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Manual med mallar och riktlinjer för rättning 

och bedömning 
Detta dokument innehåller en instruktion för hur du som lärare kan förbereda och 

använda Intensivsvenskas veckotest. I tabellen listas de veckotestdelar som beskrivs 

och diskuteras nedan. Flera av testdelarna finns i flera varianter lagda i 

progressionsordning där A betyder ’minst komplex’. Testen bör vara sig ganska lika 

från vecka till vecka, så att eleven känner igen formatet. Då och då kan man 

introducera eller variera enskilda moment. Det är en god idé att öva med eleverna 

innan man genomför en ny testdel för första gången. 

 Testdelar som använts på projektskolorna 

Nr Testdel Vad testas (i huvudsak) 

1 Diktamen  Avkodning (höravkodning), memo-

rering, stavning 

2 Ord i kontext (A, B och C) Betydelse 

3 Substantivformer (A, B, C, D och E) Morfologi, genus, numerus, species 

4 Verbformer (A, B, C och D) Morfologi, tempus 

5 Adjektivformer (A, B, C och D) Morfologi, komparation, 

kongruensböjning 

6 Adverb för position och destination 

(riktning) 

Morfologi 

7 Prepositioner Syntax, ordkunskap 

8 Meningsbyggnad (A, B, C, D, E, F 

och G) 

Syntax 

9 Skriv egna meningar Betydelse 

10 Sammansättningar Ordbildning 

11 Synonymer Betydelse 
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1 Diktamen – ord och meningar 
Testdelen Diktamen består av två moment: diktamen av enskilda ord och diktamen 

av relativt korta meningar.  

1.1 Om diktamen 

Eftersom eleverna i en klass på språkintroduktion inte har ett gemensamt 

modersmål går det inte att ge dem ett traditionellt glostest där de ska översätta orden 

från modersmålet till svenska och då både kunna orden och stava dem rätt. Att ha 

diktamen av ord som återkommande test är då ett bra sätt att uppmuntra 

ordigenkänning och inlärning av ordens korrekta stavning. Syftet med ett 

diktamensprov är alltså att testa om eleverna känner igen orden de haft i läxa och om 

de kan stava och dem skriva dem korrekt.  

Stavning fyller en viktig funktion i uppbyggnaden av ordförrådet särskilt för läsning. 

Efter att den fonologiska avkodningen på svenska blivit stabil behöver orden få 

ortografiska representationer i det mentala lexikonet (se dokumentet En vidgad 

uttalsundervisning). De ortografiska representationerna behöver stabiliseras för att 

läsning ska automatiseras och öka läshastigeten. Den processen gynnas av 

konsekvent stavning (exv. Ehri 2005, Castles & Nation 2006, Berninger et al. 2010, 

Wang et al. 2014).  

Eleverna förväntas ha tränat på att läsa, skriva och i viss mån lyssna på de ord som 

testas så att de känner igen dem när de hör dem. Eftersom det för fonologiskt 

medvetna elever är möjligt att avkoda även obekanta ord om de är regelbundet 

stavade kan ett diktamenstest med en blandning av regelbundet och oregelbundet 

stavade ord ge svar på om eleven verkligen har tränat på orden och memorerat dem. 

Poäng ges således för igenkänning och korrekt stavning. Över tid kan diktamen också 

ge lärare och elev ledtrådar till mer generella och grundläggande svårigheter med 

avkodning eller sammanblandning av olika ljud och/eller bokstäver.  

Diktamen görs också med meningar. Det har delvis samma syften som diktamen av 

ord, men provdelen innehåller även andra formativa aspekter. Eftersom ett ord kan 

få ett något annorlunda uttal i kontext är det viktigt att uppmärksamma eleverna på 

detta, och diktamen av meningar är ett sätt att göra det. Meningarna som läses upp i 

diktamenstestet bör inte vara för långa. Det kan vara lagom med fyra eller fem ord, 

varav ett, två eller tre ord hämtas från de ord eleverna haft i läxa och där resten av 

orden kan antas vara välbekanta (pronomen som jag eller vi samt verb som är eller 

har). Svårighetsgraden kan givetvis varieras efter nivån på gruppen. Om man vill kan 

man även framhålla att eleven måste inleda meningarna med versal och avsluta dem 

med punkt eller annat stort skiljetecken. Ordigenkänning och stavning bör dock 

fortsatt stå i centrum för denna provdel. 

En annan aspekt av diktamen som har ett mer formativt syfte men som inte behöver 

vara poänggivande är att träna på välskrivning. Denna aspekt är av särskild vikt för 

elever som är ovana att skriva med latinskt alfabet eller som är ovana att skriva 
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överhuvudtaget. Diktamensdelen har därför utformats med särskilt fokus på att styra 

elevens uppmärksamhet till hur olika bokstäver ser ut, var de ska placeras i 

förhållande till skrivraden och omgivande bokstäver, samt skillnaden mellan 

gemener och versaler.  

Vid återkopplingstillfället får den enskilde eleven möjlighet att med lärarens hjälp 

lägga märke till vilka återkommande fel hon eller han gör, men även de 

regelbundenheter som hon eller han faktiskt har lärt sig. I återkopplingen av 

diktamen kan man gärna fokusera dels på igenkänning och stavning, dels på 

avkodning och om eleven har identifierat rätt fonem.  

Om en elev konsekvent stavar rätt på ord som rent ljudmässigt skulle kunna stavas 

på två eller flera sätt, till exempel det korrekta hälla istället för det inkorrekta hella 

(som uttalas likadant) tyder det på att eleven faktiskt känner igen orden och inte 

förlitar sig enbart på sin fonologiska avkodningsförmåga. Om en elev tvärtom svarar 

fel men ljudmässigt korrekt (det vill säga hella istället för hälla) på den typen av ord 

tyder det på att den fonologiska avkodningsförmågan är god, men att läxläsningen 

inte varit så effektiv eller kanske uteblivit. Om eleven på samma ord skriver t.ex. häla 

tyder det istället på problem både med igenkänning och avkodning av långa och 

korta ljud och/eller stavning av desamma. Även elever som återkommande blandar 

ihop olika fonem och/eller den svenska stavningen av dem kan få återkoppling kring 

det. Särskilt vanligt är sammanblandning av <o-u> eller <i-y> vad gäller vokaler, och 

<p-b> eller <r-l> vad gäller konsonanter. 

Återkopplingen kan också ägnas åt mer generella stavningsprinciper och förhållandet 

mellan ljud och skrift vad gäller bokstäverna <å>, <ä> och <ö>. Uttal aktualiseras 

ständigt vid diktamen, inte minst vad gäller långa och korta ljud och hur de 

representeras i skrift. Återkopplingstillfället kan därför med fördel användas för att 

träna på t.ex. vokalkvantitet och betoning, eller på vokalkvalitet.  

Återkoppling på diktamen kan också vara ett tillfälle då man går igenom 

interpunktion samt hur gemener och versaler ser ut och tränar då elever i det 

latinska alfabetet. 

1.2 Om provdelen 

Syftet med ett diktamensprov är alltså att testa om eleven känner igen ord från 

källtexten och ordlistan som man har jobbat med i undervisningen och om eleven 

kan skriva dem med korrekt stavning. Diktamen består av två moment: diktamen av 

enskilda ord och diktamen av hela, lite kortare, meningar. 

1.2.1 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

1. Öppna mallen ”1 Diktamen”, se (4) nedan. Spara dokumentet i din egen dator. 

Fyll i Vecka, Skola och Klass. Eleven fyller själv i sitt namn på testtillfället. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut tio ord och två meningar till testet. 

Försök i möjligaste mån välja de ord och fraser som eleverna har jobbat med i 
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undervisningen och som de har tränat på (särskilt vad gäller uttal). Orden kan 

gärna sättas i stigande svårighetsgrad. 

