och andra forskningsfrågan besvaras i 

analysens andra del.  
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2. Teori 

 

I denna studie undersöks huruvida det finns tydliga kopplingar eller inte mellan ett nationellt 

kunskapsprovs skrivdelar i ämnet svenska och två läromedels skrivundervisande 

uppgifter.  Detta besvaras med hjälp av begreppet alignment som förklaras nedan, under 

rubriken med samma namn. Genom att ta reda på vilken syn på skrivande det nationella 

provets skrivdelar innehåller och om läromedlen innehåller liknande uppgifter (inom samma 

skrivdiskurser) besvaras frågan om det finns alignment mellan vad som praktiseras och vad 

som testas/bedöms. För att undersöka detta används språkforskaren Roz Ivaničs teori 

Discourses of writing and learning to write (2004) som identifierar sex olika syn på och 

uppfattningar om skrivande (skrivdiskurser).  

Denna teori används även för att besvara studiens andra syfte, nämligen huruvida 

skrivuppgifterna i ett tryckt och ett digitalt läromedel, som är baserade på samma läroplan, 

liknar varandra eller skiljer sig åt utifrån vilka skrivdiskurser som går att identifiera i dem. 

Ivaničs teori används då den passar bra för syftet och gör det möjligt att analysera materialet. 

Teorin är dock skriven på engelska och grundar sig på forskning av anglosaxisk pedagogik 

vilket gör att en viss risk finns för att exakt samma föreställningar inte existerar inom Sveriges 

utbildningsorgan. Vi känner oss trots detta trygga i valet av teori då flera svenska studier 

redan bedrivits utifrån den.  

2.1 Alignment 
 

Begreppet alignment kommer från engelskan och i Norstedts stora svensk-engelska ordbok 

(2000) översätts alignment till "placering i [rak] linje; utstakning; rätning; inriktning; 

trimning”. I undervisningssammanhang används begreppet, enligt professorn i pedagogik 

Christian Lundahl (2014: 97-98) för att synliggöra relationen mellan mål, undervisning och 

bedömning. Utbildningspsykologen John Biggs var en av dem som började använda 

begreppet, i något modifierad version constructive alignment, inom just utbildning (Biggs & 

Tang, Teaching for quality learning at university: what the student does, 2011). Biggs 

använder constructive alignment för att belysa huruvida undervisningsaktiviteter hänger ihop 

med bedömningsuppgifter. Han jämför bedömning inom undervisning med bedömning i 

vardagen; om ett barn ska lära sig knyta skorna så bedöms dennes prestation inte på hur väl 

den knyter i jämförelse med jämnåriga barn utan hur väl den knutit själva knuten (2011: 98). 
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Huruvida alignment finns beror alltså på om det finns en tydlig överensstämmelse mellan 

bedömningsuppgiften och undervisningen, i jämförelse med att exempelvis bedöma efter hur 

eleven presterat jämfört med sina klasskamrater.  

 

2.2 Skrivdiskurser (Discourses of writing and learning to write) 
 

Språkforskaren Roz Ivanič, som främst är verksam i Storbritannien, har arbetat fram teorin 

Discourses of writing and learning to write (2004) där hon presenterar sex olika 

skrivdiskurser som hon menar bland annat kan användas för att identifiera vilka uppfattningar 

om skrivande läromedel innehåller. Begreppet diskurs, menar Ivanic används för att 

identifiera olika sätt att tänka, värdera, tro och agera på som förekommer inom en viss social 

grupp. Begreppet skrivdiskurs syftar därför på olika sätt att tänka kring och värdera skrivande, 

skrivundervisning och bedömning av skrivande (ibid: 224). Under arbetet att identifiera olika 

skrivdiskurser använde sig Ivanič av modellen A multi-layered view of language (se figur.1 

nedan) som innehåller fyra olika sätt att se på språk (språklager), baserade på tidigare 

språkforskning. 

2.2.1 Språkets fyra lager 

 

 
Figur.1 Figur efter Ivanič (2004: 223) A multi-layered view of Language. Översatt och utformad av 

författarna.  
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Modellen är uppbyggd av fyra så kallade lager, där varje lager baseras på en speciell språksyn 

som bygger på det tidigare lagret. Längst in befinner sig den smalaste språksynen och längst 

ut den bredaste (ibid: 222-223). De fyra olika lagren är: 

1. Text 

2. Kognitiv process 

3. Skrivhändelse 

4. Sociokulturell och politisk kontext 

 

Språksynen inom det innersta och smalaste språklagret text handlar om språkets uppbyggnad 

och innehåll, avskild från kontext. Korrekt struktur och meningsbyggnad i text, skriftlig eller 

multimodal, är av intresse. Denna språksyn ses ofta vid studier av språk gjorda med hjälp av 

datorer då det maskinellt går att studera olika delar som text byggs upp av (ibid: 222-223). 

Det språklager som omsluter text-lagret, nämligen kognitiv process, har en något bredare syn 

på språk än det föregående lagret. Språksynen inom detta lager inkluderar den mentala 

processen som pågår hos den som producerar och den som ska förstå språk. I jämförelse med 

det inre lagret där språk ses som ett objekt, intresserar sig denna språksyn för språkandet, det 

mentala, meningsskapandet av språk. Studier inom denna språksyn undersöker ofta vilka 

strategier och kognitiva processer som är involverade vid användning av språk (ibid: 223). 

 

Det tredje språklagret, skrivhändelse, har en syn på språk utifrån syftet språket har beroende 

på vilken social kontext eller social interaktion det används i. Vad som sker vid 

kommunikation är av intresse för studier inom denna språksyn (ibid: 223-224). Det yttersta 

språklagret, sociokulturell och politisk kontext, har också den bredaste språksynen. Precis som 

namnet på lagret avslöjar är det sociokulturella och politiska sammanhanget som språket 

används i av intresse. Av vem och för vilken mottagare används språket, vilka 

kommunikationsmedel finns tillgängliga? Språkliga mönster som vittnar om 

maktförhållanden, privilegier och strukturer lyfts fram i studier inom detta språklager (ibid: 

224). 

 

Utifrån dessa fyra språklager har Ivanič kunnat identifiera sex olika skrivdiskurser som har 

utgångspunkt i ett eller flera av dessa språklager. De sex skrivdiskurserna presenterar Ivanič i 

ett analytiskt ramverk, Discourses of writing and learning to write (se figur.2 nedan). Det 

innefattar skrivdiskursernas olika föreställningar om; skrivande, att lära sig skriva, didaktiska 

tillvägagångssätt och bedömningskriterier av skrivande (ibid: 224). 
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2.2.2 Diskurser om skrivande 

 
Figur.2 Figur efter Ivanič (2004: 225) analytiska ramverk Discourses of writing and learning to write. Översatt och utformad av författarna.  
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Det analytiska ramverket avläses från vänster till höger. Den första kolumnen är döpt till 

Diskurser och listar de sex olika skrivdiskurserna uppifrån och ner som följer: 

1. Färdighetsdiskursen 

2. Kreativitetsdiskursen 

3. Processdiskursen 

4. Genrediskursen 

5. Diskursen om sociala praktiker 

6. Den sociopolitiska diskursen 

 

Varje skrivdiskurs avläses sedan åt höger där det framgår vilket eller vilka språklager den är 

baserad på, vad den innefattar för uppfattningar om; skrivande, att lära sig skriva, didaktiska 

tillvägagångssätt och bedömningskriterier. I den andra kolumnen som listar de olika 

språklagren syns en streckad pil mellan text- och skrivhändelse-lagret, detta indikerar att det 

finns en förbindelse mellan dessa lager då textstruktur även är av vikt inom skrivhändelsen 

(ibid: 227). I den tredje kolumnen listas vilka föreställningar om skrivande de olika 

skrivdiskurserna har. Den fjärde kolumnen innehåller skrivdiskursernas olika föreställningar 

om att lära sig skriva. I den femte kolumnen står det vilket didaktiskt tillvägagångssätt som 

används inom varje skrivdiskurs. Som tidigare nämnts handlar didaktik om vilka faktorer som 

påverkar undervisning och lärande (Skolverket, 2016) och Ivanič har tagit fasta på huruvida 

uppfattningar inom skrivdiskurserna anser att undervisning och lärande bör ske explicit, 

implicit eller ”genom (research) undersökning”. Explicit menar hon handlar om att 

undervisning och lärande sker genom en viss undervisning medan implicit och genom 

undersökning inte nödvändigtvis kräver en viss typ av undervisning för inlärning (2004: 226). 

Den sista kolumnen, längst till höger, handlar om vilka bedömningskriterier som står till 

grund för huruvida skrivande inom en viss skrivdiskurs anses vara bra eller inte. 

 

Utöver enskilda skrivdiskurser menar Ivanič att kombinationer av två eller flera 

skrivdiskurser är vanligt förekommande då flera skrivdiskurser till viss del baseras på samma 

språklager. Detta kallar hon diskurshybrider (ibid: 224). Nedan redovisas varje skrivdiskurs 

var för sig i samma ordning som de presenteras i figur.2.  

 

1. Färdighetsdiskursen. Det språklager som denna diskurs är baserat på är text. Det betyder att 

denna diskurs har den producerade texten i fokus. Vilken kontext texten skrivs i, syftet med 

texten eller vilken typ av text som skrivs anses inte vara av vikt. Skrivande handlar inom 
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denna diskurs om: Att kunna applicera grammatiska regler, rättstavning, interpunktion, 

meningsbyggnad och relationen mellan ljud och bokstav. Det didaktiska tillvägagångssättet 

som används för att undervisa skrivande är explicit undervisning där korrekt stavning, tydlig 

handstil och dylikt är av stor vikt (ibid: 227-228). 

2. Kreativitetsdiskursen. De språklager som denna diskurs är baserat på är text och kognitiv 

process. Inom denna diskurs är alltså den producerade texten och textens innehåll av intresse, 

som anses vara producerat med hjälp av skribentens kreativitet. Inom denna diskurs är det 

didaktiska tillvägagångssättet att implicit motivera eleven till att skriva så mycket som möjligt 

genom att uppmuntra skrivande om saker som intresserar den. Att vara noggrann, stava rätt 

och skriva fint anses inte vara så viktigt utan skrivandet tros bli bättre ju mer skribenten övar 

sig på att skriva, vilket den kommer göra om den blir motiverad till det (ibid: 229-230). 

3. Processdiskursen. De språklager som denna diskurs är baserad på är kognitiv process och 

skrivhändelsen. Denna diskurs intresserar sig för det mentala och praktiska arbetet som sker 

före, under och efter skrivandet. Det är alltså själva skrivprocessen som är i fokus, inte den 

producerade texten. Det didaktiska tillvägagångssättet är att explicit undervisa om alla steg i 

den kognitiva och praktiska processen som skrivandet anses innehålla; planeringen, 

produceringen och bearbetningen av texten (ibid: 231). 

 

4. Genrediskursen. De språklager som denna diskurs är baserad på är text och skrivhändelsen. 

I likhet med färdighetsdiskursen är uppbyggnaden av en text viktig men inom denna diskurs 

anses uppbyggnaden vara annorlunda beroende på texttyp. Olika texttyper är alltså i fokus och 

hur de är strukturerade beror på vilken kontext och situation de skrivs i och för vilket syfte. 

Det didaktiska tillvägagångssättet inom denna diskurs är att explicit undervisa hur olika typer 

av text är uppbyggda och hur text produceras beroende på vilken typ av genre den tillhör 

(ibid: 232). 

 

5. Diskursen om sociala praktiker. Det språklager som denna diskurs framförallt är baserad på 

är skrivhändelsen. Skrivande anses inom denna diskurs vara en typ av kommunikation som är 

beroende av social kontext och sociala syften. Någonting kommuniceras via skrivande som 

agerar verktyg för social praktik inom begreppet läskunnighet som uppfyller sociala mål i 

människors liv. Allt skrivande som förekommer i olika sociala och kulturella sammanhang är 

en typ av kommunikation. Det didaktiska tillvägagångssättet varierar beroende på målet med 

undervisningen. Språkets funktionalitet kan undervisas och läras explicit medan 
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kommunikation bör läras implicit genom deltagande i sociala, autentiska sammanhang med en 

tydlig mottagare och i syfte att förbereda för livet utanför skolan. Skrivande anses även kunna 

läras genom att eleven agerar ”etnografer” och själv undersöker vad som krävs för att texten 

ska uppfylla sitt syfte (ibid: 234-235). 

 

6. Den sociopolitiska diskursen. Det språklager som denna diskurs är baserad på är 

sociokulturell och politisk kontext. Text anses alltid bära på spår av den sociopolitiska 

kontexten som den skapats i därför att människor (även barn) inte står utanför samhället och 

därmed inte heller politiken. I och med att det redan finns maktförhållanden i samhället anses 

skrivande förmedla dessa vidare då den som utför det har en viss position i en sociopolitisk 

kontext. Därför kommer skribenten skriva utifrån vad som anses vara accepterat utifrån 

dennes identitet. Det didaktiska tillvägagångssättet inom denna skrivdiskurs handlar om att 

explicit göra eleven medveten om detta så att den kan få ett kritiskt förhållningssätt till de 

konventioner som redan finns. På så vis kan eleven utveckla sin språkmedvetenhet och sitt 

skrivande genom deltagande i diskussioner kring exempelvis hur olika typer av formuleringar 

kan få konsekvenser för hur verkligheten porträtteras (ibid: 237-239). 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras den forskning som gjorts tidigare, när det kommer till alignment 

och där man undersökt elevers skrivande i olika sammanhang utifrån Ivaničs discourses of 

writing and learning to write (2004). Annan forskning, där fokus legat på elevers skrivande i 

de lägre årskurserna, har också bedömts som relevant för denna studie. Dessa presenteras 

kortfattat nedan. 

