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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att studera vilka ord och uttryck som kan vålla svårigheter för 

andraspråkselever i deras karaktärsämnen på Omvårdnadsprogrammet, samt hur lärare och 

elever ställer sig till dessa svårigheter. Metoden har varit en kombination av ordkunskapstest, 

intervjuer och klassrumsobservationer. Utifrån dessa kan utläsas att eleverna har störst 

svårigheter med mindre frekventa ord och att det inte alltid är helt enkelt att fastställa vilka 

ord som vållar svårigheter för andraspråkselever och varför. Svårigheten ligger förmodligen 

inte alltid enbart i ordet i sig utan kan även påverkas av hur förhandlingen av ords innebörd 

går till och hur mycket språkutvecklande interaktion som förekommer i klassrummet. 

Lärarna i studien fokuserar i sin undervisning i första hand på ämnesspecifika ord och lämnar 

övriga till svenskämnet. Eleverna anser att lärarna förklarar på ett stressat och otillräckligt 

sätt, och väljer därför att på egen hand finna ords betydelser. Elevernas muntliga och skriftliga 

passivitet i klassrummet är enligt lärarna ett stort problem. Bevisligen föreligger en diskrepans 

mellan vad lärarna tror är orsaken till elevernas passivitet och vad eleverna själva menar är 

orsaken. Lärarna tolkar den som ett kulturellt fenomen medan eleverna menar att den grundar 

sig i språklig osäkerhet och otrygghet i klassrumsmiljön. Intentionerna är i de flesta fall 

positiva hos både elever och lärare. Viljan att förstå finns hos eleverna och viljan att förklara 

finns hos lärarna. Troligt är att en ökad kunskap hos både lärare och elever om vilka ord som 

kan vålla svårigheter och hur man kan arbeta med dessa ord, skulle kunna ge positiva effekter 

för elevernas ordinlärning och därmed förståelse av sina karaktärsämnen.  

 

Nyckelord: ordinlärning, språkutvecklande ämnesundervisning, andraspråkselever 

Omvårdnadsprogrammet
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1 Inledning 

I den svenska skolan idag har ungefär 18 procent (Musk & Wedin 2010:10) av eleverna ett 

annat modersmål än svenska. Denna flerspråkighet ses ofta som ett problem, snarare än en 

möjlighet, och ett nytänkande krävs för att förbättra villkoren för flerspråkiga elever i skolan 

(Musk & Wedin 2010:10). 

Anna Britta Wallerstedt gjorde 1997 en studie om andraspråkselevers receptiva ordförståelse 

och inlärningssituation på Omvårdnadsprogrammet, i vilken hon kom fram till att dessa elever 

behöver ”kraftigt förstärkt undervisning i svenska språket” (Wallerstedt 1997:147) och att 

läroböckerna måste anpassas efter andraspråksinlärarnas förutsättningar. Wallerstedts studie 

har utgjort inspiration och underlag för min undersökning, där avsikten varit att söka 

ytterligare kunskap om hur lärare och elever kan bidra till att förbättra inlärningssituationen. 

Fokus för denna studie är i första hand språket och de ord och uttryck som används i 

klassrumssituationen i elevernas karaktärsämnen. Ordförrådet är en av de avgörande 

faktorerna för huruvida eleven kan tillägna sig ämneskunskaper och nå de uppsatta 

examensmålen. Enligt Skolverkets instruktioner för det nya Vård och Omsorgsprogrammet 

(nuvarande Omvårdnadsprogrammet), bör karaktärsämneslärare ”fundera över hur man kan 

utforma en språkligt utvecklande undervisningsmiljö” (Skolverket 2011b), vilket är en tydlig 

markering att språket är alla lärares angelägenhet.  Med detta i åtanke kan det vara värt att 

undersöka vilken inställning några lärare och elever på nuvarande Omvårdnadsprogrammet 

har till elevernas förmåga att tillägna sig de ord och uttryck som är nödvändiga för att uppnå 

karaktärsämnenas kursmål.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ord och uttryck som kan vålla svårigheter för 

andraspråkselever på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram. Frågeställningen är: 

- Vilka ord och uttryck kan vålla svårigheter för andraspråkselever i karaktärsämnena på 

Omvårdnadsprogrammet? 

