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Studiens syfte är att undersöka huruvida elever som läser svenska som andraspråk förbereds 

likvärdigt jämfört med elever som läser svenska inför eftergymnasiala studier. För att komma 

fram till om eleverna förbereds undersöker studien hur svenska som andraspråk 3 och svenska 

3 skiljer sig åt i kursinnehållet samt om texterna som ingår i nationella provet för årskurs 3 har 

ett läsbarhetsindex som motsvarar läsbarheten i texter som elever möter i eftergymnasiala 

studier. Styrdokumenten för svenska som andraspråk 3 och svenska 3 jämfördes även med 

fokus på likheter och skillnader. Resultatet visade att texterna som används i nationella provet 

ligger på ungefär samma läsbarhetsindex som högskoletexter. Vad gäller kursinnehållet för 

svenska som andraspråk 3 ligger kursens fokus på samtal snarare än textproduktion som 

svenska 3 lägger fokus på. Eventuella effekter av styrdokumentens olikheter diskuteras även 

med hjälp av Bourdieus teori om kunskap som kulturellt kapital. Slutsatserna som dras i studien 

är att texterna som behandlas i nationella provet motsvarar svårigheten hos de texter som elever 

möter i eftergymnasiala studier. Styrdokumenten för svenska som andraspråk 3 och svenska 3 

skiljer sig däremot åt till den grad att elever som läser svenska som andraspråk inte får med sig 

samma kunskaper som elever som läser svenska. 
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1. Inledning 
Garberding (2019), docent i etnologi vid Södertörns högskola, skriver i en debattartikel om hur 

högskolestudenters skrivfärdigheter har försämrats under de år hon arbetat. I debattartikeln 

berättar hon om vad hon beskriver som högskolestudenters oförmåga att konstruera texter, där 

talspråk och felstavningar gör texterna oförståeliga. Hon lyfter även fram hur elever har svårt 

att förstå uppgiftsinstruktioner samt inte kan källhänvisa korrekt. Redan 2013 

uppmärksammades elevers låga textproduceringsförmåga i Universitetsläraren av Samuelsson 

(2013). Varken Garberding eller Samuelsson ser någon större skillnad mellan elever med 

utländsk bakgrund och elever med svenska som modersmål men enligt en rapport från 

Universitetskanslersämbetet (Svensson & Berlin Kolm, 2017, ss. 22-25; Skolverket, 2018, s. 

34) hoppar en större del av elever med utländsk bakgrund av högskoleutbildningar. Det finns 

även ett samband mellan elever med svaga gymnasiebetyg och avhoppsfrekvens samt en 

oförmåga att få godkända högskolepoäng. Även om universitetslärare inte ser någon större 

skillnad på kvalitén på elevernas prestationer utifrån svensk eller utländsk bakgrund finns det 

ett samband mellan svenska som andraspråkselever och svårighet att ta sig upp till de högre 

betygsnivåerna i ämnen som till exempel naturkunskap. Anledningen till detta är att elever med 

svenska som andraspråk behöver utveckla strategier för att ta till sig kunskap, framförallt om 

de vill klara mer avancerade uppgifter och därmed uppnå de högre betygen (Nygård Larsson, 

2013, s. 582). 

Den svenska skolan har två svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk. Syftet 

med svenska som andraspråk är att elever med annat modersmål än svenska ska få extra stöd i 

att utveckla sin språkliga förmåga samt utveckla språkliga strategier för att kunna uttrycka sig 

i såväl skrift som tal (Skolverket, 2019a). Eftersom studenter med svenska som sitt andraspråk 

i högre grad hoppar av högskoleutbildningar än elever med svenska som förstaspråk vill jag 

med denna uppsats undersöka i vilken mån den högskoleförberedande kursen ”svenska som 

andraspråk 3” förbereder andraspråkstalare för de texter som eleverna möter på högskolan. I 

och med Garberdings debattartikel kan man argumentera för att en studie där gymnasiets 

generella förberedelse av eleverna inför kommande högskolestudier skulle vara på sin plats. 

Även om en sådan studie skulle vara intressant kommer denna uppsats endast fokusera på 

andraspråkselever och svenskkursen som eleverna läser under sitt sista gymnasieår i relation 

till de krav som högskoletexter ställer.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa en bild av vilka kunskaper om vetenskapliga texter som en elev 

som läser svenska som andraspråk 3 får med sig efter ett godkänt betyg i kursen. Studien syftar 

både till elevers kunskap om hur man skriver vetenskapliga texter och i vilken mån det centrala 

innehållet förbereder eleverna för komplicerade eftergymnasiala texter. Syftet med att 

undersöka hur väl kursen förbereder elever för texter som behandlas på högskolan är att få en 

bild över om texter som behandlas i kursen svenska som andraspråk 3 motsvarar 

svårighetsgraden i texter som elever möter i eftergymnasiala studier.  

Förutom att fokus ligger på vetenskapliga texter görs även en jämförelse mellan 

kunskapskraven i kursen svenska 3 och svenska som andraspråk 3, eftersom kurserna ger 

samma behörighet till högskolorna. Därmed borde innehållet i de båda kurserna spegla 

varandra. Svenska 3 och svenska som andraspråk 3 är högskoleförberedande, vilket innebär att 

eleverna efter kursens slut ska kunna tillgodogöra sig vetenskapliga och komplicerade texter. 

Mina frågeställningar i denna studie är: 

• Hur speglar texterna som behandlas i nationella provet svårigheten hos de texter 

som elever möter i eftergymnasiala studier utifrån läsbarhetsindex? 
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• Hur skiljer sig kursplanerna åt mellan svenska som andraspråk 3 och svenska 3? 

Dessutom belyses möjliga effekter av likheterna och olikheterna i styrdokumenten kritiskt i 

diskussionen. Diskussionen har utgångspunkt i vilka konsekvenser dessa olikheter kan få för 

elever som läser svenska som andraspråk 3.  

2. Bakgrund 
Först presenteras en historisk bakgrund i ”2.1. En historisk överblick av ämnet svenska som 

andraspråk”. Avsnittet ger en beskrivning av skillnaden mellan svenska och svenska som 

andraspråk från kursplanen Lpo94 och framåt. Där efter presenteras en kort förklaring till vad 

ämnet svenska som andraspråk syftar till efter reformen 2011 (Lgr- & Lgy11). Därefter görs en 

genomgång av begreppet litteracitet i ”2.3. Akademiskt språk och litteracitet” samt en överblick 

av begreppet kapital i ”2.4. Teorin om kunskap som kapital”. 

2.1. En historisk överblick av ämnet svenska som 

andraspråk 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (vidare används Lpo94) och läroplanen för 

de frivilliga skolformerna 1994 (vidare används Lpf94) betonades skolans fostrande uppgift 

mer än tidigare. Samtidigt lades mindre vikt vid ”nyttiga kunskaper”, yrke och ekonomisk 

vinning i läroplanen. Det var i denna reform som skolans viktigaste uppgift blev att minska de 

kunskapsmässiga skillnaderna mellan klasserna i samhället (Liedman, 2011, ss. 101-102).  

Ämnet svenska om andraspråk hade dock ingen nationellt fastställd kursplan för grundskolan 

när Lpo94 arbetades fram (Lundgren, 2012, s. 130). Svenska som andraspråk infördes ett år 

senare, 1995 (Lundgren, 2012, s. 140) på grundskolan. Innan dess hade elever med utländsk 

bakgrund läst svenska under grundskoletiden men fick möjlighet att välja svenska som 

andraspråk på gymnasiet (Lundgren, 2012, s. 131). I beskrivningen av svenska som andraspråk 

i Lpo94 står det att ämnet ska syfta till att stödja den inlärningsprocess som andraspråkseleverna 

går igenom. Syftet med ämnet är även att eleverna med hjälp av svenska som andraspråk ska 

kunna tillgodogöra sig utbildning och klara sig i sitt framtida liv i samhälle och arbetsliv. Ämnet 

ska även syfta till att eleverna ska få en förståelse för livet i Sverige och därmed bli delaktiga i 

samhället genom att olika aspekter av samhällsliv och kultur integreras i undervisningen 

(Economou, 2007, ss. 89-90).  

2011 fick Sverige en ny skolreform som läroplanerna utgår från idag. Skolreformen gav 

en ny definition för svenska som andraspråk. Ämnet har som syfte att ge elever med annat 

modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. Goda 

språkkunskaper är en förutsättning för att ta till sig nya kunskaper och klara vidare studier. 

Ämnet svenska som andraspråk ska bidra till att eleven stärker sin flerspråkighet samtidigt som 

hen får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. Språket är även en 

viktig del när eleven ska uttrycka sin personlighet (Skolverket, 2019a). Den största skillnaden 

gentemot den tidigare kursplanen för grund- och gymnasieskolan är att reformen 2011 ger 

lärarna ett större ansvar för att undervisningen ska leda till elevers lärande (Lundgren, 2012, ss. 

131-132). Skolan ska ha samma förväntningar på alla elever som bor i Sverige vad gäller ämnet 

svenska och därför har kursplanen för svenska och svenska som andraspråk närmat sig varandra 

i och med reformen 2011. En stor skillnad mellan ämnena är att en elev med svenska som 

andraspråk behöver strategier för att lära sig ett andraspråk (Lundgren, 2012, s. 140). Lundgren 

(2012, ss. 140-141) menar att skillnaderna i kursplanerna för svenska och svenska som 

andraspråk är fina men att skillnaderna ändå skapar olika bilder av ämnena. Exempel på de 

skillnader som finns i ämnet är att svenska som andraspråkselever ska få möjlighet att utveckla 
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språkliga strategier samt att den språksociologiska delen i kursplanen för ämnet svenska saknas 

i svenska som andraspråk (Lundgren, 2012, s. 137; s. 140; Econumou, 2013, s. 48–49).  

Econumou (2013, ss. 55-56) skriver om ämnet svenska som andraspråk utifrån Lgy11 att 

det tydligt står i kursplanen att flerspråkighet är en tillgång för individ och samhälle. Elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter är också viktiga och ska tas tillvara på. Till skillnad från 

Lundgren (2012, 140–141) menar Econumou (2013, s. 56) att skillnaden mellan svenska och 

svenska som andraspråk i praktiken är stor. Hon menar att svenska som andraspråk i Lgy11 

fokuserar på form och nytta. Med detta fokus är risken stor att sammanhang och 

värdegrundsfrågor försvinner i undervisningen. Detta fokus menar hon leder till att svenska 

som andraspråk påminner om ”ett lägre svenskämne” i relation till den vanliga 

svenskundervisningen eftersom elever med svenska som andraspråk inte får möjlighet till 

samma kunskaper som elever som läser svenska.  