3.1 Forskning om alignment   
 
I vår studie undersöker vi samstämmigheten (alignment) mellan skrivuppgifterna i två 

läromedelsserier och nationella provets skrivdelar, detta i likhet med David Rosenlund 

(2011), lektor i historia, som undersöker samstämmigheten mellan historia A och lärares prov 

och uppgifter (alignment) i sin licentiatsuppsats. Syftet med Rosenlunds (ibid.) studie är bland 

annat att undersöka i vilken utsträckning synen på ämnet historia som framträder i kursplanen 

delas av lärare eftersom dessa fungerar som en länk mellan kursplanen och eleverna (ibid: 

17). För att nå detta undersöker Rosenlund bland annat ”[v]ilken är graden av samstämmighet 

mellan lärarnas bedömningar och kursplanen? [och] [h]ur kan graden av samstämmighet 

karaktäriseras och förklaras?” (ibid.). Sammanfattningsvis kommer Rosenlund (2011) fram 

till att samstämmigheten mellan det lärarkonstruerade materialet och de mål och kriterier som 

anges i kursplanen är lågt då lärarna uppfattar att innehållet i historia A ska yttra sig på ett sätt 

medan kursplanen menar något annat. Lärarna ser exempelvis historia A som en 

orienteringskurs där eleverna ska tillgodogöra sig en given historia, medan kursplanen 

betonar, utöver faktakunskaper, även färdigheter, nutidsförståelse och kunskap om historia 

som en konstruktion (ibid: 189).  

3.2 Forskning utifrån Ivaničs (2004) skrivdiskurser 
 
Språkforskaren och lektorn Anne Palmér (2013) analyserar vilka av Ivaničs (2004) 

skrivdidaktiska diskurser som ligger bakom gymnasieskolans nationella prov. Vi har, i vår 

studie, analyserat nationella prov för årskurs tre utifrån Ivanič (ibid.), varför Palmérs studie 

blir relevant för att diskutera i vår resultatdiskussion. I sin studie fokuserar Palmér (2013) på 

”värderingar, uppfattningar och praktiker relaterade till skrivkompetens och 

skrivundervisning” (ibid: 5). Texterna som analyseras speglas mot de tre diskurserna: 

Processdiskursen, genrediskursen och diskursen om sociala praktiker (ibid.). Palmér (2013) 
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kommer sammanfattningsvis fram till att det inte finns några vattentäta skott mellan de olika 

diskurserna, utan proven kan istället ha inslag av flera diskurser, vilket ”visar att de nationella 

proven skulle kunna betecknas som skrivdidaktiska hybrider
2
 […]” (ibid: 9), något vi också 

har kunnat identifiera i vår studie. Resultatet av Palmérs studie visar även att det är en variant 

av diskursen om sociala praktiker som är den diskurs som står sig starkast i de nationella 

skrivproven för gymnasiet (ibid.). 

I artikeln Exploring children´s discourses of writing undersöker professor Andrew Lambirth 

(2016), med hjälp av en enkätundersökning
3
, vilka uppfattningar om skrivande och att lära sig 

skriva som elever från sjutton olika grundskolor i södra England har (Lambirth, 2016:215). 

Till sin hjälp använder han sig utav Ivaničs (2004) diskurser om skrivande och att lära sig 

skriva i syfte att tolka elevernas föreställningar om vad som anses vara socialt accepterat 

gällande de värderingar och övertygelser om skrivande och att lära sig skriva som förekommer 

i deras skolor (Lambirth, 2016:215). Studiens fokus ligger på färdighets- och 

kreativitetsdiskursen då det var dessa som identifierades i materialet, i sin analys introducerar 

han även en ny diskurs, som han kallar ”compliance discourse” fritt översatt till 

”foglighetsdiskurs”, som är en förlängning av färdighetsdiskursen och som används för en 

vidare förståelse av elevernas svar (ibid.). Materialet som analyseras i studien är elevsvar och 

sammanfattningsvis visade det sig att uttrycken eleverna använde går att identifiera inom 

färdighets- och foglighetsdiskursen, något som elevernas lärare inte tyckte var konstigt då de 

själva menar att deras undervisning präglas av dessa diskurser (ibid:230). Vidare menar 

Lambirth (2016) att synen på skrivande inom dessa diskurser är utbredd bland barnen i studien 

och att ideologin bakom skrivande i skolan och barnets plats och identitet som ”literacy 

learners” bygger på dessa diskurser, varför skrivande kan komma att bli en ointressant 

handling och en teknisk övning (ibid:230). Att fokus ligger på elevers skrivfärdigheter är 

något som uppmärksammats även i vår studie, framför allt i årskurs 1, Lambirths studie 

kommer därför diskuteras i resultatdiskussionen.
 
 

Lärarstudenterna Ida Backström och Johanna Karlsson Falk (2017) undersöker, i sitt 

självständiga arbete ”Man kan döda genom att göra det formellt” – En intervjustudie av sju 

lärares skrivdiskurser i årskurs 3, bland annat vilka skrivdiskurser som kan urskiljas i lärares 

uppfattningar om skrivundervisningen och hur dessa troligen kan komma att påverka 

                                                           
2
 Ivanič (2004) menar att de sex olika diskurserna sällan förekommer i isolerade former utan kan förekomma 

som en hybrid, en blandning mellan två eller flera diskurser (Ivanič 2004, s.224) 
3
 Undersökningen genomförders mellan 2013 och 2015 och eleverna som deltog var 4,5 och 11 år gamla 

(Lambirth 2016, s.219). 
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skrivundervisningen i årskurs 3. Utifrån intervjuer med sju lärare
4
 framkommer det att 

diskursen om sociala praktiker är den diskurs som fått högst utfall när det kommer till lärarnas 

uppfattning om skrivande och en av lärarna menade då att ”budskapet i texten är viktigt” 

(Backström et al., 2017:12). Följt av diskursen om sociala praktiker är kreativitetsdiskursen 

och genrediskursen vanligt förekommande och lärarna menar då ”att skrivandet påverkas av 

elevernas förmåga att komma på en handling som också följer texttypens struktur” (ibid.). De 

lärare som kopplade skrivundervisningen till färdighetsdiskursen lyfte fram, i sina intervjuer, 

de kunskapskrav som ska uppfyllas av eleverna när de skriver nationella proven. Då vi, i vår 

studie, analyserar nationella proven och vilka diskurser som förekommer i dessa är denna 

studie relevant för diskussion. 

  

                                                           
4
 Lärarna som deltog i undersökningen har alla haft minst en årskurs 3 där de nationella proven har genomförts 

efter publiceringen av den nya läroplanen 2011 (Backström et al., 2017, s.8). 
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4. Material  

 

I detta kapitel presenteras det material som ligger till grund för den analys som gjorts i denna 

uppsats. Inledningsvis görs en presentation av urvalet, därefter presenteras materialet kort i en 

tabell och slutligen följer en lite djupare presentation av materialet. 

4.1 Materialpresentation 
 

Under insamlandet av materialet låg fokus på att få tag på vanligt använda läromedel som var 

så nya på läromedelsmarknaden som möjligt då de nationella proven följer den senaste 

läroplanen. Eftersom undersökningen ämnar undersöka både tryckta och digitala läromedel 

var ett krav att det digitala läromedlet inte skulle finnas i tryckt format utan endast vara 

framtaget för digital användning. 

För att ta reda på vilka läromedel som både är vanligt använda i skolor och relativt nya har 

läromedelsföretagens branschorganisation Svenska Läromedel och Sveriges största 

upphandlare av läromedel för grundskolan LäroMedia bokhandel kontaktats. Tack vare 

samlad information från dessa parter landade vi i den tryckta läromedelsserien ZickZack för 

skrivundervisning årskurs 1-3 och det digitala läromedlet Qnoddarnas värld för årskurs 1-3. 

Tre olika nationella prov (från läsåren 12/13, 13/14, 14/15) har insamlats genom kontakt med 

Skolverket, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och en grundskola i 

Stockholm. Nedan presenteras det insamlade materialet kort i tabellform. 
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Tabell.1 Presentation av materialet 

 

Tabellen avläses kolumnvis från vänster till höger. I den första kolumnen står materialets 

olika titlar, vidare i kolumn två står det förlag som materialet är utgivet hos, i kolumn tre står 

utgivningsåret för respektive material och i kolumn fyra står sidantalet. I kolumn fem står den 

sammanlagda summan av de uppgifter respektive material innehåller och i kolumn sex står 

antalet uppgifter som bedömts som skrivuppgifter. Det är exempel från dessa skrivuppgifter 

som presenteras vidare i kapitlet för resultat och analys. Nedan följer en vidare presentation 

av materialen. 

 

Tre nationella prov i svenska för årskurs 3 

Nationella provet är ett obligatoriskt prov som genomförs på alla skolor i Sverige i årskurs 3, 

6 och 9. Proven är till för att fungera som stöd för lärare i deras samlade bedömning och 

betygssättning och är alltså inte examensprov. I årskurs 3 prövas elevernas kunskaper i 

ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk, varje prov omfattas av 7-8 uppgifter 
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(A-G/H) där elevernas kunskaper testas i förhållande till kunskapskraven för respektive ämne. 

(Skolverket, 2017)  

I denna undersökning ligger fokus på ämnet svenska och skrivundervisning specifikt, varför 

det endast är skrivuppgifterna i tre nationella prov i Svenska för årskurs 3 som analyserats. 

Skrivuppgifterna är två till antalet där eleverna förväntas skriva en berättelse (delprov F/G) 

och en faktatext (delprov H). Delprov F/G består av en skrivuppgift som bedöms på två sätt, 

därför har uppgiften dubbelbeteckningen F/G. Vid bedömning av nationella proven ska det 

tydligt framgå vilka delar eleverna klarat och inte klarat varför vi valt att analysera 

skrivdelarna var för sig, istället för att slå ihop dem och analysera dem som en uppgift. De 

prov som valts ut för analys är proven för läsåren 12/13, 13/14 och 14/15. Då de nationella 

proven är belagda med sekretess i tre år så kommer exempel endast att tas från de två äldsta 

proven (12/13 & 13/14) där sekretessen är släppt.  

ZickZack  

ZickZack är ett basläromedel
5
 i ämnet svenska från förlaget Sanoma utbildning som riktar sig 

till elever i förskoleklassen och årskurs 1-6. Läromedlet för årskurs 1-3 utgår från målen ur 

det centrala innehållet för svenska i Lgr11 och består av flera böcker som alla är skrivna av 

läroboksförfattarna Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland. De böcker 

i ZickZack-serien som är föremål för denna studie är ZickZack Bokstäver (Fällman-Bajagic et 

al, 2015a), ZickZack Läs- och skriv (ibid, 2015b), ZickZack Skrivrummet Åk 2 (ibid, 2016) och 

ZickZack Skrivrummet Åk 3 (ibid, 2017). 

 

Böckerna i ZickZack-serien för årskurs 2 och 3 är uppbyggda efter genrepedagogiken
6
 och är 

därför uppdelade i olika kapitel där man i varje kapitel utgår från en modelltext, dessa kapitel 

är i sin tur uppdelade i fyra olika steg. I steg ett läser och arbetar eleverna med en given text, i 

steg två tittar dem på språket, i steg tre övar de och skriver tillsammans och i steg fyra skriver 

de slutligen en egen text inom den angivna genren. Fokus för analys har därför i huvudsak 

legat på de uppgifter som ingår i steg tre och fyra, då dessa fokuserar på skrivande. I enskilda 

                                                           
5
 ”Begreppet "basläromedel" användes […] av Statens Institut för läromedel, SIL, som granskade SO-läromedel. 

Basläromedel innefattade läroböcker som kursböcker, textböcker och bibeln, men även talböcker och 
arbetsinstruktioner.” (Sandström, 2015) 
6 Susan Nieland (i Hjorth, 2015), en av författarna till läromedlet ZickZack menar att modellen genrepedagogik 

enkelt uttryckt går ut på att ”bryta ner språket i en text i dess beståndsdelar för att förstå vad som utmärker en 
viss genre.” (Hjorth, 2015:5) 
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fall har uppgifter i steg två också analyserats då dessa också bedömts som skrivuppgifter 

utifrån uppgiftens utformning. Syftet med analysen har varit att endast utgå från det material 

som eleverna får tillgång till varför en lärarhandledning inte använts i analysen av ZickZack. I 

boken ZickZack. Åk1, Läs & Skriv (2015b) är denna stegvisa uppdelning inte lika tydlig, utan 

eleverna övar upp sin läs-och skrivförmåga genom att läsa olika texter, där svårighetsgraden 

ökar, och arbetar med olika språkutvecklande övningar och får lära sig skriva kortare texter.  

