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Abstract 
It is unclear how L2 students acquire vocabulary – how is it taught – or wheather it 
can even be taught. In an SSL (Swedish as second language) program for young adults 
the ambition has been to integrate the L2 students’ into the national high school 
(gymnasium) courses as quickly as possible, in order to meet the students’ demands 
for subject education and to challenge them on an appropriate knowledge level. 

Teachers noticed quite early that the course – integrated L2 students seemed to have a 
deeper understanding of words and an easier flow in their speech. The study was 
conducted to map and learn more about the differences in vocabulary with L2 students 
who were integrated in the national L1 programs in several subjects and L2 students 
who have chosen to focus, in an isolated group, on SSL only. How does the students’ 
vocabulary evolve in relation to time?  

The study is based on the vocabulary knowledge scale as the methodological tool and 
Stephen Krashen’s monitor model as the theoretical practice, and in particular the 
input hypothesis and the hypothesis of acquisition and learning in combination with 
Pauline Gibbons’s methodologies in scaffolding. 

In the study the test results of eight SSL students are compared; four of the students 
have chosen to integrate with the L1 classes and four of them have chosen not to 
integrate with the L1 students.  

We will show that students that participate in national “high school” courses on the 
same premises as the L1 students will, through exposure to vocabulary in text books, 
lectures and post scaffolding, learn their vocabulary at a faster and higher rate than 
students who focus on the structural functions and, often non-contextual, vocabulary 
training alone.  
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1 Inledning 

Sent nyanlända elever är enligt Skolverket (2008:6ff) de som kommer till Sverige under sin 

skoltid till gymnasieskolan. Ofta är de inte behöriga att studera i gymnasieskolans nationella 

eller specialutformade program. Däremot kan de istället bli placerade inom PRIV, program-

inriktat individuellt program, om det ses till individuella behov av anpassad undervisning 

(ibid:6ff). Skolverket menar vidare att får de möjlighet att ”följa undervisningen i någon eller 

några av skolans nationella kurser, kan detta ha positiva effekter och komplettera den 

språkutbildning och introduktion eleven får i det individuella programmet” (Skolverket 

2008:16).  

Ofta talas det om integrering, det gäller inte bara kulturell utan även språklig integrering. 

Denna integrering av sent anlända elever tillsammans med svenska elever tas upp av 

Skolverket (2008) och i den allmänna debatten i media som något mycket viktigt. Skolverket 

menar att när elever hamnar i situationer där de måste göra sig förstådda och där de saknar 

skyddsnät av exempelvis modersmålslärare eller lärare i svenska som andraspråk får de det 

Skolverket kallar för ”språkpraktik” (Skolverket 2008:16). En annan viktig aspekt är att 

eleverna utsätts för språk, eller för de delar av ordförrådet de inte skulle stöta på i det 

ordinarie andraspråksklassrummet. Ofta rör det sig om ämnesord vilka kan vara självklara för 

kommunikation, men lika ofta kan det handla om ord som är nya för både sent anlända och 

svenska elever. 

På en större gymnasieskola i en större svensk stad har man bestämt sig för att möta de sent 

anlända eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt och att försöka sporra eleverna till att 

successivt höja svårighetsgraden i sina studier. Arbetssättet är ämnesintegrerat och eleverna 

börjar tidigt delta i olika nationella gymnasiekurser med målet att de ska klara av att få betyg. 

Till hjälp för detta finns studiehandledare och klasslärare som stöttar eleverna utifrån Gibbons 

(2002) och Lindbergs (2004) modell att stötta språket så att eleverna ska klara av att tillägna 

sig det ämnesspråk de kommer i kontakt med. Modellen beskrivs vidare i Teoretiska och 

metodiska utgångspunkter. Samtliga elever, både integrerade och ej integrerade har samma 

möjlighet till stöd. De elever som deltar i nationella kurser kommer i kontakt med en helt 

annan vokabulär än de elever som inte deltar i gymnasieintegrering. Påverkar detta deras 

ordförråd, lexikon och ordförståelse?  
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Ett mål för skolan är att, vid sidan av när eleverna lär sig det nya språket, ge dem så mycket 

övrig kunskap som möjligt för att rusta dem för framtida arbete och vidare studier. Eleverna 

kommer oftast från länder i konflikt, och deras skolbakgrund har fått avbrytas på grund av 

flykt. Eftersom det svenska skolsystemet enbart validerar slutbetyg och inte enskilda kurser 

har målskolan sett det fördelaktigt att låta eleverna klara av så många kurser som möjligt 

parallellt med sin andraspråksinlärning. Resultatmässigt har dessa elever lyckats bra.  

Den huvudsakliga anledningen till att integrera sent anlända elever i nationella gymnasie-

kurser är att stärka deras modersmål genom att de tillåts använda det. Det är även skolans mål 

att eleverna ska mötas på den nivå som motsvarar deras tidigare kunskaper och att låta dem 

utveckla andra kunskaper än modersmålet.    

1.1 Syfte 
Vi vill utreda om sent anlända elever, det vill säga elever som anlänt under grundskolans 

senare del eller under gymnasietiden, utvecklas språkligt efter att snabbt integrerats i utvalda 

kurser i de nationella programmen. Eftersom vi vet att vissa elever tackar nej till nationella 

kurser med utgångspunkt i resonemanget att de vill fokusera på svenskan ger det oss 

möjligheten att testa båda dessa grupper parallellt och jämföra resultaten. I studien ställs 

därför följande forskningsfrågor. 

• Hur skiljer sig ordförståelsen mellan nyanlända elever som snabbt integreras i 

nationella gymnasiekurser från elever som tackar nej till nationella kurser? 

• Hur utvecklas elevernas ordförråd utifrån de två faktorerna: tid i svenska skolan och 

integration eller inte integration  i nationella gymnasiekurser?  

2 Studiens disposition 

Studiens första del tar upp tidigare forskning inom ämnet och ämnen som knyter an till 

studien, både sociologiskt, pedagogiskt och språkvetenskapligt. Vi tar upp forskning ur ett 

historiskt perspektiv tillsammans med skolsituationen för elever med invandrarbakgrund. 

Därefter presenteras forskning om läsning och ordförrådsträning. Vidare redogör vi för forsk-

ning om tillägnade, lärande och olika typer av inflöden. Stephen Krashens monitormodell 

beskrivs med fokus på inflödeshypotesen och hypotesen om tillägnande och lärande. Efter en 

teoretisk genomgång av monitormodellen ger vi en beskrivning av begreppet scaffolding.  
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I Metod och material beskrivs The vocabulary knowledge scale. Detta är det test vi använder 

för att göra en kvalitativ bedömning av elevernas ordförråd. Vi beskriver testet utifrån ORDil 

- En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år, som 

det beskrivs av Inger Lindberg (2007). Fokus ligger på Paribakht & Wesches (1997) 

beskrivningar av testverktyget vocabulary knowledge scale och de trettio ord som ingår i 

testet. Orden presenteras med motiveringar varför vi valt dem. Hur vi gått till väga för att 

analysera resultatet beskrivs även där. Vi presenterar de åtta informanterna från IVIK med 

skolbakgrund, modersmål, nivå i engelska och vilka kurser de läser.  

I Resultat och analys beskriver vi den genomsnittliga skillnaden mellan två elevgrupper och 

jämför dem med kontrollgruppen av L1-elever. L1-elever är de elever som har svenska som 

sitt modersmål och L2-elever är de som har svenska som sitt andraspråk. Vi jämför elevpar 

var för sig för att undersöka eventuella skillnader i elevernas ordförståelse mellan de elever 

som läser tillsammans med elever på nationella kurser och de som inte gör det. I studien tar vi 

hänsyn till tidigare skolbakgrund och framför allt om vi kan påvisa om nivå i engelska har en 

påverkan.   

I diskussionen tar vi upp de resultat som framkommit. Vi diskuterar vikten av integration med 

elever i nationella program för sent anlända elever och drar slutsatser kring läsning, inflöde 

och förvärv av ordförråd.  

3 Bakgrund 

De flesta sent anlända elever som kommer under gymnasietiden hamnar oftast i en IVIK-

klass, individuellt program – introduktionskurs för invandrare (Skolverket 2008:4). Dessa sent 

anlända elever har ofta olika skolbakgrund. En del har aldrig gått i skolan, några har gått 

några år och en del har läst hela tiden i sitt hemland. Detta gör det extra viktigt för skolan att 

göra en pedagogisk kartläggning för att utreda vilka ämneskunskaper eleverna har så de kan 

ges stöttning i sin kunskapsinhämtning på rätt nivå (Skolverket 2008:6). Detta stöder även en 

undersökning gjord av Myndigheten för skolutveckling. Den påvisar att eleverna skulle nå 

längre om hänsyn togs till varje elevs individuella behov utifrån förkunskaper, intressen, 

varierande undervisningstid och ämnesundervisning (Myndigheten för skolutveckling 

2005:8f). Ofta får dessa elever endast undervisning i svenska/svenska som andraspråk och 

matematik, men en del gymnasieskolor erbjuder också undervisning i andra ämnen 

(Myndigheten för skolutveckling 2006:42).  
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3.1 Forskningsöversikt  
I forskningsöversikten tar vi upp forskning kring tvåspråkiga elevers skolsituation. Vi 

beskriver även forskning kring tillägnande av ordförråd och L2-elever samt redogör för de 

teorier vi använt i studien.  