2.2. Skolverkets styrdokument 
I studien används Skolverkets styrdokument. De dokument som används är det centrala 

innehållet för svenska 3 respektive svenska som andraspråk 3 samt betygskriterier för betyget 

E i de båda kurserna. Eftersom styrdokumenten används både som bakgrundslitteratur och 

material finns en sammanfattning av styrdokumenten i avsnittet ”5.1.3. Styrdokument” samt i 

sin helhet som bilagor.  

2.3. Akademiskt språk och litteracitet 
Bakgrundslitteraturen till denna studie hade tjänat på att konkretisera hur just andraspråkstalare 

presterar under sin första termin på högskolan. Studier om det har jag inte lyckats hitta. I 

inledningen till denna uppsats nämns att Garberding (2019) och Samuelsson (2013) ställer sig 

kritiska till de förkunskaper, oavsett modersmål, som elever på högskolan har med sig i bagaget 

från gymnasiet. Därmed handlar detta avsnitt till stor del om vad som gör att eleverna inte 

presterar och hur högskolor arbetar med att förbättra elevernas akademiska litteracitet. Eftersom 

vetenskapligt skrivande är någonting som svenska 3 och svenska som andraspråk 3 ska 

behandla (Skolverket, 2019b; Skolverket, 2019a) är det är relevant för studien att belysa hur 

högskolorna arbetar med utvecklingen av vetenskapligt skrivande.  

I uppsatsen används litteracitet som begrepp. Litteracitet syftar i denna uppsats på 

akademisk litteracitet, dvs. utveckling och förståelse av akademiskt läsande och skrivande. 

2.3.1.  Att läsa på ett andraspråk 

För personer med svenska som andraspråk som vill läsa på eftergymnasial nivå ställs höga krav 

på individens ordförråd. Eftersom lärare generellt sett brukar förklara facktermer eller 

ämnesspecifika begrepp är dessa ord sällan ett problem under åren på grundskolan. Istället är 

det de icke ämnesspecifika orden som ställer till problem för en andraspråkstalare, alltså de 

mindre förekommande svenska orden som inte är ämnesrelaterade. Även om man behärskar de 

10 000 mest förekommande svenska orden och förstår 95 % av textens ord kan de övriga 5 % 

av orden orsaka stora svårigheter eftersom det är de som ger den största delen information i 

texten (Enström, 2013, ss. 170-171). En person som vill läsa en högre utbildning behöver därför 

även sätta sig in i ämnets terminologi och minde förekommande svenska ord. Om en 

andraspråkstalare med förhållandevis begränsat ordförråd sätter sig in i ett ämne och läser texter 

relaterade till detta område kommer hen att utveckla ett ordförråd som gör att hen med enkelhet 

förstår dessa. Skulle samma person sedan läsa samma texttyper men inom ett annat 

ämnesområde är det inte säkert att hen har samma förståelse för innehållet i texten. Man behöver 

också vara medveten om att korrekt ordförståelse i text inte innebär att man behärskar ordet på 

den nivå att man kan använda det själv (Enström, 2013, ss. 172-175).  
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För att en andraspråkstalare ska komma ihåg betydelsen för de mer komplicerade orden 

krävs det att hen utsätts för dem ofta. Det innebär att en andraspråkselev behöver läsa stora 

mängder text och höra mycket talad svenska för att öka sitt ordförråd och sin läsförståelse i 

akademiska sammanhang (Enström, 2013, s. 192; Magnusson, 2013, s. 637). Även skönlitterärt 

läsande leder till att en andraspråkstalare utvecklar sitt ordförråd. Vid diskussion av lästa texter 

utvecklas elevens litteracitet samt att det ger eleverna en möjlighet att utveckla strategier för 

läsning på sitt andraspråk (Lipp, 2017, s. 35), någonting som Skolverket (2019a) identifierat 

som en nyckel för andraspråkselever (se bilaga 1). 

2.3.2. Att skriva på ett andraspråk 

Eftersom man i skolsammanhang använder sig av annat språkbruk än i vardagen innebär det att 

eleverna måste lära sig att uttrycka komplexa samband på olika sätt (Gibbons, 2010, ss. 28-29). 

Utvecklingen av litteraciteten innebär att eleven utvecklar sitt skolspråk. Att utveckla 

skolspråket innebär inte bara att man lär sig använda facktermer, utan det handlar om att lära 

sig de specifika orden för att kunna uttrycka sig i och om ett specifikt sammanhang. 

Skrivutveckling är också en del av den generella litteracitetsutvecklingen på ett andraspråk och 

utvecklingen av ett akademiskt språkbruk (Magnusson, 2013, ss. 636-637).  

Elever går igenom tre kritiska perioder under sin skolgång (Gibbons, 2010, s. 27). Dessa 

är övergången till årskurs 4, övergången till årskurs 7 samt övergången till gymnasiet. Vad 

dessa tre perioder har gemensamt är att kraven på elevernas så kallade skolspråk eller, om man 

så vill litteracitet, ökar. Anledningen till att dessa krav ökar är att eleverna behöver ha kunskap 

om ämnesspecifika begrepp och textstrukturer för att kunna ta till sig den kunskap som lärs ut. 

Det är när vi har kunskaper i och om språket som vi kan ta till oss vad vi läser (Franker, 2013, 

ss. 774-775). När eleverna går från högstadiet till gymnasiet behöver de, förutom ämnesrelaterat 

skolspråk, även förstå en ökande mängd abstrakta begrepp i de teoretiska ämnena. Eftersom 

man behöver ha förkunskap för att kunna ta till sig nya saker går det alltså inte att tillägna sig 

kunskap om man inte förstår texten. När vi läser och avkodar text skapas det kopplingar mellan 

det vi läser och vår tidigare kunskap. Man kan även addera en fjärde övergång till de tre som 

tidigare nämnts, nämligen övergången från gymnasiet till högskolan, där övergången till 

högskolan präglas av det akademiska sättet att skriva, tänka och tala (Ask, 2007, s. 21).  

En av de stora anledningarna till att elever som går direkt från gymnasiet till högskolan 

misslyckas i sina studier är otydlighet kring hur elever förväntas skriva samt okunskap i 

referenshantering (Ask, 2007, ss. 157-158). En annan anledning till att elever med svenska som 

andraspråk misslyckas på högskolan kan vara otydligheten kring hur man förväntas skriva 

(Staaf, 2015, ss. 111-112). Lärare på högskolor tar för givet att eleverna redan förstår vad som 

förväntas av dem i tentor vilket innebär att instruktionerna och frågeformuleringarna blir 

otydliga. Trots att elever med svenska som andraspråk misslyckas i eftergymnasiala studier 

presterar elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk ofta 

väldigt lika när det kommer till att producera texter på högskolan. Därmed kan det snarare vara 

erfarenheten av eftergymnasiala studier som avgör hur väl en elev lyckas med studierna än 

modersmålet. 

2.4. Teorin om kunskap som kapital 
Diskussionen tar stöd i Bourdieus teorier om språk och socialt kapital. Eftersom språk kopplas 

ihop med social makt och socialt kapital är perspektivet rimligt. Anledningen till att 

perspektivet är relevant är att skolan, enligt Skolverkets läroplan för gymnasieskolan, ska sträva 

efter en likvärdig utbildning. Skolan ska framför allt ge uppmärksamhet till elever som av olika 

anledningar har svårt att nå målen. Även hänsyn till elevers förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå ska tas i beaktning. Skolans uppdrag är även att förmedla de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 2019c). Med 
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utgångspunkt i denna teori finns det anledning att studera svenska som andraspråk 3 för att 

kritiskt granska om kursen ger eleverna förberedelse inför eftergymnasiala studier eftersom 

svenska som andraspråk är ett ämne som är till för elever som behöver extra stöd i att utveckla 

det svenska språket. Utbildningen ska anpassas efter elevens behov och kunskapsnivå för att 

hen ska få möjlighet att bli en aktiv demokratisk medborgare i svenska samhället. Därmed finns 

det skäl att granska innehållet i kursen utifrån Bourdieus teori om socialt och kulturellt kapital. 

I nedanstående avsnitt redovisas de begrepp som används i uppsatsens diskussionskapitel. I 

uppsatsens avslutande diskussion används begreppen för att ge en bild av vilka eventuella 

skillnader undervisningsinnehållet kan ge för konsekvenser för elever som läser svenska som 

andraspråk. 

2.4.1. Symboliskt och kulturellt kapital 

Teorin utgår från begreppet kapital. I denna uppsats utgår jag att utgå ifrån två av tre olika typer 

av kapital vilka är symboliskt kapital och kulturellt kapital. Den tredje typen, socialt kapital, 

behandlas inte i denna uppsats. 

 

Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital är någonting som enligt Bourdieu ständigt finns runt om oss. Författaren 

skriver på detta sätt om begreppet; 
(…) i ett tillstånd i fältet där makt är synlig överallt (…) är det kanske användbart att 

komma ihåg att, utan att förvandla kapital till en "cirkel vars centrum är överallt och 

ingenstans” (…), måste vi kunna upptäcka det på platser där det är minst synligt, där det 

är mest erkänt felaktigt - och därmed faktiskt erkänt. För symboliskt kapital är en osynlig 

kraft som endast kan utövas med komplexiteten i dem som inte vill veta att de är föremål 

för det eller ens att de själva utövar den. (Bourdieu, 1991, ss. 163–164, min översättning). 

Denna förklaring innebär att symboliskt kapital finns i alla kretsar och att vi behöver identifiera 

det för att förhindra att det på ett negativt sätt påverkar de som blir utsatta. Symboliskt kapital 

kan definieras som det kapital som erkänns som värdefullt i olika sociala grupper. Vad som 

uppfattas om värdefullt varierar i olika sociala konstellationer och därför kan symboliskt kapital 

se olika ut beroende på vilken grupp man tillhör. Enligt Bourdieu är det viktigt att identifiera 

vad som identifieras som symboliskt kapital i olika sociala konstruktioner eftersom detta kan 

användas för att visa på makt i och över olika grupper. Begreppet symboliskt kapital är allmänt 

och kan därför användas i olika situationer men handlar i grunden om det som värdesätts i 

sociala konstellationer eller sammanhang. Det symboliska kapitalet är som sagt generellt. 

Broady (1991, ss. 169-170) beskriver att ett exempel på när symboliskt kapital är närvarande 

är lärares förmåga att peka ut ”starka” respektive ”svaga” elever. De ”starka” eleverna besitter 

symboliska tillgångar, kapital, till exempel skolspråket som värderas högt inom skolan, medan 

en ”svag” elev som inte besitter samma kunskaper om skolspråket innehar ett lägre kapital. 