 

Qnoddarnas värld  

Det är bokförlaget Natur & Kultur som ger ut den digitala läromedelsserien Qnoddarnas värld 

(2017) som finns tillgänglig i både ämnet svenska och matematik. Qnoddarnas värld släpptes 

år 2013 men uppdateringar sker kontinuerligt och de senaste har skett under år 2017. I denna 

undersökning är det skrivutvecklande uppgifter i ämnet svenska som har använts och 

analyserats. Vad som är menat att vara just skrivutvecklande uppgifter framgår dock inte i 

läromedlet. Lärarhandledningarna som medföljer varje läromedel i serien har därför använts 

för att ta reda på vilka uppgifter som anses vara skrivundervisande och endast dessa har 

analyserats.  

 

Enligt Natur & Kultur är Qnoddarnas värld ett heltäckande läromedel som är utformat efter 

läroplanen Lgr11. Qnoddarnas värld är speciellt utformat för läsplattan Ipad och finns inte i 

tryckt form. Läromedlet består av tre applikationer, en för varje årskurs (1, 2 och 3). Varje 

applikation har en liknande struktur med både ämnet svenska och matematik tillgängligt men 

tydligt uppdelat. Undervisningen i svenska sker genom att eleverna får arbeta med olika 

övningar som är uppdelade i olika kategorier; blåbär, hallon, björnbär, körsbär, lingon och 

hjortron. Varje bär representerar en kategori ur det centrala innehållet för ämnet svenska i 

Lgr11, förutom hjortron som endast finns tillgängliga i applikationen för årskurs 3 och ämnar 

att förbereda eleverna inför de nationella proven (Natur & Kultur, 2017). För att kunna 

använda Qnoddarnas värld krävs internetuppkoppling. 
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5. Metod 

 

I undersökningen används Ivaničs analytiska ramverk (2004: 225) för att analysera materialet 

och få både ett kvantitativt och ett kvalitativt resultat som kompletterar varandra. För att 

sedan kunna jämföra materialen och svara på huruvida alignment finns eller inte  – mellan det 

nationella provet och läromedlen samt vilka likheter och skillnader som går att finna 

läromedlen emellan – har komparativ metod använts. Analysen har delats upp i två delar. Del 

ett besvarar den första forskningsfrågan kring huruvida alignment finns mellan nationella 

provets och läromedlens skrivuppgifter, eller inte. Del två besvarar frågan som handlar om 

vilka likheter och skillnader som går att finna mellan det tryckta och det digitala läromedlet.  

Ivaničs ramverk presenteras i avsnitt 2.2 (figur.2) i en svensk översättning. Enligt Ivanič går 

det att identifiera vilken eller vilka skrivdiskurser en text innehåller genom att analysera 

texten utifrån ramverket. Hon ger inte något specifikt exempel på hur ramverket ska användas 

utan menar att det ska tillämpas av den som forskar, anpassat till den specifika kontexten 

(ibid: 240). Den metod som vi valt för att analysera materialet efter Ivaničs analytiska 

ramverk är diskursanalys, som är en typ av textanalys.  

5.1 Tillvägagångssätt 

Innan den komparativa analysen har kunnat genomföras har diskursanalysen utförts. De 

nationella proven har analyserats av oss båda medan det tryckta läromedlet har analyserats av 

Amanda och det digitala läromedlet har analyserats av Sofie.  

 

Varje diskursanalys anpassas efter den specifika studiens syfte och så har även skett i denna 

undersökning. Diskursanalysen av de nationella proven har som sagt utförts tillsammans 

genom att markera tecken på olika skrivdiskurser i materialet och genom diskussion har vi 

kunnat hitta konkreta bevis på identifiering av en viss skrivdiskurs. Att denna analys gjordes 

innan de separata analyserna utfördes gav oss möjlighet till samstämmighet i våra egna 

analyser. 

 

Vid diskursanalysen av läromedlen, som pågått under en månads tid (med uppehåll), har 

materialet först och främst lästs igenom för att få en övergripande uppfattning om vilka 

skrivdiskurser som kan finnas i det. Därefter har en mer noggrann genomläsning med 

markeringar direkt i materialet, eller vid sidan om, gjorts av vilka skrivdiskurser som funnits. 
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Här har ett extra öga hållits på specifika ord och uttryck som Ivanič menar kan vittna om en 

viss skrivdiskurs, dessa presenteras nedan: 

 

För att identifiera färdighetsdiskursen i text, efter Ivaničs ramverk, uppmärksammas ord och 

meningar som främst handlar om färdighet inom stavning, interpunktion och grammatik. 

Vanliga uttryck som kan vittna om detta är: korrekt, noggrann, rätt, måste och borde (2004: 

228). För att identifiera kreativitetsdiskursen i text, efter Ivaničs ramverk, uppmärksammas 

ord och meningar som handlar om kreativt och intressant skrivande. Vanliga uttryck som kan 

vittna om detta är: kreativt skrivande, författarens röst, handling, intressant innehåll och 

ordförråd (ibid:230). För att identifiera processdiskursen i text, efter Ivaničs ramverk, 

uppmärksammas ord och meningar som handlar om de olika stegen i skrivprocessen. Vanliga 

uttryck som kan vittna om detta är: plan, utkast, feedback, bearbetning, samarbete och 

redigering (ibid: 231-232). För att identifiera genrediskursen i text, efter Ivaničs ramverk, 

uppmärksammas ord och meningar som handlar om olika typer av text och skrivande som 

anpassas språkligt och utseendemässigt efter olika texttypers syfte. Vanliga uttryck som kan 

vittna om detta är: genre, texttyp, återberättade, berättande, beskrivande, fakta, och dylikt 

(ibid: 232-233). För att identifiera diskursen om sociala praktiker i text, efter Ivaničs ramverk, 

uppmärksammas uttryck som har med kommunikation, textens syfte, människor i olika 

platser/tider och den specifika skrivhändelsen/kontexten att göra (ibid: 236-237). För att 

identifiera den sociopolitiska diskursen i analysen uppmärksammas texter som uppmanar att 

ifrågasätta strukturer i samhället. Uttryck som har att göra med makt, identitet, samhälle, 

ideologi, politik, representation och förändringar i samhället kan indikera att texten är skriven 

utifrån den sociopolitiska diskursen (ibid: 238-239). 

 

Efter att genomläsningen gjorts, som uppmärksammar dessa ord och uttryck, har materialet 

fått vila ett tag medan teorin har studerats ytterligare. Detta för att kunna reda ut möjliga 

frågetecken och bli säkrare vid analysen. Efter att en tredje genomläsning har gjorts av 

materialen har vi börjat känna oss mer säkra på våra resultat och vid osäkerheter har vi frågat 

varandra om råd för att få ett mer jämförbart resultat. Extra intressanta exempel som vi sedan 

lyfter fram i den kvantitativa analysen har markerats i materialet under den sista 

genomläsningen och det kvantitativa resultatet har sedan sammanställts i form av ett diagram 

(diagram.1).  Resultatet av diskursanalyserna används för att besvara båda 

forskningsfrågorna. Den första forskningsfrågan besvaras genom jämförelse av resultatet från 

diskursanalysen av de nationella proven och läromedlen. Detta sker i analysens första del, del 
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ett. Efter att detta har skett inleds analysens andra del, del två, där resultatet från 

diskursanalyserna av de båda läromedlen jämförs för att besvara den andra forskningsfrågan. 

Detta förklaras lite närmare nedan.  

5.1.1 Analysens första del  

Denna del av analysen undersöker alignment mellan det nationella provets skrivdelar och 

läromedlen. Inledningsvis har en gemensam diskursanalys, med både kvantitativt och 

kvalitativt resultat, över vilka skrivdiskurser som gått att identifiera i de tre nationella provens 

– i ämnet svenska för årskurs tre – skrivdelar utförts. Att tre prov analyserats istället för ett är 

för att kunna utesluta att analysens resultat bara gäller ett prov och därför inte är aktuellt för 

andra års prov. Efter det har de separata läromedelsanalyserna utförts. När detta arbete blivit 

klart har det kvantitativa resultatet sammanställts i ett diagram för att kunna jämföra 

materialen. Därefter har den kvalitativa analysens resultat av det nationella provet och 

läromedlen jämförts, separat. Amanda har jämfört det nationella provets resultat med det 

tryckta läromedlet ZickZack och Sofie har jämfört det nationella provets resultat med det 

digitala läromedlet, Qnoddarnas värld. Dessa jämförelser har skett parallellt. De båda 

separata analyserna presenteras på liknande vis med en redovisning av resultatet först. Efter 

det visas en tabell som innehållet exempel från nationella provet, uppdelat efter 

skrivdiskurser, bredvid exempel från läromedlet i fråga. Under förklaras tabellen och 

kopplingar till Ivaničs teori. 

5.1.2 Analysens andra del  

Denna del av analysen undersöker likheter och skillnader mellan läromedlens skrivuppgifter. I 

analysens andra del har resultatet från de separata diskursanalyserna, både det kvantitativa och 

det kvalitativa, använts för att utföra en komparativ analys mellan läromedlens skrivuppgifter. 

Först presenteras det kvantitativa resultatet i form av ett diagram (Diagram.2). Sedan 

presenteras den kvalitativa analysens resultat kort och under visas exempel över jämförda 

skrivuppgifter i form av tabeller. Detta görs i syfte att göra det enkelt att jämföra de olika 

läromedlen åt beroende på vilken årskurs de tillhör. Tabellens exempel jämförs sedan 

skriftligt för att undersöka vilka likheter och skillnader som finns. Skrivuppgifter inom tre 

skrivdiskurser och två olika kombinationer av skrivdiskurser (diskurshybrider) jämförs, då 

dessa är de som identifierats i båda läromedlen. Jämförelsen av diskurshybriderna presenteras 

sist, i löpande text. Varje presenterad analys avslutas med en kort sammanfattning av 

resultatet.  
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6. Analys och Resultat 

 

Den första analys- och resultatdelen besvarar forskningsfrågan om huruvida alignment finns 

mellan skrivuppgifterna i det nationella provet i svenska och i de olika läromedelsserierna. I 

början av denna analys presenteras kvantitativt resultat i form av ett diagram (diagram.1) som 

visar hur vanligt förekommande de olika skrivdiskurserna, som identifierats i det nationella 

provet, är i de olika läromedelsseriernas skrivuppgifter. Därefter presenteras den kvalitativa 

analysen av de båda skrivuppgifterna i det nationella provet separat med exempel från varje 

skrivdiskurs som identifierats. Efter detta kommer de båda individuella kvalitativa analyserna 

av läromedlen. Amanda har analyserat det tryckta läromedlet ZickZack och Sofie har 

analyserat det digitala läromedlet Qnoddarnas värld. Läromedelsanalyserna presenteras 

separat och inleds med en tabell över exempel på uppgifter som innehåller samma 

skrivdiskurser som identifierats i det nationella provet. Därefter förklaras exemplen med 

koppling till Ivaničs teori för att avgöra om alignment går att finna.   

Den andra analys- och resultatdelen besvarar frågan om vilka likheter och skillnader som 

finns mellan läromedelsseriernas skrivundervisande uppgifter, utifrån Ivaničs teori. Både en 

kvantitativ och en kvalitativ analys har gjorts. Den kvantitativa har utförts separat och den 

kvalitativa gemensamt. Först presenteras resultatet av den kvantitativa analysen i ett diagram 

(diagram.2) som visar hur många skrivuppgifter som funnits inom varje separat skrivdiskurs 

och även inom olika kombinationer av skrivdiskurser (s.k. diskurshybrider). Därefter 

redovisas den kvalitativa analysen som är indelad efter de skrivdiskurser (även 

diksurshybrider) som identifierats i båda läromedlen. Varje jämförelse av de separata 

skrivdiskurserna inleds med tabeller som innehåller exempel på var den aktuella 

skrivdiskursen har identifierats. Ett exempel är taget från varje årskurs för att kunna jämföra 

vad eleven får för möjlighet att praktisera genom läromedlen beroende på årskurs. Efter varje 

tabell förklaras jämförelserna och hur de är kopplade till Ivaničs teori. Sist presenteras och 

jämförs exempel på de diskurshybrider som identifierats i båda läromedlen. 

6.1 Delanalys ett, alignment 

 
I analysen av de tre nationella proven i ämnet svenskas skrivdelar har det framkommit att 

proven inte skiljer sig märkbart åt. Alla tre proven är uppbyggda på samma sätt och de 

uppgifter som hör till skrivande (F/G och H) handlar om olika men liknande ämnen och 
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innehåller samma skrivdiskurser, som också förekommer lika utbrett oberoende prov. På 

grund av detta presenteras därför analysen och resultatet av de tre nationella proven som ett 

prov och kommer hädanefter benämnas som det nationella provet. 

 

Nedan presenteras den kvantitativa jämförelsen mellan nationella provet och det tryckta och 

digitala läromedlet. Vad den visar går att läsa under Diagram 1 nedan. 

Diagram.1 Kvantitativ jämförelse av nationella provet och två läromedel  

 

 

Diagram 1 visar att nationella provets skrivdelar grundar sig mer på genrediskursen än vad 

läromedlen gör. Läromedlen däremot har ett större fokus inom färdighetsdiskursen. Det 

digitala läromedlet saknar dessutom innehåll inom processdiskursen, som däremot 

förekommer i det nationella provet och det tryckta läromedlet. 