3.1.1 Forskningshistorik 

Enligt Paribakht & Wesche (1997:174) har ordförrådsforskning kring L2-elever under nästan 

hela L2-ämnets tid varit ett åsidosatt ämne, men under mitten av nittiotalet började detta upp-

märksammas. Det är dock fortfarande mycket oklart hur L2-elever tillägnar sig sitt ordförråd 

eller hur det bäst kan undervisas. Paribakht & Wesche (1997) tar upp undersökningar gjorda 

inom L1-elevers språkutveckling, de visar att läsning över en längre tidsperiod leder till en 

utvidgning av ordförrådet. De visar på att läsning ofta står för det mesta av 

ordförrådstillägnande bortom de första 6000 orden inom det dagliga muntliga språket. Inom 

L2-forskning är det tidigare nämnt mycket lite om att stora läsprojekt är mer effektiva än 

traditionell systematisk ordkunskapsundervisning vilken bygger på icke kontextuella övningar 

(ibid:174). Coady (1997b:274) menar att en anledning till att detta har blivit ett förbisett 

ämnen är att många lärare anser att det är lättare att lära sig ord än vad det är att lära sig 

grammatiken, han menar även att träning av ordförrådet dessutom har en lägre status än 

grammatikövningar.    

3.1.2 Organisation av andraspråks- och ämnesundervisning 

Bergman et al. (1992:67) menar att en vanligt förkommande skolsituation för L2-elever i 

grundskolan och på gymnasienivå är att de under andraspråksundervisningen endast arbetar 

med att öva den grundläggande svenskan under en lång tid. Ofta används inte krångligare ord 

än de vanligt förekommande i vardaglig undervisningen. Detta hjälper inte L2-eleverna till 

den kunskapsinhämtning som krävs för samhälls- eller naturkunskapsämnen. Det man oftast 

gör för dessa elever är att sätta in mer av samma sorts undervisning och hoppas att det ska ge 

tillräckligt mycket så att de kommer ifatt. ”När eleven jobbat sig upp en bit i svenska har 

kamraterna i klassen för längesen sprungit om honom” (ibid:67). 

Dessa två figurer visar hur undervisning för nyanlända och språksvaga elever ofta går till och 

hur den borde gå till i en bra skolsituation. 
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Figur 1a och b: Vanligt förekommande och önskad modell för språk respektive ämnesinlärning. 1a är vanlig 
modell för andraspråk och kunskapsinlärning. 1b är önskad modell för andraspråk och kunskapsinlärning 
(Bergman et al. 1992:68). 

 

3.1.3 Inflöde, förvärv och läsning 

Enligt Nation (1990:16) delas ordförrådet upp i fyra olika grupper. Grupperna täcker enligt 

honom olika procentsatser av innehållet av en text i en genomsnittlig bok. Vidare påstår 

Nation & Newton (1997:239) att den första kategorin är frekventa eller vanliga ord, vilka är 

beräknade till omkring 2000 huvudord och de täcker enligt dem 87 % av orden i en 

genomsnittlig text. Den andra kategorin i deras beräkning kallas akademiska ord. Orden är 

omkring 800 och ska täcka 8 % av orden i en genomsnittlig text. Redan med dessa 2800 

huvudord menar Nation och Newton att man ska ha förståelse för 95 % av innehållet i en 

genomsnittlig text. Den tredje kategorin kallar de teknisk vokabulär eller fackspråk. Dessa ord 

är ofta begränsade till en specifik yrkesgrupp, exempelvis det språk två läkare använder då de 

diskuterar en patient. Denna kategori består av ca 2000 ord och de täcker 3 % av en 

genomsnittlig text. De menar dock att varje grupp har ett eget fackspråk vilket innebär att 

denna kategori egentligen är större än bara 2000 ord. Den sista gruppen ord de definierar är de 

ovanliga orden, vilket är den största gruppen på omkring 123 000 ord. Dessa ord täcker dock 

enligt dem enbart 2 % av orden i en text (ibid: 239). 

För att få en mer överskådlig bild av uppdelningen ställer de upp följande tabell för att 

illustrera ordförrådets indelning. 

S
pr

åk
ni

vå
 

Ämnesteoretisk nivå 

X Elev på  

förstaspråksnivå med  
goda omvärldskunskaper  

X Elev på nybörjarnivå 

Andraspråks- 
undervisning 

Ämnesundervisning 

S
pr

åk
ni

vå
 

Ämnesteoretisk nivå 

X Elev på  

förstaspråksnivå med  
goda omvärldskunskaper  

X Elev på nybörjarnivå 

  

Ämneslärare + svenska som 
andraspråk, modersmål 

Fig.1a Fig.1b 
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Tabell 1: Ordförrådsindelning. (efter Nation & Newton 1997:239) 

Kategori Antal ord text täckning i % 
Vanliga ord                2 000    87 % 
Akademiska ord                    800    8 % 
Fackspråk                 2 000    3 % 
Ovanliga ord              123 000    2 % 
Totalt              127 800    100 % 
 

För att eleverna ska få en så gynnsam läsning och ett bra inflöde som möjligt har Nation & 

Coady (1988:98) forskat kring olika metoder att lära in ett ordförråd. De menar att 8  till 17 % 

kan vara okända ord för att eleverna fortfarande ska förstå texten så pass bra att det räcker för 

att kunna skapa sig en uppfattning av det okända ordets betydelse. Detta visar att kontexten 

spelar en relativt stor roll. 

Att tillägna sig ett ordförråd genom enbart en kontext ger dock enligt Nation & Coady 

(1988:101) inte en fullständig förklaring till ordförståelsen eftersom djupförståelse och 

breddförståelse om ordet saknas när de bara ser det i en enda kontext. De menar även att det 

finns en risk att elever inte lär sig ordet på grund av att han/hon lyckas förstå textens innebörd 

utan att ha förstått det enskilda ordets betydelse. 

I en uppskattning av Nation & Coady (1988:183) visade det sig att eleverna lärde sig mellan 

10 och 15 % av de okända ord de ställdes inför. De menar att det kan uppfattas som en relativt 

låg siffra men med tanke på hur många tusen okända ord en elev kommer i kontakt med så är 

blir det totala antalet ord högt. Vidare menar de att en elev lär sig en omfattande del av 

språket även om de inte lyckats beräkna hur stor delen är.  

Enligt Nation & Coady (1988:103f) beräkningar gissar sig elever helt korrekt fram till 60 % 

av de okända orden i en text och högpresterande L2-elever korrekt gissar sig fram till mellan 

85 och 100 % av de okända orden i en text. 

Coady (1997a:225) menar att L1-barn tillägnar sig genom imitation ett ordförråd som består 

av ca 3000 ord och därefter inhämtas den absolut största majoriteten från läsning. Vidare 

menar han att det dokumenterats att barn kan lära sig omkring femton ord per dag genom 

direkta instruktioner vilket inte motsvarar den stora tillväxten i många elevers ordförråd under 

skoltiden.  

Om man enligt Nagy et al. (1985:235) räknar mycket lågt kan man säga att barn lär sig ca 600 

ord per år, i mer extrema beräkningar talas det enligt dem om upp till 5000 ord per år. I de 
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studier de har genomfört lutar bevisen mot att ordförrådstillväxten hos barn i skolåren 

överensstämmer mer med de högre siffrorna. Vidare är det enligt Nagy & Herman (1985:17) 

tydligt att kontextlös ordförrådsträning inte leder till någon större ökning av ordförrådet. De 

menar dock att det är viktigt att denna vetskap inte leder till en negligerande attityd till 

ordförrådsträning. Enligt Coady (1997a:227) bidrar nöjesläsningen till att öka elevernas 

kapacitet i läsning och skrivning, speciellt skrivning.  

Paribakht & Wesche (1997:187ff) påvisar i en studie att elever med ett annat modersmål, som 

läser akademisk litteratur för ämnesinlärning, får tillgång till ett större ordförråd samt ett 

större djup. Detta överensstämmer i stort med Krashen & Terrel (1983:156) de menar att vi 

tillförskansar oss vårt ordförråd genom läsningen och även genom samtal, elevers fokus ligger 

då inte på ordförråd och ordkunskap utan på kommunikation. Men Coady (1997a:227) riktar 

även kritik mot Krashens och Paribakht & Wesches studier. Coady menar att kontrollgrupper 

inte fått något utrymme i studierna och att det därför inte finns några bevis för att eleverna lärt 

sig bättre än övriga, det kan bara konstateras att de lärt sig genom nöjes- och akademisk 

läsning. Coady ifrågasätter även om L2-elever har ett tillräckligt ordförråd för att över 

huvudtaget klara av läsning (ibid:227).  

Ämneslärare ifrågasätter ofta nyanlända elevers språkförmåga och menar att elever med ett 

litet ordförråd inte klarar av att läsa ämnet. Ett motargument till detta finns hos Nation 

(1990:16) han menar att ett ordförråd bestående av de omkring 2000 mest frekventa orden 

täcker 87 % av innehållet i en genomsnittlig text vilket ska räcka till att tillägna sig innehållet 

i en grundläggande text (ibid:16). Här behöver dock ordförrådet kompletteras med ämnesord. 

Ordförrådet är dock bara en av flera viktiga aspekter av skolspråket.  