Utifrån detta exempel kan alltså en lärare se en ”stark” elev som en person med högt symboliskt 

kapital till skillnad från den ”svaga”. Att ha ett starkt skolspråk, eller stark akademisk 

litteracitet, innebär att personen i fråga besitter ett högt symboliskt kapital i utbildningskretsar. 

 

Kulturellt kapital 

Om symboliskt kapital är generellt och kan appliceras på det mesta vad gäller sociala strukturer 

så är kulturellt kapital mer specifikt. Kulturellt kapital syftar till dominansförhållanden som 

finns i samhället oavsett situation. Broady (1991, s. 171) definierar kulturellt kapital som en 

slags symboliska tillgångar som står i motsättning till ekonomiska tillgångar. Ett exempel på 

kulturellt kapital är bildade människors språkbruk. Utbildning möjliggör nya sätt att ta till sig 

och byta kulturellt kapital. Kulturellt kapital finns även i vissa titlar, skolor, inträdeskrav, social 

klass etc. (Bourdieu , 1991, s. 165; Broady, 1991, s. 173). En möjlig översättning av begreppet 

skulle kunna vara ”bildningskapital” (Broady, 1991, s. 174). I uppsatsen används termen 
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kulturellt kapital, men för ökad förståelse av vad begreppet betyder kan läsaren tänka sig att 

bildningskapital är en möjlig synonym. 

Enligt Broadys tolkning av Bourdieus begrepp kulturellt kapital innebär det även att 

personen besitter förutsättningarna för en bättre framtid om föräldrarna besitter erfarenheter, 

utbildning och yrkesliv som ger ökat kulturellt kapital. Broady (1991, s. 175) förklarar denna 

del av definitionen för ”det sociala arvet” men även socioekonomisk klass kan kanske användas 

som förklaring till denna del av begreppet.  

Utifrån den förklaring som just getts om kulturellt kapital skulle man kunna tro att 

symboliskt kapital och kulturellt kapital är ungefär samma sak. Så är inte fallet. Om vi antar att 

Broadys översättning ”bildningskapital” är korrekt kan vi alltså koppla detta till de sociala 

strukturer som råder i samhället i stort. Symboliskt kapital kan som sagt appliceras i alla sociala 

situationer och ser olika ut beroende på gruppkonstellation och tillfälle. För att förtydliga har 

jag konstruerat ett exempel: I en umgängesgrupp sitter två personer. Person A besitter stor 

kunskap om de senaste säsongernas allsvenska fotbollsresultat och har därmed till exempel ett 

stort symboliskt kapital i en grupp där samtalsämnet handlar om att spela på fotbollsmatcher 

eftersom hen besitter kunskap om någonting som värdesätts inom umgängesgruppen. Person A 

besitter en yrkesexamen som hen fått via gymnasiet. I samma umgängesgrupp sitter person B 

med en juridikexamen. Person B är inte lika insatt i fotbollsresultaten men besitter en längre 

eftergymnasial examen och därmed även en större akademisk litteracitet och innehar då ett 

större kulturellt kapital. Eftersom en längre utbildning generellt sett innebär större litteracitet 

och bildning anses person B med en juridikexamen ha större kulturellt kapital än Person A som 

har koll på fotbollsresultaten. Person B har alltså högre status generellt i samhället, men i 

umgängesgruppen där kunskap om fotbollsresultat värderas högt har Person A större 

symboliskt kapital och därmed högre status i umgängesgruppen. 

3. Material och metod  
I detta kapitel förklaras och motiveras de val av insamlings- och analysmetoder som används i 

studien. Först motiveras de texter som ligger till grund för studien i ”3.1. Material och urval”. 

Sedan presenteras den analysmetod som används i studien i ”3.2. Analysmetod”. I ”3.3. 

Validitet/trovärdighet och relibialitet/tillförlitlighet” motiveras studiens datainsamlings- 

metoder. 

3.1. Material och urval 
I denna studie används två typer av texter. Den första är texter kopplade till det nationella provet 

för svenska som andraspråk 3. Den andra kategorin av texter som används är Skolverkets 

styrdokument.  

I detta avsnitt redogörs för de texter som används i studien. Först redovisas en 

presentation av vilka texter som analyserats varefter texternas lärbarhetsindex (LIX) 

presenteras tillsammans med den data som lix.se använt för att få fram resultatet. Först 

presenteras nationella provets texthäfte för svenska 3 och svenska som andraspråk 3, sedan 

presenteras utdrag från två böcker som används som kurslitteratur på Mälardalens högskola och 

sist presenteras två vetenskapliga artiklar. Efter det presenteras de styrdokument som valts ut.  

3.1.1. Styrdokument 

I denna studie används det centrala innehållet för svenska 3 och svenska som andraspråk 3 samt 

betygskriterierna för betyget E i båda kurserna.  Eftersom kurserna motsvarar varandra finns 

det anledning att se närmare på hur eller om det centrala innehållet och betygskriterierna speglar 

varandra.  
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3.1.2. Nationella provets texthäfte 

Skolverkets texthäfte kopplat till nationella provet för svenska som andraspråk 3 och svenska 

3 används i denna studie. Texthäftet är de samma för båda kurserna. Uppsala universitet har 

lagt ut ett exempelhäfte som finns tillgängligt online och det är de texterna jag använder mig 

av. Texterna i exempelhäftet ska motsvara svårighetsgraden för texterna som används under det 

officiella nationella provet. Eftersom nationella provet är hemligt fram till den dag som provet 

hålls går det inte att få tag på något annat texthäfte än det som Skolverket tillåtits publicera på 

grund av sekretess. Texthäftet innehåller fem texter och för att ge en så bra bild av texternas 

läsbarhet som möjligt analyseras alla texter i häftet utifrån läsbarhetsindex. Texterna som 

behandlas i denna uppsats blir alltså följande: 

• Sagans förtrollade värld av Bruno Bettelheim 

• Barnvänliga – efter stor sexrensning av Karin Ahlborg 

• En Rödluvan för vår tid av Robert Börjesson 

• Historien om Tusen och en natt av Sigrid Kahle 

• Sagolika klassiker hittar nya roller i populärkulturen av Hanna Fahl 

3.1.3. Högskolelitteratur 

För att förstå vilka krav högskoletexter kan tänkas ställa på studenter används även 

kurslitteratur från högskolan i denna studie. Två läroböcker får representera högskolelitteratur. 

På grund av den mängd kurslitteratur som finns tillgänglig måste ett urval göras. Därför används 

läroböcker från ämneslärarprogrammets första och andra år på Mälardalens högskola, eftersom 

högskolestudenter förväntas kunna ta till sig den kurslitteratur som presenteras under en 

utbildnings första termin. I denna studie används två läroböcker från ämneslärarprogrammets, 

kombination svenska/svenska som andraspråk, första respektive andra år för att jämföra 

läsbarhetsindexet som nationella provets texter har. Utdragen ur högskolelitteraturen är utvalda 

eftersom det är böcker som studenterna förväntas läsa och förstå under sin första termin på 

ämneslärarprogrammet. Litteraturen är vald utifrån den litteratur som finns i litteraturlistan för 

kurserna Introduktion till svenska språket för ämneslärare (Mälardalens högskola, 2019a) samt 

Andraspråksinlärning  (Mälardalens högskola, 2019b). De böcker jag använder mig av är 

Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper av Hoel, Torlaug Løkensgard, från 2012, 

som används under den första kursen som läses av blivande svensklärare samt 

Andraspråksinlärning av Niclas Abrahamsson, från 2009, som används under år två där 

blivande svenska som andraspråkslärare läser sin första termin.  

Andraspråksinlärning används i studien eftersom boken är central i många kurser som 

utbildar studenter inom området svenska som andraspråk. Boken är även vald eftersom den 

innehåller ett vetenskapligt språkbruk och därmed ställer höga krav på läsaren. Alla som 

utbildar sig till svenska som andraspråkslärare kommer även på ett eller annat sätt i kontakt 

med boken eftersom den behandlar centrala delar om andraspråksinlärning. Eftersom eleverna 

som väljer att läsa till ämneslärare möts av boken Skriva och samtala: lärande genom 

responsgrupper i sin första kurs är det en relevant bok att analysera utifrån läsbarhetsindex, 

eftersom eleverna som läser sin första termin på högskolan närmast kommer från gymnasiet 

och därmed svenska 3/svenska som andraspråk 3. Därmed är det rimligt att anta att det centrala 

innehållet för svenska som andraspråk 3 ska ha förberett eleverna tillräckligt för att förstå denna 

typ av text.  

I denna studie används två vetenskapliga artiklar som används som kurslitteratur i den 

första kursen som eleverna som läser ämneslärarprogrammet möts av (Mälardalens högskola, 

2019a). Dessa texter är Text som kontext. Rum, plats och text som social situation av Erik 

Andersson från 2010 samt Bedömarvariation. Balansen mellan teknisk och hermeneutisk 

rationalitet vid bedömning av skrivprov av Erik Borgström & Per Ledin från 2014. 
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Vetenskapliga artiklar används i denna studie eftersom svenska som andraspråk 3 ska behandla 

texter av vetenskaplig karaktär (Skolverket, 2019a) samt att undersökningens syfte är att 

undersöka svårighetsgraden hos högskoletexter i relation till de texter som behandlas på 

gymnasiet.  

3.2. Analysmetod 
För få en konkret bild över hur pass förberedande svenska som andraspråk 3 är inför 

eftergymnasiala studier undersöks om de texter som behandlas i kursen motsvarar eller 

förbereder eleverna för den svårighetsgrad på texter som förekommer på högskolan, eftersom 

svenska som andraspråk 3 har syftet att förbereda eleverna inför eftergymnasiala studier. 

Eftersom denna kurs har ett nationellt prov kopplat till sig som ska säkerställa att elever bedöms 

likvärdigt på alla skolor i Sverige förutsätter denna studie att de texter som ingår i nationella 

provet speglar Skolverkets förväntningar på de texter som ska behandlas under kursens gång. 

För att mäta läsbarheten för de texter som undersöks kommer alla texter analyseras utifrån 

läsbarhetsindex, även kallat lix. I denna studie kommer läsbarhetsindex att användas som 

analysmetod för att titta på hur svårlästa texterna från nationella provet och den utvalda 

högskolelitteraturen är.  

Ett läsbarhetsindex ges till alla texter som behandlas i denna uppsats. Ett lix-värde säger 

inte allt om en texts läsbarhet men ger en så pass övergripande bild av texters komplexitet att 

det räcker för att ge en tillräckligt tydlig och generell bild för att kunna genomföra en jämförelse 

mellan de utvalda texterna. 