- Hur förhåller sig några andraspråkselever och deras karaktärsämneslärare till de ord 

och uttryck som vållar svårigheter? 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras inledningsvis vad styrdokumenten säger om språkets plats i 

ämnesundervisningen. Därefter beskrivs kortfattat andraspråksinlärarens speciella 

förutsättningar, och sedan görs en genomgång av några forskares tankar om språkutvecklande 

ämnesundervisning, ordförrådets betydelse och vilka typer av ord som skulle kunna innebära 

svårigheter för andraspråksinlärare. Avslutningsvis görs en kort genomgång av olika nivåer av 

ordkunskap.  

2.1 Omvårdnadsprogrammet och styrdokumenten 

Enligt programmålen för gymnasieskolans Omvårdnadsprogram är språket ett viktigt 

”redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande”, och ansvaret för att 

eleverna ska utveckla sitt språk är gemensamt för utbildningens alla ämnen. Vidare skriver 

Skolverket att ”en samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är nödvändig för att 

utbildningen skall utveckla den kompetens som efterfrågas” (Skolverket 2008).  

I de nya examensmål som från höstterminen 2011 kommer att gälla för Vård och 

omsorgsprogrammet (nuvarande Omvårdnadsprogrammet), lyfts språkets ställning fram 

ytterligare. Eleverna förväntas efter avslutad utbildning ha kunskaper i ämnen som medicin, 

sociologi, psykologi och vårdvetenskap, och för att kunna förstå och reflektera kring 

innehållet i dessa ämnen, behöver eleverna ett väl utbyggt ordförråd. Samtidigt som eleverna 

ska utveckla ämneskunskaper, förväntas de utveckla ett rikt och varierat språk eftersom det är 

nödvändigt i relationen till de människor de möter i yrket och ”för att kunna ge korrekt och 

komplex information till patienter och andra brukare” (Skolverket 2011:a).  

2.2 Andraspråksinlärares förutsättningar och behov av 

språkutvecklande ämnesundervisning 

Beroende på hur man räknar, sägs det att en elev behöver ett ordförråd på cirka 30 000 ord för 

att klara studier på gymnasienivå. Det räcker dock inte att enbart lära sig så många ord som 

möjligt, utan den kvalitativa ordkunskapen, dvs förmågan att kunna förstå ett ords omfång och 

hur det kan användas olika i olika situationer är minst lika nödvändig. Den kvalitativa 

ordkunskapen är viktig eftersom en avsaknad av denna både gör att det blir svårt för 

andraspråkselever att tillägna sig och visa upp kunskaper i skolans olika ämnen (Lindberg 

2007:38). 
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En andraspråksinlärare möter inte bara utmaningen att lära sig ett nytt språk med alla dess ord 

och begrepp, de måste även lära sig nya ämnen genom det nya språket, vilket gör att all 

klassrumsundervisning bör ha dubbla fokus. Undervisningen bör både utveckla 

ämneskunskaper och vara utformad på ett sätt som är språkutvecklande ur ett 

andraspråksperspektiv (Gibbons 2007:13). Skolans ämnesundervisning innebär i många fall 

för de flesta elever en helt ny uppsättning av ord och begrepp. Varje ämne har sina specifika 

ord och begrepp som måste läras in för att skapa och befästa nya kunskaper. Eleverna 

förväntas utveckla ett språk som ”ska fungera både som ett avancerat tankeredskap och som 

ett verktyg genom vilket kunskaper ska utvecklas, fördjupas och redovisas” (Lindberg 

2007:15). För elever med annat modersmål än svenska, kan skolans specifika ämnesspråk 

innebära särskilda svårigheter och det krävs att ämnesundervisningen är utformad på ett sätt 

som möter och tar hänsyn till elevernas behov utan att man sänker kunskapskraven (Lindberg 

2007:17). 