Lindberg (2006:92) tar upp en undersökning av Qian & Schedl (2004) där de har undersökt 

förhållandet ordkunskap och läsförståelse. De kom fram till att ordförrådets djup respektive 

bredd spelade stor roll för läsförståelsen. Det är särskilt viktigt att ha kunskaper om närliggan-

de ord, synonymer och om frekventa ordkombinationer, kollokationer. Taube (2000:60) tar 

upp det faktum att kunna avkoda ord rätt på en automatiserad nivå är nödvändigt för att få en 

någorlunda god läsförståelse. Andra viktiga faktorer är: skapande av ordförråd genom 

erfarenheter från omvärlden, förtrogenhet med skriftspråket samt att med förståelse kunna 

”läsa på, mellan och bortom raderna”. Eftersom mycket information inte står i texten utan 

mellan raderna, är det viktigt att kunna dra slutsatser utifrån egna erfarenheter och upplevelser 

(Ibid:60). 
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Det går enligt Lindberg (2006:104) inte att utifrån ett vokabulärtest få en fullständig bild av 

elevers skolrelaterade språkfärdigheter, men det finns ett stort samband mellan läsförståelse 

och ordförråd. 

3.1.4 Språk i klassrum och läroböcker 

Ladberg (2000:165) menar att språket byggs från en yta eller en bas, vilket är anpassat för det 

vardagliga samtalet med familjen och med kompisar. Detta innebär att lära sig de enskilda 

ordens bokstavliga och konkreta betydelse och när eleven kommer in på djupet kommer 

förståelsen för olika nyanser. Detta är mycket viktigt menar Ladberg: ”Det finns inga 

skolämnen som är befriade från språk. Risken är att en elev inte förstår, eller missförstår, en 

text eller en instruktion finns ständigt i skolan, inte bara i de ämnen som vi vanligen tänker på 

som språkliga” (ibid:165). 

Enligt Ladberg (2000:167) är det extra svårt att förstå sammansatta ord i en text. Ord och 

uttryck om skogsbälte eller komma på efterkälken är svåra att dechiffrera för elever som inte 

har svenska som förstaspråk. Schleppegrell (2006:51f) menar att språket i läroböcker och 

undervisning ofta är onödigt tillkrånglat och ytterligare försvårar inlärningen för andraspråks- 

och minoritetsspråkselever.    

Lindberg (2006:84f) tar upp att vid skolarbete krävs det ett ordförråd anpassat för att 

användas som ett tankeredskap för att tillägna sig och utveckla sina kunskaper. Lindberg 

hänvisar till nordamerikansk forskning gjord av Thomas & Collier (1997). De menar att det 

kan det ta upp till 10 år för en andraspråksinlärare att utveckla skolrelaterat språkbruk vilket 

krävs för studier på högre nivå som grundskolans senare år och på gymnasienivå. Därför är 

det viktigt att skilja på vardagsspråk och skolspråk när vi gör bedömningar av vad eleven kan. 

Eftersom det inte finns språktest för att mäta graden av språkfärdigheter av skolframgång 

”förespråkas s.k. evidensbaserade bedömningsinstrument, dvs. språktest som baseras på det 

språk som eleverna möter och själva förväntas använda i olika ämnen i skolan” (ibid:84f). 

Detta innebär att vid framställning av test använda sig av relevanta ord i de ämnen som 

eleverna läser, att testa olika ”dimensioner av den lexikala kompetensen” hos eleverna 

(Lindberg 2006:83). Lindberg menar vidare att utvecklingen av ett skolrelevant språk inte 

sker utan goda pedagoger med tillgängliga modeller för inlärning. Tyvärr har ofta flerspråkiga 

elever begränsade möjligheter till att utveckla detta språk utanför skolan. Det finns fler 

faktorer att ta hänsyn till när det gäller andraspråkselevers språksvårigheter, hur lång tid de 

studerat på språket, inlärning av det nya språket och om modersmålet eller ett annat språk i 
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hemmet är närbesläktat med andraspråket eller inte (ibid:83).  

4 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

I detta avsnitt förklarar och avgränsar vi de olika begrepp vilka används inom studien. I 

studien stödjer vi oss på monitormodellen som grundades av Stephen Krashen (1978) och 

scaffolding som främst beskrivs av Pauline Gibbons (2002). 

4.1 Monitormodellen  
För stöd i vår studie så utgår vi ifrån Krashens (1978) monitormodell. Monitormodellen är en 

teori som bygger på följande fem olika hypoteser: 

1. Hypotesen om tillägnande och inlärning. 
2. Monitorhypotesen. 
3. Hypotesen om inlärningsordning. 
4. Inflödeshypotesen. 
5. Hypotesen om det affektiva filtret. 
 

Vi har valt att utgå från två av dessa: hypotesen om tillägnande och inlärning och 

inflödeshypotesen. Eleverna i studien undervisas inte i språk utan de deltar i nationella kurser 

till exempel: företagsekonomi, fysik, psykologi, teknikutveckling och företagande och teknik, 

människa och samhälle. De får enbart undervisning i ämnet de läser genom föreläsningar, 

laborationer, övningar och läsning ur läroböcker. Om eleverna tar in språk genom dessa 

moment kan man förutsätta att det handlar om förvärv eller tillägnade och inte lärande. 

Termen förvärv eller tillägnande kommer från engelskans acquisition eller som Nagy & 

Herrman (1985:17) skriver, accidental learning. Det innebär att man lär sig eller tar till sig 

något som inte var huvudavsikten att lära eller ta till sig.  

4.1.1 Hypotesen om tillägnande och inlärning 

Krashen (2002:1) tar upp språkförvärv för L2-elever likt en process påminnande om den när 

små barn tillägnar sig sitt förstaspråk. Den kräver en meningsfull interaktion med målspråkets 

naturliga kommunikation och att det byggs från förståelse av korta enkla meningar där eleven 

kan förstå och sen bygga vidare. Vidare menar Krashen (2002:2) att den som tillägnar sig 

språket inte behöver vara medveten om de regler språket bygger på. Han tar upp att 

självrättning och rättning av andra skapar en känsla för grammatiken. Andraspråksinlärningen 

följer en relativt stabil ordning i hur själva förvärvet går till (Krashen 1978:1) men Krashen 

redogör inte för i vilken ordning varken förvärv eller inlärning går till. Krashen (2002:2) 
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skiljer på lärande och förvärv, detta kallar han för formellt eller informellt. Genom att skilja 

på de språkliga delarna kan man lära in de grammatiska strukturerna, men ordförrådet, vilket 

stoppas in i den grammatiska strukturen, tillägnar sig inläraren genom ett naturligt inflöde.  

Krashen (från Abrahamsson 2009:116) anser att förvärvat språk går genom en så kallad 

language acquisition device (LAD)1 som bygger på en mentalistisk bild att alla har någon 

form av LAD även om L2-elevernas inte är likadan hos barn som lär sig sitt modersmål 

(ibid:116). Krashen (1982:10) drar paralleller till den process där barn lär sig språk, men han 

gör ingen skillnad på L1 och L2 processmässigt. Han menar att den grundläggande 

grammatiken inte är något man behöver lära in utan något vi får genom en känsla för den. 

Detta gäller dock enbart den grundläggande inre grammatiken likt den hos ett barn (ibid:10).  

För att förklara hur själva processen fungerar använder sig Krashen (1982:16) av en figur där 

han illustrerar steg för steg hur själva tillägnandet går till.  

 
Figur 2: Översikt av monitormodellen. (efter Krashen. 1982:16). 

Abrahamsson (2009:122) utvecklar Krashens modell och menar att efter utflödet kan pilarna 

”loopas” tillbaka till begripligt inflöde genom samtal (ibid:122) och genom scaffolding, 

begreppet beskrivs vidare i kap. 4.1.3. Här kan vi dra paralleller till eleverna i studien vilka 

deltar i nationella kurser. De deltar i föreläsningar och läser läroböcker för att förstå ämnet. 

De får då ett inflöde som behandlas och vissa delar skulle då stanna i minnet som förvärv 

vilket gör att nästa inflöde skulle få en bredare grund att bygga vidare på. Detta kräver dock 

att eleverna har en förståelse för de grundläggande orden för att kunna läsa en text. Som vi 

tidigare har nämnt i kapitel 3.1.3 menar Nation (1990:16) att vi har ett grundläggande 

ordförråd vilket täcker vardagliga samtal och ca 87 % av en genomsnittlig text. Detta 

                                                

1 Enligt Abrahamsson (2009:39) kommer Language acquisition device från Noam Chomskys nativistiskateori. 
Han menar att alla är genetiskt utrustade med denna ”språkinlärningsutrustning”. Det är denna utrustning som 
ger barn möjlighet att veta vilka språkliga operationer de kan utföra. 

Begripligt 
inflöde 

Affektiva filtret 

Language 
Acquisition 
Device (LAD) 

Förvärvade kunskaper Utflöde 

Inlärda kunskaper 

(Övervakning) 
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grundläggande ordförråd består av ca 2000 ord. Det är därför viktigt att eleverna som deltar i 

dessa nationella kurser är bekanta med en stor del av dessa ord för att tillägnande ska kunna 

ske. 

4.1.2 Inflödeshypotesen  

Eleverna i studien blir alltså utsatta för ”meddelanden” på en nivå som är något högre än 

deras egna språkliga nivå. Det motsvarar den exponering som Krashen (1985:2) beskriver i 

inflödeshypotesen.. Han menar att eleverna rör sig från sin nuvarande interimspråksnivå mot 

i+12, vilket kan beskrivas som nästa nivå i inlärningsordningen när det gäller att förstå 

inflödet. Även i+2 kan fungera (ibid:2). Abrahamsson (2009:261) menar att inläraren kan 

tillägna sig sådant som är en del av ett yttrande eleven kan förstå, även om eleven inte förstår 

samtliga ord, här ger alltså inflödet upphov till tillägnande.  