3.2.1. Läsbarhetsindex 
 Tabell 1 Vilket lix-värde som motsvarar olika svårighetsgrader för läsbarheten 

En definition av läsbarhet är de språkliga 

egenskaper som en text innehåller. 

Egenskaperna avgör hur svår texten är att 

ta till sig (Björnsson, 1968, s. 13). När man 

använder sig av lix som analysmetod för 

texters läsbarhet bör man komma ihåg att 

texternas innehåll inte tas med i 

beräkningen vad gäller svårlästhet. 

Språket i en medicinsk text kommer 

generellt ha ett högre läsbarhetsindex än i en kärleksroman. Detta innebär att det finns ett 

samband mellan texttyp, ämne och svårighetsgrad (Björnsson, 1968, s. 27). Med det i åtanke 

skulle det vara en fördel för studien om alla texter som analyseras är av samma texttyp. 

Eftersom nationella provets texthäfte är det enklaste sättet att få tag på texter som alla elever 

som läser svenska som andraspråk 3 behandlar används dessa i undersökningen. Texterna i 

häftet är av varierande genre. Trots att texterna i häftet och de högskoletexter som är utvalda är 

av varierande genrer ger lix-värdet en fingervisning om hur svårlästa de olika texterna är. Därför 

analyseras texterna och jämförs utifrån sitt lix-värde oavsett genre. Vid texter som är kortare än 

2000 ord analyseras texten i sin helhet. Vid texter som är längre än 2000 ord bör ett stickprov 

göras. Stickprovet bör motsvara ungefär 2000 ord (Björnsson, 1968, s. 70) och därför är det så 

många ord används vid analys av lärobokstexterna i denna studie. Lix-värdet på en text räknas 

ut med hänsyn till långa ord (fler än 6 bokstäver), hur många meningar texten har samt  

meningslängd (LIX räknare, 2019). När texten analyseras får den ett så kallat ”lix-värde” och 

denna siffra visar hur läsbar texten är.  

I denna studie används lix.se för att räkna ut läsbarheten i de texter som analyseras, 

eftersom en digital uträkning är mer exakt och mindre tidskrävande än att göra en egen 

beräkning. De texter som finns digitalt kopieras in i uträknaren direkt. De texter som används i 

Tolkning 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, 

populärtidningar 

40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 - 60 Svårt, normalt värde för officiella 

texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 
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bokform skrivs av och kopieras efter det in i uträknaren. Lix.se har en tabell som 

överensstämmer med Björnssons tabell som visar var gränserna för de olika läsbarhetsnivåerna 

går. I detta avsnitt finns även lix.se’s tabell som har en förklaring på vilken texttyp som brukar 

hamna ungefär var på läsbarhetsskalan. Tabellen finns högst upp under denna rubrik. 

3.3. Validitet/trovärdighet och relibialitet/tillförlit- 

lighet 
Denna studie behandlar både kvantitativa och kvalitativa data. Därför motiveras studiens 

validitet/trovärdighet och relibialitet/tillförlitlighet utifrån den datainsamlings-metod som 

använts. I ”3.3.1. Kvantitativa data” motiveras den kvantitativa insamlingens validitet och 

relibialitet och i ”3.3.2. Kvalitativa data” motiveras den kvalitativa insamlingens trovärdighet 

och tillförlitlighet som är de begrepp som brukar användas i kvalitativa studier.  

3.3.1.Kvantitativa data 

Den kvantitativa delen i uppsatsen, texternas läsbarhetsindex, valideras utifrån huruvida lix-

värdet visar på rätt sak (Denscombe, 2018, ss. 386-387). Eftersom syftet med att använda 

läsbarhetsindex som analysmetod av texterna var att få en övergripande bild över hur svårlästa 

texterna är behövdes en analysmetod som kunde visa just det, vilket läsbarhetsindex kan ge.  

För att kvantitativa data ska kunna räknas som tillförlitlig bör undersökningen ge samma 

utslag oavsett vem som genomför studien (Denscombe, 2018, s. 388). Relibialiteten för lix-

värdet kan därför ses som högt eftersom den internetbaserade lix-räknaren från lix.se har 

använts. Uträkningen av texternas läsbarhet är gjord via lix.se. Det är enkelt för andra att göra 

om samma analys och därmed få samma resultat som denna studie. Eftersom man inte behöver 

besitta någon kunskap om hur man räknar ut ett läsbarhetsindex för att använda sig av lix.se 

utan endast behöver klistra in texten i en ruta innebär det att lix-värdet är oberoende av vem 

som genomför analysen, vilket stärker studiens relibialitet.  

3.3.2.Kvalitativa data 

Den kvalitativa delen, jämförelsen mellan styrdokumenten och jämförelsen mellan texternas 

läsbarhet, är svårare för andra att upprepa (Denscombe, 2018, ss. 419-420) eftersom 

analysmetoden i denna del av studien är kvalitativ. Kvalitativa analyser utgår från vad 

författaren själv ser i studiens data och därför inte helt säkert att analysen är helt fri från egna 

värderingar och övertygelser (Denscombe, 2018, s. 424). Eftersom resultatet och slutsatserna 

som dras i denna del av studien inte säkert är någonting som går att upprepa finns det andra sätt 

att värdera validiteten, eller trovärdigheten som det ofta kallas i kvalitativa studier, samt 

tillförlitligheten. 

Trovärdigheten kan motiveras genom att studien använder sig av grundade data 

(Denscombe, 2018, s. 420), dvs. en detaljerad granskning av Skolverkets styrdokument har 

kunnat genomföras vilket ger en pålitlig grund. Eftersom texterna har kunnat analyseras ett 

flertal gånger stärks slutsatserna som dras utifrån texternas innehåll och där med även 

trovärdigheten.   

En av metoderna som används för att påvisa tillförlitligheten i en kvalitativ studie är att 

andra forskare ska kunna bedöma om proceduren och beslut är rimliga (Denscombe, 2018, s. 

421). I och med detta har jag i denna studie varit noga med att motivera och förklara varför viss 

högskolelitteratur valts som material för studien samt varit öppen med mitt tillvägagångssätt i 

materialinsamlingen. Eftersom styrdokumenten och exempeltexterna från nationella provet är 

officiella och därmed godkända av Skolverket anser jag som undersökare att tillförlitligheten 

från dessa datainsamlingskällor är hög. 
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Eftersom studiens kvalitativa del använder sig av utvald kurslitteratur från ett program på 

Mälardalens högskola kan studiens generaliserbarhet ifrågasättas. Studien är inte genomförd i 

ett generaliseringssyfte utan för att belysa problematiken av hur gymnasiets nuvarande 

styrdokument är formulerade.  

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av texternas läsbarhetsindex. I ”4.1.1. Jämförelse av 

läsbarhetsindex” presenteras texternas lix-värde. Texterna presenteras i ordningen nationella 

provhäftet, högskolelitteratur, vetenskapliga artiklar. Sedan presenteras en jämförelse mellan 

Skolverkets styrdokument i ”4.2. Innehållet i styrdokumenten för de båda svenskämnena” där 

det centrala innehållet för svenska 3 och svenska som andraspråk 3 behandlas först och därefter 

behandlas betygskriterierna för de båda ämnena. Sist görs en sammanfattande analys i avsnitt 

”4.3. Sammanfattande analys”.  

4.1. Läsbarhetsindex 
I detta avsnitt presenteras resultaten av de texter som behandlas i denna uppsats för att sedan 

jämföras och sammanfattas. Först presenteras läsbarheten i det nationella provets exempelhäfte, 

texterna presenteras i den ordning som de ligger i texthäftet. Efter nationella provets texter 

presenteras högskoletexterna och därefter två vetenskapliga artiklar. Efter det görs en 

jämförande sammanfattning av Skolverkets styrdokument. 

4.1.1. Jämförelse av läsbarhetsindex 

Sagans förtrollande värld – Bruno Bettelheim,  

Texten är ett utdrag ur en bok som analyserar folksagor och hela texten ur nationella provets 

texthäfte har använts för att räkna fram textens läsbarhetsindex. Texten får ett läsbarhetsindex 

på 51 vilket innebär ”Svår, normalt värde för officiella texter”.  

 

Barnvänliga – efter stor sexrensning - Karin Ahlborg 

Texten är en artikel skriven för Aftonbladet och texten är analyserad i sin helhet. Texten får ett 

läsbarhetsindex på 46 vilket motsvarar ”medelsvår, normal tidningstext”.  

 

En Rödluvan för vår tid - Robert Börjesson 

Texten är en artikel skriven för Dagens Nyheter och texten är analyserad i sin helhet. Texten 

får ett läsbarhetsindex på 38 vilket motsvarar ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar”.  

 

Historien om Tusen och en natt - Sigrid Kahle 

Texten är en artikel skriven i Gåvor från Östergötland och texten är analyserad i sin helhet. 

Texten får ett läsbarhetsindex på 52 vilket motsvarar ”Svår, normalt värde för officiella texter”.  

 

Sagolika klassiker hittar nya roller i populärkulturen - Hanna Fahl 

Texten är en artikel skriven för Dagens Nyheter och texten är analyserad i sin helhet. Texten 

får ett läsbarhetsindex på 43 vilket motsvarar ”medelsvår, normal tidningstext”.  

 

Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper – Torlaug Lokensgard Hoel 

Texten är ett utdrag ur första kapitlet på läroboken och ungefär 2000 ord har använts. Texten 

får ett läsbarhetsindex på 50 vilket motsvarar ”svårt, normalt värde för officiella texter”.  

 

Andraspråksinlärning – Niclas Abrahamsson 
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Texten är ett utdrag ur första kapitlet på läroboken och ungefär 2000 ord har använts. Texten 

får ett läsbarhetsindex på 58 vilket motsvarar ”svårt, normalt värde för officiella texter”.  

 

Text som kontext. Rum, plats och text som social situation - Erik Andersson 

Texten är analyserad i sin helhet. Texten får ett läsbarhetsindex på 48 vilket motsvarar 

”medelsvår, normal tidningstext”.  

 

Bedömarvariation. Balansen mellan teknisk och hermeneutisk rationalitet vid bedömning av 

skrivprov - Erik Borgström & Per Ledin 

För att få fram textens läsbarhetsindex har 2602 ord ur texten använts. Texten får ett 

läsbarhetsindex på 48 vilket motsvarar ” medelsvår, normal tidningstext”.  

