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Sammandrag 
Denna studie undersöker brister i ordförståelsen i ämnet historia hos elever med svenska som 

andraspråk. Forskningsfrågorna är: 

Vilka ord tycker eleverna, både elever med svenska som andraspråk och elever 

 med svenska som modersmål, är svåra i historieboken?  

Vilka ord tror lärarna att eleverna har svårt med?  

Hur korrelerar lärarnas uppfattningar med elevernas? 

 

Sjutton elever med svenska som andraspråk läste två textutdrag ur två läromedel i historia A. 

De markerade ord som de inte förstod. För undersökningen valdes text 2 ut. För att ta reda på 

hur lärare tänkte om vilka ord som var svåra i ämnet historia fick dessutom fyra lärare 

markera vilka ord de trodde att eleverna hade svårt att förstå. Utifrån de markerade svåra 

orden genomfördes ett kvalitativt ordkunskapstest med utvalda småord som eleverna och 

lärarna i stort sett inte hade markerat. Denna fick gruppen av elever med svenska som 

andraspråk men också en kontrollgrupp av elever med svenska som modersmål besvara. 

Lärarna markerade olika många ord, flest ämnesspecifika, men trodde att eleverna förstod 

90–98 % av hela texten. Flest ord markerade läraren i svenska som andraspråk och minst ord 

markerade modersmålsläraren. Eleverna med svenska som andraspråk markerade 36 ord och 

eleverna i kontrollgruppen 17. De markerade att de förstod 80–85 % av texten. 

Resultatet i ordkunskapstestet visar tydligt att kontrollgruppen i stor utsträckning förstår 

orden i testet och är cirka 20 till 35 poäng bättre än elever med svenska som andraspråk. Det 

är dessutom liten eller ingen skillnad i ordförståelsetestet mellan elever med svenska som 

andraspråk, oavsett om de varit 1,5 år eller 17 år i Sverige. Sammantaget betyder detta att 

elever med svenska som andraspråk förstår betydligt mindre av texten än de säger sig göra, 

men detta gäller också för elever med svenska som modersmål. Ytterligare ett resultat är att 

lärarna i denna undersökning enbart har en vag uppfattning om vilka ord som elever med 

svenska som andraspråk inte förstår, vilket kan vara ett pedagogiskt problem. 
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1 Inledning 
Mitt intresse för elevers bristande förståelse vid läsning av faktalitteratur väcktes då jag gick 

en påbyggnadsutbildning för specialpedagoger för ett år sedan. Då videofilmade och 

analyserade jag ett textsamtal i ämnet historia med elever som hade svenska som modersmål. 

Resultatet av denna analys var att eleverna hade stora svårigheter att förstå det som stod i 

historieboken. I mitt arbete som specialpedagog på gymnasiet och ämneslärare i svenska, 

engelska och svenska som andraspråk, möter jag ofta elever med annat modersmål än svenska 

och tanken vaknade att om elever med svenska som modersmål har bristande ordförståelse 

vid läsning av faktalitteratur hur är det då med ordförståelsen hos elever med svenska som 

andraspråk? 

Enligt både inhemska och internationella läsundersökningar (Lindberg, 2007:57, 

Myndigheten för skolutveckling, 2007:17) visar elever med svenska som andraspråk har 

sämre prestationer än elever med svenska som modersmål just beroende på brister i ordförråd. 

Detta får konsekvenser för eleverna men också för lärarna. Lärare, oavsett vilket ämne de 

undervisar i, möter ofta elever med ett annat modersmål än svenska. Då behöver de ha goda 

kunskaper om flerspråkighet, andraspråksinlärning, lärandets språkliga dimensioner och 

kännedom om de språkliga krav som studier på gymnasiet ställer, för att de ska kunna 

fullfölja sitt uppdrag och bidra till en mer jämställd och demokratisk skola (Lindberg, 

2006b:58). 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med mitt arbete är att klargöra vilka svårigheter med ordförståelse i ämnet historia 

elever med svenska som andraspråk har. Jag vill klargöra vilka ord lärare och elever bedömer 

som svåra och kartlägga om det är några särskilda ord i texten som orsakar problem. Med 

denna studie vill jag göra en inventering av hur det kan te sig. För att uppnå mitt syfte 

kommer jag att söka svar på följande frågor: 

1. Vilka ord i ämnet historia anser elever med svenska som andraspråk vara svåra? 

2. Vilka ord bedömer lärarna att eleverna har svårt med? 

3. Hur korrelerar elevernas ordförståelse med de ord lärarna anser att eleverna har svårt med? 

1.2 Arbetets disposition 
Inledningsvis hänvisas i arbetet till relevant forskning. Därefter beskrivs i metodkapitlet 

tillvägagångssättet i de gjorda undersökningarna och i kapitlet material beskrivs vilka elever 

och lärare som tillfrågats. Vidare redovisas i resultatkapitlet vilka ord de tillfrågade fyra 

lärarna, de sjutton eleverna med annat modersmål än svenska och sist kontrollgruppen d.v.s. 

eleverna med svenska som modersmål har markerat som svåra och hur stor del av textmassan 
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dessa ord utgör. Slutligen redovisas de kvalitativa ordkunskapstesten utifrån de ord som 

elever med svenska som andraspråk inte har markerat som svåra ord. Arbetet avslutas med en 

diskussion i vilken de frågor som ställts i syfte och frågorna besvaras. 

2 Forskningsbakgrund 
I gymnasieskolan fanns läsåret 09/10 totalt 394 771 elever och av dessa är nästan 17 % elever 

med utländsk bakgrund1. (Skolverket, 2010). Andelen elever med utländsk bakgrund som 

saknade slutbetyg var 22 % och det är mer än dubbelt så många som för elever med svensk 

bakgrund och det är också dubbelt så ofta elever med utländsk bakgrund avbryter sina studier 

eller gör studieuppehåll. Dessutom går 5,5 % av elever med utländsk bakgrund ett reducerat 

program medan 3,4 elever med svensk bakgrund gör det (Skolverket, 2009). Det kan finnas 

många skäl till att elever med utländsk bakgrund får svårigheter och misslyckas i skolan men 

bristande kunskaper i undervisningsspråket är en bidragande orsak (Lindberg, 2006:58). 

Denna grupp är inte homogen utan består av elever som varit kort tid i Sverige och elever som 

är födda här och hunnit långt i sitt lärande av målspråket. Skolan har ansvar för alla elevers 

språkutveckling och oavsett bakgrund har alla elever rätt av få en ämnesundervisning som är 

anpassade efter deras behov (Myndigheten för Skolutveckling, 2004:5; Holmegaard & 

Wikström, 2004:539). 

Det är viktigt att förstå vilka förutsättningar som behövs för att elever ska förstå det som 

står i läroböckerna i synnerhet och i ämnet historia i synnerhet. Därför beskrivs nedan vad 

som sägs inom läsforskningen, ordförrådets betydelse för läsning av faktalitteratur i skolan, 

vilka faktorer som är betydelsefulla för elever med svenska som andraspråk samt hur man kan 

kategorisera ordförrådet i historia och slutligen redovisas forskning kring lärobokstexter. 

2.1 Läsning och läsförståelse 
Läsning är avkodning gånger förståelse (Skolverket, 2001:6). Avkodningen är den rent 

tekniska delen av läsning där man utgår från bokstäverna, översätter dem till språkljud och 

ljudar ihop dem från vänster till höger i svenska språket. Dessutom behövs förståelse för vad 

man läser annars är det bara avkodning. Läsförståelse innebär att man har förmåga att återge 

explicit uttryckt information, dra enkla slutsatser, tolka och integrera tankar, idéer och 

information samt granska och bedöma innehåll, språk och olika textelement (Rosén & 

Gustafsson, 2006:36–37). Elever som inte lär sig läsa så bra, hamnar i en negativ 

utvecklingsspiral där deras dåliga läsförmåga gör att de inte kan ta in så mycket kunskap som 

                                                
1 Elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
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sina kamrater och därför hamnar efter kunskapsmässigt. Skolverket (2001b:7) benämner detta 

för Matteuseffekten2. 

