
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En jämförande analys av styrdokument för 
Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 

 
 Centralt innehåll, kunskapskrav och bedömningsmatrisen för 

det nationella provet i kurserna Sve03 och Sva03 
 
 
 

An textual analysis of, and comparison between: curricum, critea and 
assesment instruction of the courses Swedish 3 and Swedish as a second 
language 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Anna Liljeqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akademin för utbildning, kultur              Handledare: Victorine Hancock 
och kommunikation               Examinator: Karin Sheikhi 
Uppsats i svenska som andraspråk              Ht. 2014 
SSA906                                  



	   2	  

	   	  
	  
Akademin	  för	  utbildning,	  kultur	  
och	  kommunikation	  
	   	   	   	   	   EXAMENSARBETE	  
	   	   	   	   	   SSA	  906,	  15hp	  
	   	   	   	   	   HT	  2014	  
	  
Anna	  Liljeqvist	  
 
En jämförande analys av styrdokument för Svenska 3 och Svenska som 
andraspråk 3 
 
Centralt innehåll, kunskapskrav och bedömningsmatrisen för det nationella provet i 
kurserna Sve03 och Sva03 
 
An textual analysis of, and comparison between: curricum, critea and assesment 
instruction of the courses Swedish 3 and Swedish as a second language 3 

 
2014	   	   	   Antal	  sidor:	  44	  

Uppsatsen	  handlar	  om	  hur	  styrdokumenten	  i	  form	  av	  centralt	  innehåll,	  kunskapskrav	  
och	  bedömningsmatrisen	  för	  det	  nationella	  provet	  ser	  ut	  i	  kurserna	  Svenska	  3	  (Sve03)	  
respektive	  Svenska	  som	  andraspråk	  3	  (Sva03).	  Syftet	  är	  att	  se	  eventuella	  likheter	  och	  
skillnader	  samt	  hur	  väl	  respektive	  kurs	  styrdokument	  överensstämmer	  med	  
bedömningsmatrisen	  för	  det	  nationella	  provet.	  Fokus	  ligger	  på	  att	  jämföra	  kursernas	  
styrdokument	  utifrån	  begreppet	  likvärdighet	  i	  bedömning	  som	  är	  ett	  tungt	  vägande	  
argument	  för	  de	  nationella	  proven	  enligt	  Skolverket.	  Kursernas	  centrala	  innehåll	  och	  
kunskapskrav	  har	  analyserats	  kvantitativt	  och	  kvalitativt.	  De	  kvantitativa	  aspekter	  som	  
analyserats	  är:	  antal	  ord	  i	  texten,	  texternas	  nominalkvot	  eller	  informationstäthet	  samt	  
texternas	  LIX-‐värde.	  De	  kvalitativa	  aspekter	  som	  studerats	  är	  polerna	  abstrakt-‐	  konkret	  
samt	  textens	  samband	  i	  form	  av	  tema-‐rema.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  fanns	  både	  
kvantitativa	  och	  kvalitativa	  skillnader	  mellan	  kursernas	  styrdokument.	  Sva03	  har	  ett	  
centralt	  innehåll	  som	  är	  längre	  i	  antal	  ord	  och	  med	  en	  betydligt	  mycket	  högre	  
nominalkvot	  än	  den	  för	  kursen	  Sve03.	  Kursen	  Sva03	  skilde	  ut	  sig	  även	  när	  det	  gällde	  
kunskapskraven	  (för	  betyget	  E)	  där	  kursen	  har	  ett	  betydligt	  högre	  LIX-‐värde	  än	  Sve03.	  
Kvalitativa	  skillnader	  hittades	  likaså.	  Styrdokumenten	  för	  Sva03	  är	  exempelvis	  mer	  
abstrakt	  formulerade	  än	  de	  för	  Sve03.	  De	  texter	  som	  visade	  störst	  likheter	  var	  
bedömningsmatriserna	  för	  det	  nationella	  provet	  och	  respektive	  kurs.	  I	  jämförelse	  med	  
styrdokumenten	  för	  kurserna	  stämde	  matrisen	  bättre	  för	  Sve03	  än	  för	  Sva03.	  Detta	  kan	  
vara	  ett	  tecken	  på	  att	  det	  nationella	  provet	  inte	  ger	  en	  möjlighet	  att	  bedöma	  eleverna	  
som	  läser	  Sva03	  på	  ett	  likvärdigt	  sätt.	  	  
	  ___________________________________________________________________________	  

Nyckelord:	  svenska	  som	  andraspråk,	  svenska,	  skrivande,	  gymnasieskolan,	  centralt	  
innehåll,	  kunskapskrav,	  bedömningsmatriser	  i	  svenska	  och	  svenska	  som	  andraspråk.	  
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1. Inledning och bakgrund  
 
Med GY 2011 kom nya ämnes- och kursplaner samt ett nytt betygssystem för 

gymnasieskolan. De nationella proven1 blev fler och fick därmed större utrymme i 

undervisningen. På Skolverkets hemsida står det att de nationella proven är: 

”obligatoriska att använda som stöd för betygssättningen” (Skolverket 2014). Denna 

uppsats är ett försök att – i ett övergripande perspektiv - se hur väl styrdokument i 

form av centralt innehåll2 och kunskapskrav3 för kurserna Svenska 3 respektive 

Svenska som andraspråk 3, stämmer med bedömningsmatrisen för det skriftliga 

nationella provet.  

 

Det är skrivandet som står i fokus för jämförelserna och analyserna i denna uppsats. 

Valet att fokusera på den skriftliga delen i det nationella provet - trots att provet även 

har en muntlig del - är motiverad utifrån att detta prov väger tyngre när det kommer 

till betygssättning av eleverna på kurserna, med förhållandet 60 % för det skriftliga 

provet och 40 % för det muntliga. Den skriftliga förmågan väger alltså tyngre i 

betygssättningen av eleverna. Men just skrivande är också en svår uppgift för 

andraspråkselever och det har visat sig att de lyckas sämre i de nationella proven än 

elever som läser svenska. Enligt statistik från Skolverket, vårterminen 2013 fick 11 % 

av eleverna med Svenska B provbetyget MVG, medan endast 6 % av eleverna med 

Svenska som andraspråk B uppnådde detta betyg (Skolverket 2014-06-27:9). För det 

nationella provet i Svenska 1 (Sve01) respektive Svenska som andraspråk 1 (Sva01) 

visar statistiken för vårterminen 2013 att 0 % av eleverna med Sve01 och Sva01 hade 

betyget A på det nationella provet, men att 12 % av de som läste Sve01 hade betyget B 

medan endast 4 % av andraspråkseleverna i årskurs ett på gymnasiet nådde detta 

provbetyg. Ser man till andelen F-betyg är skillnaderna också tydliga: 6 % av eleverna 

med Sve01 fick detta betyg medan hela 20 % av eleverna med Sva01 visade detta 

”resultat” (Skolverket, 2014:11). Även om det i de nationella proven också ingår ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  nationella	  proven	  kallas	  också	  kursprov	  (Skolverket.se)	  
2	  Det	  centrala	  innehållet	  i	  kursen	  motsvarar	  det	  som	  före	  Gy	  2011	  kallades	  Mål.	  
3	  Kunskapskrav	  motsvarar	  det	  som	  före	  Gy	  2011	  kallades	  Betygskriterier.	  
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muntligt moment – och i nationella provet för årskurs 1 även läsförståelse – visar 

statistiken, att det är svårare att lyckas med muntlig och framför allt skriftlig 

framställning, om du läser svenska som andraspråk. 

 

Eftersom de nationella proven ska användas som riktmärke och grund för 

betygssättning är det förstås av högsta vikt att proven mäter kunskapsnivåerna på ett 

rättvist och relevant sätt. Men att proven är så betydelsefulla gör också att de, 

indirekt, påverkar kursernas innehåll och utformning. Därför är det intressant att se 

hur väl centralt innehåll och kunskapskrav stämmer med bedömningsmatriserna för 

det nationella provet och att om styrdokumenten ger lärare och elever möjlighet att 

förbereda sig för det nationella provet på ett bra sätt. 

 

När de första eleverna i den nya gymnasieskolan (Gy 11) tog studenten vårterminen 

2014 förekom i media diskussioner kring de nationella proven på gymnasiet och hur 

väl de fungerar som stöd för den likvärdiga bedömning - som skolverket anser att 

proven ska bidra till -. Enligt artikeln Nationella prov förvirrar i Svenska Dagbladet 

(2014-04-18) undertecknad av Martin Ahlstedt, Ann-Christine Norman och David 

Västskär, fungerar inte de nationella proven för betygssättning. Artikelskribenterna 

påstår att det finns två problem med de nationella proven som betygsunderlag: för 

det första stämmer inte bedömningen av de nationella proven med kunskapskraven 

för kursen. Varje betygssteg måste motsvara ”i förväg beskrivna kunskapskrav” men 

enligt skribenterna fungerar det inte som de nationella proven ser ut idag: ”De 

nationella proven styckar sönder dessa till oigenkännlighet.” Dessutom menar 

artikelförfattarna att proven motverkar likvärdighet då eleverna både vad gäller den 

muntliga delen i åk 1 och i den skriftliga delen i åk 3 ska förbereda talet hemma. För 

åk 3 innebär det att eleverna ska läsa in ett omfattande textmaterial utan hjälp, vilket 

gör att elever kan få väldigt olika hjälp hemma eller av vänner, men i värsta fall ingen 

hjälp alls.  