 

En kort sammanställning av läsbarheten för texterna visar att texterna som ingår i nationella 

provet varierar i läsbarhet utifrån lix-värdet. Texten med det högsta lix-värdet hamnar på 52, 

vilket motsvarar svårhetsgraden på texterna som fått representera högskolelitteratur. 

Högskoletexterna och de vetenskapliga artiklarna har en spridning på 48 till 58 vilket motsvarar 

”medelsvår” till ”svår” (se Tabell 1, s. 8). Eftersom gränsen mellan ”medelsvår” och ”svår” text 

går vid 50 ligger de lättare högskoletexterna närmare ”svårläst” text snarare än ”medelsvår” 

text. Tittar vi på spridningen mellan nationella provets texter finner vi att läsbarheten ligger 

mellan 38 och 52. Spridningen mellan texternas läsbarhet är alltså större på nationella provet 

än bland de eftergymnasiala texterna. 

Denna studie har inte till uppgift att undersöka i vilken grad texterna i nationella provet 

används och därmed kan jag inte dra några slutsatser om i vilken grad den lättaste texten med 

ett läsbarhetsvärde 38 används i provet. Dock kan jag kommentera om läsbarheten och dess 

relevans. Den lättaste texten är en artikel skriven för DN och får värdet 38, vilket definieras 

som ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar”. I och med att detta är skrivet för just en tidning, 

även om DN kanske inte räknas som en ”populärtidning”, kan jag tänka mig att denna text var 

skriven med tanken att vara lättillgänglig i och med att tidningar behöver få ett stort antal 

människor att förstå textens innehåll. Utifrån läsbarhetsindex ligger alltså texten på en mycket 

lägre svårighetsgrad än övriga texter i häftet. Även högskoletexterna som används i denna 

undersökning ligger på ett högre värde än denna text. Övriga texter i nationella provets häfte 

ligger generellt på ungefär samma läsbarhetsindex som högskoletexterna, med undantag från 

Andraspråksinlärning som fick ett lix-värde på 58, vilket känns rimligt med tanke på att kursen 

ska förbereda eleverna för just denna typ av text.  

Andraspråksinlärning fick ett högt läsbarhetsindex och hamnade som tidigare nämnt på 

58 vilket ligger i övre delen av ”svårläst” text. Ingen av texterna som eleverna möter i nationella 

provet motsvarar svårigheten som elever möts av i Abrahamssons bok. Abrahamssons bok är 

en bok som generellt ses som svår även på högskolenivå. Därför kan man argumentera för att 

gymnasieelever inte behöver kunna behandla denna typ av text. Anledningen till det argumentet 

är att nivån som eleverna förväntas prestera på höjs i och med steget till högskolan. En annan 

anledning till att gymnasieelever inte behöver mötas av denna svårighetsgrad av text kan också 

vara att denna bok inte introduceras på ämneslärarutbildningen förrän termin tre och därmed 

har studenterna fått två terminer på sig att utveckla sin läskompetens för att förstå innehållet i 

denna bok. Trots det går även kurserna för svenska som andraspråk att läsa som fristående 

kurser och det är då inte säkert att studenten läst någon högskolekurs/utbildning tidigare och då 

har denne inte fått någon ”invänjningsperiod”. Därmed kan det vara så att denna bok blir den 

första som hen får kontakt med på högskolan och är då inte förberedd på textens komplexa 

språk. Det kan även vara så att kurserna är planerade annorlunda på andra lärosäten vilket skulle 

kunna innebära att svenska som andraspråkskurserna ligger första terminen. Därmed kan alltså 

en elev mötas av Andraspråksinlärning redan sitt första år på högskolan. 
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En kort sammanfattning av läsbarheten innebär, bortsett från extremerna, att nationella 

provhäftet ligger på ett läsbarhetsindex mellan 43 och 51 och högskoletexterna 48 och 50. 

Bortser vi alltså från den mest lättlästa texten i nationella provet med läsbarhet 38 samt den 

mest svårlästa texten i urvalet av högskoletexterna med läsbarhet 58 så kan man säga att 

texternas läsbarhet ungefär motsvarar varandra. Gymnasietexterna ligger på något lägre 

läsbarhetsindex än högskoletexterna men att texterna blir något svårare på högskolan ser jag 

inte som ett större problem. Det stora problemet hade varit om texternas läsbarhetsindex låg 

väldigt långt ifrån varandra vilket de inte gör nu om man räknar bort extremerna.  

4.2. Innehållet i styrdokumenten för de båda 

svenskämnena 
I detta avsnitt jämförs det centrala innehållet och betygskriterier för betyget E i svenska 3 och 

svenska som andraspråk 3. Styrdokumenten kan läsas i sin helhet i bilaga 1-4. 

 

Centralt innehåll 

Ämnesområdena som behandlas är desamma i båda kurserna. Beskrivningen om vad de ska 

arbeta med ser dock olika ut i de båda kurserna. Medan elever som läser svenska 3 får lära sig 

läsa, strukturera och sammanfatta samt granska texter källkritiskt tillsammans med struktur och 

generella drag för vetenskapliga texter (Skolverket, 2019b) ser upplägget för svenska som 

andraspråk annorlunda ut. Eleverna i svenska som andraspråk 3 ska lära sig att referera och 

citera korrekt samt lära sig källkritik (Skolverket, 2019a). Trots att svenskkursens beskrivning 

av området är mer utvecklad är det möjligt att man som lärare kan tolka och arbeta på liknande 

sätt för dessa ämnesområden.  

En elev som läser svenska 3 ska under kursens gång få möjlighet att arbeta med ”Muntlig 

framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering 

och utförande samt som redskap för analys.” (Skolverket, 2019b). Till skillnad från 

svenskkursen ska elever som läser svenska som andraspråk 3 få arbeta med: 
Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. 

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. 

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande (…) Deltagande i 

samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och 

mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras 
argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig 

framställning.” (Skolverket, 2019a).  
En fortsatt jämförelse av det centrala innehållet avslöjar att samtalet står i fokus i svenska som 

andraspråk 3. Detta visar sig genom att svenska som andraspråkselevernas centrala innehåll 

understryker att samtalet kring texterna som behandlas under kursens gång är det viktiga i och 

med att ord som ”samtal” och ”diskutera” ofta förekommer i beskrivningen för kursen. Svenska 

som andraspråk 3 har alltså större fokus på att utveckla andraspråkselevers förmåga till tal och 

samtal än svenska 3. Detta kan ta tid från den skriftliga utvecklingen.   

Förutom att andraspråkselever ska få större stöd i att utvecklas muntligt ser det skriftliga 

fokuset i de båda kurserna olika ut. Skolverket fastställer att elever som läser svenska ska arbeta 

med framställning av vetenskapliga texter (2019b), medan elever med svenska som andraspråk 

ska skriva utredande och argumenterande texter, men med ”vetenskaplig karaktär” (2019a). 

Vad gäller litteraturen i de båda kurserna skiljer det sig också åt. Elever med Svenska 3 

ska läsa skönlitterär prosa, lyrik och dramatik och tillämpa litteraturvetenskapligt inriktad 

analys. Elever som läser svenska som andraspråk 3 ska läsa och samtala om skönlitteratur med 

fokus på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Det är tydligt att detta 

kursinnehåll inte speglar varandra. Istället ska en förenklad litteraturundervisning användas i 

klassrummet för svenska som andraspråk 3.  
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I svenska som andraspråk ser vi tydligt hur samtalet kring texter står i fokus till skillnad 

från svenskkursen. Tillsammans med att samtalet står i fokus ska undervisningen även fokusera 

på att referera och kritiskt granska större textmängder. I svenska 3 ska eleverna kunna viktiga 

generella drag för vetenskapliga texter. Med detta i åtanke ser vi att svenska 3 lägger större vikt 

vid produktion av text medan svenska som andraspråk 3 lägger större vikt vid samtalet om text. 

Elever som läser svenska som andraspråk ska utöver detta även behandla språklig 

variation utifrån kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet och hur detta kan användas för 

att uttrycka maktförhållanden. Kursen ska även behandla skillnader mellan 

majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk. Eleverna ska också reflektera över 

språkinlärning med fokus på att utveckla strategier för fortsatt lärande (Skolverket, 2019a). 

Dessa områden berörs inte i svenska 3. Elever som läser svenska 3 ska istället läsa om svenska 

språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden samt språkförändring 

(Skolverket, 2019b) – detta är ingenting som ska beröras i svenska som andraspråk 3. 

Gemensamt för de båda kurserna är att eleverna ska lära sig använda digitala och 

presentationstekniska hjälpmedel som stöd till deras muntliga framställning, användning av 

digitala verktyg för textbearbetning samt respons på och samarbete när det gäller texter. 

Sammanfattningsvis kan man efter denna jämförelse se att kursen svenska som 

andraspråk 3 ska lägga fokus på samtal om och kring text snarare än på textproduktion. 

 

Betygskriterier 

Även i betygskriterierna ser man hur svenska som andraspråk 3 syftar till att utveckla elevernas 

tal. Betygskriterierna för svenska som andraspråk förklarar tydligare vad eleven ska uppnå för 

att få ett godkänt betyg i kursen. Viktigt är att ett begränsat ordförråd ska has i åtanke vid 

betygssättning i svenska som andraspråk 3, eftersom betyget E tillåter att ordförrådet och den 

grammatiska behärskningen inte är i nivå med en elev med svenska som förstaspråk. Förutom 

att kriterierna för godkänt för en svenska som andraspråkselev är mer utförligt skrivna är också 

skillnaden att elever som läser svenska 3 endast bedöms i förberedda samtal och diskussioner, 

medan svenska som andraspråk 3 behandlar elevens förmåga till kommunikation generellt och 

inte bara i förberedda situationer.  

Vad gäller förväntningarna på elevernas prestation vid textproduktion kan man också se 

skillnad. Elever som läser svenska som andraspråk 3 förväntas skriva ”texter av vetenskaplig 

karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation” samt 

”översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär” 

(Skolverket, 2019a) medan en elev som läser svenska 3 ska producera texter som ”är 

sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss 

del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation” (Skolverket, 2019b). För att 

få ett E i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 räcker det alltså att texterna till viss del är 

anpassade efter syfte, mottagare och kommunikationssituation men elever som läser svenska 3 

har högre krav på sig att dispositionen är korrekt än vad en svenska som andraspråkselev har. 

Fokus på ämnena som behandlas i svenska som andraspråk är ämnen som ligger nära eleven 

vilket det inte sägs någonting om i betygskriterierna för svenska 3. 