3. Diktamen av meningar är svårare för många elever eftersom det är mer att 

avkoda. Undvik därför långa meningar eller många svåra ord i 

diktamensmeningarna. 

4. Skapa ett facit (se (5) nedan). Detta används för att läsa upp orden och 

meningarna under testet, för rättning och som dokumentation av vad som testats. 

1.2.2 GENOMFÖRANDE 

1. Diktamen görs separat från de andra delarna i veckotestet och samlas in innan 

eleverna går vidare till nästa del. 

2. Kontrollera röstvolymen genom att fråga eleverna som sitter längst bak om de hör 

tillräckligt bra. 

3. Läs högt igenom instruktionen. 

4. Läs högt igenom alla ord och meningar två gånger med tillräckligt långa pauser 

emellan. Anpassa pausen efter ordets eller meningens längd. 

5. När alla ord och meningar är upplästa, läs upp dem en gång till i något snabbare 

tempo. 

1.2.3 RÄTTNING 

Vid helt korrekt resultat ger enskilda ord 2 p var, medan meningarna ger 4 p var. 

Använd inte halva poäng.  

I orden blir det en poängs avdrag för varje fel (t.ex. dubbelteckning, ä/e, o/ö, i/y osv.) 

Några exempel ges i (2) nedan: 

 Rättningsprinciper vid helordsdiktamen, exempel. 

Eleven 

skriver 

Feltyp Uppläst 

ord 

Poäng Eleven 

skriver 

Feltyp Uppläst 

ord 

Poäng 

mosa s saknas mossa 1 taksam c saknas tacksam 1 

mössa ö > o mossa 1 prodesst d > t, ett s 

för mkt 

protest 0 

brinnär ä > e brinner 1 findet i > y fyndet 1 

brener e > i, n 

saknas 

brinner 0 riktikt k > g riktigt 1 

klorfyll o saknas klorofyll 1 riktit g saknas riktigt 1 

klårfyll å > o, o 

saknas 

klorofyll 0 riktikkt kk > g riktigt 0 

valnig n+l är 

omkastade 

vanlig 1 tvätt 

stuga 

särskrivning tvättstuga 1 

Avdrag med 1 poäng för varje bokstav som a) saknas, b) är tillagd, c) är felaktig. 
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Avdrag med 1 poäng också för omkastade bokstäver och särskrivning. 

Vid rättning av meningar kan man vara lite mindre sträng i detaljerna (men är det fel 

i fyra olika ord blir det 0 p.).  

Var noga med stor bokstav och punkt. Eventuellt kan man vänta med avdrag för 

detta tills man hunnit påpeka det eller arbeta med det – det är inte en självklarhet i 

andra skrivsystem. Alternativt kan man påpeka detta inför varje omgång. 

 Rättningsprinciper vid meningsdiktamen, exempel. 

Eleven skriver Rätt text poäng 

jägaren tåg sitt ge_var_ Jägaren tog sitt gevär. 0 el. 1 

en ko har fyra mågar.  En ko har fyra magar. 2 el. 3 

Det tyder en på gemensam 

farfader_ 

Det tyder på en gemensam förfader. 2 el. 1 

Det är en symbolisk tolkning på 

biblen. 

Det är en symbolisk tolkning av 

bibeln. 

2 

 
 Mall ”1 Diktamen” – elevtest 
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 Mall ”1 Diktamen” – facit 
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2 Ord i kontext 
Testdelen Ord i kontext består av tre varianter: val på tre ord (2A), val på fem ord 

(2B) och val på tio ord (2C). 

2.1 Om ord i kontext 

Provdelen testar om eleven har lärt sig betydelsen av de ord som ingår i veckans 

ordlista. Det innebär att eleven bör veta vad orden betyder på modersmålet eller 

något annat språk som eleven kan väl och att han eller hon samtidigt kan förstå 

orden i en mening på svenska. Det förutsätter vissa kunskaper om de syntaktiska 

ramar som orden uppträder i, som exempelvis vilka prepositioner som förekommer 

före eller efter ett visst ord eller vilka andra ord som typiskt används tillsammans 

med det ordet. Samtliga svarsalternativ i uppgiften hör till samma ordklass vilket 

begränsar möjligheten att gissa sig fram till rätt betydelse utifrån kunskaper om 

ordklasser och hur de konstrueras i en mening. 

Testet är av typen lucktest och testmeningarna utgår från den text som orden är 

hämtade ur. Meningarna kan vid behov modifieras något för att göra dem kortare 

eller smidigare. Även om viss ämneskunskap alltid ingår i varje ords betydelse, är 

denna provdel inte primärt tänkt att användas för att testa ämneskunskaperna.  

Meningarnas innehåll tillför nödvändig information om kontexten samt viktiga 

ledtrådar utifrån vilka eleven ska kunna känna igen eller sluta sig till rätt ord.  

Återkoppling kan i viss mån ske genom att eleven går tillbaka till den text man läst 

under veckan. 

2.2 Om provdelen 

Det finns tre varianter av provdelen. I den första varianten av provdelen Ord i 

kontext (2A) används endast tre svarsalternativ i syfte att göra uppgiften något 

enklare för eleven. I takt med att eleven blir mer bekant med testformatet och kan 

lära sig nya ord mer effektivt kan man gå över till nästa variant 2B med fem 

svarsalternativ att välja bland. I den mest komplexa varianten av provdelen Ord i 

kontext (C) används en enda lista med ord som ska placeras in i luckor i en 

sammanhängande text. I denna variant används 10–15 ord vid sidan om texten i 

syfte att göra uppgiften ännu mer utmanande för eleven. Den sammanhängande 

texten kan förstås vara uppdelad i kortare avsnitt än i exemplet nedan. 

2.2.1 ORD I KONTEXT A 

Den lättaste varianten är att ha tre ord att välja på för varje mening. 
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1. Om du äter bra mat är risken mindre att du  _drabbas_      
av sjukdom.  

införs 
drabbas 
uppnås 

2. Eftersom jag har lång  _erfarenhet_ av bilar vet jag hur de 

brukar fungera.  

erfarenhet 
styrka 
slutsats 
 

2.2.2 ORD I KONTEXT B 

I den något svårare varianten finns fem ord att välja på per mening. 

1. Om du äter bra mat är risken mindre att du  _drabbas_  av 

sjukdom. 

införs 
bestigs 
drabbas 
framförs 
uppnås 

2. Eftersom jag har lång  _erfarenhet_ av bilar vet jag hur de 

brukar fungera.  

erfarenhet 
styrka 
slutsats 
konsekvens 
nackdel 

2.2.3 ORD I KONTEXT C 

I den svåraste varianten finns 10–15 ord att välja bland i syfte att komplettera en 

text. Här blandas ordklasser 

Går det att __förena__ evolutionsteorin __med__ 

religiös tro? 

Evolutionsteorin blev __omdiskuterad__ 

eftersom den inte räknade med Guds ___________ i 

skapelsen.  Arter ___________ enligt 

evolutionsteorin genom att några ___________ har 

större möjligheter att föra sina ___________ vidare 

till nästa ___________ . Bland individerna i en art 

finns nämligen en blandning av egenskaper. Vissa individer 

kan t.ex. vara mer skickliga än andra på att hitta 

egenskaper 
fiender 
föda 
förena … med 
generation 
individer 
levande 
medverkan 
omdiskuterad 
para 
skapelseberättelsen 
ungar 
utvecklas 
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___________ , skydda sig från __________ , 

___________ sig eller skaffa ___________. 

Evolutionsteorin innebar alltså en helt ny syn på naturen 

jämfört med ___________ . Enligt 

skapelseberättelsen skapade Gud alla ___________ 

arter på sex dagar, de var perfekta från början och därför 

kan de inte ha förändrats och utvecklats. 