 

För ämnet svenska som andraspråk gäller för både åk 1 och åk 3 på gymnasiet, att 

proven är gemensamma med ämnet svenska. Det finns en risk att de nationella 

proven för Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3, stämmer bättre med den förra 

kursens styrdokument i form av centralt innehåll och kursplaner, än vad det gör för 

ämnet Svenska som andraspråk 3. I denna uppsats jämförs det centrala innehållet i 
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kurserna Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 samt kunskapskrav på kursnivå 

(betyget E) för kurserna. Detta för att se vilka likheter och skillnader som finns 

mellan de båda kurserna, och hur väl kursernas innehåll omfattar de aspekter och de 

färdigheter som kan kopplas till det nationella provet i åk 3 vad gäller skrivande. 

Vidare jämförs kunskapskrav för kursen Svenska som andraspråk 3 (betyg E-A) med 

bedömningsmatrisen för det nationella provet i Svenska som andraspråk 3 (betyg E-

A) och Svenska 3. Detta för att se hur väl kunskapskraven för kurserna stämmer med 

bedömningen för det nationella provet samt om det kan sägas mäta elevernas 

kunskapsnivåer på ett för kursen och eleven rättvisande sätt. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

För att de nationella proven ska fungera som medel för likvärdig bedömning är det 

viktigt att lärare kan förbereda eleverna på ett bra sätt. Styrdokument som centralt 

innehåll och kunskapskrav för kurserna spelar en stor roll då det är med hjälp av 

dessa som läraren planerar undervisningen och kommunicerar kunskapskrav med 

eleverna. Syftet med denna uppsats är att se likheter och skillnader i styrdokument 

för kurserna Svenska 3 (Sve03) och Svenska som andraspråk 3 (Sva03) samt hur väl 

dessa styrdokument stämmer med bedömningsmatrisen för det nationella provet. 

Hur väl stämmer det centrala innehållet i kurserna Sve03 respektive Sva03 med de 

kunskapskrav som finns för kurserna? Hur väl stämmer kunskapskraven för kursen 

Sva03 med bedömningsmatrisen för det nationella provet i ämnet?  

1.3 Avgränsning 
 

Analysen tar endast upp den skriftliga delen av det nationella provet i Svenska 3 och 

Svenska som andraspråk 3. Det gör också att det är de delarna av kurserna som är 

relevanta att studera i materialet i form av centralt innehåll, kunskapskrav och 

bedömningsmatriser. Därför analyseras här det centrala innehållet och 

kunskapskraven som handlar om skriftlig framställning, läsning och redogörelse för 

innehållet i skriftliga källor samt språkliga och stilistiska språkkrav relevanta för 

den vetenskapliga texttypen, vilka är i sammanhanget relevanta delar. Anledningen 

till denna avgränsning är att den skriftliga delen av det nationella provet väger något 

tyngre i betygssättningen. För jämförelsen av kunskapskraven mellan kurserna 

Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3 har enbart betyget E analyserats. Detta för 
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att materialet ska vara hanterbart vad gäller omfång, men också för att de följande 

betygsstegen bygger på de krav som ställs på E-nivå, och inte behandlar nya förmågor 

eller aspekter, utan förstärker formuleringarna från E-nivån med adjektiv som 

exempelvis väldisponerade texter. När det gäller den sista delen, där kunskapskraven 

i kursen Svenska som andraspråk 3 jämförs med bedömningsmatrisen för det 

nationella provet, finns dock alla betygssteg (E-A) med. Detta för att visa hur väl 

bedömningsmatrisen stämmer med de kunskapskrav som gäller för kursen vad gäller 

skriftlig framställning av vetenskaplig text.  
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2 Tidigare forskning 
 

Som nämnts i inledningen spelar skrivande en stor roll för betygssättningen av elever 

i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Skrivbedömning är dock ett 

förhållandevis outforskat område. Enligt Skar är det ett problem att vi vet så lite om 

hur skrivbedömning faktiskt går till (2013:1). I sin avhandling Skrivbedömning och 

validitet har Skar gjort tre fallstudier på gymnasiet i ämnet svenska. Han konstaterar 

att lärarna får ett stort ansvar både när det gäller att undervisa i skrivande och att 

bedöma elevernas färdigheter. Skar pekar på betydande variationer i 

skrivbedömningen i de tre klasser han studerat, även om det handlar om samma kurs 

och samma gymnasieprogram. Bland annat nämner han att lärare inte alltid tydligt 

uttrycker för eleverna vad som bedöms, att elever inte tolkar bedömningen på samma 

sätt som läraren och att lärare använder bedömningskriterier som inte stämmer med 

den skrivuppgift man bedömer (2013:190). Han visar på vikten av att se bedömning 

av skrivande i ett bredare perspektiv där elevernas möjligheter att lära sig det 

aktuella området inkluderats (2013:185). Det blir problematiskt att lärare ger olika 

bilder av ”vad som är skrivande, hur skrivande skall undervisas och hur det skall 

bedömas” (2013:187).  Skars undersökning har gjorts innan det nya betygssystemet 

kom med GY-11 och omfattar inte det nationella provet. Skolverket menar att de 

nationella proven ska bidra till en likvärdig bedömning av eleverna. På sin hemsida 

beskriver Skolverket likvärdig bedömning som en bedömning av hög kvalitet som 

”står i linje med” kursplaner och kunskapskrav. Bedömningen ska inte vara beroende 

av enskilda lärares personliga preferenser om vad som ska bedömas och hur utan alla 

elever i hela landet ska kunna få samma betyg (2011-10-04). Enligt Skolverket krävs 

det därför att de nationella proven är förankrade i läro- och kursplaner.  

Skar talar i sin avhandling om ”ett breddat likvärdighetsperspektiv” (2013:6) där den 

undervisning som föregår själva provet inkluderas för att bedömningen ska kunna 

sägas vara likvärdig. Ett problem med likvärdigheten som Skar pekar på handlar om 

elevernas tillgång till hjälp av kunnigare kamrater och föräldrar och menar att: ”En 

tänkbar konsekvens av detta är att elevers bakgrund och tillgång till externa 

resurser får ökad betydelse” (2013: 192). Om man beaktar likvärdighetsprincipen 

finns det anledning att studera hur väl styrdokumenten för Svenska 3 och Svenska 

som andraspråk 3 kan sägas förbereda elever för det nationella provet. 
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2.1 Skrivande på ett andraspråk  
 

Om skrivande och bedömning av skrivförmåga studerats i ringa utsträckning i 

Sverige vad gäller ämnet svenska, är det ännu sämre när det gäller skrivande på 

svenska som andraspråk. Andraspråksforsningen har huvudsakligen satt talet i 

centrum skriver Björn Hammarberg (2013:39). Talat och skrivet språk ingår i 

begreppet kommunikativ kompetens eller kommunikativ språkförmåga 

(communicative competence). Hammarberg beskriver denna förmåga som bestående 

av fyra samspelande grundfaktorer (2013:37).  

 

1. Grammatisk kompetens: ord, grammatik.  

2. Sociolingvistisk kompetens: bl.a. att kunna använda rätt uttryck i rätt kontext.  

3. Diskurskompetens: hur sammanhang uttrycks och hur det varierar i olika genrer.  

4. Strategisk kompetens: kommunikationsstrategier för att kommunikationen ska nå 

sin maximala effekt.  (Hammarberg, 2013: 38)  

 

Modellen har som sagt talat språk i centrum även om dessa olika förutsättningar och 

kompetensaspekter i princip gäller för både talad och skriven kommunikation 

(2013:39.) På gymnasiets kurser i svenska som andraspråk är dock skriftlig 

framställning av argumenterande, utredande och vetenskapliga texter väsentliga 

delar av kursinnehållet och kunskapskraven. För att producera, eller formulera, såväl 

muntlig som skriftlig ”text” måste en rad kompetenser samverka. Förutom den 

kommunikativa språkförmågan – som beskriver språklig kompetens – är den 

kognitiva utvecklingen avgörande. För att skriva texter av vetenskaplig karaktär med 

”framgång” behövs båda kompetenserna. Den kognitiva förmågan har även den med 

språkfärdigheter att göra, men inte nödvändigtvis i andraspråket, eller ”målspråket”. 

Studier visar att när det gäller akademiskt skrivande, som är en uppgift på kognitivt 

hög nivå, så är elevens bakgrund och antalet studieår i hemlandet den viktigaste 

faktorn för framgång. Ju längre eleven studerat på sitt modersmål desto bättre 

klarade eleven sina akademiska studier på sitt andraspråk enligt boken A Synthesis of 

Research on Second Language Writing in English (Leki, Cumming & Silva, 

2008:19). Liknande studier med samma resultat har gjorts i Sverige. Karin 

Gunnarsson har studerat elevtexter i årskurs 1 på gymnasiet. Hon konstaterar att det 

inte finns någon nämnvärd skillnad beroende på hur många år eleven studerat 

målspråket. Däremot pekar resultatet på tendensen att elevers studietid på 
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förstaspråket till viss del korrelerar med deras skriftspråkliga förmåga inom den 

beskrivande genrens övergripande textstruktur på andraspråket (2014:2).  

 

I denna uppsats är det kurserna Svenska 3 (Sve03) samt Svenska som andraspråk 3 

(Sva03) som analyserats och jämförts vad gäller styrdokumentens innehåll som 

handlar om skrivande, från kursernas beskrivningar vad gäller centralt innehåll och 

kunskapskrav till bedömningsmatriserna för det nationella provet och respektive 

ämne. Den skriftliga uppgiften i det nationella provet i kurserna Sve03 och Sva03 

består av momenten läsning och sammanställning av text samt skriftlig 

framställning av ett PM. Provet behandlar - innehållsmässigt - något som är kopplat 

till ämnet svenska, ett ”svenskämnesanknutet tema” (Skolverket, 2014). Utifrån ett 

texthäfte, med sådant ”svenskämnesanknutet” innehåll ska eleverna skriva ett PM. 