6.1.1 Skrivdiskurser i nationella provet 

 
Analysen av uppgift F/G visar att den innehåller en hybrid av: färdighetsdiskursen, 

kreativitetsdiskursen, processdiskursen och genrediskursen. Den övergripande skrivdiskursen 

i uppgiften är genrediskursen vilket framgår tydligt då själva uppgiften går ut på att skriva 

viss typ av text, nämligen en berättelse. Analysen av uppgift H visar att den innehåller en 

hybrid av: färdighetsdiskursen, processdiskursen och genrediskursen. Den övergripande 

skrivdiskursen i uppgift H är, precis som i uppgift F/G, genrediskursen med skillnaden att 

själva uppgiften går ut på att skriva texttypen faktatext. Exempel på de olika skrivdiskurserna 
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i uppgifterna presenteras nedan och kopplas till Ivanič. Text som vittnar om 

färdighetsdiskursen är markerad med röd färg, kreativitetsdiskursen är markerad med blå färg, 

processdiskursen är markerad med orange färg och genrediskursen med grön färg. 

 

I Diagram 1 syns det tydligt att det är genrediskursen som är den mest förekommande 

skrivdiskursen i uppgift F/G. Ett exempel där genrediskursen har identifierats i 

lärarinformationen till uppgift F/G är: 

”Berätta för eleverna att de ska: 

• skriva hur berättelsen börjar, vad som händer och hur den slutar.” Nationella provet, 

lärarinformationen (Skolverket, 2013: 20) 

Ivanič menar att text som uppmärksammar olika texttypers strukturer är typiskt för 

genrediskursen (2004: 232-233). Texttypen som efterfrågas här är en berättelse och eleverna 

uppmanas att följa strukturen för hur en sådan text skrivs, med början, händelse och slut. 

Fokus på en viss texttyps innehåll gäller även för exemplet från uppgift H: 

“Tala om för eleverna att 

• de ska skriva en text om hur sälar och fåglar gör när de sover. 

• de ska tänka på att skriva en faktatext och inte en saga eller en berättelse.” Nationella provet, 

uppgiftsblad H (Skolverket, 2012) 

I detta exempel är det dock texttypen faktatext och vad den ska innehålla som lyfts fram men 

även vad den inte ska innehålla. Detta görs genom att framhäva att det inte ska skrivas en saga 

eller berättelse.  

I Diagram 1 ovan visar att färdighetsdiskursen är den skrivdiskurs som förekommer näst flest 

gånger i uppgift F/G och H sammanlagt, dock endast vid tre tillfällen. Trots att F/G-uppgiften 

kommer att bedömas utifrån stavning och interpunktion så får eleverna inga direkta 

uppmaningar att tänka på detta när de skriver. Istället är det enda inslaget av färdighetsfokus 

att eleven ska skriva hela meningar, som i exemplet nedan: 

”Berätta för eleverna att de ska: 

·      skriva en berättelse som har hela meningar.” Nationella provet, lärarinformation (Ibid: 2013: 

20) 
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Ivanič (2004: 227) skriver att text som fokuserar på meningsbyggnad är typisk för 

färdighetsdiskursen. Att eleverna blir uppmanade att skriva hela meningar i uppgiften kan 

tolkas som ett fokus på meningsbyggnad då hela meningar ska innehålla stor bokstav och 

punkt. Uppmaningen att skriva hela meningar återkommer i uppgift H: 

 

“Hur kan det gå till när sälar sover? Använd minst 5 av stödorden i den gula rutan. Förklara 

med hela meningar så noga du kan!” Nationella provet, uppgiftsblad H (Skolverket, 2012) 

Här har uttrycket noga även lagts till som är ännu ett tecken på färdighetsdiskursen, enligt 

Ivanič (2004: 228).  

 

Processdiskursen har återfunnits i båda uppgifterna. I uppgift F/G uppmanas eleverna att göra 

efterarbete på sina redan skrivna texter genom att avgöra huruvida de vill göra förändringar 

eller inte, som i exemplet: 

”Uppmana eleverna att läsa texten för sig själv för att avgöra om de är nöjda med innehållet 

och formen eller om de behöver göra förändringar.” Nationella provet, lärarinformation 

(Skolverket, 2013: 20) 

Att fokusera på det mentala och praktiska arbetet som sker före, under och efter skrivande, 

menar Ivanič, är typiskt för processdiskursen (2004: 231). I exemplet ovan är det efterarbetet 

som uppmuntras och den mentala processen där eleven själv funderar över förändringar i sin 

text. Detsamma gäller i uppgift H och i exemplet nedan får även eleven möjlighet att planera 

sin text med hjälp av stödfrågor: 

“Uppmuntra eleverna att komma i gång med sitt skrivande, till exempel genom att ställa 

stödfrågor till dem som är i behov av detta. Låt eleverna genomföra skrivuppgiften utan tidspress. 

Uppmana dem att läsa texten högt eller tyst för sig själva för att avgöra om de behöver göra 

förändringar. Påminn eleverna om att kontrollera att minst 5 stödord som hör till varje bild på 

uppgiftsbladet finns med i texten innan den samlas in.” Nationella provet, lärarinformation 

(Skolverket, 2012: 21).  

 

I uppgift H får eleverna alltså både möjlighet till för- och efterarbete av sin text.  
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Den skrivdiskurs som återfunnits färst gånger i det nationella provet är kreativitetsdiskursen. 

Den har endast identifierats i uppgift F/H när eleverna får instruktioner om att de kan använda 

sin fantasi eller egen erfarenhet som inspiration när de skriver sin text: 

”Berätta för eleverna att de ska: 

·      skriva en berättelse som handlar om ett äventyr i naturen utifrån fantasin eller som de 

själva upplevt.” Nationella provet, lärarinformation (Ibid: 2013: 20) 

Ivanič skriver att det inom denna skrivdiskurs anses viktigt med inspiration till kreativitet för 

skrivande, detta görs genom att skriva om saker som är intressanta (2004: 229). I uppgiften 

får eleven veta att den ska skriva om ett äventyr med hjälp av sin egen fantasi eller erfarenhet 

som inspiration.   

6.1.2 Alignment, nationella provet och ZickZack (tryckt läromedel) 
 

Då nationella provets skrivuppgifter behandlar två olika texttyper (berättelse och faktatext) 

har jag (Amanda) valt att dela upp analysen på samma sätt. Nedan presenteras först 

jämförelsen mellan de uppgifter som berör texttypen berättelse i nationella provets första 

skrivdel (del F/G) och skrivuppgifter från det tryckta läromedlet ZickZack. Därefter 

presenteras jämförelsen mellan de uppgifter som berör faktatexten i nationella provets andra 

skrivdel (del H) och skrivuppgifter från ZickZack. De båda jämförelserna presenteras först i 

tabellform för att sedan diskuteras i löpande text.  

 

Jämförelse-Berättelse 

Inga uppgifter i ZickZack
7
 innehåller alla de fyra diskurser som identifierats i en uppgift i 

nationella provet, istället har dessa påträffats i enskilda uppgifter men inom det kapitel som 

behandlar texttypen berättelse. Tabell.2 nedan exemplifierar de fyra diskurserna som gått att 

identifiera i nationella provets första skrivdel (del F/G), tabellen avläses från vänster till höger. 

I den första kolumnen står de diskurser som gått att identifiera i nationella provet, dessa är: 

färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen och genrediskursen. I kolumn två 

presenteras dessa diskurser genom exempel från nationella provet, dessa är samma som 

presenterats i avsnittet 6.1.1 Skrivdiskurser i nationella provet.
8
 I kolumn tre exemplifieras 

                                                           
7
 Fällman-Bajagic et al., 2015a, 2015b, 2016, 2017  

8
 Skolverket 2013, 2014, 2015 
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diskurserna genom skrivuppgifter ur ZickZack. Denna jämförelse förklaras mer utförligt i 

löpande text under tabellen. 

 
Tabell.2 Jämförelse nationella provet, uppgift F/G och ZickZack 
 

 

Utifrån tabell.2 ovan visar sig färdighetsdiskursen i nationella provet genom uppgiftens fokus 

på att eleverna uppmuntras att skriva hela meningar, det är då underförstått att dessa ska börja 

med stor bokstav och avslutas med punkt. Enligt Ivanič (2004) handlar skrivande inom 

färdighetsdiskursen bland annat om att kunna använda sig av en korrekt interpunktion och 
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meningsuppbyggnad (Ibid: 227). I ZickZack övas denna färdighet genom färdigkonstruerade 

meningar där eleverna ombeds att ”[s]ätt[a] ut punkt, talstreck, frågetecken och utropstecken i 

meningarna.” (Fällman-Bajagic et al., 2016: 51). Det förekommer en viss alignment i fråga 

om uppgifternas fokus, det vill säga meningsuppbyggnad med korrekt interpunktion. 

Skillnaden mellan dessa två uppgifter är dock att i nationella provet förväntas eleverna kunna 

skriva hela meningar (med stor bokstav och punkt) i en löpande text, medan eleverna får möta 

uppgifter i ZickZack där meningarna är färdigkonstruerade. När eleverna får öva på att skriva 

längre texter i ZickZack står det aldrig eller sällan i uppgiftsbeskrivningarna att de ska tänka 

på att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt, istället övas denna förmåga isolerat 

utan ett (för mig) tydligt sammanhang. Denna skillnad gör att alignment mellan det som övas 

på och det som testas inte blir lika hög. Värt att påpeka dock är att det ibland dyker upp små 

”tips” eller ”uppmaningar” från böckernas karaktärer Zick och Zack och att dessa kan 

innehålla uppmaningar om att tänka på vissa saker, men i analysen av ZickZack och nationella 

provet har enbart skrivuppgifterna analyserats för att få en så likvärdig och jämförelsebar 

analys som möjligt, varför dessa ”tips” eller ”uppmaningar” inte räknats med som exempel.    

 

Inom diskursen för kreativitet ligger fokus i nationella provet på elevernas fantasi eller 

egenupplevda händelser när de ska skriva en berättelse. I ZickZack har eleverna också 

möjligheten att använda sin fantasi, detta går att läsa mellan raderna och uttrycks inte med 

ordet ”fantasi” som i uppgiften i nationella provet, istället står det: ”Hitta på och skriv en egen 

avslutning på sagan. Planera först.” (Fällman-Bajagic et al., 2017: 86). Att eleverna får hitta 

på en helt egen avslutning gör att eleverna får möjligheten att använda sin fantasi. Ivanič 

menar att en text inom kreativitetsdiskursen är en produkt av författarens kreativitet och att 

skrivandet utvecklas genom att eleven får skriva så mycket som möjligt om saker som 

intresserar dem (ibid, 2004: 229). Några tecken på att eleverna får skriva så mycket de vill 

syns inte i uppgiftsbeskrivningarna som återgetts ur nationella provet och ZickZack, tittar man 

däremot i ZickZack ser man att eleverna har begränsat med plats att skriva, vilket kan indikera 

att de inte tillåts skriva så mycket de vill. I nationella provet tycks inte denna begränsning vara 

lika påtaglig vilket gör att alignment mellan de båda uppgifterna inte är så hög. I samma 

skrivuppgift från ZickZack har även processdiskursen kunnat identifieras då eleverna ombeds 

att planera innan de börjar skriva. Exemplet är en så kallad diskurshybrid, det vill säga en 

kombination av, i det här fallet, två diskurser. 
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I nationella provet uppmanas eleverna att läsa sin skrivna text i syfte att se om de behöver 

göra eventuella förändringar eller om de är nöjda med innehållet och formen. I ZickZack 

ligger fokus på förarbetet och eleverna ombeds att planera innan de skriver ner sin berättelse 

till skillnad från den efterbearbetning de får möjligheten att göra under nationella provet. 

Detta kan vi exempelvis se i uppgiften från tabellen ”Hitta på en egen berättelse. Planera 

först.” (Fällman-Bajagic et al, 2015b: 83).  Ivanič menar att processdiskursen intresserar sig 

för det som sker i det mentala och praktiska arbetet före, under och efter skrivandet. Det är 

skrivprocessen som blir av intresse och inte den producerade texten (ibid, 2004: 231), något 

som går att se i exemplet i tabellen där fokus ligger på planerandet av en text i ZickZack och 

bearbetningen av en text i nationella provet, inte slutresultatet. Då eleverna får träna på en del 

av processen vid skrivande och uppmanas att utföra en annan del av processarbetet i nationella 

provet gör att alignment inte blir så hög vid jämförelsen av dessa två uppgifter eftersom de 

representerar två olika delar av skrivprocessen (förarbete och efterarbete). 

 

För att identifiera om något befinner sig inom genrediskursen menar Ivanič att ord som genre, 

texttyp, berättande och dylikt kan vittna om detta (2004: 233). I nationella provet har 

genrediskursen därför kunnat identifieras utifrån en texttyp som eleverna ska skriva i 

uppgiften; ”skriva hur berättelsen börjar, vad som händer och hur den slutar […].” 

(Skolverket, 2013:20) En liknande uppgift inom samma diskurs har kunnat identifieras i 

ZickZack; 

”Hitta på och skriv en berättelse tillsammans. 1. Bestäm först om berättelsen ska vara trevlig 

eller otäck. 2. Bestäm sedan sex platser. 3. Beskriv varje plats med ett ord (adjektiv). 4. 

Bestäm vad man ska hitta i slutet.” (Fällman-Bajagic et al, 2015b:  82). 