2.2 Ordförrådet i andraspråket 
Att förvärva språkkunskaper som räcker till att delta i vardagliga samtal tar för ett skolbarn 

cirka ett och ett halvt år. Denna förmåga betecknas BICS (Basic Interpersonal 

Communication Skills). Att däremot nå kunskap nog att ta del av undervisning i läroämnen, 

s.k. CALP (Cognitive Academic Language Proficiency), kan ta ända upp till åtta år 

(Tingbjörn, 1995:24). Kunskap om ord spelar en avgörande roll i språkinlärningen även om 

det bara är en av många delar i behärskningen av språket och för att lyckas i sina studier 

behöver elever med utländsk bakgrund utveckla ett rikt ordförråd på så kort tid som det bara 

är möjligt (Enström, 2004:171). För att kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i en svensk 

dagstidning bör man kunna c:a 40 000 ord. Viberg (1988:216) menar att de 1 000 vanligaste 

orden täcker 85 % av ordmassan i en text. 

Ett receptivt ordförråd innefattar de ord man passivt känner igen och kan förstå till skillnad 

från det produktiva ordförrådet som består av de ord man själv korrekt kan producera. Det är 

inte så att alla ord man lär sig först är receptiva och sedan blir produktiva, utan vissa ord 

kommer alltid att vara receptiva och det gäller framför allt sådana ord som man aldrig 

behöver använda sig av (Enström & Holmegaard, 1993:175). 

2.3 Strategier för att förstå en text 
Ordförståelse och ordanvändning är två helt olika färdigheter eftersom ordförståelsen är 

passiv medan ordanvändningen är en aktiv process. Det är viktigt att eleverna 

medvetandegörs om sin egen inlärning så att de kan ta ansvar för den (Enström & 

Holmegaard, 1993:176). Goda läsare har tillgång till någon eller några gissningsstrategier för 

att förstå en text. För att förstå orden man ännu inte kan behöver man förstå omkringliggande 

text. Ordklasstillhörigheten är viktig liksom ordbildningen som ger ledtrådar till betydelsen. 

Eleven behöver också förstå hur viktigt det är att känna igen delar i orden som till exempel 

ordstam, prefix och suffix. Det är viktigt att eleven letar efter ordet eller liknande ord på andra 

språk. Det kan hjälpa men också leda på villovägar. Sambandsorden därför att, på så sätt m.fl. 

hjälper ofta läsaren att förstå en text. Den här typen av strategier särskilt viktiga att lära ut till 

elever med svenska som andraspråk. Viktigt är också att den nya texten inte innehåller alltför 

många nya ord, och om den gör det bör läraren välja en annan text. (Enström & Holmegaard, 

                                                
2 Matteuseffekten = uttrycket är taget ur Bibeln och Matteusevangeliet 13 kap ”Ty den som har, han ska få, 

och det i överflöd, men den som inte har, från honom ska tas också det han har (Nya Testamentet, 1981).  
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1993:177). Lösryckta ord utan sammanhang är svåra att lära in Det är också lättare att lära in 

ord om man får samtala, diskutera och omsätta orden genom att använda dem i tal och text 

(Enström & Holmegaard, 1993:165). Forskning visar att skönlitteraturen har stor betydelse 

för utvecklingen av ett rikt och nyanserat ordförråd. 

2.4 Modersmålsundervisningens betydelse för ordförrådet 
För att elever med svenska som andraspråk ska lyckas med sina studier betonar forskare att 

det är nödvändigt att utveckla både modersmålet och andraspråket. Andraspråket tillsammans 

med modersmålet är de verktyg som eleven behöver vid studiet av andra ämnen 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004:4). Elever med svenska som andraspråk har ofta 

varierande kunskaper i både svenska och sitt eget modersmål när de kommer till skolan. 

Avgörande betydelse har givetvis den kulturella bakgrunden för hur elever kan ta till sig 

begrepp och företeelser de inte har stött på förut. Eleverna har ofta inte tillräcklig 

omvärldskunskap för att kunna läsa en lärobok i historia (Enström & Holmegaard, 1993:166). 

Det finns också kvalitativa skillnader i ordförrådet mellan första- respektive 

andraspråksanvändare där andraspråksanvändare oftare har en mer ytlig kunskap om orden 

med färre associationer förknippade med orden i sitt ordförråd (Lindberg, 2006:66). 

Elever med svenska som andraspråk läser ofta texter som är alltför svåra vilket i sin tur 

leder till bristande förståelse som i sin tur leder till kunskapsluckor. Allt detta blir en ”ond 

cirkel” som illustreras på följande sätt i figur 1: 

 
Figur 1. Ur Ordförråd och ordinlärning (Enström & Holmegaard, 1993:166) 

 

 

Ordförrådets storlek är den enskilt viktigaste faktorn för framgång i skolämnena för den som 

studerar på sitt andraspråk. Åtminstone 95 % av orden bör vara kända för att man ska förstå 

en text. Vissa forskare menar att om mer än 2 % är okända ord i en text blockerar det helt 

förståelsen för en andraspråksläsare (Lindberg, 2007:34). Om eleven kan läsa 90–95 % av 

orden utan problem är texten enligt Reichenberg och Lundberg på undervisningsnivå. Texter 

som är enklare brukar då kategoriseras som texter på den självständiga läsningens nivå och 

texter som är svårare brukar man säga att de ligger på frustrationsnivå och är då olämpliga att 

Alltför svåra 
texter 

Bristande 
förståelse 

Kunskapsluckor 
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använda (Lundberg & Reichenberg 2008; Nation, 2002). Ord finns alltid i en kontext och det 

är viktigt att elever under sin skoltid får använda nya ord i meningsfulla sammanhang. 

2.5 Kategorier i ordförråd 
Olika forskare kategoriserar orden i texter på olika sätt. Golden och Hvenkilde (1983) har 

undersökt bl.a. texter ur historia och i denna undersökning delas orden in i tre kategorier: 

fackord, icke-fackord och kända ord. Med fackord menas de ämnesord som är nya för flertalet 

elever, även de med svenska som modersmål. Dessa ord brukar förklaras av läraren i varje 

ämne. De ord som tillhör det allmänna ordförrådet benämns icke-fackord. Dessa ord är 

relativt vanligt förekommande men kan ha en annan betydelse i facktexten än i allmänna 

ordförrådet. Slutligen är det de kända orden som man bedömde att andraspråkstalare kunde, 

som vanliga funktionsord; prepositioner, pronomen, konjunktioner och adverb samt vanligt 

förekommande verb och substantiv. Dessa ord utgjorde c:a 50% av texterna i denna 

undersökning (Ibid.). 

Enström & Holmegaard (1993:173–174) delar in orden i sex olika kategorier. Egennamn 

som kräver omvärldskunskap och är ofta mycket svåra. Främmande ord som propaganda, 

demokrati m.fl. behöver ofta diskuteras eftersom begreppsinnehållet kan vara oklart. De s.k. 

inhemska orden som länge funnits i svenska språket men numera är mindre frekventa är svåra 

för nästan alla andraspråksinlärare. Dessa kan vara t.ex. hederlig, pålitlig. Dessa ord är viktiga 

för inläraren men brukar inte förklaras av läraren. Sammansatta ord kan vara svåra att förstå 

särskilt vid s.k. ogenomskinliga sammansättningar. Några exempel på sådana ord är föremål, 

förknippa. En hel del sammansatta ord finns dessutom inte i ordböckerna. Vidare kan en hel 

del fasta uttryck och ord med överförd betydelse ställa till svårigheter för elever med svenska 

som andraspråk. Exempel på sådana ord är i stort sett, bli föremål för. Slutligen är 

partikelverb och verb med prefix svåra att genomskåda. Partikelverben kan vara svåra att hitta 

i vanliga ordböcker (Enström & Holmegaard, 1993:172–173). 