I en förlängning av inflödeshypotesen tar Gass (1997:5) upp tillägget intake eller intag. Hon 

menar att inflödet processas genom en psykolingvistisk process, där informationen matchas 

med tidigare kunskaper och bakgrunden av grammatiska färdigheter. Kunskaper generalise-

ras, minnesbanor skapas och kunskap befästs i minnet (ibid:5). 

4.1.3 Scaffolding 

Scaffolding översatt till svenska betyder stöttning eller byggnadsställning. Flera forskare har 

under åren tidigare tagit upp begreppet scaffolding. Wood et al. (1976) var de första att 

använda sig av uttrycket scaffolding i sin studie kring hur barn och föräldrar talar med 

varandra. Bruner (1978:19) beskriver scaffolding som ”… the steps taken to reduce the 

degrees of freedom taken in carrying out some task so that the child can concentrate on the 

difficult skill she is in the process of acquiring” (ibid:19). 

Scaffolding som en arbetsmetod beskriver Gibbons (2002) i sin bok Scaffolding Language - 

Scaffolding Learning, Stärk språket stärk lärandet: språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 

för och med andraspråkselever i klassrummet (2006). Hon har utvecklat sin språkteori utifrån 

bl.a. Hallidays (1975) forskning kring systemisk funktionell lingvistik. Processen i form av 

tillfällig stöttning bygger på att eleven ska klara uppgiften med stöd för att senare kunna klara 

av att utföra sina uppgifter framgångsrikt på egen hand och kunna gå vidare till nya kunskaper 

                                                

2 Enligt Abrahamsson (2009:120f) står ”i” för den nivå som eleven vid tillfället befinner sig på, 
interrimspråksnivå är mer eller mindre metaforiskt för elevens nuvarande nivå. Vidare menar han att ”1” står för 
en nivå som ligger en liten bit över eleven eller inlärarens nuvarande nivå. i+0 står då för samma nivå som 
eleven och i+1,2,3 står då för nivåerna över. 
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(Gibbons 2006:29). Hedeboe & Polias (2008:16f) tar upp liknelsen med det engelska scaffold/ 

byggnadsställning. Det kan jämföras med det tillfälliga stöd elever får under uppbyggnaden 

av nya kunskaper som ett hus med byggnadsställning runt om. När de lärt sig behärska det 

nya tas byggnadsställningen bort och byggs upp igen när de behöver stöd för nästa steg i sin 

språkutveckling. Stöttning handlar enligt Gibbons (2006:29f) om hur vi lärare kan arbeta 

språk- och kunskapsutvecklande med vår undervisning för eleverna så att de kan utveckla sina 

färdigheter till att nå en högre nivå i sina kunskaper och förståelse i alla ämnen. Hammond 

(2001:16f) har undersökt kombinationer av litet/stort lärarstöd och stor/liten utmaning hos 

elever. Liten utmaning och litet stöd leder till bristande motivation hos elever, de lär sig inte 

mycket och blir lätt uttråkade. Får de liten utmaning och stort stöd upplever de en trygghet 

men det är inte det optimala sättet att lära sig mycket på utan det är genom höga förväntningar 

och stort stöd som är den optimala inlärningsprocessen sker (ibid:16f). 

5 Metod och material 

Här tar vi upp de för studien grundläggande arbetssätten, urvalen och avgränsningarna. 

5.1 Metod och tillvägagångssätt 
The Vocabulary Knowledge Scale är ett kvalitativt testverktyg (Lindberg 2007:48) vilket 

mäter passivt och aktivt ordförråd i en femgradig skala med kraftigt stigande poängbedöm-

ning. Den femgradiga skalan kombinerar ”självskattning” och dokumenterande prövning. 

Skalan går från okunnighet om ordet via igenkänning till att ha en idé om vad order betyder. 

Dessa tre första steg, undantag steg 1, betecknas passivt ordförråd. Härifrån går skalan från att 

kunna ordets betydelse till att demonstrativt kunna sätta betydelsen i en kontext och aktivt 

kunna använda ordet (Paribakht & Wesche 1997:179). 

Eleverna ges i testet ett antal målord där de, i lägre nivåer, uppskattar sina kunskaper om varje 

ord för att senare i skalan visa på aktiv kunskap om målordet. Poängbedömningen sker efter 

en stegrande skala, det vill säga svarar man på frågan på nivå tre så får eleven tre poäng, plus 

poängen för tidigare nivåer. En fråga besvarad på nivå 1 ger ett poäng, nivå 2 ger två poäng 

plus ett, alltså tre poäng. En fråga korrekt besvarad på samtliga fem nivåer ger 15 poäng. 

Detta för att ökningen skall ske i en sådan takt att man tydligt kan se den. (Paribakht & 

Wesche 1997:179f).  
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Självskattnings-
nivåer  
 
Nivå 1 
 
 
 
Nivå 2 
 
 
 
Nivå 3 
 
 
 
Nivå 4 
 
 
 
Nivå 5 

Möjlig 
poäng 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

Nivåernas betydelse 
 
 
Ordet är helt okänt. 
 
 
 
Ordet är bekant men 
betydelsen okänd. 
 
 
Ordet är bekant och eleven 
tror sig veta betydelsen 
 
 
Eleven kan ordet och kan ge 
en synonym eller ge ordet på 
sitt modersmål. 
 
Eleven kan ordet och kan 
semantiskt korrekt använda 
det i en egen mening. 

 
Figur 3: Vocabulary knowledge scale, poäng, kategorier och betydelser  
(Paribakht & Wesche 1997: 181 och Lindberg 2007:48). 

 

Paribakht & Wesche (1997:180) menar att för att frågan ska bedömas korrekt på nivå 5 ska en 

fullständig mening presenteras där ordet används i en korrekt kontext. Ordet kan böjas men 

det måste alltid göras i en grammatiskt korrekt form. Till exempel får ordet springa inte böjas 

springde. Ordet ska alltså användas både semantiskt och grammatiskt korrekt, även om 

meningen i övrigt tillåts innehålla grammatiska felaktigheter. 

I en beräkning från 1992, där 93 elever deltog, testades och omtestades verktyget på ett engel-

ska som andraspråksprogram. Där kunde man räkna ut en validitet på Vocabulary knowledge 

scale. Resultatet .89 i Pearsons korrelation, vilket motsvarade en validitet på 89 %, visade att 

testverktyget gav acceptabelt pålitliga svar (Paribakht & Wesche 1997: 180). 

I Paribakht & Wesches (1997) studie exkluderades franska kognater, alltså ord som på två 

eller flera språk har samma betydelse, efter att en ej namngiven fransk flerspråkighetsforskare 

hade ansett att kognater är lättare för tvåspråkiga elever att lära. Vi har valt att använda oss av 

ett antal kognater i testet eftersom Paribakht & Wesches (2010:51) menar att igenkännandet 

av kognater är till stor hjälp i inlärningen av ordförrådet. Några av kognaterna är analys, 

budget, design m.fl.  
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5.1.1 Orden i Vocabulary knowledge scale 

Till Vocabulary knowledge scale, har vi valt ut trettio ord. Vi valde ut orden utifrån kurs-

litteratur i ämnena och orden är frekvent förekommande i litteraturen. De är indelade i fyra 

olika grupper och de kan även passas in i två olika huvudkategorier. Den ena kategorin är mer 

allmänna ord vilka inte hör ihop med något specifikt ämne, även om de kan vara frekventa 

inom t.ex. matematik, samhällskunskap och skolans övriga kärnämnen. Den andra kategorin 

kan vi klassa till genreord, de är mer knutna till ett specifikt ämne utanför kärnämnena. Grupp 

ett är ord vanligtvis frekventa inom de ekonomiska ämnena. Grupp två är ord vanligen för-

kommande inom ämnesblocket teknik. Grupp tre är ord vanligt förkommande inom de sam-

hällsorienterande ämnena, matematik och övriga kärnämnen. Till sist grupp fyra som enligt 

PISA:S, Programme for international student assessment, senaste ordkunskapstest var ord som 

svenska gymnasieelever har särskilt svårt för (Ålander 2010:35). 

De allmänna orden i testet är: analys, infrastruktur, instruktion, intensiv, kommunikation, 

problem, prolog, resurs, undersökning och utveckling. Dessa ord är enligt oss relativt allmän-

na och återfinns relativt frekvent i samhällsorienterande sammanhang, matematik och övriga 

kärnämnen. Även orden andel, antal, delvis, förmåga och uppenbar kan räknas in i den 

allmänna kategorin men de tillhör en grupp som enligt PISA är svåra för gymnasieelever 

överlag (Ålander 2010:35). 

Ord tillhörande kategorin genreord är indelad i två grupper: ekonomi och teknik. Ekonomi-

orden är: affärsplan, aktie, budget, entreprenör, kalkyl, konsument, målgrupp och produkt. 

Orden klassade till teknik är: design, formgivning, konstruktion, procedur, process, prototyp 

och ritning.  

I testet är ett antal kognater med, närmare bestämt hälften. De ord vi anser vara kognater, eller 

har en liknande motsvarighet på engelska är: analys, budget, design, entreprenör, infrastruk-

tur, instruktion, intensiv, kommunikation, problem, procedur, process, produkt, prolog, proto-

typ och resurs.  