Av exemplen att döma är graden av alignment låg då fokus i ZickZack ligger mer på platsen/a 

där handlingen ska utspela sig. Att det ska gå en röd tråd genom hela berättelsen framgår inte 

lika tydligt som i nationella provet där eleverna specifikt ska se till att berättelsen har en 

början, en mitt och ett slut (sedan garanterar inte det en handling som hänger ihop). 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att alignment mellan nationella provet och uppgifterna i 

ZickZack är förhållandevis låg om man ser till uppgifternas innehåll, däremot förekommer det 

en viss alignment i fråga om diskursinnehållet då ZickZack innehåller samma diskurser som 

identifierats i nationella provet. Vidare skiljer sig processdiskursen åt i uppgifterna från de 

olika analysmaterialen då eleverna får öva på att planera sin text medan de i en testsituation 
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uppmanas att bearbeta den redan färdigskrivna texten, vilket tyder på att alignment saknas 

mellan dessa uppgifter. 

Jämförelse-faktatext 

I nationella provets andra skrivuppgift ska eleverna skriva en faktatext, Tabell.3 nedan visar 

en jämförelse mellan uppgifter som exemplifierar diskurserna i nationella provet och i 

ZickZack. I likhet med Tabell.1 ovan avläses även Tabell.3 från vänster till höger där första 

kolumnen innehåller de diskurser som har identifierats i nationella provets andra skrivdel (del 

H), vilka är: färdighetsdiskursen, processdiskursen och genrediskursen. I kolumn två finns 

dessa diskurser exemplifierade genom uppgiftsbeskrivningar från nationella provet som 

jämförs med skrivuppgifter från ZickZack i kolumn tre. Denna jämförelse förklaras närmare i 

löpande text under tabellen.   
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Tabell.3 Jämförelse nationella provet, uppgift H och ZickZack 

 

 

Ivanič menar att ett vanligt förekommande ord inom färdighetsdiskursen är rätt (ibid, 2004: 

228). Vidare ligger fokus på att kunna applicera grammatiska regler, rättstavning, 
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interpunktion och meningsuppbyggnad vid producerandet av texter (ibid: 227). I Tabell.3 

ovan visar exempeluppgiften från nationella provet att fokus mycket riktigt ligger på att 

producera en text med ”hela meningar”, med andra ord, korrekt meningsuppbyggnad medan 

exemplet i ZickZack fokuserar på att skriva rätt ord på rätt plats. I båda uppgifterna är 

ämnesord, eller stödord, viktiga inslag. Men medan fokus ligger på att använda dessa ord i 

meningar i nationella provet så framgår det inte hur eller om orden i skrivuppgifterna i 

ZickZack ska användas till något annat än att skrivas på rätt ställe; ”Det finns många ämnesord 

i en beskrivande text. De är ofta substantiv och kan skrivas i både obestämd och bestämd 

form. Skriv orden på rätt plats.” (Fällman-Bajagic et al, 2017: 24) och ”[s]ambandsord behövs 

när man ska förklara något. Skriv sambandsorden på rätt ställe.” (ibid, 2016: 74). Av 

exemplen ovan finns det ingen koppling till den faktatext eleverna ska skriva i ett senare 

skede i ZickZack medan kopplingen mellan orden och faktatexten är tydligare i nationella 

provet då dessa ska finnas med i elevernas texter. Analysen visar också att det inte finns 

någon tydlig alignment mellan dessa båda uppgifter annat i fråga om att båda innehåller 

stödord som eleverna ska arbeta med på ett eller annat sätt och att de befinner sig inom samma 

diskurs. 

 

Uppgifter kan identifieras inom processdiskursen utifrån ord som, plan, utkast, feedback, 

bearbetning, samarbete och redigering (Ivanič, 20014: 233). I både nationella provet och 

ZickZack finns det tecken på ett slags stöd för att komma igång med skrivandet. I nationella 

provet står det att läraren kan hjälpa eleverna genom att ställa stödfrågor, liknande hjälp har 

kunnat identifieras i ZickZack där det finns ett slags stöd. I första exemplet ska eleverna ta 

hjälp från en faktaruta och besvara frågor för att kunna planera textens innehåll. I det andra 

exemplet ska eleverna, genom faktasökning, komma igång med skrivandet genom att hitta 

relevant fakta och skriva upp stödord. Båda exemplen från ZickZack tillsammans med 

uppgiften i nationella provet pekar på en viss alignment i fråga om stöd i skrivandet även om 

stödet ges muntligt vid behov under nationella provet och ges i tryckt form som är tillgänglig 

för alla i ZickZack. 

 

Vad som skiljer de olika exemplen åt är att uppgifterna från ZickZack fokuserar på processen 

innan skrivandet, alltså planerandet. Medan uppgiften i nationella provet trycker på vikten att 

läsa igenom sin text för att se om man är nöjd med innehållet och formen samt för att 

dubbelkolla om man fått med allt som ska vara med. Något sådant går inte att utläsa i 

exemplen från ZickZack. Detta i likhet med det som kom fram under jämförelsen av nationella 
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provets och ZickZacks skrivuppgifter inom texttypen berättelse (se avsnittet jämförelse-

berättelse).   

 

Inom genrediskursen används ord som texttyp, exempelvis faktatext (Ivanič, 2004: 233) vilket 

eleverna ska skriva i nationella provets andra skrivdel (H). I nationella provet får eleverna 

veta att det är en faktatext de ska skriva. I ZickZack används inte ordet ”faktatext” utan 

eleverna tränas i att skriva berättande och förklarande texter (vilka båda är en typ av faktatext) 

men ordet faktatext förekommer inte. Uppgifterna är heller inte lika tydligt formulerade. I 

uppgiften ”[f]örklara varför det blir olika årstider” (Fällman-Bajagic 2016: 78) förstår man 

utifrån ordet ”förklara” att det är en förklarande text som önskas, men inga andra tecken på att 

det är just en förklarande text (faktatext) finns inte. I en annan uppgift står det; ”[s]kriv din 

text på ett papper. Tänk på vad du lärt dig.” (ibid. 2017: 31). Den text som eleven förväntas 

skriva är en beskrivande text, vilket framgår utifrån övriga uppgifter i kapitlet och att kapitlet 

fokuserar på just berättande texter. Vad eleverna ska tänka på är inte helt tydligt, ska de tänka 

på vad de lärt sig om det ämne de ska skriva om och/eller på de texttypiska dragen som en 

berättande text består av? Att eleverna oftast lämnas att tolka innehållet i uppgifterna i 

ZickZack och förstå att uppgiften syftar tillbaka på något som stått tidigare i kapitlet finns det 

flera exempel på. 

 

Eleverna får dessutom öva på två olika typer av faktatexter i ZickZack, beskrivande och 

förklarande texter, i nationella provet benämns texten eleverna förväntas skriva enbart som 

faktatext och frågan ”hur kan det gå till när sälar sover” avslöjar inte om faktatexten eleverna 

ska skriva ska vara beskrivande eller förklarande, vilka övas på som enskilda texttyper i 

ZickZack. Tittar man däremot på exemplet från nationella provet där färdighetsdiskursen 

identifierats står det att eleven ska ”[…] Förklara med hela meningar så noga du kan” 

(Skolverket, 2012) vilket ger en indikation på att faktatexten eleverna förväntas skriva ska 

vara av förklarande slag vilket gör att alignment mellan nationella provet och uppgifterna i 

ZickZack blir tydligare. Tittar man dock enbart på exemplen inom samma diskurs så finns det 

inget som talar om vilken typ av faktatext eleven förväntas skriva i nationella provet, vilket 

gör att det inte blir en lika tydlig alignment.   

 

Sammanfattningsvis visar analysen att det förekommer en viss alignment mellan nationella 

provets innehåll och innehållet i ZickZack i fråga om diskurser, då samma diskurser gått att 



34 
 

identifiera i ZickZack som i nationella. Däremot visar analysen av att uppgifterna, inom dessa 

diskurser, att alignment inte finns i större utsträckning. 

6.1.3 Alignment, nationella provet och Qnoddarnas värld (digitalt läromedel) 
 

Min (Sofies) analys av de skrivundervisande uppgifterna i Qnoddarnas värld visar att denna 

läromedelsserie inte innehåller någon uppgift som har inslag av samma skrivdiskurs- hybrider 

som nationella provets skrivuppgift F/G eller H har. I detta avseende finns alltså inte 

alignment. Dock har diskurshybrider identifierats i kombinationerna; färdighetsdiskursen med 

kreativitetsdiskursen, färdighetsdiskursen med genrediskursen och kreativitetsdiskursen med 

genrediskursen. Detta tyder på att viss alignment finns då dessa uppgifter möjliggör övning av 

skrivande inom flera skrivdiskurser samtidigt, dock inte i samma utsträckning som i det 

nationella provet. Analysen visar även att eleverna kan förberedas inför nationella proven 

genom att få praktisera på uppgifter inom de skrivdiskurser som förekommer i nationella 

provets skrivuppgifter, separat. I och med detta kan alltså ytterligare alignment finnas. 

 

Dock har ingen skrivuppgift i Qnoddarnas värld påträffats där processdiskursen aktualiseras. 

Någon planering innan en skrivuppgift utförs uppmuntras inte och samma sak gäller 

efterarbete eller redigering av en redan producerad text. Det förekommer uppgifter med viss 

planering, i form av stödord och dylikt, men detta gäller aldrig planering inför skrivande utan 

oftast handlar det om planering inför ett muntligt framträdande. Därför har dessa inte 

analyserats som skrivundervisande uppgifter.  

 

För att undersöka om det finns alignment mellan de skrivuppgifter som förekommer i 

Qnoddarnas värld och nationella provets skrivuppgift F/G och H har exempel från både 

läromedlet och provet jämförts. Exemplen ur nationella provet är samma som presenterats i 

avsnitt 6.1.1 Skrivdiskurser i nationella provet. Exemplen ur Qnoddarnas värld är valda på 

grund av att uppgiften i fråga på ett eller flera sätt liknar uppgiften i nationella provet, när det 

kommer till skrivdiskurs.  

 

Den första jämförelsen som presenteras är den som haft syftet att undersöka huruvida 

alignment finns eller inte mellan skrivuppgift F/G och Qnoddarnas värld. Exemplen som 

jämförs visas i Tabell.4 nedan. De är uppdelade efter vilken skrivdiskurs de innehåller och 

visas bredvid varandra med samma färgmarkeringar som förekommit tidigare. 
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Skrivdiskurserna presenteras längst till vänster i samma ordning som i avsnitt 2.2.2 Diskurser 

om skrivande. Exemplet till vänster är från nationella provet och exemplet till höger är från 

Qnoddarnas värld. Vilken av årskurserna exemplet är taget från presenteras under exemplet i 

fråga. Längst till höger syns en skärmbild från uppgiften till vänster om bilden. Detta för att 

visa hur uppgiften, till viss del, är presenterad i applikationen. En uppgift innehåller dock 

flera olika skärmbilder men då materialet är skyddat visas endast ett fåtal. 

 

Tabell.4 Jämförelse nationella provet, uppgift F/G och Qnoddarnas värld 

 

När det kommer till text som innehåller färdighetsdiskursen i nationella provets skrivuppgift 

F/G så handlar det om ”hela meningar”, alltså meningsbyggnad. Det finns ett flertal 

skrivuppgifter i Qnoddarnas värld som också handlar om meningsbyggnad, dock används 

inte uttrycket ”hela meningar”. Istället visar exemplet i tabellen på att det kan stå ”gör din 

egen mening”. Jämförelsen visar alltså att läromedlet praktiserar meningsbyggnad och att 
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skriva meningar korrekt men uttrycker inte denna praktik på samma sätt. Det finns alltså viss 

alignment mellan uppgifterna och eleverna får därför möjlighet att praktisera denna färdighet, 

dock på ett annorlunda och avskilt sätt, jämfört med hur den förekommer i det nationella 

provets uppgift. 

 

Den delen av uppgift F/G i det nationella provet som innehåller drag av kreativitetsdiskursen 

handlar om att uppmuntra eleven att skriva ”utifrån fantasin eller som de själva upplevt”. I 

exemplet från läromedlet som innehållet kreativitetsdiskursen uppmuntras eleven att skriva 

om ”hur du tror…” och ”om dig själv”.  Att skriva utifrån sin egen fantasi är inget som är 

vanligt förekommande i läromedlet, inte heller om saker som är självupplevda. Eftersom 

eleverna inte ges möjlighet att praktisera den sortens uppgifter genom detta läromedel finns 

det alltså inte tydlig alignment. Däremot är läromedelsexemplet en uppgift som är en hybrid 

av kreativitetsdiskurs och genrediskurs och då detta även är fallet i det nationella provets 

uppgift (tillsammans med ytterligare två skrivdiskurser) så vittnar det om möjlighet till 

alignment då eleverna får möjlighet att praktisera på skrivande som rör sig inom flera olika 

skrivdiskurser samtidigt. 

 

Exemplet från nationella provets skrivuppgift F/G inom processdiskursen handlar om att ge 

eleverna möjlighet till redigering genom att läsa texten efter att den är skriven och ”avgöra om 

[…] de behöver göra förändringar” (Skolverket, 2013: 20). Någon sådan uppgift har inte 

påträffats i analysen av läromedlet. Detta visar att det inte finns alignment utifrån denna 

aspekt eftersom eleven, genom detta läromedel, inte får praktisera någon liknande övning 

inför det nationella provets skrivuppgift F/G. 