Vid Göteborgs universitet har man kartlagt ordförrådet i vanligt förekommande läroböcker 

för den svenska grundskolan och där har man presenterat en annan indelningsgrund i en 

databas som kallas OrdiL (Ord i Läroböcker, 2007). Tabell 1 visar de exempel på indelningar 

som Järborg (2007) gjort. 
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Tabell 1. Ordkategorier i läromedel 2 Ur Järborg, 2007:86–87, (egen tolkning) 

 
Ämnesneutrala Ämnestypiska 

 

 
Allmänspråkliga Ämnesövergripande Ämnesrelaterade 

Grupp A B C D 

Kategori allmänspråkliga allmänna ofta 

abstrakta 

skriftspråkliga 

ord s.k. 

academic words 

allmänspråkliga 

ämnestypiska ord 

fackord och facktermer, 

ofta unika för ett visst 

ämne 

Frekvens frekventa ord lägre frekvens relativt 

frekventa 

knutna till ett visst ämne 

Exempel ha, vara, komma, 

människa, 

exempel, på, 

många, stor 

utbredning, 

resurser, bilda, 

framträdande, 

avta, påverka, 

motsvara, 

föremål  

arbetare, klimat, 

sträckan, blandning, 

strålning, muskel, 

företag, kyrka(n). 

 

produktionsfaktorer 

reformationen, 

barrskogsbältet, tidig, 

modern, decimalform, 

kopplingsschema, 

elektrolyt, kromosom. 

 

Förekomst överallt i tidningstext och 

i de flesta 

läroböcker och 

liknande 

utredande 

texter 

läroböcker o.d. i ett 

visst ämne eller en 

grupp 

av ämnen 

i princip endast i 

läroböcker eller 

motsvarande 

 

Orden i grupp A är allmänspråkliga och frekventa i texter av olika slag. Grupp B innehåller de 

ord som Järborg (2007) kallar akademiska ord som är relativt lågfrekventa och återfinns i 

tidningstext och i de flesta läroböcker. Orden i grupperna B och C är de ord som vållar störst 

problem för andraspråkseleverna eftersom det finns stor risk att många lärare uppfattar dessa 

som kända för eleverna och därför inte förklarar dem närmare. De ord som återfinns i grupp C 

är relativt frekventa ord som Järborg (2007) benämner allmänspråkliga och ämnestypiska ord. 

Dessa ord återfinns i läroböcker i ett visst ämne eller en grupp av ämnen. Orden i grupp D är 

de ämnesrelaterade orden som i stort sett endast förekommer i läroböcker och förväntas vara 

obekanta för andraspråkselever och ofta även för elever med svenska som modersmål 

(Järborg, 2007:86–87). 
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2.6 Lärarens roll 
Att lära sig att läsa är besvärligt för många barn och att läsa för att lära ställer ännu högre 

krav, särskilt om man gör det på sitt andraspråk. Att tillägna sig ett akademiskt skolspråk kan 

ta ända upp till tio år (Lindberg, 2004:541). Eftersom elever som kommit till Sverige sent inte 

kan vänta så länge innan de börjar i skolan gäller det att alla undervisande lärare samverkar så 

att eleverna kan tillägna sig ämneskunskaper innan andraspråket är fullt utbyggt. Tre viktiga 

faktorer för språk- och kunskapsutveckling är omvärldskunskap, tid och modersmål 

(Holmegaard & Wikström, 2004:540–541) så samverkan bör ske mellan modersmålslärarna, 

ämneslärarna och lärarna i svenska som andraspråk (Holmegaard & Wikström, 2004:541–

542). Eleverna har enligt Gymnasieförordningen 8 kap också rätt till studiehandledning på sitt 

modersmål. 

Det finns alltid en risk att elever med svenska som andraspråk får en undervisning som 

ligger på en alltför låg kognitiv nivå. Det gäller då att läraren förenklar, förklarar och väcker 

nyfikenhet och intresse utan att slå ner på kraven (Lindberg, 2004:544). Ofta säger lärare att 

eleven talar ju så bra svenska men då får man se upp så att det inte bara gäller vardagsspråket, 

BICS (se kap 2.2) vilket man kan lära sig behärska på c:a två år och som har en låg kognitiv 

svårighetsgrad. Lärare måste i förväg läsa igenom de texter som eleverna ska läsa. Det är 

nödvändigt att vara kritisk och granska dem ur förståelsesynpunkt. Eleverna behöver också 

övas i studieteknik och lässtrategier genom att till exempel sammanfatta texter, skriva frågor 

till texten och återberätta den för någon kamrat. Även samtal kring texten som eleverna läst 

underlättar förståelsen (Holmegaard & Wikström, 2004:539). 

2.7 Lärobokstexter 
Eleverna lär sig läroböckernas ord och språk i skolan genom undervisning och läsning i de 

olika ämnena. Ordinlärning är en mycket viktig faktor för att eleverna ska tillgodogöra sig 

inlärningen av ämneskunskaper på gymnasiet. För att klara av gymnasiets läroböcker brukar 

man ange ett ordförråd på 30 000 till 40 000 ord. Det är viktigt att förstå det man läser och för 

att göra det behöver man ha ett stort ordförråd (Viberg, 1993:68–72). Av de ord man läser 

behöver man förstå 95 % för att man ska uppnå god förståelse (Skolverket, 2007:14). Det är 

ett hårt arbete för många elever med svenska som andraspråk som har ett begränsat ordförråd 

i svenska att på så kort tid bygga upp ett så stort ordförråd (Short, 2005:73). 

Det är viktigt med ett systematiskt arbete för att faktainlärning ska kunna ske. Det tar tid 

att slå i ordböcker men eleverna behöver själva lära sig att arbeta systematiskt med 

språkutveckling och grunden för detta bör ske i ämnet svenska som andraspråk men även i de 
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övriga skolämnena. Modersmålsundervisningen ska givetvis också vara ett komplement för 

ord- och begreppsinlärningen (Enström & Holmegaard, 1993:168–169). Även studiehand-

ledning på modersmålet kan vara till hjälp för faktainlärningen. 

Att elever med svenska som andraspråk har extra svårt med ett ämne som historia kan bero 

på att de inte har samma referensramar som elever med svenska som modersmål. De har 

kanske gått många år i skola i sitt hemland och kommit sent till Sverige. Mycket av det som 

svenska skolan förväntar sig av eleverna är kunskaper som elever från andra kulturer inte har 

med sig (Ibid.). 

Läroboken i historia är en del av undervisningen och kan aldrig utgöra en fristående del av 

den. Läromedelstext är inte skriven för att ”stå på egna ben” utan behöver bearbetas i ett 

samspel mellan lärare, elev och ämnesinnehåll (Lundberg 2002:39). Svårigheterna att förstå 

vad som står i lärobokstexter är kulturellt betingade men kan också bero på att texterna 

innehåller svåra ord och begrepp (Hyltenstam & Lindberg, 2004:549). 

Reichenberg (2000) har i sin avhandling studerat läromedelsspråket i samhällsorienterande 

ämnen och jämfört första- och andraspråksinlärares förståelse av texterna. Hennes avhandling 

visar att det finns många svårigheter för elever med svenska som andraspråk. Många 

passivkonstruktioner, många satsförkortningar, långa fundament och mindre vanliga ord är 

vanligt i lärobokstexter. Dessutom saknar texterna en personlig och synlig berättarröst som 

vänder sig till läsaren med frågor och uppmaningar och tilltalar läsaren med ett direkt du. 

Dessa konstruktioner ställer till det även för svaga läsare med svenska som modersmål. 

Kausaliteten är viktig d.v.s. att läsaren tydligt kan se samband mellan orsak och verkan, men 

också att läsaren kan läsa mellan raderna (Reichenberg, 2008:25). 

Ord som oförutsett kan ställa till problem för elever med svenska som andraspråk är att 

vardagliga och konkreta ord med avgränsad betydelse plötsligt kan dyka upp i skolspråket i 

helt andra, abstrakta och överförda och metaforiska betydelser. Det är därför viktigt att 

medvetandegöra eleverna om ordens olika betydelse (Lindberg, 2006:67–68). 