5.1.2 Metod  

Vi använder oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Det kvalitativa synsättet känne-

tecknas enligt Backman (1998) av hur en individ formar och tolkar sin verklighet. Är man 

intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera på eller av att urskilja varierande 

handlingsmönster är en kvalitativ studie att föredra (Trost 2005). En kvalitativ metod kräver 
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även att forskaren är flexibel då det gäller att ändra upplägg under arbetets gång (Holme & 

Solvang 1997). Kvantitativ metod handlar om data, siffror och statistiska beräkningar 

(Denscombe 2009). Vi har valt att använda oss av ett ordtest för att undersöka ordförrådets 

djup i andraspråket. Nackdelen är att resultatet kan vara svårtolkat. Lindberg (2006:89) tar 

upp hur viktig utvecklingen av diagnostiska test är för att kunna kartlägga andraspråkselevers 

skolspråk och detta måste göras utifrån de ämnen de läser i skolan, styrdokument och 

nationella prov. För detta ändamål har vi använt oss av ett kvalitativt test, för att kunna göra 

kvalitativa bedömningar av ordförrådet. Då vi gör beräkningar utifrån resultatet från testet 

kvantifierar vi också. Analysen av testets resultat tas upp under kapitel 6, Resultat och analys. 

5.2 Material 
I detta avsnitt presenteras urval och indelning av informanterna i studien.   

5.2.1 Informanterna 

Eleverna är utvalda från den aktuella skolans IVIK-klasser. Förutom att eleverna i studien har 

delats in i tre grupper har jämförbara par bildats. Elev A1 jämförs då främst med elev B1, 

båda dessa elever ska ha liknande bakgrund, den stora skillnaden är att eleverna ska ha valt att 

delta i nationella kurser eller valt att inte delta.  Den första gruppen är IVIK elever som inte 

integrerats i nationella kurser och denna grupp benämns B(X). Den andra gruppen är IVIK 

elever integrerade i nationella gymnasiekurser, vidare kallas elever från denna grupp A(X). 

Den sista gruppen är elever med svensk bakgrund från tekniska programmets första år och 

benämns kontrollgrupp. Grupperna jämförs i studien som helhet men även individuellt då elev 

A1 och B1 har en liknande skolbakgrund vilket borde innebära att vi lättare kan urskilja ett 

mönster. Ytterligare faktorer som kan spela in är exempelvis motivation, föräldrars 

skolbakgrund, social klass eller orsak till emigration vilket vi inte har haft möjlighet att ta 

med. 

Informanterna presenteras anonymt. Informationen om informanterna innehåller ålder, skol-

bakgrund, nivå i engelska och vilka nationella kurser de läser. Vi har valt att redovisa 

elevernas nivå i engelska. Detta är intressant eftersom vissa ord är engelska kognater eller 

internationella ord. Redovisningsskalan bygger på skolans språkliga nivåer 1-7 där steg 5 

likställs med engelska A (EN1201) på gymnasienivå, därav är steg 1 – 4 de steg vilka repre-

senterar grundskolan.   
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Elev A1. 18 år, 9 års skolbakgrund. Engelska steg 3. Ett år i svensk skola. 

Sammanlagt fyra nationella kurser. Elev A1 är även tvilling med elev B1. 

Elev B1. 18 år, 9 års skolbakgrund. Engelska steg 2. Ett år i svensk skola. 

En nationell kurs anpassad i tempo för IVIK-elever. 

Elev A2. 16 år, 7 års skolbakgrund. Engelska steg 3. Ett år i svensk skola. 

Sammanlagt sju nationella kurser. 

Elev B2. 16 år, 7 års skolbakgrund. Engelska steg 1. Ett år i svensk skola. 

En nationell kurs anpassad i tempo för IVIK-elever. 

Elev A3. 17 år, 5 års skolbakgrund. Engelska steg 3. Ett år i svensk skola. 

Sammanlagt åtta nationella kurser. 

Elev B3. 17 år, 9 års skolbakgrund. Engelska steg 5. Ett år i svensk skola. 

En nationell kurs anpassad i tempo för IVIK-elever. 

Elev A4. 20 år, 12 års skolbakgrund. Engelska steg 6. 2,5 år i svensk skola. 

Sammanlagt 18 nationella kurser. 

Elev B4. 20 år 12 års skolbakgrund. Engelska steg 3. 3 år i svensk skola. 

En nationell kurs anpassad i tempo för IVIK-elever samt Matematik B. 

Kontrollgrupp 

Kontrollgruppen består av fyra slumpvis utvalda elever ur teknikprogrammets första år. Klas-

sen i sig är en lokal variant av teknikprogrammet som inom ramen för fördjupning läser 

ekonomiämnena. 

6 Resultat och analys av resultaten  

I resultatet med tillhörande resultatanalys presenteras först grupperna i helhet med genom-

snittstal. Därefter presenteras och analyseras eleverna i par utifrån deras gemensamma förut-

sättningar.   

6.1 Genomsnittligt resultat 
Resultatet av Vocabulary knowledge scale visar en tydlig skillnad på de två grupperna inte-

grerade och ej integrerade. Det genomsnittliga resultatet för de ej kursintegrerade eleverna 

ligger på 106 poäng av 450 medan genomsnittsresultatet för de integrerade ligger på 203,5 

poäng av 450, alltså nästan det dubbla. Variationen på de kursintegrerade har en spännvidd 
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mellan 124 och 325 av 450 vilket lämnar ett spann på 201 poäng. Hos de icke kursintegrerade 

är resultaten mer homogena, där är spännvidden sig mellan 56 och 131 vilket innebär ett 

spann på 75 poäng. 

Jämförelser med kontrollgruppen visar ett genomsnittligt resultat på 328,75 av 450 med en 

spännvidd mellan 250 till 364 vilket ger ett spann på 118 poäng. Vi kan notera att IVIK 

eleven med högst resultat endast ligger 3,75 poäng under genomsnittet hos kontrollgruppen.  

Tabell 2: Fördelning av elevresultat från Vocabulary knowledge scale. 

Resultatfördelning från 
VKS.     
Kursintegrerade 
elever  

Ej kursintegrerade 
elever  Kontrollgrupp  

Elev nr resultat Elev nr resultat Elev nr Resultat 

Elev A1 177 Elev B1 56 Elev nr: K1 250 
Elev A2 124 Elev B2 106 Elev nr: K2 340 
Elev A3 188 Elev B3 131 Elev nr: K3 364 
Elev A4 325 Elev B4 131 Elev nr: K4 361 
Totalt 814 Totalt 424 Totalt 1315 

Genomsnitt 203,5 Genomsnitt 106 Genomsnitt 329 

 

Skillnaden mellan grupperna visar att spännvidden mellan de kursintegrerade och ej kurs-

integrerade ligger på 97,5 poäng. Spännvidden mellan de kursintegrerade och kontrollgruppen 

ligger 125,25 poäng och skillnaden mellan de grupperna är i princip lika stor. Skillnaden 

mellan kursintegrerade och ej kursintegrerade ligger på omkring 100 poäng och mellan kurs-

integrerade och eleverna i kontrollgruppen är även den på något över 100 poäng. Genom detta 

kan vi utläsa att de kursintegrerade eleverna har tagit ett stort steg framåt i sitt ordförråd i 

förhållande till de ej kursintegrerade och närmat sig kontrollgruppen. De kursintegrerade 

eleverna ligger mitt emellan de ej kursintegrerade och kontrollgruppen.  
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Figur 4: Gruppernas genomsnittliga resultat. 

 

Figur 4 visar hur de kursintegrerades resultat förhåller sig till dels de ej kursintegrerade och 

dels till eleverna från kontrollgruppen. Som tidigare nämnts visas det tydligt i figuren hur de 

integrerade eleverna skiljer sig från de ej integrerade. Det visar även hur de har minskat 

avståndet till eleverna i kontrollgruppen.  

6.2 Jämförelse av elevparen 
Här jämför vi elevparen med varandra och undersöker skillnader och likheter i skolbakgrund, 

nivå i engelska och hur lång tid eleven har gått i skola i Sverige.  

Den integrerade eleven i det första elevparet blir då A1, den ej integrerade eleven i elevpar 4 

blir då B4.  

6.2.1 Elev A1 och B1 

Vid jämförelsen mellan elev A1, som läser fyra nationella kurser, och elev B1 är skillnaden 

mellan dem stora trots att de har samma förutsättningar. Utöver det är de även tvillingar. De 

har samma skolbakgrund och lika lång tid i svensk skola. Den enda skillnaden bortsett från 

kursintegrering eller ej kursintegrering är en nivås skillnad i engelska. Elev A1 läser på nivå 

tre, vilket motsvarar ungefär grundskolans år sex-sju och elev B1 läser på nivå ett vilket 

motsvarar år två-tre i grundskolan. Eftersom orden i testet inte förekommer förrän kring steg 5 

bör det inte göra någon skillnad. Trots likheten i skolbakgrund är skillnaden mer än tre gånger 

så stor mellan elev A1 och elev B1, det vill säga att det ger en spännvidd på 121 poäng, en 

skillnad vi bedömer vara stor.  
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Tabell 3: Jämförelse i ordförståelse mellan elev A1 och elev B1. 

Elev A1    Elev B1   

Antal ord besvarade på nivå 1: 6 Antal ord besvarade på nivå 1: 22 
Antal ord besvarade på nivå 2: 5 Antal ord besvarade på nivå 2: 6 
Antal ord besvarade på nivå 3: 10 Antal ord besvarade på nivå 3: 1 
Antal ord besvarade på nivå 4: 3 Antal ord besvarade på nivå 4: 1 
Antal ord besvarade på nivå 5: 6 Antal ord besvarade på nivå 5: 0 
Summa 30 Summa 30 

 

De enskilda resultaten visar att elev B1 har besvarat 22 av orden med: Nivå 1, jag känner inte 

igen ordet. Sex av orden känns igen och är ord som eleven inte vet vad de betyder. Ett ord 

eleven tror sig känna igen redogör eleven betydelsen för på modersmålet och korrektheten har 

kontrollerats av tolk. Detta innebär att en majoritet av orden är helt okända för eleven, medan 

det finns en igenkänningsfaktor på sju av orden, en djupare förståelse finns det bara på ett ord. 