Enligt Skolverket prövar detta ”vetenskapligt skrivande”, vilket finns som centralt 

innehåll för båda kurserna. Eleverna med svenska som andraspråk bedöms 

huvudsakligen efter samma kriterier som elever som läser svenska, med undantag 

från språkliga aspekter. Det kan dock vara problematiskt att separera 

språkkunskaper från andra förmågor och kunskaper när det handlar om kognitivt 

krävande uppgifter som att skriva utredande eller argumenterande texter. Den 

kognitiva och den språkliga förmågan måste samverka i skriftlig produktion. Att 

separera den ena färdigheten från den andra är svårt – eller kanske omöjligt -. 

Exempelvis pekar Haas (2013) på svårigheten att separera form och innehåll när det 

gäller att bedöma kvalitet i skriftlig argumentation. Haas jämförde gymnasielever 

med svenska 1 och svenska som andraspråk 1, och fann just samband mellan språklig 

förmåga och förmåga att utforma en nyanserad och väl fungerande skriftlig 

argumentation. 

 

På senare år har forskningen om skrivande på ett andraspråk tagit fart inom den 

engelskspråkiga världen och man har i USA uppmärksammat svårigheterna för 

studenter att just skriva på ett andraspråk, särskilt vad gäller vetenskaplig text, som 

är aktuell för elever som står på tröskeln till akademiska studier. För att bemöta 

andraspråksinlärares problem på området har man där startat särskilda 

skrivarkurser i ”akademiskt skrivande” (Leki, Cumming & Silva, 2008:28). Behovet 

av sådana kurser har också satt fart på forskning om andraspråksskrivande och 

andraspråkstexter vilket i sin tur lett till att forskningen utvecklats de senaste 
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årtiondena.  Det finns flera olika problem vad gäller att lära ut skrivande till, och 

bedöma texter av, andraspråkselever. Ett problem har med tid och utrymme i 

kurserna att fokusera just på skrivande. Flera olika färdigheter och kunskaper ska 

rymmas i kurserna i andraspråket och andraspråksgrupper (ESL Classes) kan inte 

enbart fokusera på skrivande (Leki, Cumming & Silva 2008:23). Förutom att 

andraspråkskurserna innehåller flera moment och färdigheter förutom skrivande 

finns brister inom dessa kurser vad gäller konsten att lära ut denna färdighet på ett 

andraspråk. Ett annat problem är att kunskapen bland andraspråkslärare om hur 

elever lär sig skriva på ett andraspråk, samt metoder för att lära ut denna färdighet, 

är bristfälliga. Andraspråkslärare har inte någon specifik utbildning på området att 

lära ut skrivande. Forskning har visat på värdet av ett formativt förhållningssätt när 

det handlar om att utveckla sin förmåga att skriva på ett andraspråk, där lärares 

respons på elevernas texter är en viktig del, men att även kamrat- och 

självbedömning fungerar som redskap för att utveckla skrivande (Leki, Cumming & 

Silva, 2008:82).  

2.2 Styrdokument och provkonstruktion för 
andraspråk 
 

Ytterligare ett problem när det gäller andraspråkskurser och skrivande handlar om 

kursplanerna och deras innehåll som sällan satts ihop utifrån kunskap om 

andraspråksinlärning i allmänhet, eller kunskap och forskning om skrivande på ett 

andraspråk, i synnerhet. Kursplaner för andraspråk har enligt författarna inte 

präglats av teoretiska idéer eller empiriska fakta utan snarare blivit en blandning av 

olika ämnen men framför allt delat innehåll med modersmålsundervisningen (Leki, 

Cumming & Silva 2008:72). Konstruktörer av kursplaner i andraspråk behöver ha 

bättre kunskap om andraspråksskrivande men ämnet har sällan fått resurser för 

utarbetande av sådana, och kursplanerna har som sagt inte byggts på forskning i 

ämnet.  

 

Forskning om skrivande på ett andraspråk har varit inriktad på klassrumssituationer: 

hur man lär in, och hur man lär ut. Samtidigt har det i engelskspråkiga länder vuxit 

fram en annan forskningsinriktning med fokus på tester som är utformade i 

institutionaliserade former där huvudfokus är analytisk bedömning av 
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andraspråkselevernas skrivande i syfte att ta fram examinationsunderlag (Leki, 

Cumming & Silva 2008:93). Dessa två olika inriktningar ser ut att i nuläget ha lite 

utbyte av varandras erfarenheter, vilket resulterar i att de utvecklas åt olika håll utan 

att ta lärdom av varandras kunskaper. När det gäller just bedömning av 

andraspråkselevers texter borde olika aspekter tas till övervägande: vilka aspekter av 

formativt skrivande bör bedömningen fokusera på? Hur gör man det? Med vilken 

effekt? Av, med och för vem? (Leki, Cumming & Silva, 2008:83).  

 

Frågan om rättvis bedömning behöver ges större fokus skriver Kunnan i Fairness 

and validation in language assessment (2000). Från ett relativt smalt fokus på 

proven och dess validitet har bedömning kommit att ses i ett bredare perspektiv där 

samhällsaspekter och sociala faktorer inbegrips (2000:1). Kunnan pekar på en rad 

utmaningar för rättvis bedömning som berör olika aspekter, från provkonstruktion 

och provutveckling till bedömning av proven. Proven får inte missgynna vissa 

grupper av personer på grund av exempelvis kön eller etnisk bakgrund. Eleverna 

måste ges samma möjligheter att lära sig det som testas (2000:4). Det ämne som 

uppgiften ska handla om får inte gynna eller missgynna vissa grupper av elever 

(2000:8). Kunnans begrepp rättvisa (fairness) har likheter med de aspekter på 

likvärdighet som Skar tar upp (2013) exempelvis när det gäller att belysa vikten av 

likhet när det gäller den undervisning som föregår proven. I Assessing L2 writing: 

Alternative constructs and ethical dilemmas (2002) skriver Cumming om senare tids 

utveckling av tester för bedömning av skrivande på andraspråk och att begreppet 

rättvisa i samband med sådana tester aktualiserats. Eleverna som ska genomföra 

testet måste utföra det i samma kontext och med lika möjligheter. Proven ska vara 

jämförbara i sitt utförande så att testet inte varierar från en tidpunkt till en annan, 

från en plats till en annan eller från en version till en annan. Bedömningen eller 

betyget som testet resulterar i måste betyda samma sak oavsett när, eller i vilken 

situation, testet gjorts (2002:75). Det finns en risk att provet gynnar gruppen elever 

som har svenska som modersmål. För att lärare och elever ska lyckas med ett så 

komplext uppdrag som skrivande av vetenskaplig text på ett andraspråk krävs det att 

kursplaner, kunskapskrav och bedömning hänger ihop och fokuseras för att i 

möjligaste må ge elever de färdigheter och redskap som behövs för att lyckas. 

Styrdokumenten måste vara tydliga och inte ge alltför stort utrymme för den enskilda 

läraren att tolka innehållet. I ett ”breddat likvärdighetsperspektiv” (2013:6) ingår 
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även undervisningen som förbereder eleverna på uppgiften eller provet som ska 

bedömas. Eftersom skrivundervisningen i svenska och svenska som andraspråk 

avslutas med samma kursprov i årskurs tre på gymnasiet är det av intresse att se hur 

dessa kursers styrdokument ser ut i förhållande till varandra. Det finns en risk att 

likvärdighetsaspekterna ytterligare kan ifrågasättas utifrån perspektivet att dessa två 

ämnen har olika dokument i form av centralt innehåll och kunskapskrav.   
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3 Metod och material 
 

De källor som används i denna undersökning är skriftliga källor, vilket betyder att ett 

dokumentstudium har utförts. Dokumenten är framarbetade och publicerade av 

Skolverket och består av centralt innehåll i kurserna Svenska 3 (Sve03) och Svenska 

som andraspråk 3 (Sva03), av kunskapskraven för betyget E i dessa kurser samt 

avslutningsvis bedömningsmatriserna för respektive kurs som hämtats ur: 

Kursprov, höstterminen 2012, Svenska och svenska som andraspråk 3: Från 

lertavlor till läsplattor (Skolverket). Tillförlitligheten är hög för sådana 

stadspublikationer enligt Denscombe (2009:295).  

 

Styrdokumenten för ämnena i gymnasieskolan består av olika dokument. För det 

första finns en övergripande beskrivning av ämnets syfte. Därefter finns 

beskrivningar av det centrala innehållet för de olika kurser som ämnet omfattar. För 

ämnena svenska och svenska som andraspråk finns tre kurser knutna till ämnena: 

Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 respektive Svenska som andraspråk 1, Svenska 

som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3. Det centrala innehållet är alltså 

specifikt för respektive kurs och beskriver vad denna kurs ska innehålla. Till det 

centrala innehållet är kursernas kunskapskrav kopplade. Kunskapskraven anger 

vilka färdigheter eleverna ska uppnå i kursernas olika moment, för ämnet svenska 

betyder det exempelvis skrivande, muntlig framställning o.s.v. I samband med det 

nationella provet erhåller bedömaren av proven (vanligen läraren) en 

bedömningsmatris för kurserna Sve03 respektive Sva3. Det centrala innehållet, och 

kunskapskraven utgör de dokument som lärare i huvudsak har att tolka för att 

utforma undervisningen så att eleverna får möjlighet att förbereda sig för det 

nationella provet. Texterna som beskriver centralt innehåll och kunskapskrav samt 

bedömningsmatriserna för det nationella provet har i denna studie granskats 

kvantitativt och kvalitativt. En innehållsanalys kan enligt Bergström och Boréus 

inkludera ”varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva 

textinnehåll” (2005:4) och utgöras av en kvantitativ innehållsanalys, där förekomsten 

av något i texten räknas, eller en kvalitativ innehållsanalys där ”ingenting räknas eller 

mäts”, men som kräver mer komplicerade tolkningar (2005:44). Dokumenten som 

behandlar centralt innehåll, kunskapskrav och bedömningsmatriser för ämnena 
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Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3 har först analyserats kvantitativt och 

därefter kvalitativt i avsikt att se eventuella skillnader mellan innehållet i kursernas 

styrdokument.  