 

3 Material 
Deltagare i undersökningen är elever med svenska som andraspråk, elever med svenska som 

modersmål, kallad kontrollgruppen, samt lärare. Antalet finns uppställt i tabell 2 och visar 

vilka ämneskombinationer de fyra lärarna har samt de elever med svenska som andraspråk 

samt elever med svenska som modersmål som deltog i undersökningen. 
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Tabell 2. Deltagare i undersökningen 
Informanter Ämnen Antal 

Lärare 1 Lärare i Samhällskunskap och historia 1 

Lärare 2 Lärare i Svenska och historia 1 

Lärare 3 Lärare i svenska som andraspråk 1 

Lärare 4 Lärare i modersmål polska 1 

Elever Elever med svenska som andraspråk 17 

Elever (kontrollgrupp) Elever med svenska som modersmål 18  

 

Alla deltagare, elever och lärare, går eller arbetar på en stor gymnasieskola med ca 1 000 

elever. Det finns elever med annat modersmål i stort sett i varje klass och de program som 

representeras är Samhällsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Handelsprogrammet. 

Lärarna har alla svenska som modersmål utom modersmålsläraren i polska. Lärare 2 är gift 

med en man som har arabiska som modersmål. 

3.1 Eleverna med svenska som andraspråk 
Antalet elever med svenska som andraspråk är sjutton. Ordkunskapstesten till dessa elever 

inleddes med ett frågebatteri för att få veta lite mer om deras bakgrund, tid i Sverige samt 

tillgång till modersmål och studiehandledning. För att skilja eleverna åt på något sätt valde jag 

att redovisa svaren i grupper efter hur lång tid de varit i Sverige. Avsikten med det var att se 

om tiden i Sverige har betydelse för resultatet. Det blev tre grupper; en grupp som varit 1,5 till 

3.5 år i Sverige, en som varit 4 till 9 år i Sverige, en grupp som varit 10 till 17 år i Sverige. 

3.2 Kontrollgruppen elever med svenska som modersmål 
Eleverna i kontrollgruppen är totalt 18. De har alla svenska som modersmål. Kontrollgruppen 

ger mig ett jämförelsematerial så att jag ser hur många av orden som elever med svenska som 

modersmål förstår av de ord jag har använt i ordkunskapstesten. Det är då lättare för mig att 

se om det finns skillnader i ordförståelse mellan grupperna. 

3.3 Lärarna 
Lärarna arbetar på samma skola där eleverna går där Lärare 1 är lärare i historia och 

samhällskunskap, Lärare 2 i svenska och historia, Lärare 3 i svenska som andraspråk och 

Lärare 4 är modersmålslärare i polska. De har arbetat olika länge som lärare men ingen har 

varit lärare längre än 8 år. 
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3.4 Metod 
Min undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Undersökningen är uppdelad i två delar. 

I del ett lät jag ett antal elever och lärare (se tabell 2) läsa två textutdrag ur två läromedel: Alla 

tiders historia Maxi (Almgren, Bergström & Löwgren, 1996).och Perspektiv på historien A 

(Nyström, Nyström, & Nyström, 2008). Eleverna uppmanades att markera ord de inte förstod 

i texten medan lärarna uppmanades att markera de ord de trodde att eleverna skulle ha svårt 

att förstå. 

När sedan alla informanter hade markerat sina ord valde jag att ta bort text 1 och gick bara 

vidare med text 2, eftersom det annars skulle bli alltför många ord att hantera i resultatet. 

Utifrån text 2 valde jag sedan ut tjugoen ord som ingen eller bara någon enstaka person 

hade markerat. Dessa ord var: baserade, bilda, blick, detta ledde till, ena, enheter, forma, 

förespråkade, hot, kolliderade, majoritet, minoritet, motståndet, samhörighet, ske, skifta, 

splittrade, strävandena, utgjorde, utsattes och var för sig. 

3.5 The Vocabulary Knowledge Scale Test 
Ordkunskapstestet baserar sig på The Vocabulary Knowledge Scale Test (Paribahkt & 

Wesche 1997:180). Det är ett kvalitativt språkligt test som bedömer testdeltagarens 

språkkunskaper. Det är främst avsett för andraspråksinlärare och är uppbyggt av två olika 

bedömningsskalor. Den första skalan består av ett antal utvalda ord som testdeltagaren ska 

välja ut från en text och den andra skalan utgörs av en bedömningsskala utifrån vilken 

testresultatet kan poängsättas. 

 

Självrapportering 
 
I       Jag kommer inte ihåg att jag har sett det här ordet förut 
II      Jag har sett ordet men vet inte vad det betyder  
III     Jag har sett det här ordet förut och tror att det betyder__________________ 
IV     Jag kan det här ordet. Det betyder __________________ 
         Jag kan använda det här ordet i en mening: (skriv en mening med ordet) 

__________________________________________________________________________ 

Figur 2. Eliciteringsskala. (Paribahkt & Wesche, 1997:180) (egen översättning) 

 

För att sedan räkna ut poäng utifrån elevernas svar kommer varje svarsalternativ att motsvaras 

av en siffra. Detta beskrivs i figur 3. 
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Kategorier för        Möjliga poäng  Innebörden av poängsättningen 

självrapportering   

I   1  Ordet är inte alls känt. 
II   2  Ordet är bekant men innebörden är okänd. 
III   3  En korrekt synonym eller översättning ges 
IV   4  Ordet används med semantisk  och grammatisk  

Korrekthet i en mening.  
__________________________________________________________________________ 

Figur 3. Poängberäkningskategorier (Paribahkt & Wesche, 1997:180) (egen översättning) 
 

Detta test översatte jag till svenska för att eleverna säkert skulle förstå instruktioner (se bil 2). 

Varje svar ger en möjlig poäng som kan räknas samman till ett totalresultat. 

Genom att använda detta test kan man få en bild av om det finns elever som överskattar sin 

egen förmåga (Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2007:47ff). Det är intressant just därför att 

eleverna faktiskt har sagt att de kan dessa ord eftersom de inte markerat att de inte förstår dem 

i texten. På det här sättet prövas om eleverna överskattar sin egen förmåga. 

3.6 Genomförande del 1 – Ord i läromedelstexten 
Eleverna markerade genom att stryka under i texterna vilka ord de ansåg svåra. Jag delade in 

eleverna i tre grupper efter hur länge de varit i Sverige (se 4.1) och listade de ord de markerat. 

Lärarna markerade vilka ord de trodde att eleverna inte förstod. De fick markera med 

överstrykningspenna direkt i texterna och ge tillbaka till mig. Därefter sammanställde jag 

resultatet genom att färgmarkera de ord som lärarna strukit under. Jag kunde då se vilka ord 

som ingen eller bara någon enda elev hade markerat och det var dessa jag använde mig av i 

del 2. 

3.7 Genomförande Del 2 – The Vocabulary Knowledge Scale Test 
För att kontrollera om eleverna verkligen kan de ord de säger sig kunna, valde jag ut 15 ord 

som ingen av eleverna hade markerat i första omgången. Jag valde också att ta med 6 ord som 

bara någon eller ett par elever hade markerat. Två ordkunskapstest delades ut med ord ur 

texterna. Jag valde dock att bara analysera det ena; test 2. Eleverna fick ha texten framför sig 

för att kunna tillgodogöra sig kontexten. Eftersom jag ville att situationen skulle vara så 

autentisk som möjligt. Eleverna med svenska som andraspråk fyllde i ordkunskapstesten för 

text 2 på lektioner i svenska som andraspråk. Läraren i svenska som andraspråk genomförde 

enkäten i alla sina grupper och därför gjordes enkäterna vid flera tillfällen. Kontrollgruppen 

gjorde enkäten på en lektion i historia vid ett tillfälle. 
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4 Resultat 
I resultatet presenteras i del 1 vilka ord, fördelade på ordklasser, lärarna markerade som svåra 

för eleverna i text 2. Text 2 innehåller 325 ord och textens läsbarhetsindex är 44, vilket 

innebär att den klassificeras som medelsvår, normal tidningstext Avsikten med att dela in 

orden i ordklasser är att läsare lättare får syn på de informationstunga substantiven och de 

akademiska verben och adjektiven som enligt forskningen vållar svårigheter (se kap3.5). 

4.1 Del 1 – Ord i läromedelstexten 
De ord som eleverna med svenska som andraspråk tyckte var svåra och de ord elever med 

svenska som modersmål tyckte var svåra samt de ord som lärarna tyckte var svåra presenteras 

i tur och ordning. 