2.2.4 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

Variant A och B, se (6) och (7) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din egen dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan. Välj ut tio meningar till testet som 

innehåller veckans ord. I vissa fall kan ytterligare ledtrådar vara nödvändiga för 

att förtydliga kontexten för eleven. Det kan exempelvis innebära att meningar 

behöver modiferas genom att lägga till eller ta bort text.  

3. Skriv in meningarna på respektive rad.  

4. Ersätt det ord som ska testas med en linje för eleven att skriva på. Gör luckan stor 

nog för att eleven inte ska få en ledtråd om rätt ord baserat på den. 

5. Skriv in de tre eller fem alternativ eleven har att välja på i kolumnen till höger. Det 

är viktigt att samtliga svarsalternativ tillhör samma ordklass eller att samtliga 

svarsalternativ exempelvis är flerordskonstruktioner. Poängen är att inget av 

svarsalternativen ska sticka ut eftersom det då tenderar att antingen identifieras 

som rätt svar eller väljas bort av eleven. 

6. Skapa ett facit genom att markera de rätta orden i högerkolumnen. Detta används 

för rättning och som dokumentation av vad som testats. 

Variant C, se (8) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din egen dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan. Välj ut en kort text till testet som innehåller 

veckans ord. I vissa fall kan ytterligare ledtrådar vara nödvändiga för att 

förtydliga kontexten för eleven. Det kan exempelvis innebära att meningar 

behöver modifieras genom att lägga till eller ta bort text.  

3. Skriv in texten i rutan.  

4. Ersätt det ord som ska testas med en linje för eleven att skriva på. Gör luckan stor 

nog för att eleven inte ska få en ledtråd om rätt ord baserat på den. 

5. Skriv in de ord eleven ska fylla luckorna med i kolumnen till höger (mellan 10–15 

ord). Det är viktigt att orden uppträder i blandad ordning. 
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6.  Skapa ett facit genom att skriva in de rätta orden i texten och markera dem. Detta 

används för rättning och som dokumentation av vad som testats. 

2.2.5 GENOMFÖRANDE 

Det är viktigt att eleverna skriver in ordet och inte bara stryker under eller ringar in 

det rätta svaret.  

2.2.6 RÄTTNING 

Rättningen sker med 1 p per rätt ord i lucka. Stavningen bör bli korrekt eftersom 

eleverna väljer ett ord ur en lista och skriver det på det tomma utrymmet. Inget 

avdrag för felstavningar görs därför i detta test. 

 
 

 Mall ”2A Ord i kontext” – exempel elevtest och facit sidan 1 
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 Mall ”2B Ord i kontext” – exempel elevtest och facit sidan 1 
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 Mall ”2C Ord i kontext” – exempel elevtest och facit sidan 1 
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3 Substantivformer  

3.1 Om substantivformer 

Testdelen Substantivformer består av fem varianter: obestämd och bestämd form 

singular (3A), obestämd form i singular och plural (3B), obestämd och bestämd form 

i singular och plural (3C), obestämd och bestämd form i kontext (3D och 3E). 

I den enklaste varianten av provdelen Substantivformer (3A) ligger fokus på 

substantiv i obestämd och bestämd form singular, det vill säga de substantivformer 

som uppmärksammas tidigast i andraspråksinlärningen. Här aktualiseras också 

vikten av att memorera genus i samband med att man lär sig ett substantiv. Syftet 

med denna del är att testa om eleven har lärt sig rätt artikel till varje substantiv och 

om eleven kan omvandla obestämd form av substantiv till bestämd form. 

Så snart eleverna börjat laborera med pluralformer kan man gå över till provdelen 

Substantivformer B. Här ligger fokus på substantiv i obestämd form singular och 

plural. När andraspråksinläraren först börjar skilja på singular- och pluralformer 

överanvänds ofta första och andra deklinationen (det vill säga 

pluraländelsern  -ar, -or; Wigforss 1979). Första och andra deklinationen är också de 

vanligaste av svenskans fem deklinationer. Det är en god idé att börja med de första 

två deklinationerna för att successivt gå över till substantiv från de övriga tre 

deklinationerna.  

Syftet med Substantivformer B är att testa om eleven har lärt sig de olika 

deklinationerna, alternativt besitter lexikonkunskap om de aktuella orden. Uppgiften 

kan underlättas/anpassas genom att läraren anger genus/obestämd artikel strax 

intill substantivet. Alternativet är att göra ett kombinerat genus- och numerustest 

där vikten av att memorera genus vid inlärning av substantiv åter aktualiseras. 

I provdelen Substantivformer C betonas vikten av att memorera genus vid inlärning 

av substantiv, och att känna till de olika reglerna för pluralbildning, alternativt 

besitta lexikonkunskap om de aktuella substantiven, och att komma ihåg hur 

bestämd form singular och plural bildas. Syftet är alltså att testa de generella 

kunskaperna om substantivets morfologi.  

Denna provdel kan med fördel användas när eleverna har jobbat med substantiv ett 

tag och när man vill samla ihop och repetera kunskaperna om substantivets böjning 

och morfologi. Det är också ett sätt att testa elevernas lexikonkunskaper om de 

aktuella substantiv man har jobbat med i undervisningen. 

I provdelen Substantivformer C förekommer fler former av substantiv och den är 

heller inte lika starkt beroende av att eleven har memorerat genus. I exempel 3.2.3 

nedan testas följande aspekter av substantivmorfologin: 

• hur man bildar bestämd form i singular och/eller plural utifrån en given 

obestämd form i singular och/eller plural 

• hur man bildar singularform utifrån en given pluralform 
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• hur man bildar obestämd form i singular och/eller plural utifrån en given 

bestämd form i singular och/eller plural. 

 

Fokus för provdelen Substantivformer D ligger på substantivets funktion snarare än 

dess form. Eleven får läsa en kort text där olika substantiv har tagits bort och skrivits 

inom parentes i olika former: bestämd och obestämd. Elevens uppgift är att välja rätt 

form av substantiv utifrån kontexten i meningen. Det som testas här är alltså elevens 

kunskaper om substantivets användning, och däribland vilka olika artiklar som kan 

indikera rätt form av substantiv (bestämd eller obestämd). Uppgiften aktualiserar 

alltså kopplingen mellan obestämd artikel och obestämd form av substantiv, 

respektive mellan bestämd artikel och bestämd form av substantiv. I de fall där ingen 

artikel föregår substantivet är det ofta sammanhanget som får avgöra vilken form av 

substantiv det blir, exempelvis om informationen som förmedlas i substantivet är ny 

eller gammal.  

Provdelen Substantivformer E innehåller, likt Substantivformer D, meningar där 

eleverna får fylla i luckor. I E ges fyra alternativ (singular bestämd, singular 

obestämd, plural bestämd och plural obestämd) för varje substantiv, och eleverna 

fyller i två luckor per substantiv. 

I undervisningen kan man även göra eleverna uppmärksamma på att vissa ändelser 

korrelerar med genus (-het, -are, -ing, -tion har n-genus; nollpluralord barn, tecken, 

m.fl. har t-genus, osv.).  

I återkopplingen kan man peka på vikten av att memorera genus i samband med att 

man lär sig substantiv. På så sätt kan denna del av veckotestet sporra eleverna till att 

lära sig substantiv tillsammans med artiklar, men även att öka medvetenheten om 

hur man kan använda bestämd form för att identifiera substantivets genus och 

därmed formen på den obestämd artikeln. 

Återkopplingen på provdelen Substantivformer B ger tillfälle att repetera svenskans 

pluraldeklinationer. Det svenska systemet för pluralbildning är relativt komplicerat 

jämfört med hur det ser ut i många andra språk och därför också potentiellt svårt att 

lära sig ur ett andraspråksperspektiv. 