 

3.1 Den kvantitativa analysen av styrdokumenten 
 

För att kunna jämföra ämnena Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3 vad gäller 

centralt innehåll, kunskapskrav (betyget E) och bedömningsmatriser gjordes alltså 

först en kvantitativ jämförelse för att kunna indikera eventuella skillnader mellan 

texterna. Den kvantitativa beräkningen omfattar: 

 

• Antalet ord i texten. Detta ger en uppfattning om hur omfattande texten är. 

En längre text kan förväntas ha ett större innehåll men kan också vara längre 

för att den är formulerad annorlunda. I denna uppsats analyseras 

(huvudsakligen) sådant textinnehåll (i centralt innehåll och kunskapskrav för 

kurserna) som är kopplat till skrivande av text av vetenskaplig karaktär. En 

text som innehåller flera ord kan vara mer omfattande innehållsmässigt, eller 

eventuellt formulerad på ett mer ordrikt sätt.  

 

• NQ, nominalkvot, d v s informationstäthet. (Melin och Lange, 1995:44). 

Graden av informationspackning räknas ut enligt en formel: antalet substantiv 

+ antalet prepositioner +antalet particip delat med antalet verb + antalet 

adverb + antalet pronomen. Normalvärdet är 1.0 – värdet för dagstidningar 

och läroböcker för grundskolans högstadium, medan ett personligt brev har ett 

normalvärde under 1.0. (Melin Lange, 1995:44.) 

 

• LIX, läsbarhetsindex. Här användes den digitala tjänsten LIX.se som räknar 

ut värdet på texter läsbarhet. Läsbarhetsindex visar en indikation på hur 

svårläst en text är och räknas ut enligt följande: antal ord per mening, adderat 

med procentdelen av långa ord, det vill säga ord som har fler än sex bokstäver. 

(Wikipedia.org): Lix varierar mellan ca 15 (lätt) och 60 (svår) enligt Ne.se. 
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3.2 Den kvalitativa analysen av styrdokumenten 
 

För att sedan studera texternas innehåll närmare gjordes en kvalitativ analys. Där 

används textanalysens två pooler: abstrakt respektive konkret (se nedan) samt 

förhållandet mellan tema – rema i texten (se nedan). De studerade texterna har 

analyserats utifrån dessa aspekter: 

 

 

• Analys av betydelseinnehåll i texten utifrån polerna abstrakt – 

konkret. Denna aspekt handlar om hur stort betydelseinnehållet och 

betydelseomfånget är. Ordet ”text” har ett stort betydelseomfång (många 

referenter) och litet betydelseinnehåll (då det inte säger mycket om 

egenskaperna) och är därför abstrakt (Melin och Lange, 1995:147). Ett konkret 

exempel på en text av vetenskaplig karaktär skulle kunna vara ”essän Om 

smuts och stank av Peter Englund”, som har ett litet betydelseomfång, det vill 

säga få referenter men ett stort betydelseinnehåll eftersom det i detta fall finns 

tydlig information om egenskapen hos texten (essäform). 

 

• Principen om tema-rema. Denna aspekt handlar om hur sammanhangen i 

texten ser ut och i vilken följd som informationen presenteras. Om logiska 

kopplingar saknas blir texten svår att förstå. Helst ska bekant information 

inleda meningen och ny information komma efter den, så kallad tema-rema-

princip eller tematisk progression (Melin och Lange, 1995:178). Exempel: ”På 

ett bibliotek kan du låna böcker. Många tidningar finns det också.” Jämfört 

med. ”På ett bibliotek kan du låna böcker, men där finns även tidningar.” I det 

första exemplet följs inte principen tema-rema, men däremot i den andra.  

 

Sammanfattningsvis har texterna i kurserna Svenska 3 och Svenska som andraspråk 

3 analyserats både kvantitativt och kvalitativt vad gäller centralt innehåll, 

kunskapskrav samt bedömningsmatriser för det nationella provet.  
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4 Resultat 
 

Resultatet av textanalysen redovisas i följande ordning. Först centralt innehåll i 

kursen Svenska som andraspråk 3 (Sva03) och efter det centralt innehåll för kursen 

Svenska 3 (Sve03). Dessa kursers centrala innehåll jämförs utifrån likheter och 

skillnader. Det innehåll som kan knytas till ”vetenskapligt skrivande” har valts ut för 

att jämförelsen med det nationella provet ska vara relevant. Därefter analyseras 

kunskapskraven för betyget E för ämnet Sva03 och sedan Sve03 och därefter 

bedömningsmatrisen för nationella provet för Sva03 och Sve03. I samtliga fall 

presenteras ämnet Sva03 först och sedan Sve03. Slutligen redovisas en exempeltext 

från det nationella provet 2012, Från lertavlor till läsplattor, Svenska som 

andraspråk - betyget D. (Provet är ej belagt med sekretess.)  

 

4.1 Centralt innehåll. Jämförelse av kurserna 
Sva03 och Sve03 
 
Kurserna Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3 har både likheter och skillnader 

vad gäller det centrala innehållet (bilaga 1). Likheterna handlar om: muntlig 

framställning, skriftlig framställning, läsning av texter, källkritik och läsning av 

skönlitteratur. En första påtaglig skillnad mellan kurserna är dock att Svenska som 

andraspråk 3 har en längre - eller mer omfattande - beskrivning av det centrala 

innehållet i kursen. Det centrala innehållet i kursen Svenska som andraspråk 3 

innehåller 243 ord, medan motsvarande siffra för Svenska 3 är 108 ord. Här nedan 

analyseras enbart de delar av det centrala innehåll som kan kopplas till det nationella 

provets skrivuppgift eftersom detta innehåll är relevant även för det skriftliga 

nationella provet. Texterna med centralt innehåll finns som helhet i bilaga 1. 
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4.1.1 Centralt innehåll. Kvantitativ jämförelse mellan 
Sva03 och Sve03  
 
Tabell nr 1: Kvantitativ jämförelse mellan Sva03 och Sve03, centralt 

innehåll med relevans för skriftlig framställning av vetenskaplig text. 

 
 Sva03 Sve03 

Antal ord 80 44 

NQ 4,2 2,5 

LIX 58 59 

 
 
Då kursernas centrala innehåll med anknytning till skrivuppgiften på det nationella 

provet jämförs kvantitativt (tabell 1, bilaga 2) framgår att texten för Sva03 är mer 

omfattande med nästan dubbelt så många ord: 80 ord för Sva03 mot 44 för Sve03.  

 

Kursen Sva03 har hög nominalkvot, betydligt högre än den för Sve03. Det höga 

värdet innebär att den är mycket informationspackad. Normalvärdet för 

informationskvoten är 1,0 (Melin Lange 1995:44). I denna analys är detta den högsta 

nominalkvot som uppmätts. LIX-värdet är dock aningen högre för Svenska 3, men 

inom samma intervall, i den högre skalan för facktexter som är 50-60 LIX.  

 

4.1.2 Centralt innehåll. Kvalitativ jämförelse mellan 
Sva03 och Sve03 
 

De båda kurserna har gemensamt innehåll. Det gemensamma innehållet består av: 

skriftlig framställning av text av vetenskaplig karaktär, textuppbyggnad (disposition), 

språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär, källkritisk granskning, läsning och 

sammanställande av texter. Men det finns också innehåll som enbart finns som 

centralt innehåll för kursen Sva03. I kursen anges att det centrala innehållet, vad 

gäller skriftlig framställning, ska innefatta skriftlig framställning av utredande och 

argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. I kursen Sve03 anges skriftlig 

framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet. I formuleringen för Sva03 nämns därmed tre 

texttyper: utredande, argumenterande, samt texter av vetenskaplig karaktär. I Sve03 
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nämns endast en, den vetenskapliga texttypen. Båda kurserna ska därmed innehålla 

skriftlig framställning av texter med ”vetenskaplig karaktär” men i kursen Svenska 

som andraspråk 3 ska dessutom argumenterande texter av vetenskaplig karaktär 

ingå.  Denna formulering är svår att tolka då texttypen inte har någon uppenbar 

genre som den refererar till. Med argumenterande texter brukar vanligen avses texter 

som insändare, debattartiklar och debattinlägg, dessa är dock inte av vetenskaplig 

karaktär. Vilka texter som avses med formuleringen framgår inte. Eftersom det för 

Sva03 i detta fall ingår två genremässigt sett olika texter blir innehållet mer abstrakt 

(omfångsrikt) och mindre konkret.  

 

Även när det gäller texternas innehåll, det vill säga vad de ska handla om, är 

formuleringen för kursen Sva03 mer abstrakt än för Sve03 då det för den senare 

framgår vad de vetenskapliga texterna ska handla om, nämligen att de ska anknytas 

till svenskämnet.   

 

I kursen Sva03 har språket en egen punkt som lyder: ”Svenska språkets ordförråd 

och struktur i olika kommunikationssituationer.” Detta kan jämföras med 

formuleringen för Sve03: ”Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 

texter av vetenskaplig karaktär.” Eftersom formuleringen olika 

kommunikationssituationer (Sva03) kan omfatta en mängd olika text- och 

talsituationer är formuleringen mer abstrakt än den för Sve03 där endast den 

vetenskapliga texttypen nämns.   