4.1.1 Elever med svenska som andraspråk 

Eleverna med svenska som andraspråk markerade 36 ord de inte förstod i text 2. Dessa ord 

markerades: 

Tabell 3. Ord markerade av elever med svenska som andraspråk i text 2 
Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

Metternich Betraktade Komplicerad Emellertid 

Nationalismen Splittrade Spirande Ännu 

Stabiliteten Utgjorde Mångnationella  

Välden Förespråkade Habsburgska  

Lapptäcke Baserade Sammanhängande  

Rumäner Kolliderade Traditionella  

Serber  Uppsplittrade  

Kroater  Diskriminerande  

Livskraft    

Kejsaren    

Seder    

Nation    

Makthavarna    

Samhörighet     

Slaviska     

Panslavismen     

Skandinavismen     

Kongressen     

Nationalstat     

Minoritet     

 

Övervägande andelen ord är ämnesrelaterade. De ord som inte var ämnesrelaterade tillhörde 

gruppen akademiska ord som exempelvis stabiliteten, samhörighet. Elever med svenska som 

andraspråk markerar tjugotvå ord. Följande ord kunde ingen av eleverna med svenska som 
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andraspråk: utgjorde, förespråkade, samhörighet, strävandena. Alla dessa ord tillhör gruppen 

akademiska ord. Eleverna uppgav att de förstod 89 % av texten. 

4.1.2 Elever med svenska som modersmål 

Här nedan redovisas vilka 17 ord eleverna i kontrollgruppen markerat som svåra ord i text 2. 

Tabell 4. Ord markerade av elever med svenska som modersmål  

Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

Metternich förespråkade spirande emellertid 

nationalismen  mångnationella  

välden  habsburgska  

lapptäcke  panslavistiska  

samhörighet    

Skandinavism    

Böhmen    

majoritetsbefolkningen    

strävandena    

kongressen    

minoritet    

 

Eleverna markerade 11 substantiv där övervägande andelen ord är ämnesrelaterade. De ord 

som inte var ämnesrelaterade ord tillhörde gruppen akademiska ord såsom, strävandena, 

samhörighet. Många av dessa ord tillhör gruppen akademiska ord men flera av dem är också 

allmänna ord såsom rumäner, serber, kroater samt slaviska. Ett par av orden tillhör de 

ämnesrelaterade orden såsom makthavarna och nationalstaterna. Endast ett verb markerades 

och detta var ett akademiskt ord. Adjektiven är färre än gruppens ovanför men till stor del 

samma ord. Dessa elever uppgav att de förstod 95 % av texten. 

4.1.3 Samtliga elever 

Samtliga elever har markerat följande 14 ord de inte kan.  

Tabell 5. Ord markerade av samtliga elever 
Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

Metternich Förespråkade Spirande Emellertid 

Nationalismen  Mångnationella  

Välden  Habsburgska  

Lapptäcke    

Samhörighet    

Panslavismen    

Skandinavismen    

Kongressen    

Minoritet    
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Dessa ord har alla elever markerat som svåra. Orden är antingen ämnesrelaterade eller 

akademiska. 

4.1.4 Jämförelse mellan eleverna 

Elever med svenska som andraspråk markerar fler ord totalt som svåra. Förvånande är att inte 

elever med svenska som andraspråk markerade orden Böhmen, majoritetsbefolkningen och 

strävandena som kontrollgruppen markerade. 

Tabell 6a. Substantiv markerade av samtliga elever 
Substantiv markerade av elever med 

svenska som andraspråk 

Substantiv markerade av elever med 

svenska som modersmål 

Metternich Metternich 

Nationalismen Nationalismen 

Välden Välden 

Lapptäcke Lapptäcke 

Samhörighet Samhörighet 

Skandinavismen Skandinavism 

 Böhmen 

 Majoritetsbefolkningen 

 Strävandena 

Kongressen Kongressen 

Minoritet Minoritet 

Slaviska   

Panslavismen   

Rumäner  

Serber  

Kroater  

Livskraft  

Kejsaren  

Seder  

Nation  

Makthavarna  

 

Min undersökning visar också att bland de ord som kontrollgruppen kunde men som inte 

elever med svenska som andraspråk kunde fanns seder, nation och makthavarna där seder är 

ett ord som är allmänspråkligt och relativt vanligt medan de två övriga tillhör de 

ämnesövergripande orden. 
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Tabell 6b. Verb och adjektiv markerade av samtliga elever  
Verb markerade av 
elever med svenska 
som andraspråk 

Verb markerade av 
elever med svenska 
som modersmål 

Adjektiv markerade 
av elever med 
svenska som 
andraspråk 

Adjektiv markerade 
av elever med 
svenska som 
modersmål 

Betraktade  Komplicerad  

Splittrade  Spirande Spirande 

Utgjorde  Mångnationella Mångnationella 

Förespråkade Förespråkade Habsburgska Habsburgska 

Baserade  Sammanhängande  

Kolliderade  Traditionella  

  Uppsplittrade  

  Diskriminerande  

   Panslavistiska 

 

Elever med svenska som modersmål markerar 1 verb och elever med svenska som andraspråk 

markerar 6 verb. På samma sätt markerar elever med svenska som modersmål 4 adjektiv 

medan elever med svenska som andraspråk markerar 8. Resultatet visar på en stor skillnad 

mellan grupperna när det gäller ordförståelse. 

 

4.1.5 Lärare 1 – Historia och samhällskunskap 

Denna lärare undervisar i ämnena historia och samhällskunskap och har inte varit lärare i så 

många år. Läraren tror att eleverna bara har svårighet att förstå 20 av de 325 orden. 

 
Tabell 7. Ord markerade av lärare i historia i text 2 

Substantiv Verb Adjektiv Adverb 
Nationalismen Betraktade Spirande Emellertid 

Stabiliteten Skifta Politiska  

Småstater  Mångnationella  

Välden  Habsburgska  

Lapptäcke  Uppsplittrade  

Nation  Alltyska  

Enheter  Diskriminerande  

Behandling    

Skandinavismen    

Panslavismen    

 

Av de markerade orden var 10 ämnesrelaterade, informationstunga substantiv men det finns 

även ord med överförd betydelse som lapptäcke. Ordet enheter räknar jag till gruppen 

ämnesövergripande ord medan ordet behandling är ett akademiskt abstrakt, tämligen frekvent 

ord. Läraren markerade 7 adjektiv och dessa kan kategoriseras till ämnesrelaterade och 
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akademiska ord. Denne lärare antar att eleverna med svenska som andraspråk förstår 94 % av 

texten. 

4.1.5 Lärare 2 – Historia och svenska 

Denna lärare har personlig erfarenhet av svenska som andraspråk eftersom hon är gift med en 

man som har arabiska som modersmål. Det var ett medvetet val eftersom jag antar att detta 

inverkar på resultatet, på det sätt att hon har en större erfarenhet av vilka ord som kan vara 

svåra. Följande ord markerade hon i text 2: 

 

Tabell 8. Ord markerade av lärare i historia och svenska i text 2 
Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

Välden Ske Spirande Emellertid 

Habsburgska Splittrade Mångnationella  

Lapptäcke Skifta Sammanhängande  

Huvudlinjer Löd under Uppsplittrade  

Enheter Utgjorde Panslaviska  

Samhörighet Bilda Betydande  

Panslavismen Bryta sig ut   

Strävandena Slå sig samman   

Nationalstat Förespråkade   

 

Läraren har lyft fram 9 substantiv där orden välden, panslavism och nationalstat tillhör de 

ämnesrelaterade orden medan lapptäcke är ett ord med överförd betydelse och orden 

huvudlinjer, enheter, samhörighet, strävandena kan räknas till de akademiska orden. Denna 

lärare lyft fram hela 9 verb splittrade, löd under, utgjorde, bilda, bryta sig ur, slå sig samman 

samt förespråkade som svåra ord Denne lärare är av den uppfattningen att elever med svenska 

som andraspråk förstår 93 % av texten. 