 

Själva skrivuppgiften F/G går främst ut på att skriva en berättande text och redan där går det 

att ana inslag av genrediskursen. I exemplet från nationella provet uppmanas eleven att tänka 

på ”hur berättelsen börjar, vad som händer och hur den slutar”. I exemplet från Qnoddarnas 

värld påminns eleven om berättelsens struktur, ”Berättelsen ska ha en början, en handling och 

ett slut”. Detta är samma struktur som lyfts fram i uppgift F/G och här syns alltså en tydlig 

alignment, dock avskilt från resten av skrivdiskurserna i uppgift F/G. Titeln på uppgiften från 

läromedlet, ”Skriva berättelser – stavning – interpunktion” kan ge intryck av att stavning och 

interpunktion övas men detta är inte fallet. Ingenting nämns om varken stavning eller 

interpunktion förutom i titeln (som inte finns tillgänglig i uppgiften). 
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Samma typ av jämförelse som den ovan har även gjorts mellan text ur nationella provets 

skrivuppgift H och skrivuppgifter i Qnoddarnas värld. Detta för att undersöka om det finns 

alignment mellan provets skrivuppgift H och det digitala läromedlet utifrån vilka 

skrivdiskurser som identifierats i materialen. 

Tabell.5 Jämförelse nationella provet, uppgift H och Qnoddarnas värld 

 

Exemplet från nationella provets skrivuppgift H inom färdighetsdiskursen visar att utöver 

”hela meningar” som förekommit tidigare så uppmanas även eleven att ”förklara […] så noga 

du kan”. Här förekommer ett tydligt tecken på färdighetsdiskursen, nämligen noggrannhet. 

Detta är något som inte förekommer i läromedlet. Uppmaningar om att skriva rätt är däremot 
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något som är ofta förekommande, vilket synliggörs via exemplet i Tabell.5 där eleven 

uppmanas att skriva ”rätt ord i rätt mening”. Att förklara ”noga” och att skriva ”rätt” är dock 

inte direkt samma sak och frågan är då om denna typ av uppgifter förbereder elever att kunna 

skriva ”så noga du kan”. 

 

Exemplet från nationella provets skrivuppgift H inom processdiskursen handlar om att både 

ge eleverna möjlighet till planering av sitt skrivande och redigering, ”göra förändringar”, av 

sin skrivna text. Någon sådan uppgift har inte påträffats i analysen av läromedlet. Varken 

uppgifter som innefattar planering inför skrivande av text eller efterarbete och redigering av 

redan skriven text förekommer. Detta betyder alltså att det inte finns alignment utifrån denna 

aspekt eftersom eleven, genom detta läromedel, inte får praktisera någon liknande övning 

inför den nationella skrivuppgiften. 

 

Det är främst genom texttypen faktatext som genrediskursen gör sig tydlig i det nationella 

provets skrivuppgift H. Exemplet i tabellen handlar om att ”skriva en text om hur sälar och 

fåglar gör när de sover”, alltså vad en faktatexts syfte är. Även läromedlet innehåller flera 

uppgifter som syftar till att eleven ska få kunskap om vad en faktatext är och hur den bör 

skrivas. Exempeluppgiften ur läromedlet fokuserar på ”skriv din egen faktatext” och ”använd 

stödorden”. Viss alignment går alltså att se, även vad gäller användning av stödord (som dock 

inte framgår i exemplet men som är med i själva skrivuppgiften H) för att skriva en faktatext.  

 

Viss alignment, dock inte fullständig, har alltså funnits i analysen. Det har gått att se 

kopplingar mellan skrivuppgifter i Qnoddarnas värld och text ur det nationella provets båda 

skrivuppgifter som identifierats inom samma skrivdiskurs. Båda skrivuppgifterna i det 

nationella provet innehåller diskurshybrider och samma diskurshybrider har inte återfunnits i 

det digitala läromedlet, i det avseendet finns inte alignment. Däremot har andra 

diskurshybrider identifierats som ger möjlighet för den som använder läromedlet att praktisera 

skrivande inom flera diskurser samtidigt och i det avseendet finns alltså tecken på alignment 

ändå. Ett viktigt perspektiv att lyfta fram, där alignment absolut inte finns, är att 

processdiskursen helt saknas inom det digitala läromedlet. Detta trots att båda 

skrivuppgifterna i det nationella provet innehållet processdiskursen och både läromedlet och 

provet ska vara baserade på samma läroplan.  
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6.2 Jämförelse mellan läromedlen 
 

I andra delen av analysprocessen jämförs de två olika läromedelsserierna för att undersöka 

likheter och skillnader mellan innehållet i det tryckta och det digitala läromedlets 

skrivuppgifter, för att besvara studiens andra forskningsfråga. Materialet har analyserats efter 

Ivaničs teori om skrivdiskurser. Då exempel på hur uppgifter analyserats efter Ivaničs teori 

redan presenterats i analysens första del kommer detta inte att upprepas i denna redogörelse. 

Inledningsvis presenteras i Diagram 2 den kvantitativa analysen av båda läromedlen för att få 

en jämförande överblick över vilka skrivdiskurser som förekommer (och 

inte förekommer) i materialen och till vilken utsträckning.  

 

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa jämförelsen mellan det tryckta och det 

digitala läromedlet. Vad det visar beskrivs närmare under diagrammet. 

Diagram 2: Kvantitativ jämförelse mellan ett tryckt och ett digitalt läromedel 
 

 

Diagrammet visar att färdighetsdiskursen är den skrivdiskurs som båda materialen innehåller 

mest uppgifter inom. Näst mest uppgifter har identifierats inom genrediskursen i båda 

läromedlen, dock nästan dubbelt så mycket i det digitala läromedlet jämfört med det tryckta. 

Det tryckta läromedlet, ZickZack, innehåller flera uppgifter inom processdiskursen vilket helt 

saknas i det digitala läromedlet, Qnoddarnas värld. Några uppgifter inom 

kreativitetsdiskursen har identifierats i båda läromedlen men flest gånger i ZickZack. 
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Diskursen om social praktik och den sociopolitiska diskursen lyser med sin frånvaro i båda 

läromedlen.  

 

Sex olika diskurshybrider har dock påträffats och absolut flest gånger i ZickZack som 

innehåller 14 uppgifter inom hybriden processdiskurs och genrediskurs (PG). Qnoddarnas 

värld saknar denna hybrid och innehåller överlag inte lika många diskurshybrider. 

Kombinationer av färdighetsdiskursen och genrediskursen (FG), kreativitetsdiskursen och 

processdiskursen (KP) och färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen och genrediskursen 

(FKG) har även bara identifierats i ett av materialen. De hybrider som har identifierats i båda 

läromedlen är kombinationer av färdighetsdiskursen tillsammans med kreativitetsdiskursen 

(FK) och kreativitetsdiskursen tillsammans med genrediskursen (KG). Uppgifter 

innehållandes dessa diskurshybrider och de skrivdiskurser som identifierats i båda läromedlen 

analyseras kvalitativt under separata rubriker nedan. 

6.2.1 Färdighetsdiskursen 
 

Nedan presenteras analysen av färdighetsdiskursen. Detta görs först i Tabell.6 och därefter i 

löpande text under tabellen. Tabellen avläses kolumnvis från vänster till höger där första 

kolumnen visar exempel på inom vilken årskurs skrivuppgifterna representeras, i kolumn två 

och fyra exemplifieras färdighetsdiskursen med hjälp av skrivuppgifter från det tryckta 

läromedlet ZickZack och det digitala läromedlet Qnoddarnas värld. I kolumn tre och fem 

visas det kvantitativa resultatet av färdighetsdiskursens utbreddhet i de två läromedlen, där 

går det att utläsa hur många uppgifter färdighetsdiskursen identifierats i och hur mycket detta 

antal representeras i procent.   
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Tabell.6 Färdighetsdiskursen i läromedlen 
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Tabellen visar att färdighetsdiskursen förekommer oftare i ZickZack än vad den gör i 

Qnoddarnas värld i årskurs ett. Dock liknar övningarna varandra och mycket fokus tycks 

ligga vid den motoriska färdigheten att forma bokstäver fint för hand. Mycket fokus ligger 

även vid att lära eleverna alfabetisk ordning och att lära sig skriva alla bokstäver i alfabetet 

korrekt.  

 

I årskurs två är det mer vanligt förekommande med färdighetsdiskursen inom Qnoddarnas 

värld jämfört med ZickZack. Uppgifterna skiljer sig något även om det är 

meningsuppbyggnad som står i fokus i båda läromedlen. I ZickZack ligger exempelvis fokus 

mer på att lära sig att sätta ut rätt skiljetecken i färdiga meningar medan fokus i Qnoddarnas 

värld ligger på att bygga meningar med stor bokstav i början och punkt på slutet. 

 

I likhet med årskurs två förekommer färdighetsdiskursen oftare i Qnoddarnas värld jämfört 

med ZickZack i årskurs 3. Här skiljer sig dock uppgifterna åt då fokus i ZickZack ligger på att 

skriva rätt ord på rätt plats medan fokus ligger på stavningskonventioner i Qnoddarnas värld.  

 

Resultatet av analysen visar att trots att ZickZack har ett större fokus på färdighet i årskurs ett 

än Qnoddarnas värld så innehåller läromedlen nästan lika många uppgifter inom denna 

skrivdiskurs totalt sett. Skillnaden är att Qnoddarnas värld har delat upp dem mer jämnt över 

årskurserna. Då det fokuseras på olika saker inom färdighetsdiskursen beroende på årskurs så 

betyder detta i sin tur att Qnoddarnas värld innehåller flera uppgifter som handlar om 

meningsbyggnad och stavning än ZickZack medan ZickZack har ett större fokus på att skriva 

fint och forma bokstäver korrekt. Detta kan bero på att ZickZack har en separat bok i årskurs 

ett som endast fokuserar på utformningen av bokstäver och att skriva korrekt medan 

Qnoddarnas värld innehåller denna typ av uppgifter i form av att eleverna får följa bokstävers 

form med fingret, att skriva för hand med en penna uppmuntras aldrig. Däremot praktiseras 

tangentbordsskrivande, som är en typ av färdighet, vilket inte förekommer i ZickZack.  

 

6.2.2 Kreativitetsdiskursen 
 

Nedan presenteras analysen av kreativitetsdiskursen. Detta görs på samma sätt som i analysen 

av färdighetsdiskursen (se 6.2.1), det vill säga med Tabell.7l som avläses kolumnvis från 

vänster till höger där kreativitetsdiskursen exemplifieras med uppgifter från de båda 

läromedlen. 
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Tabell.7 Kreativitetsdiskursen i läromedlen 
 

 

Tabellen visar att inslag av kreativitetsdiskursen är mycket vanligare i det tryckta läromedlet 

än i det digitala. Jämförelsevis visar exemplen från årskurs ett att uppgifterna inte liknar 

varandra så mycket. I ZickZack ligger fokus på elevens egna erfarenheter medan Qnoddarnas 

värld använder bilder för att skapa intresse och motivation till skrivande. I årskurs två 
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förekommer kreativitetsdiskursen lika många gånger. Exempeluppgifterna för årskurs två 

visar på större likhet än i årskurs ett då eleven själv inkluderas. I årskurs tre skiljer sig 

uppgifterna i exemplen åt. Uppgiften i ZickZack handlar om att använda fantasin för att 

motivera skrivande medan Qnoddarnas värld uppmanar eleven att skriva fri text om en 

favoritsak.  

 

Resultatet av analysen visar att kreativitetsdiskursen förekommer mycket oftare i årskurs ett i 

det tryckta läromedlet jämfört med det digitala. Dock ger uppgifterna i det digitala läromedlet 

mer utrymme att skriva mycket text, som är typiskt för kreativitetsdiskursen. Överlag så tycks 

inte kreativitetsdiskursen vara något större fokus inom någon av läromedlens skrivuppgifter. 

6.2.3 Genrediskursen 
 

I Tabell.8 nedan presenteras analysen av genrediskursen. Detta görs på samma sätt som i 

analysen av färdighetsdiskursen (se 6.2.1), det vill säga med en tabell som avläses kolumnvis 

från vänster till höger där genrediskursen exemplifieras med uppgifter från båda läromedlen. 
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Tabell.8 Genrediskursen i läromedlen 

 
Tabell.8 visar att genrediskursen är dubbelt så vanligt förekommande i ZickZack än i 

Qnoddarnas värld i årskurs ett. Dock är det mer fokus på olika texttypers struktur i 

Qnoddarnas värld jämfört med ZickZack. Likheter är att båda läromedlen använder sig av 

bilder i denna årskurs. 
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Årskurs två liknar årskurs ett med skillnaden att genrediskursen är ungefär lika vanligt 

förekommande rent procentuellt men något mer vanligt förekommande i Qnoddarnas värld 

antalsmässigt. Uppgiftsmässigt skiljer dem sig från varandra ungefär på samma sätt som i 

årskurs ett. Det digitala läromedlet fokuserar återigen mer på textens typiska struktur inom 

genren, medan det tryckta läromedlet inte fokuserar på detta. 

I årskurs tre visar Tabell.8 att genrediskursen identifierats många fler gånger i Qnoddarnas 

värld (39 ggr) än i ZickZack (8 ggr). Dock visar analysen – vilket går att avläsa i diagram.2 

ovan – att genrediskursen är mer vanligt förekommande i kombination med andra 

skrivdiskurser i ZickZack (7 ggr) än i Qnoddarnas värld (4 ggr) i årskurs tre.  