Även vad gäller källkritik ser kriterierna olika ut. En elev som läser svenska som 

andraspråk 3 förväntas ”anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion med 

viss säkerhet” samt ”värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen” 

(Skolverket, 2019a). Enligt betygskriterierna för svenska 3 ställs högre krav på käll- och 

referatteknik samt att eleven ska kunna dra relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. En elev 

med svenska 3 krävs också på ett varierat språkbruk samt goda formuleringar (Skolverket, 

2019b), någonting som saknas i kriterierna för svenska som andraspråk 3.  

Så som tidigare belysts i jämförelsen av det centrala innehållet skiljer sig litteraturens roll 

mycket åt i de båda kurserna. Medan en elev med svenska 3 ska göra en fördjupad litterär analys 

och använda litteraturvetenskapliga begrepp behöver en elev med svenska som andraspråk 3 
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”översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre 

skönlitterära texter”. En elev med svenska som andraspråk ska även kunna ”anpassa sitt 

lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan 

berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.” (Skolverket, 2019a). Även 

svenska 3 behandlar argumenterande texter och drag. 

Slutligen belyses att elever med svenska 3 ska kunna använda sig med viss säkerhet av 

retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik; det finns inget som motsvarar det 

här betygskriteriet i svenska som andraspråk 3. Elever som läser svenska som andraspråk 3 ska 

dock kunna ”ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och 

undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för att utveckla sitt 

eget lärande” (Skolverket, 2019a), någonting som saknar motsvarighet i svenska 3.  

4.2.1. Jämförelse mellan styrdokumenten 

Så som redan nämnts i tidigare avsnitt ligger fokus i svenska som andraspråk 3 snarare på 

samtalet om texter än på själva textproduktionen. Eleverna ska kunna samtala om ämnen som 

ligger nära dem själva samt argumentera i text och i tal om tidigare nämnt ämne. Den 

argumenterande texten verkar stå i fokus tillsammans med förmågan att använda och referera 

till andras texter snarare än att producera någonting eget. 

Fokus i svenska 3 ligger, till skillnad från svenska som andraspråk 3, på textproduktion 

av texter av vetenskaplig karaktär där referathantering ser något annorlunda ut än i svenska som 

andraspråk 3. Referenserna ska i svenska 3 inte bara stå med utan ska användas för att dra 

rimliga slutsatser. Kraven på ett korrekt språkbruk är även högre i svenska 3 än i svenska som 

andraspråk 3.  

Att lägre krav på korrekt språkbruk ställs på elever som läser svenska som andraspråk 3 

är inte överraskande eftersom eleverna läser på just sitt andraspråk. Vad som dock är en 

betydande skillnad är att eleverna som läser svenska som andraspråk 3 inte får möjlighet till 

samma kursinnehåll som elever som läser svenska 3. Skillnad i kursinnehåll gäller fokus på 

produktion av texter med vetenskaplig karaktär, litterär analys, retorisk analys samt möjligheten 

att inte bara referera utan även dra slutsatser med hjälp av olika källor. Förutom dessa skillnader 

i kursinnehållet ligger även fokus på det vardagliga samtalet i svenska som andraspråk 3 där 

elevnära ämnen ska behandlas. Att utveckla elevers samtalsförmåga finns det säkert fördelar 

med, risken är dock att svenska som andraspråkselever tappar den vetenskapliga delen i kursen 

och därmed också den högskoleförberedande delen.  

4.3. Sammanfattande analys 
De texter som behandlas i nationella provet ligger alltså på ungefär samma läsbarhet, utifrån 

lix-värdet, som de högskoletexter som valts ut till denna studie. Eftersom en texts lix-värde inte 

är det enda som visar på hur svårläst en text är kan man inte säga att texternas svårighet 

motsvarar varandra direkt. Faktorer som hur stor andel ”vanliga” ord som används i texten eller 

hur stor del av texten som är nominalfraser etc. påverkar också textens läsbarhet. Denna uppsats 

utgår endast från lix-värdet för att mäta svårigheten på texterna. Utifrån att texterna i stort ligger 

på samma svårighetsgrad kan man tänka sig att svaret på min fösta forskningsfråga, huruvida 

texterna som behandlas i nationella provet speglar läsbarheten hos de texter som elever möter i 

eftergymnasiala studier, är ja; texternas läsbarhet motsvarar varandra med bara små skillnader. 

Tar vi hänsyn till extremerna, nationella provets text med ett läsbarhetsindex på 38 samt 

Andraspråksinlärning med ett läsbarhetsindex på 58, ser vi dock hur svårighetsgraden på 

texterna varierar. 

Enligt styrdokumenten för svenska som andraspråk 3 ska eleverna få med sig kunskap 

om strategier och metoder för att kunna utveckla sitt eget lärande. Vilka strategier och metoder 

som Skolverket (2019a) syftar på finns inte att hitta varken i det centrala innehållet eller i 
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betygskriterierna. Dessutom ligger det generella fokuset i svenska som andraspråk 3 på samtal 

om och kring texter. Därmed kan man kanske anta att eleverna i svenska som andraspråk 3 ska 

få med sig strategier för att klara av att läsa mer komplicerade texter och som därmed har ett 

högt läsbarhetsindex. I styrdokumenten finns det ingen definition av hur svårlästa texterna som 

behandlas under kursens gång bör vara för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att 

utveckla den kompetens som behövs för att få ett godkänt betyg. Därmed är det fritt fram som 

lärare att själv välja svårighetsgraden på texterna som behandlas under kursens gång.  

I styrdokumenten speglar kursernas innehåll inte varandra helt och hållet i och med att 

samtalet står i fokus i svenska som andraspråk 3. I kursen svenska 3 står texter av vetenskaplig 

karaktär i fokus liksom litterär och retorisk analys och därmed också begrepp kopplade till 

dessa. Även om svenska som andraspråk också ska behandla texter av vetenskaplig karaktär 

ligger fokus på att samtala om texttypen och textproduktionens fokus i kursen ligger på 

argumenterande texter. Nationella provet i årskurs 3 behandlar ofta texttypen PM. PM är en av 

de texttyper som ligger närmast den vetenskapligt skrivna texten. Därmed finns det anledning 

att elever som läser svenska som andraspråk får möjlighet att inte bara diskutera utan även 

producera texter av vetenskaplig karaktär eller PM under kursen.  

Litterär och retorisk analys saknas helt i svenska som andraspråk 3. Förutom att eleverna 

som läser svenska som andraspråk eventuellt går miste om de texter som elever som läser 

svenska går de även miste om ett tillfälle att få lära sig uttrycka sina analyser i skrift. Vid samtal 

om texter kan eleverna resonera, analysera och dra slutsatser i grupp vilket kan utveckla deras 

analysförmåga. Men får eleverna inte möjlighet att träna på att få ned sina analyser och 

slutsatser i skrift kan det leda till att de presterar sämre på skrivuppgifter så som PM på 

nationella provet eller i tentor under högskolestudier, eftersom de inte är vana att producera den 

typen utav text.  

5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning i ”5.1.1. Texternas 

lärbarhet” och i ”5.1.2. Styrdokumenten” diskuteras skolans styrdokument i förhållande till 

textproduktion och litteracitet. Sedan diskuteras de effekter som kunskap som kapital kan 

innebära i ”5.1.3. Möjliga effekter av styrdokumentens utformning”. Sist diskuteras studiens 

metod i ”5.2. Metoddiskussion” samt intressanta frågeställningar i ”5.3. Vidare forskning”. 

Slutligen finns studiernas slutsatser i ”5.4. Slutsats”.  

5.1. Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie går att se på från olika vinklar. Först diskuteras läsbarheten hos 

texterna som använts, vilket relaterar diskussionen till den första forskningsfrågan. Sedan 

resoneras det om forskningsfråga nummer två. Sist problematiseras de effekter som elever som 

läser svenska som andraspråk kan tänkas utsätts för och kopplas ihop med Bourdieus teori om 

socialt och kulturellt kapital.  

5.1.1. Texternas läsbarhet 

Texterna som används i nationella provet har ett läsbarhetsindex som i stort sett speglar 

svårighetsgraden hos de texter som används i eftergymnasiala studier men varken det centrala 

innehållet eller betygskriterierna ger en tydlig bild av vilken svårighetsgrad texterna som 

behandlas i svenska som andraspråk 3 ska ha. Nationella provets texter ger en fingervisning till 

vilka texter som en elev behöver förstå för att få godkänt på kursen. Därmed blir det 

problematiskt när en av texterna i nationella provets häfte får ett läsbarhetsindex på 38, medan 

de övriga texterna ligger betydligt högre. Det bör dock noteras att ett lix-värde inte ger all 

information om hur svårläst en text är. Till exempel kan den största mängden information i 
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texten förmedlas via sällan förekommande svenska ord vilket gör texten svårläst (Enström, 

2013, ss. 170-171). Men om vi antar att texten med 38 i läsbarhet är betydligt enklare än övriga 

texter blir frågan om Skolverket menar att detta är den lägsta nivå som krävs för att få ett 

godkänt betyg.  

När eleverna går från en utbildningsnivå till en annan ökar kraven på elevernas 

akademiska litteracitet (Gibbons, 2010, s. 27; Ask, 2007, s. 21; Staaf, 2015, ss. 111-112) så som 

tidigare nämnts i uppsatsen. Det kan innebära att den skillnad som finns mellan texternas 

läsbarhetsindex, bortsett från extremerna, är rimlig. Nationella provets häfte ligger mellan 43 

och 51 och högskoletexterna mellan 48 och 50. Även om nationella provets text med högst 

läsbarhetsindex är högre än högskolans texter ligger högskolans texter på ett högre 

läsbarhetsindex över lag. Detta innebär att texterna som behandlas på högskolan förmodligen 

ställer högre krav på elevernas akademiska litteracitet, vilket bekräftar Asks (2007, s. 21) 

påstående om att det är en övergång mellan gymnasiet och högskolan där eleven måste lära sig 

det akademiska sättet att skriva, tala och tänka som högskolan kräver. 

Att det finns en övergång som kan vara problematisk för elever när de går från gymnasiet 

till högskola är alltså ingenting konstigt. Förväntningarna på eleverna höjs successivt genom 

hela skolgången och eleverna har innan eftergymnasiala studier gått igenom tre liknande 

perioder (Gibbons, 2010, s. 27). Därmed kan det också bli extra problematiskt om den första 

boken de möter på högskolan är en bok som Abrahamssons Andraspråksinlärning. En 

andraspråkstalare som vill läsa eftergymnasial utbildning kan behöva arbeta extra med att sätta 

sig in i ämnets terminologi (Enström, 2013, ss. 170-171). Eleverna behöver ha med sig den 

förkunskap som krävs för att kunna ta till sig den nya kunskapen som eleverna förväntas tillägna 

sig eftersom det är när vi gör kopplingar mellan det vi redan vet och texten som vi förstår den 

(Franker, 2013, s. 775). Eftersom ordförrådet hos en andraspråkstalare ofta är mer begränsat än 

hos en modersmålstalare är det svårt att som gymnasielärare se till så att alla elever lär sig de 

ämnesspecifika ord de behöver för att klara av sin senare utbildning. Därför är det viktigt för 

andraspråkstalare att de hittar strategier som hjälper dem i läsning av komplicerade texter, vilket 

svenska som andraspråk 3 syftar till (Skolverket, 2019a).  