Det ordet eleven klarat på högre nivå är ordet problem, ordet tillhör gruppen allmänna 

samhällsorienterande ord. 

Jämförs detta med elev A1 så känner eleven inte igen sex ord, fem ord känner eleven igen 

men kan inte betydelsen av dem. Tio av orden tror eleven sig veta, tre kan eleven ange en 

synonym eller motsvarighet till på modersmålet och fem ord kan användas kontextuellt i en 

mening. Om vi beräknar frågenivå 4 och 5 till djupare/kvalitativ förståelse, kan vi benämna 

det aktivt ordförråd. Förhållandet mellan eleverna blir då nio ord mot ett. De ord elev A1 har 

klarat på djupare eller kvalitativ nivå är: affärsplan och produkt ur gruppen ekonomiska ord, 

design och ritning ur gruppen teknikord, problem, resurs, undersökning och utveckling ur 

gruppen allmänna ord. Slutligen har eleven klarat av ordet antal ur gruppen ord, som enligt 

PISA var särskilt svåra ord. De sex ord eleven inte kände igen är: budget, entreprenör, kalkyl, 

procedur, intensiv och prolog.   

Eftersom båda ligger på en låg nivå i engelskan går det inte väga in faktorn engelska kognater 

eller internationella ord i skillnaden på elevernas ordförståelse. Efter en översiktlig genom-

gång av ett antal engelska läromedel kan vi konstatera att inga av de förekommande orden 

finns med i något av de läromedel vi undersökt.  
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6.2.2 Elev A2 och B2 

I jämförelsen mellan elev A2 och elev B2 så har den genomsnittliga skillnaden sjunkit 

avsevärt. 124 poäng mot 106 poäng vilket enbart ger en marginell skillnad. Den skillnad vi 

kan påvisa när vi analyserar resultatet är att elev A2 har en större aktiv produktivitet i sitt 

språk. Eleven har lyckats att korrekt använda fyra ord på nivå fem, medan elev B2 enbart 

använder ett ord på nivå fem. 

 

Tabell 4: Jämförelse i ordförståelse mellan elev A2 och elev B2.           

Elev A2   Elev B2   

Antal ord besvarade på nivå 1: 17 Antal ord besvarade på nivå 1: 16 
Antal ord besvarade på nivå 2: 5 Antal ord besvarade på nivå 2: 6 
Antal ord besvarade på nivå 3: 2 Antal ord besvarade på nivå 3: 3 
Antal ord besvarade på nivå 4: 2 Antal ord besvarade på nivå 4: 4 
Antal ord besvarade på nivå 5: 4 Antal ord besvarade på nivå 5: 1 
Summa 30 Summa 30 

 

I den parallella jämförelsen kan vi konstatera att elev A2 marginellt har en större förståelse för 

ord i det högsta produktiva stadiet, nivå fem. Även om detta är en marginell skillnad kan en 

bakomliggande förklaring vara att elev B2 har ett stort intresse för läsning. Eleven tillhör en 

av de elever som läser mest av alla i gruppen, ca en roman i veckan.  

De ord elev A2 har klarat på nivå 4 och 5 är: affärsplan och produkt ur gruppen ekonomiska 

ord, design, process och ritning ur gruppen teknikord, problem och undersökning ur gruppen 

allmänna ord. Eleven har inte klarat av något ord ur gruppen ord som var särskilt svåra för 

gymnasieelever. De sex ord eleven inte kände igen alls är: budget, entreprenör, kalkyl, 

procedur, intensiv och prolog. De 14 ord elev A2 inte kände igen var följande: aktie, budget, 

konsument, formgivning, konstruktion, procedur, infrastruktur, intensiv, instruktion, prolog, 

andel, delvis, förmåga, och uppenbar. 

De ord elev B2 klarade i de djupare och mer kvalitativa nivåerna är: produkt ur gruppen 

ekonomiska ord, procedur och ritning ur teknikorden, problem och resurs ur de allmänna 

orden samt ordet delvis ur de svåra allmänna orden. Detta är ord eleven klarat av att korrekt 

översätta till sitt modersmål. Det är dock enbart ordet problem eleven använt korrekt i en 

mening på nivå 5.  

De båda elevernas steg i engelska skiljer sig men eftersom de båda ligger under steg 5 så kan 
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vi med största sannolikhet betrakta engelskan en ickefaktor i jämförelsen, då orden i testet inte 

förekommer förrän i steg 5.   

6.2.3 Elev A3 och B3 

I jämförelsen mellan elev A3 och elev B3 kan vi finna en tydlig skillnad, 188 mot 131. Det 

rör sig då om en skillnad på över 50 poäng. När vi jämför nivå för nivå är skillnaden större. 

Jämförelsetalet för ord vilka är totalt okända är 5 mot 13. På nivå 3 och högre har dock elev 

B3 fler ord än elev fem med förhållandet 12 mot 16. På den högsta kvalitativa nivån ligger 

dock elev A3 på en högre nivå, förhållandet där är 8 mot 2. 

 

Tabell 5: Jämförelse i ordförståelse mellan elev A3 och elev B3..  

Elev A3   Elev B3   

Antal ord besvarade på nivå 1: 5 Antal ord besvarade på nivå 1: 13 
Antal ord besvarade på nivå 2: 13 Antal ord besvarade på nivå 2: 1 
Antal ord besvarade på nivå 3: 2 Antal ord besvarade på nivå 3: 10 
Antal ord besvarade på nivå 4: 2 Antal ord besvarade på nivå 4: 4 
Antal ord besvarade på nivå 5: 8 Antal ord besvarade på nivå 5: 2 
Summa 30 Summa 30 

 

De ord elev A3 har klarat på djupare eller kvalitativ nivå är: affärsplan, aktie, och produkt ur 

gruppen ekonomiska ord, design och process ur gruppen teknikord, analys, instruktion, pro-

blem och undersökning ur gruppen allmänna ord. Slutligen har eleven klarat av ordet andel ur 

guppen ord som enligt PISA var särskilt svåra för gymnasieelever. De fem ord eleven inte 

kände igen är: formgivning, infrastruktur, prolog, förmåga och uppenbar. 

De ord elev B3 har klarat på djupare eller kvalitativ nivå är inte fler än sex, framgång på testet 

bygger på att eleven känner igen många ord, det finns angivet att tro sig veta nio ord. De sex 

orden eleven kan är: affärsplan, konsument, och produkt ur gruppen ekonomiska ord, eleven 

kan inga av orden ur gruppen teknikord. Eleven kan orden: analys, kommunikation och 

problem ur gruppen allmänna ord. Av orden i gruppen som är svåra för gymnasieelever kan 

eleven inga av dem. 

I jämförelse av skillnad i engelska befinner sig elev A3 på engelska steg 3 och elev B3 på 

engelska steg 5 en förklaring till detta kan vi härröra till de ord elev B3 har besvarat på nivå 3, 

4 och 5. Ordet analys har eleven klarat på nivå 4 den engelska motsvarigheten är analyze och 
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på elevens modersmål, persiska, heter som på svenska analys. Ordet budget vilket är detsam-

ma på engelska, har eleven nått nivå 3. På ordet design och även kommunikation har eleven 

nått upp till nivå 4, här har eleven noterat på raden att design är samma på engelska och på 

kommunikation har det förutom den persiska översättningen skrivits communication. På ordet 

instruktion har eleven nått till nivå 3, här kan vi notera att eleven är den enda av de icke 

kursintegrerade som klarar ordet på nivå tre. Sista engelska kognaten är ordet produkt som 

eleven klarat på nivå 5. De övriga kognaterna eleven har klarat är följande: entreprenör nivå 

1, infrastruktur nivå 1, intensiv nivå 1, procedur nivå 3, process nivå 3, prolog nivå 1, 

prototyp nivå 1 och resurs nivå 3. Det är fem av 15 ord eleven inte har någon kännedom om. 

De tio kvarstående orden har eleven svarat på enligt följande skala: fem ord på nivå 3, tre ord 

på nivå 4 och två ord på nivå fem. De ord där eleven tydligt refererar till engelskan i sina svar 

är design och kommunikation. Av de sex orden eleven besvarat på nivå 4 och 5 är fem ord 

engelska kognater eller internationella ord. 

6.2.4 Elev A4 och B4 

I jämförelsen mellan elev A4 och elev B4 finner vi den största skillnaden, 325 mot 131, en 

skillnad på 194 poäng, en skillnad överstigande den näst högsta elevens totala resultat. När vi 

jämför antalet kurser har vi även här den största skillnaden, hela arton kurser mot en. Detta 

stora kursutbud för elev A4 innebär att antalet timmar i svenska har reducerats för att bereda 

plats för de andra nationella kurserna. Förhållandet klocktimmar svenska mellan elev A4 och 

elev B4 är två mot åtta. 