 

Resultatet av analysen visar att genrediskursen är en vanligt förekommande skrivdiskurs i 

båda läromedlens skrivuppgifter men absolut vanligast i Qnoddarnas värld. Fokus inom 

uppgifterna skiljer sig även något då ZickZack uppmanar eleven att skriva en viss texttyp utan 

att lägga vikt vid dess typiska struktur medan Qnoddarnas värld lägger mycket fokus på just 

strukturen. Det skiljer sig även mycket åt hur mycket fokus som lagts inom genrediskursen 

beroende på årskurs. I årskurs ett har ZickZack haft störst fokus på genrediskursen jämfört 

med de andra två årskurserna medan Qnoddarnas värld har haft minst fokus i denna årskurs. I 

årskurs två har de ungefär lika mycket fokus medan det skiljer sig enormt i årskurs tre.  

 

6.2.4 Diskurshybrider  

 
I analysen av båda läromedlen har flera skrivuppgifter påträffats som innehåller fler än en 

skrivdiskurs. Ivanič menar att kombinationer av två eller flera skrivdiskurser, så kallade 

diskurshybrider, är vanligt förekommande då flera skrivdiskurser kan hittas inom samma 

språklager (Ivanič, 2004: 224). Alla skrivdiskurser som ingår i en diskurshybrid och funnits i 

denna analys utgår till viss del från samma språklager. Vid jämförelse av 

läromedelsanalysernas kvantitativa resultat (se diagram.2 ovan) visar det sig att det skiljer sig 

stort vad gäller diskurshybrider i läromedlen. I analysen har sammanlagt sex stycken olika 

kombinationer (hybrider) av skrivdiskurser påträffats. Tre av dessa har enbart påträffats i 

ZickZack och en av dessa har enbart påträffats i Qnoddarnas värld. Två hybrider har 

identifierats i både ZickZack och i Qnoddarnas värld, dessa är; färdighets- och 

kreativitetsdiskursen och kreativitets- och genrediskursen.   
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Diskurshybriden som är en kombination av färdighets- och kreativitetsdiskursen (FK) ser lite 

annorlunda ut läromedlen emellan. I det tryckta läromedlet ligger fokus på meningsbyggnad 

samtidigt som eleverna får skriva utifrån sin egen fantasi. Ett exempel på detta är en uppgift 

där eleven uppmanas att skriva meningar med hjälp av olika exempel och eleven ska skriva 

egna meningar vilket betyder att den kan hitta på vad som helst. Ett citat ur uppgiften som 

tyder på detta är: ”Titta på exemplet. Hitta sen på egna meningar.” (2015b: 122). Att eleverna 

förväntas skriva meningar, vilket innefattar en korrekt meningsuppbyggnad med stor bokstav 

och punkt, utifrån angivna exempel visar på att uppgiften innehåller drag av 

färdighetsdiskursen. I det digitala läromedlets uppgift (Körsbär 7:2) däremot  ska eleven 

skapa meningar utifrån egna verb. Eleverna ska välja ett verb från olika rubriker som 

presenteras och skriva korrekta meningar (eller en sammanhängande text) med hjälp av dem. 

De ska böja verben så att de passar in i texten och får skriva så många meningar de vill. Även 

här är meningsbyggnad i fokus genom att korrekta meningar uppmuntras vilket även vittnar 

om färdighetsdiskursen. Eleven får även skriva utifrån olika verb som serveras men de får 

använda dem hur de vill. Detta gör det möjligt för eleven att skriva om saker som intresserar 

den och hur mycket text den vill. Detta skiljer uppgifterna åt. I ZickZack finns det ett 

avgränsat antal meningar som eleven kan skriva medan det i Qnoddarnas värld går att skriva 

utan platsbrist.  

 

Den andra diskurshybriden är en kombination mellan kreativitets- och genrediskursen (KG) 

och den har påträffats i båda läromedlen två gånger vardera. I ett exempel från ZickZack 

årskurs 1 står det: ”Skriv och berätta [om något som ni i klassen har gjort].” (2015b: 49). 

Eleverna ska skriva en återberättande text om något som de gjort tillsammans i klassen, vilket 

kan ge utlopp för elevernas kreativitet. Att det är en återberättande text vittnar om 

genrediskursen då det är en viss typ av texttyp som efterfrågas. I Qnoddarnas värld årskurs 3 

finns det en skrivuppgift där kreativitets- och genrediskursen identifierats som tidigare 

nämnts, i avsnitt 6.1.3. Uppgiften är följande: “Framtiden. Skriv och berätta om hur du tror att 

det är om 20 år. Berättelsen ska innehålla: Om dig själv: Yrke Familj Bostad…” (Hjortron 4). 

Ordet berättelsen indikerar en viss texttyp med en specifik struktur, vilket vittnar om 

genrediskursen. Det står även att berättelsen ska innehålla text om eleven själv, vilket i likhet 

med exemplet från ZickZack, kan motivera skrivande genom elevens kreativitet. Trots att 

skrivuppgifterna riktar sig mot olika årskurser så finns vissa likheter. I båda läromedlen 

uppmanas eleven till exempel att “skriv och berätta” om något som berör dem själva.   
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7. Diskussion och slutsats 

 

I det sista och avslutande kapitlet diskuteras och redovisas studiens slutsats. Kapitlet inleds 

med en sammanfattning där studiens syfte och forskningsfrågor sammanfattas tillsammans 

med slutsatserna av analysen. Därefter följer avsnittet där vi diskuterar resultatet utifrån 

tidigare forskning, följt av en metoddiskussion och avslutningsvis en diskussion utifrån 

didaktiska implikationer. 

7.1 Sammanfattning 

Under denna rubrik besvaras forskningsfrågorna som ställts i det inledande avsnittet. Frågorna 

besvaras var för sig genom att sammanfatta slutsatsen av analys- och resultatdelen. Innan 

frågorna besvaras sammanfattas studiens syfte kort här nedan. 

 

Syftet med studien var att, med hjälp av Ivaničs (2004) teoretiska ramverk, undersöka om det 

förekommer alignment mellan innehållet i nationella provets skrivdelar (F/G och H) och ett 

tryckt och ett digitalt läromedel. Detta undersöktes med hjälp av den första frågeställningen 

som behandlas i analysens första del. Utifrån analysen av de två läromedlens skrivdidaktiska 

innehåll gjordes även en jämförelse mellan det tryckta och det digitala läromedlet utifrån en 

komparativ metod. Detta undersöktes med hjälp av den andra frågeställningen som behandlas 

i analysens andra del.  

 

Den första frågeställningen behandlas i analysens första del och lyder som följer: 

På vilket sätt finns det, eller finns det inte alignment – utifrån Ivaničs teori om skrivdiskurser – 

mellan skrivdelarna i det nationella provet i årskurs tre och skrivuppgifterna i det tryckta och 

det digitala läromedlet? (se avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar) 

Frågeställningen besvaras genom en gemensam analys av skrivuppgifterna i tre nationella 

prov i svenska för årskurs tre vars resultat sedan jämförs med två separata analyser av ett 

tryckt läromedel – ZickZack – och ett digitalt läromedel – Qnoddarnas värld. Den första 

analysen visar att de tre nationella proven inte skiljer sig åt när det kommer till vilka 

skrivdiskurser de innehåller och till vilket utsträckning. Resultatet presenteras därför utifrån 

ett prov, för att undvika att göra samma undersökning tre gånger om med samma resultat. 

Analysen visar att det nationella provet innehåller två skrivuppgifter som innehåller två olika 

diskurshybrider. Uppgift F/G innehåller en kombination av färdighetsdiskursen, 
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kreativitetsdiskursen, processdiskursen och genrediskursen, medan uppgift H innehåller en 

kombination av färdighetsdiskursen, processdiskursen och genrediskursen. Båda 

skrivuppgifterna har störst inslag av genrediskursen.  

 

Analysen av det tryckta läromedlet ZickZack visar att det förekommer en viss alignment 

mellan nationella provet och läromedlet. I ZickZack har samma diskurser gått att identifiera 

som i nationella provet. Skillnaden är att nationella provets två skrivuppgifter innehåller en 

diskurshybrid bestående av fyra respektive tre diskurser. Dessa hybrider har inte gått att 

identifiera i ZickZack, däremot har diskurserna som förekommer i dessa hybrider identifierats, 

ibland i form av mindre hybrider om två diskurser (i ett enstaka fall har en hybrid med tre 

diskurser gått att identifiera i ZickZack). När en jämförelse av skrivuppgifter som befinner sig 

inom samma diskurs/er har gjorts mellan nationella provet och ZickZack har analysen visat på 

vissa skillnader som gör att graden av alignment inte blir lika hög. Processdiskursen är ett 

exempel på detta då uppgifterna i ZickZack fokuserar på förarbete och planerat skrivande 

medan eleverna uppmuntras att bearbeta den redan färdigskrivna texten under nationella 

provet. Läromedlet och provet fokuserar alltså på två olika delar av en skrivprocess, förarbete 

och efterarbete.   

 

I den jämförande analysen av det digitala läromedlet Qnoddarnas värld och båda 

skrivuppgifterna (F/G och H) i det nationella provet har viss alignment identifierats. Ingen 

analyserad uppgift i läromedlet innehåller dock samma diskurshybrider som det nationella 

provet för årskurs 3s skrivuppgifter och i detta avseende finns alltså inte alignment. 

Diskurshybrider bestående av liknande kombinationer som i det nationella provet har däremot 

funnits men då med någon eller några diskurser färre. De diskurshybrider i läromedlet som 

identifierats i kombinationer är färdighetsdiskursen med kreativitetsdiskursen, 

färdighetsdiskursen med genrediskursen och kreativitetsdiskursen med genrediskursen. Detta 

betyder att läromedlet erbjuder viss möjlighet att praktisera skrivuppgifter som innehåller fler 

än en skrivdiskurs vilket tyder på alignment, dock inte fullt ut då det inte rör sig om samma 

kombinationer av skrivdiskurser. Flera av skrivdiskurserna som utgör diskurshybriderna i det 

nationella provet har även identifierats i läromedlet, separerade från varandra. När dessa 

jämförts med text ur det nationella provets skrivuppgifter innehållande samma skrivdiskurs 

har alignment gått att finna. En stor skillnad mellan materialen är dock att processdiskursen 
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helt saknas i det digitala läromedlet, men finns med i det nationella provet, vilket betyder att i 

detta avseende finns ingen alignment.  

 

Den andra frågeställningen behandlas i analysens andra del och lyder som följer: 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan innehållet i det tryckta läromedlets- och i det 

digitalas skrivuppgifter utifrån Ivaničs teori om skrivdiskurser? (se avsnitt  1.1 Syfte och 

frågeställningar) 

Frågeställningen besvaras genom en separat kvantitativ analys och en gemensam kvalitativ 

analys av de båda läromedlen. Det kvantitativa resultatet visar att det finns likheter och 

skillnader mellan läromedlen när det kommer till vilka skrivdiskurser och skrivhybrider som 

identifierats, i vilket utsträckning de förekommer och att det skiljer sig beroende på årskurs. 

De skrivdiskurser som identifierats  i båda läromedlen är färdighetsdiskursen, 

kreativitetsdiskursen och genrediskursen. I den meningen finns likheter mellan läromedlen. 

Däremot återfinns processdiskursen endast i den tryckta läromedlet, vilket visar på en stor 

skillnad. Diskursen om social praktik och den sociopolitiska diskursen har inte identifierats i 

något av läromedlen vilket tyder på en likhet dem emellan.  

 

Båda läromedlen innehåller mycket fokus på färdighet, speciellt i årskurs ett. Detta tycks bero 

på att alfabetet introduceras genom båda läromedlen och minst en uppgift finns för varje 

bokstav i alfabetet, där eleven ska öva sig att skriva så fint som möjligt. ZickZack har mest 

fokus på färdighet i årskurs ett och därefter minskar det kraftigt i de andra två årskurserna. 

Qnoddarnas värld har mindre fokus på färdighet i årskurs ett jämfört med ZickZack men mer 

i de övriga årskurserna, vilket också gör att läromedlen uppgiftsmässigt skiljer sig åt med 

mindre fokus på meningsbyggnad och rättstavning i ZickZack jämfört med Qnoddarnas värld. 

Att skriva för hand är dock inget som tränas genom Qnoddarnas värld som istället möjliggör 

tangentbordsträning, vilket inte förekommer i ZickZack. Kreativitetsdiskursen får inte mycket 

fokus i något av läromedlen, dock mer i det tryckta än i det digitala. Skrivuppgifterna är 

ganska lika i årskurs ett men skiljer sig åt i årskurs två och tre då ZickZack inte erbjuder 

mycket utrymme för skrivande medan Qnoddarnas värld gör det. Genrediskursen får ganska 

mycket utrymme i båda läromedlen, mindre i ZickZack och mer i Qnoddarnas värld. En stor 

skillnad är att det tryckta läromedlet har mest fokus på genrediskursen i årskurs ett medan det 

digitala har mest fokus på det i årskurs tre. Själva uppgifterna skiljer sig också åt då ZickZack 

tycks uppmana eleven att skriva en viss texttyp utan att lägga fokus vid texttypens struktur 

medan Qnoddarnas värld lägger mer fokus vid strukturen hos en viss texttyp.  
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När det kommer till diskurshybrider som identifierats skiljer det sig åt vilka och hur många 

beroende på läromedel. ZickZack innehåller överlägset flest uppgifter innehållandes 

diskurshybrider och även flest kombinationer av olika skrivdiskurser. Två av 

diskurshybriderna återfanns dock i båda läromedlen (FK och KG) vilket tyder på en likhet 

dem emellan. Diskurshybriderna återfinns i olika årskurser men detta påverkar inte 

uppgifterna märkbart. Likheter finns mellan uppgifterna och den största skillnaden 

förekommer på grund av att ena läromedlet är i tryckt form och därför ger begränsat utrymme 

för utförandet av uppgifter vilket inte är fallet i det digitala läromedlet. 