Eftersom substantivets pluraldeklination bestäms av ganska komplicerade regler får 

andraspråksinläraren många gånger förlita sig på sin lexikonkunskap istället 

(Flyman Mattsson & Håkansson 2010). En korrekt producerad pluralform kan därför 

innebära att inläraren besitter lexikonkunskapen om det ordet utan att 

nödvändigtvis kunna skilja på de olika deklinationerna (Ekerot 1995). Omvänt kan 

en felaktig form tvärtom ange god regelkunskap, något man bör vara medveten om 

vid återkoppling till eleven. 

Även återkopplingen på provdelen Substantivformer C kan gärna integreras med en 

repetition av substantivböjning och pluraldeklination. 

I återkopplingen på provdelarna Substantivformer D och E kan det vara relevant att 

först titta på substantivets närmaste omgivning för att identifiera bestämd eller 
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obestämd artikel. Artiklarna är ofta en bra ledtråd till vilken substantivform som är 

rätt. Här är det viktigt att eleven kan koppla ihop obestämd artikel med obstämd 

form av substantiv och bestämd artikel med bestämd form av substantiv. 

I de fall där artikel saknas är det ofta sammanhanget som avgör vilken form av 

substantiv det blir. En viktig regel som man kan repetera med eleverna i förhållande 

till substantiv är ny kontra gammal information, vilket även aktualiserar tema-rema-

relationer i texten och därmed bestämdhetens betydelse för textbindning. 

3.2 Om provdelen 

De olika varianterna av test på substantivformer exemplifieras och illustreras nedan. 

3.2.1 SUBSTANTIVFORMER A 

 
obestämd artikel 

ett / en 
ord bestämd form 

1 en bur buren 

2 ett gäng gänget 

3 en tumme tummen 

 

3.2.2 SUBSTANTIVFORMER B 

 

obestämd 

artikel 

ett / en 

ord plural 

1 en flicka flera    flick-or 

2 en bur flera    bur–ar 

3 ett gäng flera    gäng- 
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3.2.3 SUBSTANTIVFORMER C 

obestämd form 

sg. 

bestämd form 

sg. 

obestämd form 

pl. 
bestämd form pl. 

1. en vegetarian vegetarianen vegetarianer vegetarianerna 

2. en själ själen själar själarna 

3. en skyldighet skyldigheten skyldigheter skyldigheterna 

4. en 

medmänniska 
medmänniskan medmänniskor medmänniskorna 

5.  ett kretslopp kretsloppet kretslopp kretsloppen 

 

3.2.4 SUBSTANTIVFORMER D 

Under sin första dag ska Mila lära sig kassan, där måste hon kunna hantera både 

kortbetalning och betalning med __kontanter_ (kontanter/kontanterna). Hon kommer 

att få sin första ___lön______ (lön/lönen) i slutet av månaden, ____skatten_ 

(skatt/skatten) dras av automatiskt så den behöver hon inte tänka på. Det är första 

gången hon har en ____inkomst_ (inkomst/inkomsten) och hon har bestämt sig för att 

göra en ____budget__ (budget/budgeten) så att hon inte gör av med alla pengar på 

onödiga saker. Hon vill nämligen spara till en ny dator. 

 

 

3.2.5 SUBSTANTIVFORMER E 

obestämd form 

singular 

bestämd form 

singular 

obestämd form 

plural 

bestämd form 

plural 
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pilgrim pilgrimen pilgrimer pilgrimerna 

Varje år reser mer än en miljon    pilgrimer    till  Varanasi.  Pilgrimerna   kommer från 

hela världen.     

 

3.2.6 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

Variant A och B, se (9) och (10) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din egen dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut tio substantiv till testet. Det behöver 

inte vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i olika delar av testet 

(till exempel i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

3. Skriv in substantiven i kolumnen ord och/eller genus i kolumnen obestämd 

artikel. Om syftet är att endast testa elevens lexikonkunskap om de aktuella 

orden kan man lämna kolumnen obestämd artikel tom. Det kan dock vara 

praktiskt att ange ordens genus om man vill testa elevens kunskaper om 

allmänna regler kring bildning av plural och bestämd form. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant C, se (11) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din egen dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut fem substantiv till testet. Det 

behöver inte vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i olika delar av 

testet (t.ex. i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

3. Fyll i två av substantivformerna för varje ord. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant D, se (12) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din egen dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och källtexten. Välj ut ett lämpligt stycke i källtexten och 

därefter fem substantiv till testet. Försök gärna att variera formerna så att 

substantiv i både bestämd och obestämd form finns representerade i texten, 

gärna med och utan artikel. Det behöver inte vara helt ”unika” ord utan samma 

ord får återkomma i olika delar av testet (t.ex. i diktamen eller 

ordkunskapsdelen). 
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3. Ersätt det substantiv som ska testas med en rad understreck för att skapa en linje 

för eleven att skriva på. Gör luckan stor nog så att eleven inte ska få en ledtråd om 

rätt form baserat på den. 

4. Skriv in de två alternativ eleven har att välja på (substantivet i bestämd och 

obestämd form) inom en parentes till höger. 

5. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant E, se (13) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din egen dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och källtexten. Välj ut lämpliga meningar i källtexten och de 

substantiv som ska ingå i testet. Försök gärna att variera formerna så att 

substantiv i både bestämd och obestämd form finns representerade i meningarna, 

gärna med och utan artikel. Det behöver inte vara helt ”unika” ord utan samma 

ord får återkomma i olika delar av testet (t.ex. i diktamen eller 

ordkunskapsdelen). 

3. Ersätt det substantiv som ska testas med en rad understreck för att skapa en linje 

för eleven att skriva på. Gör luckan stor nog så att eleven inte ska få en ledtråd om 

rätt form baserat på den. 

4. Skriv in de fyra alternativ eleven har att välja på (substantivet i bestämd singular, 

bestämd plural, obestämd singular och obestämd plural) i tabellen. 

5. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

3.2.7 GENOMFÖRANDE 

I variant D och E är det viktigt att eleverna skriver in ordet och inte bara stryker 

under eller ringar in det rätta svaret.  

3.2.8 RÄTTNING 

I den enklaste varianten, Substantivformer A, efterfrågas obestämd och bestämd 

artikel i singularis. Det rättas med 1 poäng per rätt svar. När eleverna har insett 

generaliseringen som förbinder bestämd och obestämd artikel bör man för varje ord 

få 0 p eller 2 p. Man ska också vara uppmärksam på att bestämd artikel ibland 

innehåller en vokal, ibland inte. Också detta följer ur en generalisering.  

I den andra varianten, Substantivformer B, efterfrågas obestämd form plural av 

angivna substantiv i singular och/eller substantivens genus. Ifall syftet är att testa 

elevens kunskaper om deklinationsreglerna bör substantivens genus (den obestämda 

artikeln) anges strax intill varje ord. Det rättas med 1 p per rätt pluralform. Om syftet 

däremot är att testa elevens lexikonkunskap bör man för varje ord få 0 p eller 2 p. I 

en lättare variant av lexikonkunskapstestet kan varje rätt svar (obestämd artikel 

och/eller pluralform) ge 1 poäng. 
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I den tredje varianten, Substantivformer C, är det lämpligt att ha ett bestämt antal 

luckor som motsvarar ett fixerat antal poäng (10 p i exemplet ovan). I detta test har 

man möjlighet att använda vissa former för att lista ut andra, vilket bör gynna 

generalisering. 

I den fjärde och femte varianten, Substantivformer D och E, efterfrågas rätt form av 

substantiv (bestämd eller obestämd). Detta rättas med 1 poäng per rätt svar. 