I det stora hela skiljer sig inte de exempeltexter som används i nationella provet så mycket 

vad gäller läsbarhet gentemot de texter som behandlas på högskolan. Därmed kan det tänkas 

att Skolverket tänkt igenom valet av texter så att läsbarheten ska ligga på ungefär samma som 

de texter som eleverna möter efter gymnasiet. Eftersom läsbarheten i nationella provet stämmer 

överens med läsbarheten i de högskoletexter som används i uppsatsen verkar det som att 

texterna i nationella provet är genomtänkt utvalda. Huruvida det är en tanke som Skolverket 

har haft när de sätter ihop häftet eller ej kan vi dock inte veta. Eftersom texterna som används i 

nationella provet har ungefär samma läsbarhetsindex motsvarar de i alla fall dessa nationella 

provtexter de högskoletexter som valts ut för denna uppsats. 

5.1.2. Styrdokumenten 

Att elever i Sverige möter motgångar när de börjar sin eftergymnasiala utbildning är ett problem 

för både elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk. I detta avsnitt 

diskuteras hur styrdokumenten påverkar elever med svenska som andraspråk. 

Ett huvudsyfte i svenska som andraspråk 3 är att läsa och samtala om texter av 

vetenskaplig karaktär. ”Texter av vetenskaplig karaktär” kan sannolikt innebära texter som 

liknar forskningsartiklar och lärobokstexter som elever kommer att mötas av efter gymnasiet. 

Enligt det centrala innehållet för svenska som andraspråk 3 ska eleverna läsa och diskutera 

kring texter av vetenskaplig karaktär snarare än att själva producera dem. Att läsa texter är ett 

effektivt sätt att utveckla språket på i akademiska sammanhang (Enström, 2013, s. 192; 

Magnusson, 2013, s. 637) och andraspråkselever utvecklar sin akademiska litteracitet när de får 

diskutera kring de texter som de läst. Elever tenderar också att utveckla strategier för sin läsning 

då de arbetar på detta sätt kring läsning (Lipp, 2017, s. 35), strategier som, enligt Skolverket 
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(2019a), är viktiga för andraspråkselever att utveckla. Därför är det rimligt att man lägger tid 

på att elever som läser svenska som andraspråk 3 får diskutera de texter som de läst, eftersom 

både läsning och samtal gynnar språkutvecklingen. 

Det är inte bara läsförståelsen i vetenskapliga texter som är anledningen till att elever 

misslyckas med eftergymnasiala studier. Elever har även svårt att producera de texter som 

förväntas av dem i tentor och inlämningsuppgifter (Ask, 2007, ss. 157-158; Staaf, 2015, ss. 

111-112; Garberding, 2019; Samuelsson, 2013), oavsett om de har svenska som modersmål 

eller svenska som andraspråk. Eftersom syftet med studien är att undersöka vilka effekter 

skillnaden mellan kursplanerna i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 finns det anledning 

att resonera om orsakerna till att elever som har läst svenska som andraspråk kan få problem 

vid eftergymnasiala studier.  

När det kommer till textproduktion vid eftergymnasiala studier behöver eleverna förstå 

frågeställningarna i tentor och inlämningsuppgifter. De behöver även veta vilka förväntningar 

som ställs på dem vad gäller språkbruk (Staaf, 2015, ss. 111-112; Ask, 2007, ss. 157-158). 

Svenska som andraspråk 3 (Skolverket, 2019a) lägger, som resultatet visade, fokus vid samtalet 

om och kring texter, men även vid produktion av argumenterande texter och att referera till och 

sammanfatta texter som berör ämnen som är bekanta för eleverna. Enligt dessa definitioner av 

vad som ska behandlas inom ramen för svenska som andraspråk 3 ligger alltså inte fokus på att 

producera texter av vetenskaplig karaktär till skillnad från svenska 3-kursen där fokus ligger på 

att producera just det och inte alls på argumenterande texter (Skolverket, 2019b). Eleverna som 

läser svenska 3 har också högre krav på sig vad gäller källkritik, referenshantering, användandet 

av andras texter i sina egna texter samt produktionen av texter av vetenskaplig karaktär än vad 

en elev som läser svenska som andraspråk 3 har. Eftersom svenska som andraspråk 3 främst 

fokuserar på samtalet gynnas deras språkutveckling (Lipp, 2017, s. 35), men det är inte säkert 

att eleverna får förutsättningen för att förstå frågeställningar och vilka språkliga förväntningar 

som ställs på dem i skrift vilket blir ett problem (Staaf, 2015, ss. 111-112; Ask, 2007, ss. 157-

158).  

Den litterära och retoriska analysen saknas även helt i svenska som andraspråk 3, vilket 

skapar en lucka i kunskapen hos svenska som andraspråkselever i relation till elever som läst 

svenska 3. Utifrån mitt resultat och den diskussion jag precis haft känns det som att det drar sig 

närmare och närmare en slutsats om att elever som läser svenska som andraspråk 3 läser ett 

”enklare” svenskämne än elever med svenska som modersmål. Att svenska som andraspråk 3 

kan ses som ”förenklat” ämne beror på att ämnesinnehållet i de båda kurserna ser så olika ut att 

det innebär att delar som en elev med svenska som modersmål får med sig efter avslutad kurs 

inte behandlas ens översiktligt i svenska som andraspråk 3. Ett tydligt exempel är hur 

skönlitteraturen ska användas i de båda ämnena. En elev som läser svenska 3 ska efter avslutad 

kurs ha behandlat detta ämnesområde: ”Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som 

män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av 

stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.” 

(Skolverket, 2019b), medan en elev som läser svenska som andraspråk 3 ska ha behandlat detta 

mål: ”Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika 

kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna” 

(Skolverket, 2019a). Elever som läser svenska som andraspråk 3 går alltså helt miste om de 

olika genrerna prosa, lyrik och dramatik samt de litteraturvetenskapliga begrepp som används 

vid en litteraturvetenskapligt inriktad analys. Istället ligger tonvikt på att endast sammanfatta, 

tolka och referera till skönlitterära texter. Att den litterära analysen inte får ta plats i svenska 

som andraspråk 3 innebär också att eleverna förmodligen går miste om exponeringen för en 

större mängd text. Eftersom språkutveckling gynnas av läsning (Lipp, 2017, s. 35) behöver 

eleverna få möjlighet att läsa. Olika texter innehåller också nya ord vilket ger andraspråkselever 

möjlighet att möta och lära sig nya ord, men för att behålla och till fullo förstå ordens betydelse 
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behöver de möta orden frekvent (Enström, 2013, s. 192; Magnusson, 2013, s. 637). Att läsa är 

ett sätt att utsättas för nya ord. 

Att pedagogiska arbetet ser annorlunda ut i de olika ämnena är inte konstigt så länge som 

det innebär att eleverna gynnas av det. Att till exempel låta elever med svenska som andraspråk 

samtala kring de texter som de läser för att ges möjlighet att skapa strategier så som Lipp (2017, 

s. 35) förespråkar, är bra. Om Skolverket identifierat områden och arbetssätt som gynnar 

andraspråkselevens akademiska litteracitet och genom styrdokument förmedlar dessa arbetssätt 

till de aktiva lärarna visar det på en styrka och medvetenhet från Skolverkets sida. Att formulera 

styrdokumenten olika är inte ett problem så länge det gynnar eleverna och deras 

språkutveckling. Formulerar man styrdokumenten olika med syftet att arbetssättet ska gynna 

språkutvecklingen för andraspråkstalare blir syftet med två svenskämnen tydligt: att elever med 

svenska som andraspråk ska få ” (…) möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga” 

och dessutom inhämta ny kunskap och klara vidare studier (Skolverket, 2019a). Om samma 

områden behandlas i båda kurserna men med olika arbetssätt blir det alltså tydligt att de båda 

svenskämnena motsvarar varandra men vägen till målet ser olika ut. 

Trots styrkan i att formulera styrdokumenten olika beroende på vilken svenskkurs eleven 

läser måste denna uppsats belysa att kursernas fokus vid produktion av text betydligt skiljer sig 

åt. Produktionen av texter för en elev som läser svenska som andraspråk 3 har inte samma tyngd 

i styrdokumenten för kursen och därmed förbereds inte eleverna på samma sätt för 

eftergymnasiala studier. Ask (2007, ss. 157-158) och Staaf (2015, ss. 111-112) menar som 

tidigare nämnt att en stor anledning till att elever inte får godkänt på högskolan är oförmågan 

att producera texter. Att samtalet om texter står i fokus är bra med tanke på att det verkar 

utveckla elevernas litteracitet men kursen behöver även förbereda elever på hur man skriver 

texter. Därför borde även textproduktion stå i fokus i svenska som andraspråk 3.  

5.1.3. Möjliga effekter av styrdokumentens utformning 

Problematiken efter denna undersökning är att de elever som läser svenska som andraspråk 3 

inte får med sig samma kunskaper som elever som läser svenska 3. Ämnesinnehållet i de båda 

kurserna skiljer sig åt till den grad att elever med svenska som andraspråk 3 inte för möjlighet 

att behandla samma ämnesområden som en elev med svenska 3. Därmed skapas luckor i 

kunskapen som eleverna eventuellt kan komma att behöva i eftergymnasiala studier eftersom 

kurserna ger samma behörighet vid en högskoleansökning. 

Tidigare i uppsatsen behandlades begreppen symboliskt och kulturellt kapital. 

Symboliskt kapital handlar om det kapital som man har i olika grupper och det kan variera 

beroende på vilken grupp man för tillfället tillhör. Kulturellt kapital å andra sidan handlar om 

det kapital som man kan anskaffa sig genom att vara bildad. Det kulturella kapitalet ökar ofta 

ju högre utbildning man har. Det kulturella kapitalet förändas inte utifrån umgängesgrupp utan 

är konstant i samhället. Med dessa två begrepp som förklaringsmodell diskuteras eventuella 

effekter som en ojämlikhet i de två kursplanerna i det följande.  