Tabell 6: Jämförelse i ordförståelse mellan elev A4 och elev B4. 
Elev A4   Elev B4   

Antal ord besvarade på nivå 1: 0 Antal ord besvarade på nivå 1: 9 
Antal ord besvarade på nivå 2: 7 Antal ord besvarade på nivå 2: 11 
Antal ord besvarade på nivå 3: 4 Antal ord besvarade på nivå 3: 4 
Antal ord besvarade på nivå 4: 1 Antal ord besvarade på nivå 4: 5 
Antal ord besvarade på nivå 5: 18 Antal ord besvarade på nivå 5: 1 
Summa 30 Summa 30 

 

I jämförelse av resultaten visar det sig att elev A4 läser ett stort antal kurser vilket borde 

resultera i ett högt inflöde, känner igen samtliga ord men sju av dem finns dock ingen 

betydelse för. Fyra av dem har eleven ingen kännedom om vad de kan betyda. Ett ord finns 

det enbart angivet en översättning till och hela 18 ord har eleven klarat av att producera 

semantiskt korrekta meningar till. Samtliga 30 ord finns på något sätt i elevens ordförråd. 

Förhållandet passivt och aktivt blir 11 i passivt ordförråd och 19 i aktivt ordförråd. Hos elev 
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B4 är nio av de trettio orden helt okända, 11 av orden känner eleven igen men kan inte 

betydelsen av och fyra tror eleven känna till betydelsen av. På fem ord har eleven angett en 

korrekt översättning och på ett har eleven producerat en mening. Förhållandet mellan passivt 

och aktivt ordförråd blir 15 mot sex och nio ord, nästan en tredjedel av orden, är helt okända 

för eleven.  

I en noggrannare beräkning betraktas elev A4 ha följande ord i sitt aktiva ordförråd: affärs-

plan, aktie, budget, konsument och produkt ur gruppen ekonomi ord, design, konstruktion, 

process, prototyp och ritning, ur gruppen teknikord, analys, kommunikation, problem, resurs 

och utveckling från gruppen allmänna ord, antal, uppenbar och förmåga ur gruppen med 

svåra ord. På de arton ord elev A4 besvarat korrekt är: analys, budget, design, kommunikation, 

problem, process, produkt, prototyp och resurs engelska kognater, sammanlagt nio av 18. 

Elev A4 ligger på steg 6 i engelska, detta skulle kunna vara en förklaring, men det finns ingen 

tydlighet i det och med tanke på elevens höga nivå i engelska skulle resultatet eventuellt 

kunna ha varit högre.  

6.3 Översikt av orden och svårigheter i orden 
För att få en bild av hur eleverna presterat på de enskilda orden har vi delat upp samtliga ord i 

fyra grupper. Vi har registrerat elevernas högsta poäng på varje ord efter Vocabulary 

knowledge scales’ femgradiga skala. Detta gör att vi kan få en överblick över hur eleverna 

presterat i de olika grupperna, vilka ord är svårast, och vilka grupper eller kategorier som är 

särskilt svåra för eleverna.  
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Tabell 7: Översikt av poäng och fördelning i grupperna. 

Poängfördelning översikt. Ord och grupper.               
Elever A1 A2 A3 A4 Tot:A B1 B2 B3 B4 Tot: B totalt 

Ekonomiord                       
affärsplan 5 5 5 5 20 1 1 4 3 9 29 
aktie 2 1 5 5 13 1 1 1 1 4 17 
budget 1 1 2 5 9 1 1 3 1 6 15 
entreprenör 1 2 2 2 7 1 1 1 1 4 11 
kalkyl 1 1 3 2 7 1 1 1 2 5 12 
konsument 3 1 2 5 11 2 2 5 2 11 22 
målgrupp 3 3 2 2 10 1 3 3 4 11 21 
produkt 4 5 5 5 19 2 4 5 4 15 34 
  Sammanlagt i gruppen 96 Sammanlagt i gruppen 65 161 
Teknikord                       
design 5 4 4 5 18 2 1 3 4 10 28 
formgivning 3 1 1 2 7 1 1 1 2 5 12 
konstruktion 3 1 2 5 11 1 1 3 1 6 17 
procedur 1 1 2 3 7 1 4 3 1 9 16 
process 2 4 4 5 15 1 2 3 1 7 22 
prototyp 3 1 2 5 11 1 1 1 1 4 15 
ritning 5 5 3 5 18 1 4 3 4 12 30 
  Sammanlagt i gruppen 87 Sammanlagt i gruppen 53 140 
Allmänna (kärnämnesord)                       
analys 3 2 5 5 15 1 2 4 1 8 23 
infrastruktur 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 10 
instruktion 2 1 5 3 11 1 1 3 2 7 18 
intensiv 1 1 2 2 6 1 1 1 2 5 11 
kommunikation 2 1 2 5 10 1 2 4 2 9 19 
problem 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 38 
prolog 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 10 
resurs 4 2 2 5 13 3 4 1 2 10 23 
undersökning 5 5 5 4 19 2 3 3 4 12 31 
utveckling 5 2 2 5 14 1 1 2 3 7 21 
  Sammanlagt i gruppen 104 Sammanlagt i gruppen 85 189 
Allmänna (svåra enl. PISA)                   
andel 3 1 5 3 12 2 2 3 3 10 22 
antal 4 3 2 5 14 2 2 1 3 8 22 
delvis 3 1 2 3 9 1 4 1 2 8 17 
förmåga 3 1 1 5 10 1 1 1 3 6 16 
uppenbar 3 1 1 5 10 1 1 1 1 4 14 
  Sammanlagt i gruppen 55 Sammanlagt i gruppen 36 91 

 

Ett antal ord i testet har varit mer problematiska än andra. Det ord eleverna haft svårast för är 

prolog, lika problematiskt är ordet infrastruktur. I tabell 6 ser vi att orden är helt okända för 

alla elever utom två, de två kan dock inte ge en betydelse av ordet. Sammanlagt har orden gett 

eleverna tio poäng, åtta är minsta samlade poängen och högsta poäng hos alla elever ger 40 

poäng. Orden entreprenör, intensiv, kalkyl och formgivning är princip lika svåra. Sammanlagt 
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har orden givit eleverna elva poäng för entreprenör och intensiv samt tolv poäng för kalkyl 

och formgivning.  

De för eleverna enklare orden är delade mellan olika grupper. Ordet affärsplan ger de 

integrerade eleverna full poäng 20 av 20, eller samtliga elever på nivå fem, medan det ger de 

ej integrerade nio av 20 eller nivå 1, 1, 4 och 3. Ordet problem är det ord vilket är enklast för 

eleverna att hantera, totalt ger det eleverna 38 av 40 poäng. Två av de ej integrerade har inte 

kunnat visa på egen produktion där ordet finns med. Andra ord eleverna behärskar är produkt 

och undersökning. 

Tabell 8: Genomsnittlig poängfördelning i ordgrupperna. 
Genomsnittlig poängfördelning i ordgrupperna 

  
Genomsnitt 
integrerade 

Genomsnitt ej 
integrerade Genomsnitt totalt 

Ekonomiord 3 2 2,5 
Teknikord 3,1 1,9 2,5 
Allmänna (kärnämnesord) 2,6 2,1 2,3 
Allmänna (svåra) 2,7 1,8 2,3 
Samtliga ord 2,9 2 2,4 

 

I Tabell 8 ser vi den genomsnittliga poängfördelningen, dels hur de båda elevgrupperna 

presterat i förhållande till varandra och dels hur elevgrupperna presterat i de olika ordgrupper-

na. Tabellen visar att de integrerade i genomsnitt ligger på en nivå av 2,9 medan guppen ej 

integrerade är på nivå 2. I en uppdelning av de olika ordgrupperna är teknikorden de som 

eleverna i gruppen integrerade elever lyckats bäst med en nivå på 3,1. Gruppen teknikord 

består av: design, formgivning, konstruktion, procedur, process, prototyp och ritning. Elev-

gruppen ej integrerade ligger 1,2 under i nivå med ett genomsnitt av 1,9. 

Liknande resultat ger gruppen ekonomiord bestående av orden affärsplan, aktie, budget, 

entreprenör, kalkyl, konsument, målgrupp och produkt. De integrerade eleverna ligger på nivå 

3 i genomsnitt och den ej integrerade elevgruppen ligger på nivå 2, alltså en hel nivå under.  

Svåraste ordgruppen för de integrerade eleverna är allmänna ord, gruppen består av: analys, 

infrastruktur, instruktion, intensiv, kommunikation, problem, prolog, resurs, undersökning 

och utveckling. De integrerade eleverna presterar på nivå 2,6 i genomsnitt och elevgruppen ej 

integrerad ligger på nivå 2,1. Ordgruppen består dock av tio ord och inte sju som de tidigare 

ordgrupperna. Gruppen innehåller även de tre mest problematiska orden för eleverna: 

infrastruktur, intensiv och prolog. Lyfter vi tillfälligt bort dessa ord blir även denna ordgrupp 
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7 ord, och den genomsnittliga nivån för de integrerade eleverna landar på 3,1 och elevgruppen 

ej integrerade landar på nivå 2,5 i genomsnitt. Det innebär att den stora gruppen med 10 ord är 

ordgruppen som de integrerade eleverna har svårast för. Det är de 3 svåra orden: infrastruktur, 

intensiv och prolog som bidrar till detta resultat.  

Ordgruppen allmänna ord, svåra enligt PISA:s ordkunskapstest (Ålander 2010:35), var de ord 

som svenska gymnasieelever har svårt för, visade sig även vara svåra för eleverna i studien. 

Det genomsnittliga resultatet för de integrerade eleverna ligger på nivå 2,7. Elevgruppen ej 

integrerade ligger på nivå 1,8, och gruppernas samlade nivå ligger på 2,3. Trots att den 

integrerade elevgruppen hade 0,1 nivå högre i denna ordgrupp och att genomsnittet från båda 

elevgrupperna var samma som ordgruppen allmänna ord beror på att få ord är besvarade på 

nivå fyra och nivå fem. 