 

Vad gäller det centrala innehållet för kursen och källkritik finns denna formulering 

både för Sva03 och Sve03. Dock skiljer sig sammanhanget där källkritiken nämns. I 

kursen Sva03 kopplas den till referat och citatteknik. ”Referat- och citatteknik samt 

grundläggande kunskaper i källkritik.” Källkritiken presenteras här direkt efter ordet 

citatteknik vilket gör sammanhanget mellan att sovra i materialet och den källkritiska 

granskningen, inte är uppenbar. Mer naturligt vore kanske att först nämna 

källkritiken för att sedan nämna referat- och citatteknik, men problemet för läsaren 

är ändå att de två olika delarna i meningen, sammankopplade med konjunktionen 

samt, innehåller två olika abstrakta begrepp som inte kopplas samman, det blir svårt 

att ta till sig informationen, ett brott mot tema-rema principen som säger att den 

kända informationen i en mening ska komma först och sedan den nya informationen. 
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Här får läsaren inga sambandssignaler till hjälp. Vad gäller källkritik i kursen Sve3 

(och det centrala innehållet) kommer källkritiken in i ett annat sammanhang: 

”Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, 

sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.” Här kopplas 

källkritiken ihop med innehållet i texterna och arbetet med dem istället för med en 

teknik, vilket är en mer logisk följd (tema-rema principen). 

 

Vad gäller läsning av texter har båda kurserna med detta som ett centralt innehåll. 

Dock skiljer sig formuleringarna även på denna punkt åt. I kursen Sva03 står det 

”Läsning och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på ett strukturera, referera, 

värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, 

språket, och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.” Det som skiljer Sva03 från 

Sve03 är att den förra kursen har tillägget ”texter av olika slag”, som efter 

kommatecknet följs av formuleringen ”med tonvikt på” att strukturera, referera, 

värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, 

språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär. Efter den abstrakta formuleringen 

”texter av olika slag” signaleras läsaren om information angående var ”tonvikten” 

ligger, alltså ett mer konkret innehåll. Men tonvikten ligger dock på fyra olika 

moment som börjar med att strukturera, referera, värdera (åter igen) och kritiskt 

granska större textmängder, vilket gör att det blir svårt att ta in informationen för 

läsaren. Det som tonvikten ska läggas på innefattar flera olika kompetenser och 

förmågor som dessutom ska utövas på olika texttyper. Tonvikten blir otydlig eftersom 

beskrivningen innefattar så många referenter samt fyra olika förmågor som var för 

sig är krävande. Det gör innehållet abstrakt, med ett stort betydelseomfång. Men 

meningen är inte slut där utan övergår i en bisats som inleds med ”samt diskutera 

dispositionen, språket och stilen i sådana texter. Den i början gällande formuleringen 

”texter av olika slag” har i slutet av meningen preciserats mer med formuleringen 

”texter av vetenskaplig karaktär”. Här är tema-rema förhållandet bristande därför att 

ny information presenteras upprepade gånger utan signaler till läsaren. Först nämns 

olika texttyper och vad man ska göra med dessa, sedan kommer ytterligare uppgifter 

om handlingar som ska utföras: strukturera o s v, därutöver ska dispositionen o s v 

diskuteras och avslutningsvis kommer ytterligare information om vilken texttyp som 

ska utsättas för denna behandling. Allt i en enda mening. Det vore mer logiskt att 

först tala om vilka texttyper som avses och sedan vilka handlingar som dessa 
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texttyper ska utsättas för, förutom läsningen av dem. Det som man vill lägga tonvikt 

på måste vara något som kan avgränsas. Formuleringen av det centrala innehållet i 

kursen Sve03 och läsning av texter är uppbyggd enligt ett tydligare mönster, även om 

det även här handlar om ett abstrakt innehåll. ”Läsning och arbete med texter, vilket 

inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk 

granskning.” Även om det inte sägs vilka texter som avses, blir handlingarna som 

texterna ska utsättas för tydligare. Också på denna punkt är alltså det centrala 

innehållet mer abstrakt formulerat i kursen Sva03 än för Sve03. 

 

4.1.3 Sammanfattning: Centralt innehåll, kvantitativa 
och kvalitativa skillnader mellan Sva03 och Sve03 

 
Det kan konstateras att utifrån det centrala innehållet i kurserna och skriftlig 

framställning, är det fler texttyper eleven med Svenska som andraspråk 3 ska skriva. 

Det är också den beskrivning av centralt innehåll som innehåller flest ord och som är 

mest informationstät och mest abstrakt. För kursen Svenska som andraspråk 3 är 

innehållet mindre fokuserat på den vetenskapliga texttypen och mer omfattande och 

svårläst, medan det centrala innehållet i kursen Svenska 3 till större del är fokuserat 

på sådant innehåll som preciserats till den vetenskapliga texttypen och på så sätt är 

något mer konkret. 

 

4.2 Kunskapskrav. Jämförelse mellan Sva03 och 
Sve03  
 

Även när det gäller kunskapskraven, inklusive alla moment som muntlig 

framställning, läsning av skönlitteratur med mera, är texten för Svenska som 

andraspråk 3 längre. Totalt omfattar kursens kunskapskrav i kursen Sva03 (och 

betyget E), 292 ord, medan kunskapskraven för kursen i Svenska 3, betyget E, består 

av 237 ord. Nedan analyseras de kunskapskrav som kan sägas vara relevanta för den 

skriftliga delen av det nationella provet i Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3. 
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4.2.1 Kvantitativ analys av för skrivuppgiften relevanta 
kunskapskrav för betyget E, Sva03 och Sve03 
 
Tabell nr 2: Kvantitativ jämförelse mellan Sva03 och Sv03, kunskapskrav 
för betyget E. 
 
 Sva03 Sve03 
Antal ord 109 90 
NQ 2,2 2,5 
LIX 65 56 
 

Vid en jämförelse av kunskapskraven (tabell 2, bilaga 3) för kurserna (betyget E) blir 

nominalkvoterna i stort sett lika höga. Läsbarhetsindex för kursen Svenska som 

andraspråk 3 är betydligt högre än för Svenska 3, LIX 65 för den förra kursen 

respektive LIX 56 för den senare. Det högre värdet för Sva03 (kunskapskrav E) är 

klassat som ”mycket svår byråkratsvenska” (värden över 60 LIX). 

 

4.2.2 Kunskapskrav betyget E: kvalitativ analys 
 

Formuleringarna för kunskapskraven på de två kurserna skiljer sig åt, även om det 

finns flera likheter. För kursen Sva03 (bilaga 3) utgår texten från ”Eleven kan 

skriva…” ett påstående med ordet kan (potentialis) som tema och fortsätter med vilka 

texter som kan skrivas: ”texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade 

till ämne, texttyp, mottagare och situation.” Meningen innehåller flera abstrakta 

formuleringar, d.v.s. formuleringar som omfattar en stor mängd referenter och 

därmed ger utrymme för olika tolkningar. Redan det andra ordet, ett modalt 

hjälpverb, ”kan”, gör att  texten blir mindre konkret.  Eleven kan skriva, innebär det 

att det räcker att eleven visar detta vid ett enda tillfälle, trots att ”texter” står i 

pluralis? Formuleringen sätter fokus på eleven och hens färdigheter (möjligheter) 

snarare än den text som eleven ska skriva. Det leder tanken fel eftersom det är 

texterna eleven skriver som ska bedömas och inte eleven i sig. Även i Svenska 3 finns 

formuleringen ”Eleven kan…” men där kopplat till förmågan att samla, sovra och 

sammanställa stora mängder information. Texten fortsätter sedan med att sätta 

texten som eleven ska producera i fokus, och inte eleven: ”Texterna är 

sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till 
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viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.” Den senare 

formuleringen, ”till viss del”, finns i båda kursernas kunskapskrav: ”… till viss del 

anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation (Sva03). I kursen Sva03 ingår 

formuleringen i en längre mening som inleds med: Eleven kan skriva… medan den i 

kunskapskraven för Sve03 står i en enkel mening som inleds med ”Texterna är 

dessutom till viss del anpassade till syfte… ” I båda fallen gör det att läsaren själv 

måste avgöra hur stor del som ”till viss del” syftar på, båda formuleringar ger 

utrymme för olika tolkningar och är därför abstrakta. 

 

I kunskapskraven för Sva03 följer sedan kraven för den språkliga behärskningen på 

E-nivå: ”Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i 

undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.” De språkliga 

kunskapskraven för kursen Sve03: ” Språket är varierat och innehåller goda 

formuleringar.” För Sva03 blir formuleringen ”begränsar endast i undantagsfall” en 

formulering som fokuserar på i sammanhanget negativa aspekter av språket 

nämligen ”begränsar” och ”endast i undantagsfall”. För Sve03 däremot formuleras de 

språkliga kunskapskraven utifrån positiva aspekter ”varierat och innehåller goda 

formuleringar”. För båda kurserna ger formuleringarna utrymme för tolkning från 

läsarens (lärarens) sida, de är abstrakta ur ett textanalysperspektiv.  Formuleringarna 

utesluter inte varandra, en text som i undantagsfall innehåller ord eller formuleringar 

som begränsar kommunikationen kan också vara ha ett varierat språk som innehålla 

goda formuleringar. 

 

När det gäller förmågan att samla och sammanställa olika texter för att sedan skriva 

en text av vetenskaplig karaktär formuleras kunskapskraven (betyget E) för Sva03: 

”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. ” 
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För Sve03 är motsvarande: ”Elever 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. Eleverna 

behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån 

källmaterialet.” 