 

  Mall ”3A Substantivformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”3B Substantivformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”3C Substantivformer” – exempel elevtest och facit 
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  Mall ”3D Substantivformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”3E Substantivformer” – exempel elevtest och facit 
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4 Verbformer 

4.1 Om provdelen 

Provdelen består av fyra varianter. I Verbformer A testas elevens kunskaper om 

verbböjning i infinitiv, presens och preteritum. Varianterna Verbformer B och C 

syftar till att testa elevens kunskaper om verbböjning i infinitiv, presens, preteritum, 

perfekt och pluskvamperfekt, varav varianten Verbformer C testar dessa kunskaper i 

en kontext, det vill säga verbanvändning i meningar. I den fjärde varianten, 

Verbformer D, testas elevens kunskaper om verbböjning i imperativ, infinitiv, 

presens, preteritum och supinum. 

4.1.1 VERBFORMER A 

 infinitiv: 

”att …” 

presens: 

nutid 

preteritum: 

dåtid 

1 att läsa  läser läste 

2 att skriva skriver skrev 

3 att  titta tittar tittade 

 

4.1.2 VERBFORMER B 

 infinitiv: 

”att ...” 

presens: 

nutid 

preteritum: 

dåtid 

perfekt:  

”har ...” 

pluskvamperfekt: 

”hade ...” 

1 att läsa läser läste har läst hade läst 

2 att undra undrar undrade har undrat hade undrat 

3 att äta äter åt har ätit hade ätit 
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4.1.3 VERBFORMER C 

 infinitiv: 

”att ...” 

presens: 

nutid 

preteritum: 

dåtid 

perfekt:  

”har ...” 

pluskvamperfekt: 

”hade ...” 

1 (att) läsa läser läste (har) läst (hade) läst 

 

Fatima tycker om att __läsa__ . Ofta __läser_ hon både innan hon går och lägger sig och 

på tunnelbanan till skolan. För ett par år sen __läste_ Fatima mest på arabiska men nu 

__läser_ hon romaner och deckare på både svenska och arabiska.  

 

4.1.4 VERBFORMER D 

 

imperativ 
infinitiv: 

”att ...” 

presens: 

nutid 

preteritum: 

dåtid 

supinum: 

”har...”, 

”hade...” 

1 skriv skriva skriver skrev skrivit 

2 föreslå föreslå föreslår föreslog föreslagit 

3 dansa dansa dansar dansade dansat 

 

4.1.5 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

Variant A, B och D, se (14), (15) och (16) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut fem verb till testet. Det behöver inte 

vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i olika delar av testet (till 

exempel i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

3. Skriv in en valfri form av varje verb i tabellen. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 
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Variant C, se (17) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut fem verb till testet. Det behöver inte 

vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i olika delar av testet (till 

exempel i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

3. Skriv in de korrekta verbformerna för varje verb under rätt rubrik i tabellen och 

skapa sedan meningar där de olika verbformerna används. Lämna luckor i 

meningarna där eleverna kan fylla i verben.  

4. Ett alternativ är att välja ut tre meningar från källtexten som innehåller veckans 

ord (i det här fallet verb) och vid behov modifiera dem genom att lägga till eller ta 

bort text. Ytterligare varianter av meningar behöver sedan skapas för att testa de 

olika verbformerna. 

5. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

4.1.6 GENOMFÖRANDE 

I variant C kan man vid behov förtydliga att eleven ska välja en av de på förhand 

angivna verbformerna från tabellen ovanför meningarna. 

4.1.7 RÄTTNING 

I den enklaste varianten, Verbformer A, efterfrågas lexikonkunskap om verbböjning i 

infinitiv, presens och preteritum. Det rättas med 1 poäng per rätt verbform. När 

eleverna har jobbat med verben ett tag och man vill göra testet mer utmanande för 

dem kan man ändra poängsättningen till antingen 0 p eller 2 p för varje verb. I så fall 

bör man ha böjt verbet korrekt i två olika former för att få 2 p. 

I varianterna B och D efterfrågas vidare kunskaper om verbets morfologi. Det rättas 

med 1 p per rätt verbform. Det är viktigt att stavningen är korrekt för att få poäng för 

rätt svar. 

Varianten Verbformer C rättas med 1 p per rätt verbform i varje lucka. Stavningen 

bör bli korrekt eftersom eleverna väljer verben ur tabellen och skriver dem på det 

tomma utrymmet. Inget avdrag för felstavningar görs därför i detta test. 
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 Mall ”4A Verbformer” – exempel elevtest och facit 

 
  



 

 

info@intensivsvenska.se 

www.intensivsvenska.se 

31 

 Mall ”4B Verbformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”4C Verbformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”4D Verbformer” – exempel elevtest och facit 

 

 

  



 

 

info@intensivsvenska.se 

www.intensivsvenska.se 

34 

5 Adjektivformer 

5.1 Om provdelen 

Provdelen består av fyra olika varianter. I Adjektivformer A testas elevens kunskaper 

om adjektivböjning i attributiv ställning, det vill säga före substantiv. I nästa variant, 

Adjektivböjning B, ligger fokus på adjektivböjning i predikativ ställning, det vill säga 

efter både substantivet och verbet såsom vara eller bli. I Adjektivformer C, testas 

elevens kunskaper om komparation, det vill säga böjning av adjektiv i komparativ 

och superlativ form. Fokus för den fjärde varianten, Adjektivformer D, ligger på 

adverbiell användning av adjektiv, det vill säga när adjektiv omformas till adverb. 

5.1.1 ADJEKTIVFORMER A 

 
Använd adjektivet 

 
 fin 

  

1 en fin bil 

2 flera fina bilar 

3 den fina bilen 

4 de fina bilarna 

 

5.1.2 ADJEKTIVFORMER B 

 
Använd adjektivet 

 
 dyr 

  

1 Bilen är dyr. 

2 Däcket  är dyrt. 

3 Sätena är dyra. 
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5.1.3 ADJEKTIVFORMER C 

 Positiv Komparativ Superlativ 

1 fin finare finast 

2 dyr dyrare dyrast 

3 billig billigare billigast 

 

5.1.4 ADJEKTIVFORMER D 

 
Använd adjektivet 

 
 vinglig 

 

1 Bilen åker vingligt. 

 

5.1.5 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

Variant A, se (18) nedan 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut två adjektiv till testet och skriv dem 

i grundform på raden efter Använd adjektivet. Det behöver inte vara helt ”unika” 

ord utan samma ord får återkomma i olika delar av testet (till exempel i diktamen 

eller ordkunskapsdelen). 

3. Välj ut två valfria substantiv som adjektiven ska böjas efter och skriv in dem i rätt 

form i tabellens sista kolumn. Substantiven kan gärna komma från ordlistan 

och/eller källtexten. Det är enklast att använda ett substantiv för varje adjektiv, 

men vill man göra testet mer utmanande för eleven kan fyra olika substantiv 

användas för varje adjektiv. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant B, se (19) nedan 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut två adjektiv till testet och skriv dem 

i grundform på raden efter Använd adjektivet. Det behöver inte vara helt ”unika” 
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ord utan samma ord får återkomma i olika delar av testet (till exempel i diktamen 

eller ordkunskapsdelen). 