4.1.6 Lärare 3 – Svenska som andraspråk 

Denna lärare undervisar samtliga elever i svenska som andraspråk på skolan. Hon känner 

därmed alla elever och borde därför ha god kännedom om vilka ord som eleverna kan anse 

vara svåra. Hon markerade flest ord ur texten, 32 ord. 
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Tabell 9. Ord markerade av lärare i svenska som andraspråk i text 2 
Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

Nationalismen Betraktade Spirande Emellertid 

Stabiliteten Splittrade Mångnationella  

Riken Löd Habsburgska  

Småstater Skifta Uppsplittrade  

Välden Förespråkade Slaviska  

Lapptäcke Baserade Nationalistiska  

Riket Ena Diskriminerande  

Seder Kolliderade   

Nation    

Stat    

Makthavarna    

Huvudlinjer    

Strävandena    

Kongressen    

Nationalstat    

Minoritet    

Majoritetsbefolkning    

 

Läraren markerade hela 17 substantiv och dessa är mest ämnesrelaterade ord. Majoritets-

befolkning tillhör gruppen ämnesövergripande medan lapptäcke är ett ord i överförd 

betydelse, och orden seder, huvudlinjer, strävandena, minoritet, diskriminerande är av 

kategorin akademiska ord. Läraren markerar 8 verb som i många fall överensstämde med 

elevernas markeringar. Läraren i svenska som andraspråk tror att eleverna förstår 90 % av 

texten. 

4.1.7 Lärare 4 – Modersmålslärare i polska 

Den här läraren markerade endast fem ord och av dessa var fyra substantiv. Orden som 

markerades var: 

Tabell 10. Ord markerade av lärare modersmålslärare i polska i text 2 
Substantiv Verb Adjektiv Adverb 

Metternich Förespråkade   

Lapptäcke    

Välden    

Panslavismen    

 

Egennamnet Metternich, ordet lapptäcke som i denna text har en överförd betydelse samt två 

ämnestypiska ord välden och panslavismen. Verbet förespråkade är ett akademiskt ord. 

Denna lärare är den enda av grupperna som inte markerat adverbet emellertid. 

Modersmålsläraren trodde också att eleverna förstod 98 % av texten. 
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4.1.8 Korrelation mellan elever och lärare 

Lärarnas uppfattning om vilka ord som var svåra jämfört med de ord som elever med svenska 

som andraspråk markerade stämmer inte så bra överens. Det enda ord som alla lärare 

markerat och som eleverna också markerat är välden. Tabell 11 visar samtliga ord som elever 

med svenska som andraspråk markerat men också vilka av dessa ord som bara dessa elever 

markerade. Vidare visar tabell 11 ord som markerats av alla lärare och sedan av bara en 

lärare, av två lärare och sist av tre lärare. Alla tre lärare markerade bara sex av orden 

gemensamt.  

Tabell 11 Korrelation mellan elevernas och lärarnas markerade svåra ord 
 
Samtliga ord som 
elever med 
svenska som 
andraspråk 
markerade 

Ord som 
markerades 
bara av elever 
med svenska 
som 
andraspråk  

 
Markerat av 
alla lärare 

 
Ord 
markerade av en 
lärare 

 
Markerat av en två 
lärare 

 
Markerat av tre lärare 

Substantiv 
Metternich   Metternich   
nationalismen    nationalismen  
stabiliteten   stabiliteten   
välden  välden    
lapptäcke      
rumäner rumäner     
serber serber     
kroater kroater     
livskraft livskraft     
kejsaren kejsaren     
seder   seder   
nation    nation  
makthavarna   makthavarna   
samhörighet    samhörighet   
slaviska  slaviska     
panslavismen      panslavismen 
skandinavismen    skandinavismen   
kongressen    kongressen   
nationalstat     nationalstat  
minoritet    minoritet   
Verb 
betraktade    betraktade  
splittrade    splittrade  
utgjorde   utgjorde   
förespråkade     förespråkade 
baserade   baserade   
kolliderade   kolliderade   
Adjektiv 
komplicerad komplicerad   komplicerad  
spirande     spirande 
mångnationella     mångnationella 
habsburgska    habsburgska  
sammanhängan
de 

  sammanhängande   

traditionella traditionella   traditionella  
uppsplittrade     uppsplittrade 
diskriminerande    diskriminerande  
Adverb 
emellertid     emellertid 
ännu    ännu  
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Det framgår av tabell 11 att av dessa fyra lärare var det åtta ord som lärarna trodde att 

eleverna med svenska som andraspråk kunde men som eleverna markerat som ord de inte 

kunde. 

Tabellen visar också att bland de ord som elever med svenska som andraspråk markerat 

finns de allmänna, mer abstrakta orden som ofta kallas akademiska ord (Enström & 

Holmegaard, 1993:173–174, Järborg, 2007:87), såsom livskraft, samhörighet, förespråkade, 

utgjorde, komplicerad, traditionella m fl. De akademiska orden är kanske självklara för lärare 

på gymnasiet efter år av akademiska studier, men för elever med svenska som andraspråk 

bjuder dessa ord svårigheter som läraren bör uppmärksamma. 

4.2 Del 2 – The Vocabulary Knowledge Scale Test 
Resultatet på ordkunskapstesterna med ord som varken elever eller lärare, eller i vissa fall 

någon enstaka elev eller lärare, markerat presenteras först för eleverna med svenska som 

andraspråk. Eleverna med svenska som modersmål gjorde samma ordkunskapstest och är 

kontrollgrupp eller jämförelsegrupp. 

4.2.1 Jämförelse mellan grupperna 

Följande tabell visar skillnaden mellan grupperna. Kontrollgruppen förstår större delen av 

orden och ligger cirka 25 poäng över elever med svenska som andraspråk. Det högsta 

resultatet skiljer 33 poäng mellan grupperna och de lägsta resultaten skiljer 41 poäng. 

 

Tabell 12. Resultatet i poäng för alla elever–Vocabulary Knowledge Scale Test 
Text 2 Text 2 Text 2 

Elever 
Medel Lägsta poäng Högsta poäng 

 

1,5–3 år i Sverige 

 

38,3 20 51 

 

4 - 9 år i Sverige 

 

39,4 24 57 

 

10–17 år i Sverige 

 

45,6 23 61 

Kontrollgrupp 

Elever med svenska 

som modersmål 

69,2 65 84 

 

Maxpoäng 
  84 
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Resultatet visar att elever med svenska som andraspråk har en klart sämre ordförståelse enligt 

den undersökning jag gjort vilket ger dem ett handikapp i studierna. Det skiljer bara något 

mellan grupperna och även om eleverna varit så lång tid som 10–17 år i Sverige så ligger de 

ca. 10 till 25 poäng under sina kamrater med svenska som andraspråk. 

Elever med svenska som andraspråk markerar några av dessa ord men inte alla. Min 

slutsats är att de gör en bedömning av vilka ord som s.a.s. är nycklar till texten och markerar 

dessa, eftersom de givetvis inte vill framstå som okunniga genom att markera alltför många 

ord (Enström & Holmegaard, 1993:177). 

4.2.2 Analys av The Vocabulary Knowledge Scale Test 

Resultatet i undersökningen visar att det som skiljer sig åt först är antalet markerade ord. 

Elever med svenska som modersmål markerade bara 17 ord i text 2 medan elever med 

svenska som andraspråk markerade 36 ord. Dessa ord är främst ämnesrelaterade och 

Lindberg, Johansson och Kokkinakis (2007:86–87) menar att ämnesrelaterade ord alltid 

förväntas vara obekanta också för elever med svenska som modersmål. Troligt är att 

kontrollgruppen har mött dessa ämnesrelaterade orden sedan mellanstadiet och därför känner 

till dem medan elever med svenska som andraspråk kanske aldrig har mött dessa ord tidigare 

därför att de kom till Sverige efter mellanstadietiden.  