 

I kursen Sva03 är ”redogöra” det predikat (verb) som subjektet ska utföra i det senare 

fallet är det tre verb: ”samla, sovra och sammanställa”. Här kan man tolka det som 

verbet ”redogör” (för det huvudsakliga innehållet) innefattar momenten samla, sovra 

och sammanställa stora mängder information. Fortsättningen på meningarna skiljer 

sig åt i de två kunskapsmatriserna. För svenska som andraspråk fortsätter den med 

ytterligare verb: kontrollerar förståelsen (av detaljer)… Detta är ett kunskapskrav 

som det inte framgår hur man ska kunna mäta eller som elev visa att man uppnått, 

till skillnad från att till exempel visa att man sammanställt en större mängd text. Här 

handlar det inte om resultatet för handlingen, det vill säga sammanställningen eller 

redogörelsen av textinnehållet, utan om medel för hur handlingen ska utföras: 

eleven kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika 

hjälpmedel. En elev som inte kontrollerar förståelsen med strategier och hjälpmedel 

uppnår då inte betyget E, vilket blir en följd om samtliga kunskapskrav för betyget E 

ska uppfyllas. Sedan följer ytterligare ”verb eller handlingar” som eleven ska utföra: 

värdera och kritiskt granska innehållet samt strukturera, referera, värdera (återigen), 

granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, (texter om ämnen som är bekanta 

för honom eller henne).” Totalt innehåller textavsnittet tio verbhandlingar samt ett 

verb i passiv form (anpassats) som eleven ska utföra. Dessa handlingar ska utmynna i 

en sammanställning som är muntlig eller skriftlig. Först ska eleven redogöra för 

texter av vetenskaplig karaktär, och kontrollera förståelsen av dessa. Ordningsföljden 

borde rimligen vara omvänd: först kontrollera förståelsen och sedan redogöra för 

innehållet. Sedan ska eleven värdera och granska innehållet. Detta moment borde 

kopplas till kontrollen av förståelsen, ett moment som föregår redogörelsen av 

innehållet. Sedan ska eleven strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, 
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muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne.  

Innebär detta att eleven först ska ges tillfälle att redogöra för innehållet (skriftligt 

eller muntligt) för att sedan bearbeta informationen med kontroll av förståelsen, 

värdering av innehållet för att sedan börja strukturera, referera (redan gjort…) 

värdera (igen) granska innehållet och slutligen omsätta detta (som vid detta lag ju 

borde vara bekant för honom eller henne) i en skriftlig eller muntlig sammanställning 

som anpassats efter mottagarna? I denna formulering finns dels bristande 

sammanhang mellan de olika handlingarna (tema-rema) då det brister i logik mellan 

olika moment och handlingar ska utföras: Redogöra – kontrollerar förståelsen – 

värdera, kritiskt granska - samla, sovra, och sammanställa, - omsätta i en 

sammanfattning. Formuleringen är förutom att den är svår att följa logiskt, även 

abstrakt. Hela handlingsförloppet ska utmynna i en sammanställning, vilken inte 

närmare preciseras, förutom vad gäller att den ska anpassas efter texttyp och 

mottagare, vilket ger utrymme för olika tolkningar. En sammanställning är ingen 

genrespecifik muntlig eller litterär genre, utan ingår snarare i en mängd olika genrer 

som kan vara allt från en debattartikel eller ett reportage till en vetenskaplig rapport.  

 

I kursen Svenska 3 är kunskapskraven inte mindre omfattande om man ser till de 

handlingar som eleven ska utföra. Dock presenteras informationen enligt tema-rema-

principen där ny information presenteras som en följd av den redan kända 

informationen: ”… samla, sovra och sammanställa stora mängder information från 

olika källor - skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Här fastslås dels 

att arbetet med källorna ska resultera i en skriven text och att vetenskaplig sådan är 

en av dessa texttyper. Återigen är innehållet i kursen Sve03 mer konkret när det 

gäller kunskapskraven på kursen, än kursen svenska som andraspråk, det framgår 

tydligare i Sve03 att det är det vetenskapliga skrivandet som är i fokus. För kursen 

Sve03 övergår kunskapskraven sedan att kommentera texternas egenskaper och 

kvalitet, inte elevens förmåga: ”Texterna är sammanhängande och har tydligt 

urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation.” 
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4.2.3 Sammanfattning: kvantitativa och kvalitativa 
skillnader på kunskapskraven mellan Sva03 och Sve03  

 
Kunskapskraven för betyget E som är relevant för den skriftliga delen av det 

nationella provet i kursen Svenska som andraspråk 3 är längre än den för Svenska 3. 

För Svenska som andraspråk 3 är LIX-värdet 65 vilket indikerar ”krånglig 

byråkratsvenska”. Kunskapskraven formuleras abstrakt. Vissa av kunskapskraven, 

som att eleven kontrollerar förståelsen, är svåra att mäta. Kunskapskraven för 

Svenska 3 har lägre LIX-värde, med 56. De är mer konkreta, exempelvis slås det fast 

att det är vetenskaplig text som ska skrivas och att innehållet ska vara om 

”svenskämnesanknutet”.  

 

4.3 Jämförelse av bedömningsmatrisen för det 
nationella provet i Sva03 och Sv03, betyget E 
 
Tabell nr 3: Kvantitativ jämförelse av bedömningsmatris för Svenska som 

andraspråk 3 och Svenska 3. 

 

 Sva03 Sve03 

Antal ord 152 163 

NQ 2,2 2,2 

LIX 48 48 

 

Vid en jämförelse av kursernas bedömningsmatriser (tabell 3) för betyget E och 

uppgiften, ser vi att kursen Svenska 3 har ett mer omfattande innehåll sett till antalet 

ord, 163 ord i jämförelse med kursen Svenska som andraspråk 3, vars matris 

innehåller 152 ord (bilaga 4). Vad gäller nominalkvot och LIX är dock värdena lika: 

NQ 2.2. och LIX 48. Antalet ord är här för första gången fler för kursen Svenska 3 än 

för Svenska som andraspråk 3. Förhållandet har vilket varit omvänt för de andra 

analyserade texterna: de om centralt innehåll samt kunskapskrav för E där Sva03 

haft fler ord i texten. Med utgångspunkt från matrisens ordmängd (152 ord för Sva03 

respektive 163 för Sve03 i procent av det centrala innehållet för kursen (243 ord för 
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Sva03 respektive 108 för Sve03), antalet ord i det centrala innehållet som är relevant 

i sammanhanget vetenskapligt skrivande (80 ord för Sva03 respektive 44 för Sve03) 

samt i sammanhanget (vetenskapligt skrivande) relevanta kunskapskrav för betyget E 

(109 ord för Sva03 respektive 90 ord för Sve03) blir resultatet: 

 

Tabell nr 4: Antalet ord i bedömningsmatrisen i procent av antalet ord i 

centralt innehåll och kunskapskrav, för Svenska som andraspråk 3 och 

Svenska 3 

 
 Sva03 Sve03 

Antal ord i matrisen 152 163 

Antal ord i matrisen i % av 

antalet ord i centralt 

innehåll 

190 % 370 % 

Antal ord i matrisen i % av 

antalet ord i 

kunskapsmatrisen 

139 % 181 % 

 

Utifrån detta resultat illustreras att kursen Svenska 3 har ett större antal ord i 

förhållande till styrdokumenten i form av centralt innehåll och kunskapskrav (tabell 

4). Mest påfallande blir skillnaden mellan Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 

då antalet ord i det centrala innehållet för kursen med relevans för skrivande av 

vetenskaplig text i procent av antalet ord i bedömningsmatrisen. Men även för 

kursens centrala innehåll totalt liksom för kunskapskraven för betyget E och som är 

relevanta för uppgiften, har Sve03 en betydligt större andel ord i procent då man 

jämför med matrisen för det nationella provet. Antalet ord säger förstås inte allt om 

själva innehållet men visar ändå på en tendens att det nationella provets 

bedömningsmatris är bättre anpassat för kursen Svenska 3 än Svenska som 

andraspråk 3.  

 

Matrisen har stora likheter för kurserna vad gäller kunskapskrav på uppgiften. Det 

som skiljer bedömningsmatriserna åt är några formuleringar. För momentet 

”Innehåll och källhänvisning” formuleras bedömningsmatrisen för Svenska som 

andraspråk 3: ”Texten innehåller en översiktlig beskrivning av hur 
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boktryckarkonsten och bloggandet gett människor nya möjligheter att sprida sina 

åsikter.” Medan motsvarande kunskapskrav för Svenska 3 formuleras: ”Texten 

innehåller en rimlig beskrivning av hur boktryckarkonsten och bloggandet gett 

människor nya möjligheter att sprida sina åsikter.” Skillnaden mellan kurserna är 

orden översiktlig respektive rimlig. Dessa två adjektiv tar upp olika egenskaper hos 

beskrivningen men den ena textbeskrivningen utesluter inte den andra. 

 

När det gäller bedömningskriterierna för ”språk och stil” skiljer sig också 

formuleringarna i matrisen mellan Svenska som andraspråk 3 och Svenska 3. För 

Sva03 lyder texten i matrisen: ” Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga 

texttypen. Språket begränsar endast i undantagsfall kommunikationen.” För kursen 

Sve03: ” Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen. Språket följer 

i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och 

innehåller goda formuleringar”. Det är på denna punkt som matrisen för ämnet 

Svenska 3 har fler ord: 25 för Sve03 jämfört med 16 för Sva03. För kursen Sva03 

anges kravet: ”Språket begränsar endast i undantagsfall kommunikationen.” För 

Sve03 gäller: ” Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. 

Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.” Analyserar man 

formuleringarna är det svårt att se någon avgörande skillnad. Språket begränsar 

endast i undantagsfall… kan betyda samma sak som: språket följer i huvudsak 

skriftspråkets normer. Båda formuleringarna talar om att felaktigheter kan få 

förekomma men formuleringarna utgår från ett negativt värdeladdat ord, verbet 

”begränsar”, för Sva03 och en positiv formulering, ”följer i huvudsak”, för Sve03. 