Risken med att kursplanerna ser olika ut i ämnesinnehållet är att elever som läser svenska 

3 får med sig mer avancerade kunskaper efter avslutad kurs än elever som läser svenska som 

andraspråk 3. Elever som får med sig mer avancerade kunskaper och därmed även större 

akademisk litteracitet efter avlutad utbildning får då även med sig ett högre kulturellt kapital 

efter avslutad kurs. Att det kulturella kapitalet varierar utifrån utbildningsnivå är inget konstigt 

i vårt samhälle idag.  

I ”2.4.1. Symboliskt och kulturellt kapital” finns ett exempel där Person A besitter ett 

högt socialt kapital, medan Person B besitter ett högt kulturellt kapital. Person B som har en 

juridikexamen, kommer generellt sett alltid besitta ett högre kulturellt kapital än, låt säga, en 

person som endast har en gymnasieexamen. Detta kan vara svårt att komma ifrån eftersom det 

är så djupt rotat i samhällets normer. Eftersom gymnasieskolans uppdrag är att sträva efter en 

likvärdig utbildning för alla (Skolverket, 2019c) är det problematiskt att elever, beroende på 
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vilken svenskkurs de läser, lämnar skolan med olika kunskaper och därmed även olika kapital. 

Skolverket (2019c) uttrycker själva att likvärdig utbildning inte innebär att all undervisning ser 

likadan ut och därmed är det inte konstigt att svenska 3 och svenska som andraspråk 3 ser olika 

ut till arbetssättet eftersom en elev med svenska som modersmål och svenska som andraspråk 

har olika förutsättningar när det kommer till det svenska språket. Men efter en jämförelse 

mellan kursplanerna anser jag att skillnaden mellan ämnena är större än endast arbetssättet som 

undervisningen drivs av. Kursen svenska som andraspråk ger idag inte elever med annat 

modersmål än svenska möjlighet till samma ämneskunskaper eller viktiga begrepp. Det innebär 

att elever idag lämnar gymnasiet med kurser som ska motsvara varandra men med olika 

kunskaper. Svenska som andraspråk 3 ger andraspråkselever mer grundläggande kunskaper till 

skillnad från svenska 3 som ger eleverna mer avancerade kunskaper. Detta leder till en 

ojämlikhet både vad gäller kunskaper och vad gäller kulturellt kapital eftersom elever som läser 

svenska som andraspråk 3 inte får möjlighet till samma kunskaper som elever som läser svenska 

3. Resultatet blir en ojämlik skola som främjar de elever som redan fötts med ett så kallat högt 

kulturellt kapital, alltså elever som fötts i en svensktalande familj med föräldrar som besitter 

eftergymnasial utbildning.  

5.2. Metoddiskussion 
Det finns sådant som hade kunnat göras annorlunda i denna studie. Ett exempel på detta är de 

texter som användes för läsbarhetsanalys. Texterna som ligger som exempeltexter för nationella 

provet var lämpliga att använda eftersom det är ett kursprov som ser likadant ut för alla elever 

i hela Sverige, oavsett vilken skola de går på. Eftersom en av anledningarna till att nationella 

provet finns är att säkra en likvärdig bedömning för alla elever i hela landet blir texterna i provet 

en fingervisning för vilka typer av texter som Skolverket anser att elever som läser svenska 3 

och svenska som andraspråk 3 ska kunna behandla, hantera och förstå. Texterna som faktiskt 

används i nationella provet varierar från läsår till läsår och det finns därför ingen garanti att det 

läsbarhetsindexet motsvarar alla nationella prov för årskurs 3. Man kan även diskutera huruvida 

texterna som fick representera högskolelitteratur har samma läsbarhetsindex som de flesta 

texter som behandlas på högskolan. Högskolelitteraturen var utvald efter vilka texter och böcker 

som elever som läser ämneslärarprogrammet på Mälardalens högskola möter under sin första 

respektive tredje termin. Kurslitteraturen ser olika ut beroende på vilket program och högskola 

som man läser vid. Därför kan läsbarhetsindexet som elever möter sin första termin på 

högskolan se annorlunda ut gentemot de texter som använts i studien.  

När läsbarheten skulle räknas ut användes lix.se. Verktyget räknar meningar och långa 

ord automatiskt. Detta innebar att Abrahamssons Andraspråksinlärning till en början fick ett 

läsbarhetsindex på 53, vilket kändes lågt utifrån min egen uppfattning om att just denna bok är 

svårläst. Vid närmare granskning såg jag att lix.se hade räknat förkortningar så som ”t.ex.”, 

”dvs.” och ”eng.” som meningar. Därför hade meningslängden i texten minskats eftersom dessa 

förkortningar användes frekvent i texten. När man tog bort dessa punkter fick texten ett värde 

på 58 vilket bättre representerar textens läsbarhet utifrån min egen uppfattning. Det är alltså 

möjligt att förkortningar som dessa finns i alla texter som analyserats även om jag gjort mitt 

bästa för att ta bort ”förkortningspunkter” för att få fram textens riktiga läsbarhetsindex. Den 

mänskliga faktorn kan alltså ha spelat in i analysen av texterna på så sätt att förkortningar 

missats.  

Jämförelsen mellan styrdokumenten är också ett sådant område där den mänskliga faktorn 

kan spela in i analysen. I kvalitativa studier tolkas resultatet av personen som skriver vilket kan 

göra att förutfattade meningar spelar in eller att misstolkningar görs. Jag har i denna 

undersökning försökt att hålla mig så neutral som möjligt. I egenskap av lärarstudent med 

svenska och svenska som andraspråk som inriktning har jag i min utbildning mött 

styrdokumenten för båda kurserna tidigare. En av anledningarna till att jag ville göra denna 
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jämförelse var att jag hade känslan av att styrdokumenten såg annorlunda ut. Jag valde svenska 

3 och svenska som andraspråk 3 eftersom jag hade minst insikt i dessa kurser sedan tidigare. 

Eftersom jag inte tidigare tittat på eller jämfört dessa två kurser kunde jag gå relativt neutral in 

i denna undersökning. Eftersom jag under mina VFU-perioder undervisat i både svenska 1, 

svenska 2, svenska som andraspråk 1 och svenska som andraspråk 2 har jag insikt i hur dessa 

kursplaner ser ut. Därför hade jag inte kunnat göra denna undersökning på de 

gymnasiekurserna. 

5.3. Vidare forskning 
För att få en tydligare bild över vilka kunskaper som elever med svenska som andraspråk får 

med sig efter gymnasiet skulle man kunna göra en liknande undersökning där man tittar på alla 

tre kurser som eleverna möter på gymnasiet. Detta skulle innebära att en mer omfattande studie 

och det skulle bli tydligare vilka kunskaper som prioriteras för elever med svenska som 

andraspråk. 

En annan studie som skulle vara intressant skulle vara att undersöka hur lärare arbetar i 

ett svenska som andraspråksklassrum jämfört med när de arbetar i ett klassrum med svenska. 

Gör alltså lärare i praktiken några skillnader mellan kurserna?  

En annan intressant studie att genomföra skulle vara att generellt sätt undersöka vad i 

undervisningen på gymnasiet som gör att elever, oavsett modersmål, har svårt att klara 

eftergymnasiala studier. 

5.4. Slutsats 
Efter denna studie kan vi se att de texter som används i nationella provet motsvarar läsbarheten 

hos högskoletexter. Eftersom jag inte intervjuat Skolverket kan man inte säga om de är 

medvetna om vilket läsbarhetsindex som krävs för att motsvara högskoletexter eller inte. 

Texterna som använts i nationella provet är offentliga och jag tar för givet att efterkommande 

nationella prov har texter som läsbarhetsmässigt motsvarar dessa. Därför drar jag slutsatsen att 

texterna i nationella provet generellt motsvarar texter som elever möter i utbildningar efter 

gymnasiet vad gäller läsbarhetsindex.  

En lite tråkigare slutsats som jag drar från resultaten är att elever som läser svenska som 

andraspråk 3 inte får möjlighet till samma ämnesinnehåll i den kurs de läser gentemot sina 

kamrater som läser svenska 3. Därmed finns risken att elever med annat modersmål än svenska 

får med sig lägre kunskaper efter avslutad gymnasieutbildning än elever med svenska som 

modersmål. Tillsammans med att svenska som andraspråk inte behandlar samma 

ämnesområden, t ex. retorisk och litterär analys, och att eleverna inte förbereds för den 

textproduktion som krävs i eftergymnasiala studier kan effekten av att styrdokumenten ser olika 

ut drabba eleverna med svenska som andraspråk negativt i eftergymnasiala studier. 
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Bilaga 1: Betygskriterier för E i svenska som 

andraspråk 3 
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del 

anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. I diskussioner bemöter eleven 

andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel. Eleven kan göra 

muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika 

ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument. Eleven kan använda enkla retoriska 

grepp på ett relevant sätt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska 

hjälpmedel som stöder den muntliga framställningen. Eleven kan skriva texter av 

vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation. 

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den 

skriftliga och muntliga kommunikationen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig 

karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. 

Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan 

strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om 

ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig 

eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare. Eleven kan 

översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära 

texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning 

efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, 

återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter 

som mönster i sin egen språkproduktion. 

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar 

människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka 

maktförhållanden. Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i 

vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för 

att utveckla sitt eget lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Betygskriterier för E i svenska 3 
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter 

samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. 

Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, och 

eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. 

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. 

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information 

från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär 

och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. 

Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt 

i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett 

rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat 

och innehåller goda formuleringar. 

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och 

ge välgrundade argument till stöd för den. 

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg 

i enkla analyser av retorik. 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp 

och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets 

släktskapsförhållanden och historiska utveckling.



 

 

Bilaga 3: Centralt innehåll för svenska som 

andraspråk 3 
Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika 

mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, 

diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig 

presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala 

som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra 

muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där 

språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där 

argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras 

argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer 

av muntlig framställning. 

• Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av 

vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för 

textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. 

Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, 

syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och 

språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i 

källkritik. 

• Svenska språkets ordförråd och struktur i olika 

kommunikationssituationer. 

• Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att 

strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, 

samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig 

karaktär. 

• Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som 

män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, 

värdera och referera till texterna. 

• Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social 

bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och 

skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. 

Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk. 

• Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för 

fortsatt lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Centralt innehåll för svenska 3 
Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska 

arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för 

analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska 

hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär. 

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, 

sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och 

som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala 

verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det 

gäller texter. 

• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna 

prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av 

stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp 

och verktyg. 

• Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 

släktskapsförhållanden. Språkförändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