 

7.2 Diskussion 

Nedan presenteras en diskussion där kopplingar mellan vår studie och tidigare forskning har 

gjorts, i de efterföljande avsnitten: metoddiskussion och didaktiska implikationer diskuteras 

studiens svagheter och styrkor samt vilka konsekvenser studiens resultat kan få för 

undervisningen. Förslag på vidare forskning kommer löpande i texten. 

7.2.1 Diskussion utifrån tidigare forskning 

 
Både det nationella provet i svenska och läromedlen i denna studie utgår från kursplanen för 

ämnet svenska i läroplanen. Hur kommer det sig då att alignment är relativt lågt, speciellt när 

det kommer till det digitala läromedlet? Rosenlund (se avsnitt 3.1) har funnit samma resultat i 

sin studie om alignment mellan lärarkonstruerade bedömningsmaterial (för ämnet historia) 

och läroplanen. Han kommer fram till att detta beror på lärarnas tolkning av kursplanen och 

att den skiljer sig mot vad som faktiskt står där. Kan det samma gälla med författarna till 

läromedlens tolkning av kursplanen i svenska? Eller är det kanske författarna av det nationella 

provet som har tolkat läroplanen något felaktigt? En faktor som naturligtvis kan spela in är 

utrymmet och det skulle kanske inte vara möjligt för det nationella provet att testa alla olika 

kunskapskrav i läroplanen. Men i läromedlen finns det mer utrymme. Uppenbarligen har både 

författarna till det tryckta läromedlet, ZickZack, och det nationella provet uppfattat att 

processdiskursen är viktig när det kommer till skrivande i läroplanen. Hur kan det då komma 

sig att skaparna av det digitala läromedlet, Qnoddarnas värld, helt tycks ha förbisett detta?  

Andra intressanta upptäckter som gjorts under denna undersökning är bland annat skillnaden 

mellan vad eleven får för information i det nationella provets olika skrivuppgifter jämfört med 
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vad de senare kommer att bedömas utifrån. Backström och Karlssons Falks studie (se avsnitt 

3.2) som undersöker lärares uppfattningar om skrivundervisning visar bland annat att flera 

lärare anser undervisning i färdighetsdiskursen viktig. Detta på grund av att det nationella 

provet testar kunskapskrav inom färdighet och bedömer detta. Att lärare menar att 

undervisning inom färdighetsdiskursen är vanligt förekommande upptäckte även Lambirth i 

sin studie (se avsnitt 3.2) där han undersöker elevers uppfattning om skrivande. Vid 

diskussion med de medverkande elevernas lärare, vars resultat visade på att 

färdighetsdiskursen är vanligt förekommande bland elevernas syn på skrivande, höll lärarna 

med. Det visade sig nämligen att lärarna själva menade att deras undervisning präglas av 

färdighetsdiskursen varför de inte tyckte resultaten av undersökningen var konstig. Vår studie 

har visat att läromedlen innehåller rikligt med skrivuppgifter inom färdighetsdiskursen. Till 

skillnad från nationella provets skrivuppgifter som inte alls innehåller mycket text som 

uppmanar eleven till rättstavning, korrekt interpunktion eller tydlig handstil. Detta trots att 

detta kommer att bedömas i delprov G. Det enda inslaget av färdighetsdiskursen som gått att 

identifiera genom denna studie är att eleverna ska skriva “noga” och “hela meningar”.  

Att innehållet i uppgifterna skiljer sig mellan läromedlen och nationella provet upptäckte vi 

även i fråga om diskurser. Att nationella prov kan innehålla diskurshybrider är inget nytt då 

Palmér (se avsnitt 3.2) upptäckte detta i sin analys av nationella provet för gymnasieskolan. 

Alltså är det inte konstigt att även vi har kunnat identifiera diskurshybrider i nationella provet 

för årskurs tre. Däremot har det inte gått att hitta någon uppgift i de två läromedlen där samma 

typ av hybrider identifierats. Detta betyder att samma typ av skrivuppgift, som eleverna får 

utföra genom det nationella provet i svenska, inte finns i något av läromedlen. Utifrån denna 

aspekt visar vår undersökning att eleverna inte får möjlighet att praktisera det som testas i det 

nationella provet. Vad kan detta få för konsekvenser? Palmér har även identifierat diskursen 

om sociala praktiker i gymnasieskolans nationella prov. Denna skrivdiskurs, tillsammans med 

den sociopolitiska diskursen, har i denna studie inte påträffats i det nationella provet för 

svenska i årskurs 3. Varför får inte eleverna komma i kontakt med dessa skrivdiskurser förrän 

senare i utbildningen? Det finns förstås en möjlighet att läraren introducerar skrivande inom 

dessa skrivdiskurser för eleverna trots att de inte återfunnits i nationella provet eller 

läromedlen i denna studie. Men då många lärare baserar sin undervisning på basläromedlen de 

använder i undervisningen, samtidigt som de ofta inte anser sig ha tillräckligt med tid för att 

granska läromedel  – vilket nämns i inledningen  – tycks detta inte höra till det vanliga. I 

vidare forskning hade det därför varit av intresse att genomföra en studie som undersöker 
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vilka uppfattningar om skrivande elever, som har använt ett visst basläromedel, har och 

jämföra om de stämmer överens med de som finns i basläromedlet.  

7.2.1 Metoddiskussion 
 

Utifrån den föreliggande studiens huvudsyfte, att undersöka om alignment finns mellan 

nationella provets skrivdelar (F/G och H) och ett tryckt och digitalt läromedel genom att 

jämföra synen på skrivande och att lära sig skriva, föll det sig naturligt att detta skulle göras 

utifrån Ivaničs (2004) teoretiska ramverk discourses of writing and learning to write. Då 

Ivaničs (2004) ramverk är skrivet på engelska och baseras på anglosaxiska studier kan 

svenska studieobjekt skilja sig från den anglosaxiska. Ivaničs ramverk har redan använts av 

flera svenska forskare, vid analyserandet av svenska läromedel och prov. Därför anser vi det 

möjligt att använda samma ramverk i denna studie. Vid översättandet av det teoretiska 

ramverket har vi försökt använda så närliggande ord på svenska som möjligt för att viktiga 

begrepp inte ska gås om miste.    

 

Analysmaterial valdes utifrån forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket. Att det finns 

alignment innebär att det finns en samstämmighet mellan flera komponenter. Inom 

undervisning kan ett exempel på alignment vara en samstämmighet mellan undervisning och 

prov, där undervisningen förbereder inför provet och provet testar de kunskaper som övats på 

innan. Då nationella provet är ett obligatoriskt prov som alla elever i årskurs tre ska 

genomföra och som därför används vid bedömning av elevernas kunskapsförmågor fick detta, 

tillsammans med ett tryckt och ett digitalt läromedel, bli analysmaterialet där vi undersöker 

huruvida det finns alignment eller inte. 

 

Materialet vi använt för analys är delvis belagd med sekretess vilket gjort det svårt att få tag 

på, det material som innefattas av sekretessen är det nationella provet. Det tryckta läromedlet 

finns endast tillgängligt för beställning och går alltså inte att få tag på något annat sätt än via 

bokförlaget. Det digitala läromedlet går att ladda ner som en 30-dagars testversion förutsatt att 

man har tillgång till en iPad då det är en applikation som endast är kompatibel på denna 

plattform. Denna begränsade åtkomst har gjort att vi, i den mån vi kunnat, varit noga med att 

återge exempel från det nationella provet och de två läromedlen i ett försök att återspegla 

innehållet. Bristen på tillgänglighet kan dock medföra svårigheter i att kontrollera materialens 

innehåll och läsaren av denna studie tvingas lita på att författarna som analyserat materialet 
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har framställt det så nära verkligheten som möjligt. Då vi är två som arbetat med studiens 

analysmaterial ser vi dock att detta kan backa upp bristen på tillgänglighet då vi, genom 

diskussioner och rådfrågan, kunnat säkerställa att materialens innehåll framställs så korrekt 

som möjligt.     

 

För att stärka trovärdigheten/reliabiliteten har vi i våra enskilda analyser läst igenom 

materialen för att bilda oss en helhetsuppfattning av innehållet. Därefter har vi letat efter ord 

och meningar som kan vittna om en viss diskurs där innehållet kan placeras inom. Denna 

procedur har genomförts i flera omgångar då vi har läst igenom teorin och jämfört med de 

anteckningar och analyser vi gjort av materialets innehåll innan vi bildat oss en slutgiltig 

uppfattning. Vid osäkerhet har vi rådfrågat och diskuterat med varandra i syfte att bena ut 

oklarheter. Att analysen görs utifrån våra egna tolkningar av dels teorin men också materialets 

innehåll kan ses som en nackdel. Dock menar Ivanič att det inte finns några särskilda riktlinjer 

vid användandet av det teoretiska ramverket utan det anpassas efter analysmaterialet (2004: 

240). Detta har vi tagit i beaktande vid våra egna analyser, varför vi hela tiden jämfört våra 

anteckningar med teorin och bearbetat materialet i flera omgångar. Att vi varit två har också 

gjort att risken för en helt partisk tolkning gått att undvika då vi kunnat använda varandra som 

bollplank vid oklarheter.    

 

I syfte att undersöka hela kedjan av alignment: kunskapsmål – undervisning – prov, skulle det 

ha varit av intresse att inkludera den reviderade versionen av Lgr 11 med tanke på dess 

inkludering av mål som rör digitalisering. Detta hade dock medfört ett ännu större 

analysmaterial vilket vi ansåg inte vara hållbart, varför vi valde att stanna vid det som rör 

undervisning och prov. Dock ser vi att inkluderandet av tillägget om digitalisering i Lgr 11 

skulle kunna vara föremål för vidare forskning. Med tanke på digitaliseringen skulle ännu ett 

föremål för vidare forskning kunna vara att undersöka om denna digitalisering innebär 

förändring/ar inom skrivdiskurserna då synen på skrivande kan ha förändrats under de 13 år 

som gått sedan det teoretiska ramverket utvecklades.  

 

7.2.3 Didaktiska implikationer 

Då bedömningen av elevernas resultat på nationella proven ska få större betydelse vid en 

slutgiltig bedömning är det av ännu större vikt att eleverna förbereds på det som testas via 

provet. I vår studie har vi analyserat just detta genom att undersöka huruvida alignment finns 

mellan nationella provet (de kunskaper eleverna blir bedömda på) och två olika läromedel (det 
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som förbereder eleverna). För att ta reda på om det finns alignment har vi använt Ivaničs 

(2004) skrivdiskurser. Resultatet av analysen har visat att alignment förekommer i mycket 

liten utsträckning då inga av uppgifterna i de undersökta läromedlen innehåller uppgifter som 

till fullo stämmer överens med uppgifterna i nationella provet. Vissa likheter har gått att hitta 

men frågan är om dessa är tillräckliga för att förbereda eleverna inför det prov som ska bidra 

till en avgörande bedömning av kunskaperna i det specifika ämnet? 

 

Skolverket har även fått till uppdrag att digitalisera nationella proven varför vi ställde oss 

frågan hur ett digitalt läromedel kan tänkas stötta eleverna inför detta. Resultatet av vår analys 

visar att ett digitalt läromedel inte nödvändigtvis ger eleverna större möjlighet att praktisera 

relevanta uppgifter inför det kommande digitala provet bara för att läromedlet är digitalt. 

Istället visade analysen att alignment förekommer i något större utsträckning mellan 

nationella provet och det tryckta läromedlet i fråga om antalet identifierade diskurser då en av 

diskurserna (processdiskursen) saknades helt i det digitala läromedlet. 

 

Undersökningens andra forskningsfråga handlar om likheter och skillnader mellan det tryckta 

och det digitala läromedlets skrivuppgifter. Resultatet visar på både på likheter och skillnader 

trots att båda läromedlen är skrivna efter samma läroplan. Skrivuppgifterna skiljer sig mycket 

beroende på vilken årskurs de tillhör, vilket är beklämmande. Vad händer om skolan (eller 

läraren) bestämmer sig för att byta basläromedlet i ämnet svenska mellan två årskurser. Går 

det att lita på att båda läromedlen följer Lgr11 som de påstår, då de är så pass olika? 

 

Då denna studie endast undersökt läromedel och prov i ämnet svenska går det inte att säga 

något om hur detta ser ut i andra ämnen. Fokus har även legat på de skrivuppgifter som 

eleverna får tillgång till på ett eller annat sätt, därför säger inte studien något om eventuella 

komplement de undervisande lärarna använder sig av/bidrar med i arbetet med det tryckta och 

det digitala läromedlet. Undersökningen säger heller inget om i vilken utsträckning eller på 

vilket sätt de båda läromedlen används i undervisningen, vilket skulle kunna vara en aktuell 

fråga för vidare forskning.    
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