3. Välj ut tre olika substantiv som varje adjektiv ska böjas efter och skriv in dem i 

rätt form i tabellens första kolumn. Substantiven kan gärna komma från ordlistan 

och/eller källtexten. Det är fördelaktigt att använda substantiv i olika former för 

varje adjektiv, exempelvis ett substantiv i utrum (med n-genus), ett substantiv i 

neutrum (med t-genus) och ett substantiv i pluralform. På så sätt testas eleven på 

olika böjningsformer av adjektiv i predikativ ställning. Blanda gärna de olika 

substantivformerna så att exempelvis substantiv i neutrum (med t-genus) ibland 

kommer först och substantiv i pluralform ibland kommer i mitten. Skriv sedan in 

en önskad form av något av verben vara och bli i tabellens mittersta kolumn. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant C, se (20) nedan 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut fem adjektiv till testet. Det behöver 

inte vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i olika delar av testet 

(till exempel i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

3. Skriv in en form av varje adjektiv i tabellen: positiv, komparativ eller superlativ, 

så att eleven kan komplettera med de andra två formerna. Se till att skriva in 

olika former av adjektiv för att skapa mer variation.  

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant D, se (21) nedan 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. Eleven 

fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut tre adjektiv till testet och skriv dem i 

grundform på raden efter Använd adjektivet. Det behöver inte vara helt ”unika” ord 

utan samma ord får återkomma i olika delar av testet (till exempel i diktamen eller 

ordkunskapsdelen). 

3. Välj ut tre valfria substantiv som adjektiven ska böjas efter och skriv in dem 

tillsammans med verben i tabellens första två kolumner. Orden kan gärna komma 

från ordlistan och/eller källtexten. Lämna den sista kolumnen tom. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 
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5.1.6 RÄTTNING 

I varianterna A och B efterfrågas allmänna kunskaper om adjektivböjning i attributiv 

respektive predikativ ställning, det vill säga före respektive efter substantiv. Det 

rättas med 1 poäng per rätt adjektivform.  

I den tredje varianten, Adjektivformer C, testas elevens kunskaper om 

adjektivkomparation. Det rättas med 1 poäng per rätt form av adjektiv. När eleverna 

har jobbat med komparation ett tag och man vill göra testet mer utmanande för dem 

kan man ändra poängsättningen till antingen 0 p eller 2 p för varje adjektiv. I så fall 

bör man ha använt adjektivet korrekt i två olika former för att få 2 p. 

Den fjärde varianten, Adjektivformer D, testar om eleven kan omvandla adjektiv till 

adverb. Det rättas med 1 p per svar.  
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 Mall ”5A Adjektivformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”5B Adjektivformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”5C Adjektivformer” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”5D Adjektivformer” – exempel elevtest och facit 
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6 Adverb för position och destination 

(riktning) 

6.1 Om provdelen 

Syftet med den här provdelen är att testa elevernas kunskaper om rumsuttryck 

kopplade till befintlighet och förflyttning. Uttryck som anger befintlighet svarar på 

frågan Var? medan uttryck som anger riktning eller förflyttning svarar på någon av 

frågorna Vart? eller Varifrån?. 

6.1.1 ADVERB FÖR POSITION OCH DESTINATION 

position destination destination från 

här hit härifrån 

var vart varifrån 

hemma hem hemifrån 

 

6.1.2 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

1. Öppna mallen, se (22).  Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och 

Klass. Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Välj ut ett antal vanliga adverb som används för att ange plats. De viktigaste 

adverben i svenskan är: här, där, var, hemma, borta, inne, ute, uppe, nere, 

framme. 

3. Skriv in en form av varje adverb i tabellen: position, destination eller destination 

från, så att eleven kan komplettera med de andra två formerna. Se till att skriva in 

olika former av adjektiv för att skapa mer variation.  

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

6.1.3 RÄTTNING 

I provdelen Adverb för position och destination testas elevens kunskaper om 

rumsuttryck. Det rättas med 1 poäng per rätt form av adverb. När eleverna har jobbat 

med rumsuttrycken ett tag och man vill göra testet mer utmanande för dem kan man 

ändra poängsättningen till antingen 0 p eller 2 p för varje adverb. I så fall bör man ha 

använt adverbet korrekt i två olika former för att få 2 p. 
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 Mall ”6 Adverb för position och destination” – exempel elevtest och facit 
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7 Prepositioner 

7.1 Om provdelen 

Syftet med denna provdel är att testa elevernas kunskaper om hur olika verb och 

substantiv kombineras i en mening med hjälp av prepositioner. Fokus på 

prepositioner i det här testet kan alltså rikta elevens uppmärksamhet på att lära sig 

nya verb och substantiv i fraser snarare än som enskilda ord. 

7.1.1 PREPOSITIONER 

Läs igenom meningarna och sätt in rätt preposition. En del prepositioner 

förekommer flera gånger.  

1. Pappa drömde     om     att utbilda sig. 

2. Mamma var ett viktigt stöd    för     min pappa. 

3. Mamma var välutbildad och hade rest      i      hela världen. 

i 

om 

för 

7.1.2 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

1. Öppna mallen, se (23) nedan. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola 

och Klass. Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan. Välj ut ett valfritt antal meningar till testet 

som innehåller veckans ord och prepositioner. Vissa verb och substantiv behöver 

hjälp av en preposition för att kunna förenas med ett objekt. Dessa prepositioner 

är ofta ganska abstrakta och måste därför läras in lexikalt. Det är sådana 

prepositioner som helst bör väljas till testet. I vissa fall kan meningar behöva 

modiferas genom att lägga till eller ta bort text.  

3. Skriv in meningarna på respektive rad.  

4. Ersätt den preposition som ska testas med en linje för eleven att skriva på. Gör 

luckan så pass stor att eleven inte får en ledtråd till rätt preposition utifrån 

streckets längd. 

5. Skriv in de olika alternativ eleven har att välja på i kolumnen till höger. Om 

samma preposition används i flera olika meningar är det tydligast att upprepa 

prepositionen bland svarsalternativen i kolumnen till höger. På så sätt förtydligar 

man för eleven hur många gånger samma preposition kan väljas. Vill man göra 

testet mer utmanande för eleven kan man ange varje preposition endast en gång, 

utan att avslöja för eleven hur många gånger de olika prepositionerna kan väljas.  

6. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 
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7.1.3 RÄTTNING 

Rättningen sker med 1 p per rätt svar. Eftersom eleven väljer en preposition ur en 

lista och skriver det på det tomma utrymmet bör stavningen vara korrekt. Inga 

avdrag för felstavningar görs därför i detta test. 

 Mall ”7 Prepositioner” – exempel elevtest och facit 
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8 Meningsbyggnad 

8.1 Om provdelen 

Syftet med den här provdelen är att testa elevens grundläggande kunskaper om 

ordföljd i några vanligt förekommande satstyper. Provdelen består av sju varianter. I 

de två lättaste varianterna, Meningsbyggnad A och B, testas elevens kunskaper om 

omvänd ordföljd i huvudsats genom att eleven ska byta ut subjektet mot någon 

annan lämplig satsdel i fundamentet och skriva om meningen med inversion mellan 

subjekt och verb. I den något svårare Meningsbyggnad C testas elevens förmåga att 

sätta ihop lösryckta ord till en meningsfull och korrekt mening. Stor bokstav och 

punkt kan fungera som ledtrådar i denna variant av testet. 

Syftet med Meningsbyggnad D är att stödja elevens förståelse av grammatiken 

bakom ordföljdvariationen i svenskan. Den här varianten består av två delar: del 1 

där eleven ska fylla i ett satsschema med tre omskrivna meningar och del 2 där 

eleven själv ska skriva om en mening på två olika sätt. En viktig förutsättning för att 

använda variant D är att satsschemat tidigare har använts i undervisningen så att 

eleven vet hur det fungerar.  

Varianterna E och F fokuserar på bisatser. I den ena varianten, Meningsbyggnad E, 

testas eleven på att identifiera en bisats i en längre mening. Den andra varianten, 

Meningsbyggnad F, testar elevens lexikala kunskaper om några vanliga 

bisatsinledare. 

Meningsbyggnad G, slutligen, fokuserar på placeringen av negation i både 

huvudsatser och bisatser. 