Min undersökning visar också att endast elever med svenska som modersmål når upp i de 

95 % som behövs för att man ska förstå en text (se kap 3.4). Elever med svenska som 

andraspråk når inte upp dit vilket betyder att texten för dessa elever ligger på frustrationsnivå 

(Lundberg & Reichenberg 2008, Nation, 2002). LIX-värdet på texten är 44 vilket innebär att 

den klassificeras som medelsvår, normal tidningstext (lix.se/index.php, 2010). Elever med 

svenska som andraspråk har helt andra förutsättningar att förstå orden i ämnet historia vilket 

leder till sämre förståelse för texten och i slutänden troligtvis sämre resultat i skolarbetet. I 

detta avseende möter alltså inte elever med svenska som andraspråk en likvärdig skola utan 

måste kompenseras genom att få undervisning utifrån sina behov. 

Undersökningen visar också att elever i med svenska som andraspråk i detta fall ligger på 

samma resultatnivå oavsett om de varit 1,5 år eller 17 år i Sverige utifrån medelresultatet på 

ordförståelsetestet. Det skiljer väldigt lite mellan högsta och lägsta poäng oavsett tid i Sverige 

men det skiljer 20 till 25 poäng mellan elever med svenska som andraspråk och elever med 

svenska som modersmål. 

4.2.3 Markerad och faktisk ordförståelse  

Resultatet i min undersökning visar att man inte kan ta för givet att elever med svenska som 

andraspråk verkligen förstår de ord som de säger sig förstå. Utifrån de ord som eleverna 
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markerat som svåra sammanställdes en ordkunskapstest utifrån de ord som de inte markerat. 

Dessa ord borde då vara ord de kan, men resultatet visade långt ifrån detta. Nation & Coady 

(1988:101) menar att eleverna faktiskt är mindre benägna att lära sig ett ord om kontexten är 

tillräckligt stödjande för förståelsen. Utifrån 84 totalpoäng som text 2 kunde ge hade 

kontrollgruppen ett medel på 69,2 poäng, medan elever med svenska som andraspråk endast 

nådde upp till ett medel på 41,1, vilket är i medel nära 30 poäng lägre. Eleverna tror att de kan 

ordet därför att det finns information runt om som möjliggör deras förståelse och de struntar 

helt enkelt i sådana ord som inte direkt har med förståelsen att göra (Coady & Huckin, 

1997:176). 

Den grupp som klarar orden sämst är de som varit i Sverige 4–9 år. Av de 21 ord i text 2 

kunde majoriteten inte 12 av orden. Anledningen till detta kan ju vara att omgivningen, dvs. 

lärarna i detta fall uppfattar att deras vardagsspråk är bra (se kap 2.2). De har varit i Sverige 

ganska många år och kanske till och med är födda här och många lärare tror att de därmed 

klarar svenska språket bra. Eftersom det tar så lång tid som upp till tio år att förvärva ett 

andraspråk som räcker till för studier behöver alla lärare som undervisar elever med svenska 

som andraspråk noggrann information om detta. Även modersmålslärarna måste informeras. 

Motsatt kan då förklaras att de elever som varit i Sverige kortast tid får mycket stöd och 

hjälp. Dessa elever har ett begränsat vardagsspråk som gör att lärare uppmärksammar deras 

svårigheter. 

Elever med svenska som andraspråk läser ofta texter som är alltför svåra vilket i sin tur 

leder till bristande förståelse som i sin tur leder till kunskapsluckor. Allt detta blir en ”ond 

cirkel”(Enström & Holmegaard, 1993:166). Detta behöver både ämneslärare och 

modersmålslärare känna till. Modersmålsundervisningen ska givetvis vara ett komplement 

för ord- och begreppsinlärningen (Enström & Holmegaard, 1993:168–169). Andraspråket 

tillsammans med modersmålet är de verktyg som eleven behöver vid studier i andra ämnen 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004:4). Tre viktiga faktorer för språk- och 

kunskapsutveckling är omvärldskunskap, tid och modersmål (Holmegaard & Wikström, 

2004:540–541) och därför bör samverkan ske mellan modersmålslärarna och ämneslärarna 

och lärarna i svenska som andraspråk ( Holmegaard & Wikström, 2004:541–542). Skolan 

måste medvetet utveckla samarbetet mellan dessa lärarkategorier. Min egen erfarenhet av 

skolan är att den består av två parallella system, där skolans lärare utgör ett system för sig 

och de ambulerande modersmålslärarna utgör ett annat. Vi känner inte varandra, träffas 

aldrig och vi samarbetar definitivt aldrig. Här pekar forskningen och resultaten i mitt arbete 

tydligt på vikten av att alla tjänar på att fokusera på detta och då särskilt eleverna. 
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5 Diskussion 
Resultatet visar att lärarnas uppfattning om vilka ord eleverna inte förstår endast delvis 

stämmer överens med de ord som eleverna med svenska som andraspråk markerat. 

Överraskande är att modersmålsläraren i polska inte har en realistisk uppfattning om den 

bristande ordförståelsen hos eleverna. Hon markerar enbart 5 ord i hela texten. 

Modersmålslärarna är viktiga personer eftersom de ska stötta de elever som ännu inte nått 

målspråksnivå. Om dessa lärare har en vag eller felaktig uppfattning om elevernas faktiska 

ordförståelse blir detta faktum försvårande i mötet mellan modersmålslärare, elev och text. 

Alla lärare utom modersmålsläraren uppgav i första uppgiften att de trodde att eleverna 

förstod 90 % till 94 % av texten. Modersmålsläraren trodde att eleverna kunde 98 % av orden. 

Med mer information om andraspråkselevers ordförståelse skulle undervisningen ha kunnat 

läggas upp annorlunda för att öka förståelsen hos eleverna, men utan denna kunskap uteblir 

också den pedagogiska hjälpen till eleverna. Min slutsats är att Matteuseffekten är tillämplig 

även på dessa elever (se kap 2.1), dvs. de som redan har funktionell ordförståelse får ännu 

bättre. 

Eleverna med svenska som andraspråk markerar substantiven rumäner, serber, kroater, 

livskraft, kejsaren och slaviska som ingen av lärarna trodde var svåra för dem. Av adjektiven 

var det komplicerade och traditionella som eleverna markerade. Dessa två ord är exempel på 

akademiska ord (Järborg, 2007:87). 

Eftersom det är fastslaget att man behöver förstå 95 % av en text för att läsningen ska 

fungera (Lindberg, 2007:34) krävs information om bristen på ordförståelse hos elever med 

svenska som andraspråk. Alla lärare behöver få mer kunskap om dessa elevers språk-

utveckling för att skolan ska bli likvärdig för alla elever. Kunskapen hos lärare om elevernas  

bristande ordförståelse är ojämn. Bäst kunskap har läraren i svenska som andraspråk, men 

denna lärare möter inte eleverna i historia. Därför är en slutsats av mitt arbete att skolan 

behöver medvetandegöra alla ämneslärare om det behov av hjälp med ordförståelse som 

elever med svenska som andraspråk faktiskt har. Lärare i svenska som andraspråk behöver ta 

ett steg fram i arbetslaget och ställa sin kompetens till förfogande för övriga lärare. 

En annan slutsats är att lärare i historia och andra ämnen behöver samarbeta med lärare i 

svenska som andraspråk och modersmålslärarna för att skapa bästa tänkbara språkliga miljö 

för elever som har svenska som andraspråk.  

Naturligtvis finns det alltid individrelaterade skillnader hos eleverna. Faktorer som 

påverkar är när de kom till Sverige, vilket språk föräldrarna och eleverna talar, om de är 

tvåspråkiga eller inte, i vilka kompiskretsar de umgås, om de deltar i svensktalande aktiviteter 
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på fritiden, om de har svenska kompisar och om de är språkbegåvade eller inte. Andra 

faktorer är hur deras allmänna begåvning ser ut, hur föräldrarnas socioekonomiska bakgrund 

ser ut och vilken typ av skolgång de har med sig från sitt hemland, vilken skola de går i, osv.  

Listan kan göras längre. Om dessa faktorer har jag inga data i min undersökning. 

Undersökningen är dessutom gjord på en liten grupp med sjutton elever med svenska som 

andraspråk där de individuella skillnaderna blir tydliga. 