I jämförelsen mellan ordgrupperna är det svårt att se en tydlig skillnad, eftersom alla grupper 

innehåller ord eleverna har svårt för. Likaså innehåller grupperna ord, som eleverna anses ha 

en god behärskning i. Undantaget totalt sett är gruppen allmänna ord svåra enligt PISA. De 

övriga ordgrupperna har för båda elevgrupperna givit högre poäng: 29 poäng, 28 poäng, 30 

poäng samt 38 poäng. De högsta poängen som uppmätts i gruppen allmänna ord svåra enligt 

PISA är 22 poäng, alltså något lägre än de andra gruppernas ord som eleverna har god 

behärskning i.  

6.4 Sammanfattning av resultatet 
Då vårt syfte var att undersöka eventuella skillnader mellan ordförståelsen och utvecklingen 

av ordförråd för nyanlända elever som snabbt integreras i nationella gymnasiekurser och 

elever som tackar nej, var jämförelsen mellan elevparen en viktig del. Vår jämförelse grundar 

sig på tanken om likvärdigheten mellan elevernas skolbakgrund i hemlandet respektive 

Sverige. Detta anser vi gör att vi kan dra slutsatser om ordförrådets utveckling hos eleverna. 

Jämförelserna av resultaten i tabellerna visar att de integrerade eleverna har tillägnat sig en 

bredare och djupare förståelse av orden snabbare än de icke-integrerade eleverna under 

samma tid. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att skillnaden mellan de integrerade eleverna, 

elevgrupp A, och de icke-integrerade eleverna, elevgrupp B, att avståndet i poäng är nästan 

lika stort som avståndet mellan grupp A och eleverna i kontrollgruppen. I genomsnitt har de 

integrerade eleverna dubbelt så hög poäng jämfört med de icke-integrerade eleverna. Det 
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tyder inte nödvändigtvis på att de kan dubbelt så många ord utan att de har en djupare 

förståelse för ordet eller orden i studien.  

7 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi de resultat vi fått från testerna. Vi kommer att värdera skillnader i 

inflöde och andra påverkande faktorer hos testeleverna. 

7.1 Slutsatser 
Efter att ha gått igenom och analyserat resultaten från testet Vocabulary knowledge scale ser 

vi en röd tråd genom resultaten. De L2-elever som är integrerade i nationella kurser har 

genomgående ett bättre resultat. Vi kan konstatera att eleverna som integrerats i nationella 

kurser och utsatts för ett ökat inflöde ligger på en högre ordkunskapsnivå än de som inte 

deltar i nationella kurser. 

Elevparen jämfördes utifrån parametrarna: skolbakgrund och tid i svensk skola. Faktorer som 

var svåra att ta med var exempelvis motivation, föräldrars skolbakgrund, social klass eller 

orsak till emigration. Hade vi kunnat använda dessa faktorer hade resultatet kanske sett något 

annorlunda ut. Trots att skolbakgrund och tid i svensk skola i de flesta fall är identiska har den 

integrerade eleven i elevparet en betydligt djupare och bredare ordförståelse. I och med detta 

anser vi oss kunna dra slutsatsen att de integrerade eleverna har en snabbare utveckling av sitt 

ordförråd till följd av integreringen. Utan den skulle de inte ha kommit i kontakt med 

testorden i lika hög utsträckning. De har blivit utsatta för texter innehållande en större mängd 

ord av det slag Nation (1990) (se kapitel 3.1.3) kallar akademiska ord.  

Den kritik som Coady (1997a) tidigare riktat mot Paribakht & Weshes (1997) samt Krashen 

& Terrels (1983) studier, där inflöde genom samtal och läsning använts har baserats på att 

kontrollgruppen inte haft samma tillgång till målorden som experimentgruppen. Detsamma 

kan gälla denna studie. Skillnaden är att vi försöker mäta om eleverna kan eller inte kan 

orden. Coady (1997a) menar att det inte finns några bevis för att L2-elever i allmänhet lär sig 

ord bättre än övriga. Han kan bara konstatera att de lärt sig genom nöjes- och akademisk 

läsning. Men här skulle vi kunna komplettera Coadys uppfattning genom att konstatera att 

eleverna som i stor utsträckning lärt sig målorden kanske även skulle lära sig en hel del andra 

ord som de inte testas på. Det innebär att förutom de målorden som mäts finns det en 
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möjlighet att eleverna lär sig andra ord genom läsningen. Därigenom faller en viss del av den 

kritik som framförts mot Krashens studier samt Paribakht & Wesches studie (1997). 

Tidigare forskning har visat att läsning, och inte bara akademisk läsning, relativt snabbt ger 

ett utökat ordförråd, men det ifrågasätts dock om eleverna klarar av läsning (se Coady 1997a). 

Men Nation (1990) menar att ett passivt ordförråd bestående av de omkring 2 000 mest 

frekventa orden täcker 87 % av innehållet i en genomsnittlig text (se kapitel 3.1.3). Detta gör 

att man kan sakna en liten del av orden men ändå få en bra förståelse. En del av det här ser vi 

att eleverna själva klarar av genom att läsa med ordlista i hand. Den resterande delen av 

orden går att täcka genom att systematiskt samtala med eleverna och ge dem stöd. Ofta är 

eleverna själva benägna att definiera ordens betydelse. En diskussion om ordens semantiska 

innehåll kan ge en extra bredd till ordförrådet och ge upphov till ytterligare inflöde av 

vokabulär (Se vidare Abrahamssons (2009) tillägg till Krashens monitormodell i kapitel 4.1 i 

denna uppsats). Hypoteser i Krashens modell får extra stöd genom ett metodiskt 

scaffoldingarbete. Lärarna bör diskutera med eleverna och hålla byggnadsställningen uppe till 

dess att eleverna är tillräckligt säkra i ordanvändningen. Först därefter kan stödet tas bort.   

Andra faktorer bidrar till snabb ordinlärning, exempelvis motivation, men eftersom motiva-

tion är något som är svårt att mäta har vi valt att bortse från just den faktorn. Men det krävs 

engagemang, en vilja att lära och att vilja lägga ner extra tid på arbetet under en första period 

på ca två år innan eleven fått ett funktionellt ordförråd.  

7.2 Engelskan och internationella ord 
Eftersom det mellan svenskan och engelskan finns ett stort antal kognater som kan erbjuda 

eleverna en genväg in i språket hade vi trott att det skulle spela en större roll, men elevernas 

nivå i engelska har enligt resultatet inte visat sig påverka deras språkutveckling i någon större 

utsträckning. 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Denna studie väcker andra frågor därför skulle studie kunna genomföras i större skala. Man 

skulle kunna använda ett större antal elever. Paribakht & Wesche (1997:180) använde cirka 

100 elever för att få en så tydlig bild som möjligt. Detta gav en validitet på Vocabulary 

knowledge scale, resultatet .89 i Pearsons korrelation. Den andra ökningen i skalan skulle vara 

antalet ord och bredden på ord. Här har vi fokuserat på ord inom ekonomi, teknik och SO-

blocket. Man skulle kunna tänka sig att använda ett urval på kanske 100–200 ord från Nations 
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(1990) Academic vocabulary list som är en lista på de 800 huvudord vilka ingår i Nation & 

Newtons (1997) tabell över indelning av ordförrådet. Att använda Academic vocabulary list 

skulle ge en större spridning av ord, eftersom de inte är lika ämnesbundna som de vi använt. 

Utöver dessa vore det önskvärt att testa grupper med större likheter än de vi testat. Eftersom 

våra elever testats två och två mot varandra så kan andra faktorer hos eleverna lätt påverka 

helhetsbilden. Med en större homogen grupp skulle risken för missförstånd bli mindre och 

resultatet mer precist.   

En tänkbar vidare utveckling är att testa andra former av inflöde, exempelvis läsning eller 

samtal för att få en större helhetsbild av själva inflödet. 

Vidare använde sig Paribakht & Wesche (1997) i sin studie sig av en text där de strukit under 

de viktigaste orden. Vi skulle kunna tänka oss att genomföra en liknande studie där man inte 

stryker under de viktigaste orden. Detta skulle enligt vår mening ge en rättvisare bild över hur 

skillnaden i lärande ser ut eftersom eleverna då måste se textens helhet och inte enbart fastna i 

de markerade ordens betydelser. 

Vidareutveckling av ämnet och djupare analyser av hur elever i andra mottagandeorganisa-

tioner inhämtar ordförråd kan vara värdefullt för pedagoger, inte bara inom IVIK. Vidare 

studier skulle bidra till en bredare syn på hur man kan undervisa för att snabbt och aktivt öka 

ordförrådet. 
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Bilaga 1. 

 

Frågor i Vocabulary knowledge scale 

 

Affärsplan 
 

1. Jag känner inte igen ordet.  Nej. 

2. Jag känner igen ordet men vet inte vad det betyder. Ja.  Nej. 

3. Jag känner igen ordet och tror att jag vet vad det betyder. Ja.  Nej. 

4. Jag kan ordet och kan skriva en synonym till det eller skriva det på mitt modersmål: 

_____________________________________________________________________.  

5. Jag kan ordet och kan använda det i en mening: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________. 

 

Orden: aktie, analys, andel, antal, budget, delvis, design, entreprenör, formgivning, förmåga, 

infrastruktur, instruktion, intensiv, kalkyl, kommunikation, konstruktion, konsument, 

målgrupp, problem, procedur, process, produkt, prolog, prototyp, resurs, ritning, 

undersökning, uppenbar och utveckling presenteras i vocabulary knowledge scale på samma 

sätt som affärsplan ovan. 