8.1.1 MENINGSBYGGNAD A – SKRIV OM MENINGAR PÅ ETT SÄTT 

Skriv om mening 1a). Meningen i 1b) ska börja med ”Under sina sista 

levnadsår”  

1a) Muhammed återser Mecka två gånger.  

1b)  Under sina sista levnadsår  återser Muhammed Mecka två gånger.  
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8.1.2 MENINGSBYGGNAD B – SKRIV OM MENINGAR PÅ TVÅ SÄTT 

Skriv om mening 1a) på två olika sätt. Först ska meningen börja med ”Under sina 

sista levnadsår” och sedan med ”Mecka”.  

1a) Muhammed återser Mecka två gånger under sina sista levnadsår. 

1b) Under sina sista levnadsår  återser Muhammed Mecka två gånger. 

1c) Mecka  återser Muhammed två gånger under sina sista levnadsår.  

 

8.1.3 MENINGSBYGGNAD C – LÄGG ORDEN I RÄTT ORDNING 

Använd följande ord 

stora släcker dag. Brandmännen varje 

bränder     

 

Mening:  Brandmännen släcker stora bränder varje dag._ 

 

8.1.4 MENINGSBYGGNAD D – ORDFÖLJD I HUVUDSATSER 

Sätt in 1a, 1b och 1c på varsin rad i satsschemat.  

a) När Muhammed är 25 år sköter han om en kamelkaravan. 

b) Muhammed sköter om en kamelkaravan när han är 25 år. 

c) En kamelkaravan sköter Muhammed om när han är 25 år. 

 Fundament 

(oftast 

adverbial, 

subjekt, 

objekt) 

Verb 1 

(presens 

och 

preteritum) 

Subjekt Sats-

adverbial 

(inte 

m.fl.) 

Verb 2, 

Partiklar  

Objekt, 

predikativ 

mm. 

Adverbial 

(tid, plats, 

sätt, 

orsak, 

resultat 

osv.) 
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1a När 
Muhammed 
är 25 år 

sköter han  om en 
kamel-
karavan 

 

1b Muhammed sköter   om en 
kamel-
karavan 

när han är 
25 år. 

1c En kamel-
karavan 

sköter Muhammed  om  när han är 
25 år. 

 

Skriv om 2a) på två olika sätt. 

2a) Vi kan utvinna energi från solen. 

2b) Energi kan vi utvinna från solen. 

2c) Från solen kan vi utvinna energi. 

 

8.1.5 MENINGSBYGGNAD E – STRYK UNDER BISATS 

Stryk under bisatsen. 

1. John vill veta när du ska gå till jobbet. 

2. Om vi blir hungriga kan vi gå till caféet.  

 

8.1.6 MENINGSBYGGNAD F – BISATSINLEDARE 

I somras gick jag till stranden    för att    bada med mina vänner. 

Men jag ville inte bada      eftersom    jag inte kan simma. De 

frågade     om    jag skulle med ner till vattnet men jag sa nej. 

   När    de andra hoppade i vattnet la jag mig på stranden och 

lyssnade på musik.  

när 

om 

för att 

eftersom 
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8.1.7 MENINGSBYGGNAD G – NEGATION I HUVUDSATS OCH BISATS 

 Skriv in negationen inte i den understrukna satsen. 

 Tänk på att sätta ut inte på rätt plats. 

1. Maryam reser till Paris. 

 Maryam reser inte till Paris. 

2. När du är här är det svårt att jobba. 

 När du inte är här är det svårt att jobba. 

 

8.1.8 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

Variant A, se (24) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan och välj ut tre meningar till testet. 

Modifiera meningar vid behov genom att lägga till eller ta bort text. Skriv in 

meningarna i 2a), 3a) och 4a) i mallen. 

3. Skriv sedan inledningar till omskrivna meningar som eleven ska komplettera i 

2b), 3b) och 4b). Skriv inledningen direkt efter Mening 2b), 3b), 4b) ska börja 

med. Förse inledningen med ett citationstecken för tydlighetens skull. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant B, se (25) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan och välj ut två meningar till testet. 

Modifiera meningarna vid behov genom att lägga till eller ta bort text. Skriv in 

meningarna i 2a) och 3a) i mallen. 

3. Skriv sedan två inledningar till omskrivna meningar som eleven ska komplettera i 

2b), 2c), 3b) och 3c). Skriv de två inledningarna direkt efter Först ska meningen 

börja med XXX och sedan med XXX. Förse inledningarna med ett 

citationstecken för tydlighetens skull. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant C, se (26) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 
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2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan och välj ut tre meningar till testet. 

Modifiera meningarna vid behov genom att lägga till eller ta bort text. Skriv in 

meningarnas ord i oordning i rutorna i mallen. Meningarna behöver inte vara så 

långa att det blir ett ord i varje ruta.  

3. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant D, se (27) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan och välj ut två meningar till testet. 

Meningarna kan också komma från elevtexter, om eleverna tidigare har jobbat 

med att skriva texter och om de tycker att det är okej. Modifiera meningarna vid 

behov genom att lägga till eller ta bort text.  

3. Skriv in tre olika varianter av den ena meningen i 1a), 1b) och 1c) i mallen.  

4. Om eleverna har kommit långt i arbetet med satsschemat, kan 

exempelmeningarna i mallen tas bort. 

5. Skriv in den andra meningen i 2a) i mallen. 

6. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant E, se (28) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan och välj ut fem meningar till testet. 

Modifiera meningarna vid behov genom att lägga till eller ta bort text.  

3. Skriv in fem olika meningar efter 1, 2, 3, 4 och 5 i mallen.  

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant F, se (29) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och källtexten. Välj ut ett lämpligt stycke i källtexten och 

därefter ett valfritt antal bisatsinledare till testet. I vissa fall kan ytterligare 

ledtrådar vara nödvändiga för att förtydliga kontexten för eleven. Det kan 

exempelvis innebära att meningar behöver modiferas genom att lägga till eller ta 

bort text.  

3. Ersätt den bisatsinledare som ska testas med en rad understreck för att skapa en 

linje för eleven att skriva på. Gör luckan stor nog så att eleven inte ska få en 

ledtråd om rätt ord baserat på den. Gör maximalt en lucka per mening. 

4. Skriv in de alternativ eleven har att välja på i kolumnen till höger. Om samma 

bisatsinledare används i flera olika meningar är det tydligast att upprepa den 

bland svarsalternativen i kolumnen till höger. På så sätt förtydligar man för 
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eleven hur många gånger samma bisatsinledare kan väljas. Vill man göra testet 

mer utmanande för eleven kan man ange varje bisatsinledare endast en gång, 

utan att avslöja för eleven hur många gånger de olika bisatsinledarna kan väljas. 

5. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

Variant G, se (30) nedan. 

1. Öppna mallen. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola och Klass. 

Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram källtexten och/eller ordlistan och välj ut tio meningar med eller utan 

negation till testet. Modifiera meningarna vid behov genom att ta bort alla 

negationer som uttrycks med inte och/eller genom att lägga till eller ta bort text.  

3. Skriv in de olika meningarna efter 1, 2, 3 osv. i mallen. Stryk under den del av 

meningen (antingen del av huvudsatsen eller hela bisatsen) där negationen ska 

infogas. Variera gärna understrykningarna mellan huvudsatser och bisatser. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

8.1.9 RÄTTNING 

I varianterna A och B av provdelen Meningsbyggnad ska eleverna skriva om på 

förhand angivna meningar. I variant A ska de skriva om varje mening på ett sätt och 

det rättas med 2 p per rätt omskriven mening och 1 p för en nästan korrekt mening. I 

variant B ska de skriva om varje mening på två olika sätt och det rättas också med 2 p 

per rätt omskriven mening och 1 p för en nästan korrekt mening. Inga poängavdrag 

för stavfel eller interpunktion görs i någon variant av denna provdel. Dock kan dessa 

uppmärksammas vid återkopplingen.  