Tillägget vad gäller språkliga kvaliteter för Sve03: ”språket är varierat och innehåller 

goda formuleringar” finns inte för svenska som andraspråk. Detta kan ses som att de 

språkliga kraven i kursen Svenska för betyget E är något högre, då det i denna kurs 

krävs ett varierat språk som innehåller goda formuleringar. Samtidigt kan en text 

som ”i huvudsak följer skriftspråkets normer” mycket väl även innehålla ”goda 

formuleringar” – vilket innebär att det inte behöver finnas några skillnader mellan 

texternas språkliga kvaliteter då det ena inte utesluter det andra. Tittar man vidare i 

matrisen just på avsnittet ”Språk och stil” blir skillnaderna mellan kurserna ännu 

mindre, om man jämför kraven på A-nivå. För högsta betyg A, är matriserna för 

Sva03 och Sve03, identiska: ” Språket är välformulerat med precision i ordval och 

uttrycksformer.” Utifrån detta är slutsatsen att för ett A i betyg krävs att elever som 
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läser svenska som andraspråk (Sva03) skriver lika bra med avseende på språkliga 

aspekter, som elever som läser svenska (Sve03).  Eftersom just de språkliga 

aspekterna är de som skiljer bedömningen mellan Svenska som andraspråk 3 och 

Svenska 3, är detta oväntat.  

 

4.3.1 Sammanfattning av jämförelsen av 
bedömningsmatriserna för Sva03 och Sve03 
 

I bedömningsmatrisen har kursen Svenska 3 11 st. fler ord än Svenska som 

andraspråk 3. Jämförs antalet ord i procent av antalet ord i centralt innehåll med 

relevans för skrivuppgiften så är procenttalet avsevärt större för kursen Sve03 med 

370 % än det är för kursen Sva03 med 190 %. Detta kan vara en indikation på att det 

nationella provet för kurserna Sva03 och Sve03 är bättre anpassat för den senare 

(Sva03). Det går också att vända på resonemanget och säga att styrdokumentet i form 

av centralt innehåll överensstämmer bättre med bedömningsmatrisen för det 

nationella provet när det gäller kursen Sve03 än för kursen Sva03. Den del av 

matrisen där Sve03 har fler ord än Sva03 är den som handlar om ”språk och stil”. Vid 

en kvalitativ jämförelse är det dock svårt att se konkreta skillnader de ämnenas olika 

formuleringar inte utesluter varandra. En text som ”i huvudsak följer skriftspråkets 

normer” (Sva03) kan exempelvis mycket väl även innehålla ”goda formuleringar” 

(Sve03).  

 

4.4 Jämförelse mellan kunskapskraven och 
bedömningsmatrisen för nationella provet i Sva03  

 
Kunskapskriterierna för kursen Svenska som andraspråk 3 lyder: Eleven kan skriva 

texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, 

mottagare och situation (bilaga 5). I matrisen (bilaga 4) har kunskapskraven 

preciserats: Texten innehåller en enkel presentation av frågeställningen. Texten 

innehåller en översiktlig beskrivning av hur boktryckarkonsten och bloggandet gett 

människor nya möjligheter att sprida sina åsikter. Beskrivningen bygger på flera 

källor från texthäftet. Texten innehåller en jämförelse av boktryckarkonstens och 
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bloggandets betydelse för det fria ordet som delvis bygger på textreferaten. Texten 

utmärks delvis av objektiv saklighet. Eleven tillämpar regler för citat- och 

referatteknik.  

 

Från kunskapskravens formulering: Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär 

som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation, blir kraven 

mer precisa i bedömningsmatrisen, där den vetenskapliga texttypen måste ha: en 

formulerad frågeställning, en sammanställning av olika källor som beskriver två olika 

företeelser samt jämförelse av dem. Texten ska vara objektiv och saklig. Eleven ska 

tillämpa regler för citat- och referatteknik.  

 

Vid en jämförelse mellan kunskapskraven för kursen och bedömningsmatrisen kan 

en stor del av kraven sägas överensstämma, som att redogöra för texters innehåll 

samt sammanställa dem skriftligt. I kunskapskraven för kursen står det inte något 

om citat- och referatteknik vilket däremot är en viktig del i bedömningen av det 

nationella provet. I kunskapskraven för kursen Sva03 läggs mer vikt vid att eleven 

ska ”bearbeta materialet, kontrollera förståelsen samt värdera innehållet”. 

Formuleringen ”texten utmärks delvis av objektiv saklighet” är även den ett exempel 

på krav som inte nämns i kunskapskraven för kursen (betyget E) utan där anges det 

mer abstrakta att ”texten ska anpassas till ämne, texttyp, mottagare och situation”.   

 

Den aspekt av bedömningen för nationella provet i Svenska som andraspråk 3 som 

skiljer mest från kunskapskraven på kursens kunskapskrav (betyget E) är disposition 

och sammanhang. Här anger matrisen för bedömning av nationella provet: ”Texten 

har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande 

textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.”  I kunskapskraven för 

kursen Svenska som andraspråk 3 finns inga sådana kriterier som beskriver textens 

disposition. Dessa kunskapskrav finns för betyget C: ”Eleven kan skriva 

väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär…” 

Detta innebär att det nationella provets bedömningsmatris för Sva03, betyget E, 

ställer kunskapskrav som för kursen gäller för betyget C om man tolkar 

väldisponerad text som en text med just inledning, fungerande textbindning och 

avslutning. 
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4.4.1 Sammanfattning av jämförelsen mellan 
kunskapskraven och bedömningsmatrisen för kurserna 
Sva03 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att bedömningsmatrisen för det nationella provet 

ställer konkretiserade krav på kvaliteter i texten, exempelvis vad gäller 

källhänvisning, eller textbindning, som saknas i kunskapskraven för kursen Svenska 

som andraspråk 3. Det centrala innehållet och kunskapskraven för kursen på E-nivå 

är abstrakt formulerade där uttryck som ”skriftlig framställning av utredande och 

argumenterande texter av vetenskaplig karaktär” medan bedömningsmatrisen för 

betyget E, till exempel anger att ”Texten har en tydlig disposition med inledning och 

avslutning samt fungerande textbindning.” Bedömningsmatrisen ställer krav på E-

nivå vad gäller ”disposition och sammanhang” som saknas i kunskapskraven för E 

men däremot nämns för betyget C. 

 

4.5 Sammanfattning av resultatet för hela 
undersökningen 
 
I denna textanalys har styrdokumenten i form av centralt innehåll, kunskapskrav 

samt bedömningsmatriser för det nationella provet i Svenska 3 (Sve03) och Svenska 

som andraspråk 3 (Sva03) jämförts. Analysen visar att det finns skillnader i 

styrdokumenten mellan kurserna.  

 

Kursen Sva03 har fler ord med anknytning till det vetenskapliga skrivandet i det 

centrala innehållet än Sve03. Sva03 har dubbelt så hög nominalkvot (NQ 4.2) som 

Svenska 3 (NQ 2.5) vilket är den högsta nominalkvot som uppmättes i någon av 

texterna. Hög nominalkvot visar att informationspackningen är hög. Vid analys av 

innehållet i texten visade det sig att kursen Sva03 omfattar fler kunskaps- och 

färdighetsområden, t.ex. nämns tre texter i en och samma mening: ”Skriftlig 

framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär” 

medan Sve03 enbart nämner ”framställning som anknyter till den vetenskapliga 

texttypen”. Formuleringen i kursen Sva03 var mer abstrakt, exempelvis innehåller 

formuleringen ovan fler referenter (möjliga texter). De mer abstrakta 



	   32	  

formuleringarna för Sva03 gör att texten inte lika tydligt kan kopplas till 

vetenskapligt skrivande som i Sve03. För denna kurs (Sve03) anges dessutom vilket 

innehåll en den vetenskapliga texttypen ska ha, nämligen att den ska behandla någon 

aspekt av svenskämnet. 

 

Jämförelsen av kunskapskraven som är relevanta för den skriftliga delen av det 

nationella provet och betyget E på kurserna Sva03 och Sve03 gav ett liknande 

resultat. För Sva03 var texten längre med 109 ord, motsvarande 90 ord i Sve03. Här 

visade sig LIX-värdena skilja sig åt, med ett värde på 65 för kursen Sva03, vilket 

indikerar en text med ”mycket svår byråkratsvenska” (LIX över 60). Motsvarande 

värde för kursen Sve03 är 56, vilket avser en mer normal myndighetstext. En del av 

kunskapskriterierna för Sva03 är svårlästa och svåra att förstå. Exempelvis den del 

som handlar om ”läsning och bearbetning av texter”. Avsnittet innehåller många 

verb. Om man bortser från hjälpverbet kan finns 12 verb som kommer i en 

ordningsföljd som inte helt följer logiken eller principen om tema-rema, exempelvis 

är det mer logiskt att kontrollera förståelsen av ett innehåll innan man redogör för 

innehållet. Handlingarna som eleven ”kan” ska resultera i ”en muntlig eller skriftlig 

framställning”, viket är abstrakt formulerat och följs av ytterligare en abstrakt 

formulering ”som till viss del anpassats till texttyp och mottagare”. Kursen Sve03 har 

i ord räknat en kortare beskrivning av kunskapskraven för betyget E. För denna kurs 

gäller kunskapskraven inte vad eleven kan utan den text som eleven skrivit. Även 

denna text kunskapskrav för Sve03 innehåller många verb, men innehållet är inte 

lika svårt att förstå. Kanske beror det på att denna text har ett lägre Lix-värde, men 

förståelsen kan också underlättas av att den följer principen tema-rema i högre grad.  