Min studie visar att lärarnas kunskaper om ordförståelse hos elever med svenska som 

andraspråk måste förbättras. Läsförståelsen är nyckeln till ämnesstudier och om vi vill ha en 

likvärdig undervisning så behöver inte bara utbildade svenska som andraspråkslärare ha 

kunskap om dessa elever. Det behövs det alltså en rejäl satsning på kompetensutveckling hos 

alla lärare, eftersom alla ämneslärare i dagens svenska skola också blir lärare i svenska som 

andraspråk. Det är så den svenska skolverkligheten ser ut. 

För att vara självkritisk vill jag slutligen nämna att om jag skulle göra om undersökningen 

skulle jag först ha gjort en provomgång med ordkunskapstestet och gjort den med ett fåtal 

elever för att se att den fungerade, innan jag genomförde hela ordkunskapstesten.  

Jag ville att eleverna skulle använda texterna när de svarade på vad orden betydde, och jag 

kan se på svaren att de inte alltid har gjort det. Dessa felkällor i undersökningen kunde jag ha 

eliminerat genom att själv genomföra ordkunskapstesten i alla klasser. Det är viktigt för att 

instruktionen ska vara lika till alla informanterna. Faktum är att jag inte hade kontroll över 

hur instruktionen var vid undersökningstillfället eftersom två andra lärare genomförde 

ordkunskapstestet.  

Detta arbete gör att jag ställer mig nya frågor sådana som om modersmålet har någon 

betydelse för hur man tar till sig ett andraspråk. De elever som varit i Sverige kortast tid har 

alla europeiska språk som modersmål, medan gruppen som varit här 4–9 år har övervägande 

språk från utomeuropeiska länder. En annan studie vore att undersöka lärares kunskap om 

undervisning av elever med svenska som andraspråk och utifrån den studera hur lärarna 

bemöter dessa elever. 
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Bil 1 
Utdrag ur Almgren, H, Löwgren A och Bergström, B. 2002. Alla tiders historia Maxi. 
Gleerups förlag. Danmark:Sid 112 
 
”Ståndssamhället 

I likhet med kungarna på den europeiska kontinenten organiserade den svenske kungen en 
krigsmakt med pansarklädda ryttare. I september 1280 hade Magnus Ladulås kallat en rad av 
Sveriges stormän till kungsgården Alsnö som låg i nuvarande Adelsö i Mälaren. Här slöts ett 
avtal mellan kungen och stormännen, Alsnö stadga, som bestämde att de som hade råd att 
ställa upp med tungt rustade ryttare till kungens förfogande skulle befrias från skatt. Alsnö 
stadga skapade alltså adeln eller det världsliga frälset– ordet frälsa betyder befria, dvs. det 
världsliga frälset var de som var befriade från skatt. På 1200-talet uppstod riksrådet som var 
ett slags regering av stormän och biskopar med uppgift att hjälpa kungen styra landet. 
År 1281 bestämdes att all jord som tillhörde domkyrkor och sockenkyrkor också skulle 
befrias från skatt. Klostren fick allmänhet samma privilegier. Kyrkan blev härigenom det 
andliga frälset. 

Under 1200-talet blev det vanligt att kungarna gav privilegier till viktiga handelsplatser 
som på så sätt blev städer. Köpmän och hantverkare hade den ekonomiska och politiska 
makten i städerna. Organisationen med borgmästare och rådmän i stadens styrelse hämtades 
från tyskland. Många tyskar flyttade in till städerna och kom särskilt att dominera Visby, 
Kalmar och Stockholm. 

Den stora majoriteten av Sveriges befolkning var bönder. Till skillnad från förhållandet i 
övriga Europa blev de svenska bönderna inte livegna. Böndernas äganderätt till jorden var av 
olika slag.” 
 
Utdrag ur Nyström, H, Nyström, Ö. 2001. Perspektiv på historien A. Gleerups. Danmark. 
(s 203) 
 
”Hur detta skulle ske var emellertid en komplicerad fråga, vilket en snabb blick på Europas 
karta visar. ”Detta ledde bara till allas krig mot alla”, sade Metternich, som betraktade den 
spirande nationalismen som ett allvarligt hot mot den politiska stabiliteten. Vissa folk, till 
exempel tyskar och italienare, var splittrade i flera olika riken eller småstater. Andra hade 
tvingats sam man i stora, mångnationella välden. Ett typiskt exempel på detta var det 
habsburgska Österrike. Det bestod av ett lapptäcke av olika folkslag - tyskar, tjecker, ungrare, 
polacker, slovener, rumäner, serber, kroater och italienare. Det enda som höll dem samman 
var att de alla löd under den österrikiska kejsaren. I några delar av riket bodde dessa folk- 
grupper var för sig i sammanhängande områden, i andra var de blandade med varandra så att 
språk, seder och religion kunde skifta från by till by. Även Ryssland och Turkiet utgjorde 
sådana mångnationella välden. 

Tanken att varje nation skulle få bilda en egen stat skulle visa sig ha stor livskraft, trots 
motståndet från de traditionella makthavarna. Den sökte sig fram längs två huvudlinjer i 
Europa under 1800-talet. Å ena sidan försökte folk i de mångnationella väldena att bryta sig 
ut och forma egna stater. Å andra sidan ville folk s som levde uppsplittrade i olika riken slå 
sig samman. Det fanns också de som förespråkade ännu större enheter baserade på en bredare 
kulturell eller språklig samhörighet. I öster fanns en rörelse som ville samla alla slaviska folk, 
den så kallade panslavismen. I norr fanns skandinavismen, som ville ena de nordiska  
länderna. 
I många fall kolliderade de olika nationalistiska strävandena med varandra. Skulle exempelvis 
den blandade tysk-tjeckiska befolkningen i Böhmen samlas kring den alltyska kongressen i 
Frankfurt eller den panslavistiska kongressen i Prag? En ny nationalstat kunde nästan 
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ingenstans bildas utan att detta ledde till att en betydande minoritet med annat språk och 
kultur än majoritetsbefolkningen utsattes för diskriminerande behandling.” 
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Bilaga 2 
 

Enkät text 2  

Ordet som ska undersökas 

 

� Jag kommer inte ihåg att jag har sett det här ordet förut 

� Jag har sett ordet men vet inte vad det betyder 

� Jag har sett det här ordet förut och tror att det betyder__________________ 

� Jag kan det här ordet. Det betyder__________________ 

Jag kan använda det här ordet i en mening: (skriv en mening med ordet) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Frågor till eleverna med svenska som modersmål: 

Jag har svenska som modersmål � 

Jag har svenska som andraspråk.  � Modersmål:______________________ 

 

 

 

 

Uppräkning av de ord som testades från text 2: baserade, bilda, blick, detta ledde till, ena, 

enheter, forma, förespråkade, hot, kolliderade, majoritet, minoritet, motståndet, samhörighet, 

ske, skifta, splittrade, strävandena, utgjorde, utsattes och var för sig. 
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Bil 3 
 
Vänligen besvara följande anonymt: 

 

Jag har varit i Sverige i __________år.           Flicka     �          Pojke     � 

 

Jag har________________________som modersmål. 

 

Jag har modersmålsundervisning nu i gymnasieskolan.                 Ja �            Nej � 

 

Jag har haft modersmålsundervisning i grundskolan.                   Ja �            Nej � 

 

Jag har haft studiehandledning* i grundskolan.                   Ja �            Nej � 

 

Jag har studiehandledning* i gymnasieskolan.  Ja �             Nej � 

 

Jag lär mig läxor i historia utantill.   Ja �             Nej � 

 

Jag förstår alltid vad jag lärt mig.   Ja �             Nej � 

 

Min lärare förklarar svåra ord för mig   Ja �             Nej � 

 

Det finns många fler ord än de som läraren förklarar som jag inte förstår Ja �             Nej � 

 

Jag tycker att dessa ämnen är svårast att förstå: 

Naturkunskap � 

Historia  � 

Religionskunskap � 

Samhällskunskap � 

Karaktärsämnen � Ex. Textkommunikation, Medieproduktion m fl. 

 

Vilket karaktärsämne tycker du är svårt att förstå språket:____________________________ 
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* Studiehandledning innebär att en lärare med mitt modersmål hjälper mig att förstå 

innehållet i den svenska undervisningen på mitt modersmål t ex arabiska. 