Variant C av provdelen Meningsbyggnad erbjuder ett annat sätt att testa ordföljd i 

huvudsatser på. Här ska orden från rutorna läggas i rätt ordning så att de bildar en 

korrekt mening med huvudsatsordföjd. Stor bokstav och punkt kan fungera som 

ledtrådar i denna variant av testet. Rättningen bör vara 1 eller 2 p per mening. 

Rättningen bör ske med 2 p per korrekt mening, alternativt 1 p för en nästan korrekt 

mening (som till exempel innehåller ett fel). 

Variant D av provdelen Meningsbyggnad består av två delar, där del 1 rättas med 2 p 

per korrekt inskriven mening och del 2 rättas med 2 p per korrekt omskriven 

mening. 

Variant E av provdelen Meningsbyggnad rättas med 1 p per rätt understruken bisats. 

Variant F av provdelen Meningsbyggnad rättas med 1 p per rätt inskriven 

bisatsinledare. Ifall två eller flera olika bisatsinledare passar in i en mening räknas 

det fortfarande som ett rätt svar och rättas med 1 p. 

Variant G av provdelen Meningsbyggnad rättas med 1 p per rätt infogad negation. 
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 Mall ”8A Meningsbyggnad” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”8B Meningsbyggnad” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”8C Meningsbyggnad” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”8D Meningsbyggnad” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”8E Meningsbyggnad” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”8F Meningsbyggnad” – exempel elevtest och facit 
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 Mall ”8G Meningsbyggnad” – exempel elevtest och facit 
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9 Skriv egna meningar 

9.1 Om provdelen 

Den här provdelen testar elevens kunskaper om ordens betydelse och kan användas 

som ett alternativt betydelsebaserat test när man vill fokusera mer på elevens egen 

produktion. Uppgiften består i att eleven ska använda ett eller ett par på förhand 

angivna ord i en egenkonstruerad mening. Det bör framgå av meningen att eleven 

har förstått ordens betydelse. Uppgiften ska även uppmuntra eleven till en mer aktiv 

användning av veckans ord. 

9.1.1 SKRIV EGNA MENINGAR 

Skriv egna meningar med ordet/orden i fet stil. Totalt ska du skriva fyra meningar. 

Varje mening ska vara minst fyra ord lång. 

Exempel 

1. Skriv en mening med ordet:  ”tyda på/tyder på”.  

Egen mening:      Mörkret tyder på att det snart blir höst.          

2. Skriv en mening med orden:  ”alternativ”   och   ”anse/anser”.  

Egen mening:      Vilket alternativ anser du blir bäst för Sverige?       

 

9.1.2 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

1. Öppna mallen, se (31) nedan. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola 

och Klass. Eleven fyller själv i sitt namn. 

5. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut två, tre eller fyra ord eller korta 

fraser till testet, beroende på hur pass utmanande du vill att testet ska vara för 

eleven. Det behöver inte vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i 

olika delar av testet (till exempel i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

2. Skriv in orden eller de korta fraserna efter Använd orden i mallen. 

3. Här går det inte att göra ett facit eftersom meningarna rättas utifrån vad eleverna 

har skrivit. Dokumentera gärna elevsvaren eftersom elevernas utveckling kan bli 

tydligt synlig här. 

9.1.3 RÄTTNING 

Den här provdelen går ut på att använda ett eller par ord i samma mening som 

eleven själv konstruerar. Man bör vara uppmärksam på att det är svårt att rätta 

denna typ av test och att risken för missförstånd är ganska stor. Eleverna kan därför 
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behöva en inskolningsperiod för denna provdel. Rättningen bör ske med 4 p per 

mening korrekt mening, förslagsvis med 1p för korrekt ordföljd, 1p för korrekt 

verbform, 2p för korrekt stavning. 

 Mall ”9 Skriv egna meningar” – exempel elevtest 
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10 Sammansättningar 

10.1 Om provdelen 

Den här provdelen testar elevens kunskaper i att konstruera sammansatta ord med 

eller utan foge-s. Sammansatta ord kan antingen läras in lexikalt eller genom att 

eleven känner till reglerna kring deras konstruktion. Det gäller även kunskaper om 

användningen av ett foge-s mellan sammansättningens för- och efterled. Syftet med 

den här provdelen är att eleven ska visa att han eller hon kan konstruera 

sammansatta ord, oavsett om kunskapen har tillägnats lexikalt eller genom inlärning 

av reglerna. 

10.1.1 SAMMANSÄTTNINGAR 

• Para ihop varje ord från vänster kolumn med ett ord från höger kolumn så att du bildar 
ett ord. 

• Ibland behöver du sätta in ett s mellan orden. 

tecken 

bord 

ben 

språk 

 

1. bordsben  

2. teckenspråk  
 

10.1.2 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

1. Öppna mallen, se (32) nedan. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola 

och Klass. Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut ett valfritt antal sammansatta ord 

till testet. Det behöver inte vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i 

olika delar av testet (till exempel i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

3. Skriv in varje sammansättnings förled i vänster kolumn och dess efterled i höger 

kolumn i tabellen. Blanda sedan efterlederna så att orden inte går att kombinera 

rakt av.  

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

10.1.3 RÄTTNING 

Varje korrekt konstruerad sammansättning rättas med 1 p per ord. Ifall 

sammansättningen består av två korrekt ihopsatta ord men saknar ett nödvändigt 

foge-s resulterar det i poängavdrag, alltså 0 p. I mindre avancerade grupper kan 
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rättningen ske med 1 p per rätt konstruerad sammansättning, oavsett om foge-s har 

använts korrekt eller inte. 

 

 Mall ”10 Sammansättningar” – exempel elevtest och facit 
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11 Synonymer 

11.1 Om provdelen 

Den här provdelen fokuserar på ordförrådets bredd och testar elevens förmåga att 

koppla betydelsen av ett ord till något annat, betydelsemässigt besläktat ord. 

11.1.1 PARA IHOP SYNONYMER 

• Para ihop orden i vänstra kolumnen med en synonym i den högra kolumnen. 

torka ut 
 

snart 

strax sluta vara vått 

11.1.2 FÖRBEREDELSE OCH KONSTRUKTION 

1. Öppna mallen, se (33) nedan. Spara dokumentet i din dator. Fyll i Vecka, Skola 

och Klass. Eleven fyller själv i sitt namn. 

2. Ta fram ordlistan och/eller källtexten. Välj ut ett valfritt antal ord till testet. Det 

behöver inte vara helt ”unika” ord utan samma ord får återkomma i olika delar av 

testet (till exempel i diktamen eller ordkunskapsdelen). 

3. Skriv in varje ord i vänster kolumn och dess synonym i höger kolumn i tabellen. 

Blanda sedan synonymerna så att orden inte går att kombinera rakt av. Variera 

gärna ordklasser (till exempel substantiv, verb, adjektiv) men tänk på att alltid ha 

minst två ord från varje ordklass så att eleven inte kan sluta sig till rätt svar 

enbart utifrån sina kunskaper om ordklasser. 

4. Skapa ett facit. Detta används för rättning och som dokumentation av vad som 

testats. 

11.1.3 GENOMFÖRANDE 

I denna provdel kan man vid behov förtydliga att eleven ska välja bland orden i den 

högra kolumnen och para dem med ord i vänstra kolumnen genom att dra streck 

mellan orden. 

11.1.4 RÄTTNING 

Rättningen sker med 1 p per rätt ordkombination. 
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 Mall ”11 Synonymer” – exempel elevtest och facit 
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