 

Bedömningsmatriserna för det nationella provet för Sva03 och Sve03 och betyget E, 

visade att nominalkvoterna och Lix-värdena för de två kurserna och respektive matris 

var identiska: NQ 2.2 och LIX-värde 48. Bedömningsmatrisen för Sve03 hade dock – 

för första gången i mätningarna – det högsta antalet ord med 163 st. i jämförelse med 

Sva03 som hade 152 ord. Jämför man med ord i centralt innehållet med relevans för 

uppgiften i Sve03, innehåller bedömningsmatrisen 370 % av antalet ord i det 

centrala innehållet. För Sva03 blir motsvarande resultat 190 %. Resultatet antyder 

att det nationella provet till större del omfattar det centrala innehållet för ämnet 

Sve03 än för Sva03. Bedömningsmatrisen ställer konkretiserade krav på kvaliteter i 
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texten, exempelvis vad gäller objektivitet, källhänvisning och textbindning. Aspekter 

som inte preciseras i kunskapskraven där mer svepande formuleringar som ”texter av 

vetenskaplig karaktär”. 
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5. Diskussion 
 
Styrdokument som centralt innehåll och kunskapskrav är viktiga instrument för 

lärare och elever då undervisningen utformas med hjälp av sådana dokument. Syftet 

med denna uppsats är att se likheter och skillnader i styrdokument för kurserna 

Svenska 3 (Sve03) och Svenska som andraspråk 3 (Sva03) samt hur väl 

styrdokument för Sva03 stämmer med bedömningsmatrisen för det nationella provet 

för kursen. 

 

Analysen av centralt innehåll, kunskapskrav och bedömningsmatriser gjordes både 

kvantitativt och kvalitativt och visade att kursernas dokument skilde sig åt i båda 

dessa aspekter. Ämnet Sva03 hade en längre text i form av centralt innehåll och 

kunskapskrav medan ämnet Sve03 hade något längre text (än Sva03) när det gäller 

bedömningsmatrisen för det nationella provet (betyg E). Kursen Sve03 fick i 

jämförelsen mellan beskrivningen av det centrala innehållet (med relevans för den 

skriftliga delen av det nationella provet) och bedömningsmatrisen en betydligt större 

del av antalet ord (370 %) än Sva03 (190 %). Detta resultat i kombination med 

kvalitativa aspekter, som att ämnet Sve03 har mer konkret innehåll med fokus på 

skriftlig framställning av vetenskaplig text samt att temat för denna vetenskapliga 

text specificeras till ett innehåll som är svenskanknutet, kan tyda på att provet är 

bättre anpassat för kursen Sve03 än för kursen Sva03. Det centrala innehållet för 

Sva03 är mer informationstätt och abstrakt. Formuleringar som är abstrakta ger 

större utrymme för olika tolkningar vilket i sin tur kan leda till problem vad gäller 

likvärdighet i undervisningen.  

 

Sett ur aspekten likvärdighet, som av Skolverket anges som ett argument för 

användningen av de nationella proven, kan detta vara ett problem. Som Skar 

(2013:87) visat kan lärares olika bilder av hur skrivande ska undervisas och bedömas 

motverka likvärdighet. Han använder begreppet ”breddat likvärdighetsperspektiv”, 

ett begrepp som innefattar även den undervisning som föregår själva provet och 

provbedömningen av detta. Elever som läser svenska som andraspråk lyckas sämre 

på det nationella provet än elever som läser svenska. Att det nationella provet inte är 

anpassat till andraspråkseleverna har Haas (2013) belyst då han jämförde hur väl 
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elever med Svenska 1 respektive Svenska som andraspråk 1 lyckades på det nationella 

provet i åk 1 på gymnasiet, som även det är gemensamt för de båda kurserna. Haas 

menar att argumentationens kvalité är avhängig språkliga kvalitéer vilket eventuellt 

gynnar elever med svenska som modersmål. Att på ett sådant sätt gynna en 

samhällsgrupp menar Kunnan (2000) står i kontrast till rättvis bedömning. Han 

lyfter begreppet i ett samhällsperspektiv där skillnader mellan olika sociala grupper 

behöver beaktas. Proven som bedöms får inte gynna en samhällsgrupp och 

missgynna en annan. Cumming (2002:75) kopplar denna rättviseaspekt till 

andraspråksundervisning och bedömning av andraspråksskrivande. Han pekar på 

risken att särskilda egenskaper, förmågor eller kunskaper gynnas.  

 

När det gäller kunskapskraven (för betyget E) och kurserna Sva03 och Sve03, gäller 

också här att texten för Sva03 är längre. Betygskriterierna för kursen Sva03 fick 

högsta LIX-värdet och visade sig därmed vara det mest svårlästa dokumentet (LIX 

65). En del av innehållet är svårt att använda som kunskapskriterier, som exempelvis 

att eleven kontrollerar förståelsen av det hen läst med strategier och olika 

hjälpmedel. Sådan information skulle kunna utelämnas eftersom den inte går att 

bedöma. Viktigare vore att precisera kunskapskrav som är kopplade till skrivandet av 

vetenskaplig text för att förbereda eleverna för det nationella provet. 

Kunskapskraven för kursen Sva03 och bedömningsmatrisen visade skillnader vad 

gäller grad av konkretisering. I matrisen ställs preciserade krav för betyget E (Sva03) 

som exempelvis att eleven skriver objektivt och att texten har en tydlig disposition. 

 

Skrivande på ett andraspråk är en språkligt och kognitivt krävande uppgift som kan 

analyseras ur olika aspekter. Frågorna om vilka tester som andraspråkselever ska 

göra och vad som ska bedömas är intressanta. Elever som läser svenska som 

andraspråk har valt den kursen för att de behöver utveckla sin språkliga kompetens 

som innefattar allt från grammatisk, sociolingvistisk och strategisk kompetens till 

diskurskompetens (Hammarberg, 2013: 38). Ser man till likheten i 

bedömningsmatriserna för det nationella provet mellan Sva03 och Sve03 kan befaras 

att skillnaderna mellan kursernas centrala innehåll och kunskapskrav inte kommer 

fram med samma tydlighet när det kommer till bedömningen av det nationella 

provet.  
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En av flera faktorer som påverkar hur väl man lyckas med skrivande på ett annat 

språk tycks vara avhängig hur lång studiebakgrund eller studievana eleven har (Leki, 

Cumming & Silva, 2008:19). Detta är en faktor som är svår att påverka. Likaså är 

elevers olika tillgång till hjälp och stöd från föräldrar och vänner svår att påverka. För 

att utjämna sådana olika förutsättningar behöver undervisningen inom ramen för 

kursen ge alla elever samma chans att förbereda sig. Resultatet för undersökningen 

pekar mot att styrdokumenten i form av centralt innehåll och kunskapskrav för 

kursen Sve03 stämmer bättre med bedömningsmatrisen för det nationella provet än 

de dokument som beskriver kursen Sva03. Mot bakgrund av detta tycks påståendet 

att styrdokumenten för andraspråk sällan bygger på forskning eller kunskaper om 

andraspråksinlärning (Leki, Cumming & Silva 2008:68), utan tycks vara hopsatta på 

ett ad-hoc liknande sätt ofta med ”målspråkets” läroplan som huvudkälla. De två 

styrdokument för Sva03 och Sve03 som har störst likheter är bedömningsmatriserna 

för det nationella provet där Sva03 och Sve03 har lika stor nominalkvot och samma 

LIX-värde. Där kan man tydligast se likheten med målspråkets styrdokument. I detta 

fall kan det ses som problematiskt att detta dokument stämmer sämre med 

styrdokumenten centralt innehåll och kunskapskrav som beskriver kursen Sva03.  

Sett utifrån ett breddat likvärdighetsperspektiv finns flera aspekter att belysa. Från 

styrdokumentens och det nationella provets utformning till hur undervisningen som 

föregår provet bedrivs. Det skulle vara önskvärt att det centrala innehållet och 

kunskapskraven för Sva03 formuleras med tydligt sikte på att - så likvärdigt det går - 

förbereda eleverna för det nationella provet och framtida studier.  
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Bilaga 1: Centralt innehåll, Sva03 och Sve03 
 
Svenska som andraspråk 3 (Sva03) 
 
 
  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 och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för 
att stödja och förbättra en muntlig presentation. 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. 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. 

 
Centralt innehåll Svenska 3 (Sve03) 
 
  Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska 

arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för 
analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig 
framställning. 

  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. 

  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. 
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Bilaga 2: Centralt innehåll med anknytning till skrivande 
av vetenskaplig text 
 
Svenska som andraspråk 3 (Sva03) 
”Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig 
karaktär. 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.” 
(Skolverket.se) 
 
Centralt innehåll med anknytning till att skriva vetenskaplig text. 
 
Svenska 3 (Sve3) 
”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.” (Skolverket.se) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   41	  

Bilaga 3: Kunskapskrav för betyget E, Sva03 och Sve03 
 

Kunskapskrav betyget E med relevans för skrivuppgiften på det 

nationella provet, Sva03. 

 

”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. ” (Skolverket.se) 

 

Kunskapskrav betyget E med relevans för skrivuppgiften på det 

nationella provet, Sve03. 

 

”Elever 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. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt 

sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och 

innehåller goda formuleringar.” (Skolverket.se) 

	  
	  
	  



	   42	  

Bilaga 4: Bedömningsmatris, Sva03 
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Bilaga	  5:	  Kunskapskrav	  Sva03 
 

E 

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 och kritiskt granska 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. 
 
C 
Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av 
vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och 
situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texten. 
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i 
undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.  
 
Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och 
strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer 
med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska 
innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med enkla omdömen. Eleven 
kan strukturera, referera, värdera och granska och sammanfatta, muntligt och 
skriftligt, omfattande texter om olika 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.  
 
A 
Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av 
vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation 
samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag 
som är typiska för texten. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen 
begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. Eleven kan utförligt 
redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier 
och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl 
uttalade som underförstådda idéer, med nyanserade omdömen. Eleven kan 
strukturera, referera, värdera och granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, 
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omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin 
sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till 
texttyp och mottagare. 
	  
	  
	  
 