2.3 Ordförrådets betydelse  

I det svenska språket kan man räkna med att det mest centrala ordförrådet, alltså de mest 

frekvent använda orden i språket, innefattar ungefär 10 000 ord (Enström 2004 173). Denna 

summa inkluderar dock enbart de högfrekventa orden i språket och innefattar därför inte de 

ämnesspecifika ord som behövs och används i olika skolämnen. En elev som utvecklat ett 

basordförråd klarar sig ofta bra i vardagliga sammanhang, men om hans ordförråd inte 

innefattar ämnesspecifika eller mindre frekventa ord kan han få problem när det gäller både 

att förstå det han hör eller läser, och att själv uttrycka sina kunskaper i ämnet. Ordförrådets 

djup och storlek spelar en stor roll när det gäller hur väl eleven klarar av sina ämnesstudier. 

Det kan ibland vara så att en andraspråksinlärare har kommit långt i sin grammatiskt språkliga 

nivå, men trots det begränsas av sina ordförrådsbrister (Enström 2004:171). 

Ordförrådet byggs upp successivt och för många inlärare är det så, att det språkliga inflödet i 

huvudsak kommer från talat språk (Enström 2004:176). Den som har svenska som 

förstaspråk, har haft lång tid på sig att bygga upp sitt ordförråd, medan andraspråksinlärare 

med kort vistelsetid bland målspråket, i vissa fall enbart möter språket inom skolans fyra 

väggar. Därför är det viktigt att man i skolan medvetet arbetar med ”att utöka ordförrådet vad 

gäller mindre frekventa ämnesoberoende ord samt mindre frekventa vardagliga ord” (Enström 

2004:176). För den som inte ständigt omges av målspråket är det extra viktigt med en ”synlig, 

explicit och systematisk språkutvecklande undervisning baserad på de språkliga krav som 
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ställs inom olika skolämnen” (Lindberg & Sandwall 2006:5) för att eleven i fråga ska nå 

framgång i skolans olika ämnen. Om andraspråkseleven inte får språkutvecklande pedagogisk 

vägledning, fråntas han eller hon möjligheten att förstå och bli delaktig i 

ämnesundervisningen (Lindberg 2007:17). 

2.3.1 Ordtyper som påverkar möjligheten till förståelse och inlärning 

Som nämndes i stycket ovan är det en annan typ av ordförståelse som krävs för att tillägna sig 

och uttrycka kunskaper i skolan, än i det vardagliga livet. Enström (2004:175) benämner 

dessa ord som ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre 

frekventa vardagliga ord. För att på ett tillfredsställande sätt kunna förstå det som sägs eller 

läses i klassrummet behöver eleven ett ordförråd som innehåller alla dessa tre ordtyper.  

Ämnesrelaterade ord är de ord som är knutna specifikt till det ämne man studerar. På 

Omvårdnadsprogrammet kan detta innebära exempelvis ord som anatomi, vårdtagare och 

blodomlopp. Dessa facktermer innebär dock inte enbart svårigheter för andraspråksinlärare 

utan även för den som har svenska som sitt förstaspråk, eftersom det är mycket möjligt att 

man inte stött på dessa ord tidigare i livet (Enström 2004:174).  

Mindre frekventa ämnesoberoende ord kan vara exempelvis förvissa, påfallande och ypperlig. 

Dessa ord är inte förbundna med ämnet man studerar, men förekommer frekvent i de flesta 

former av läroböcker och facktexter som används i skolan. Denna del av ordförrådet är viktig 

att utveckla eftersom den hjälper till att öka läshastigheten och läsförståelsen. Utan denna 

ordkunskap kan det ta lång tid för eleven att gissa sig till en texts sammanhang och innehåll, 

med anledning av att man inte förstår ordens innebörd (Enström 2004:174). Den specifika 

svårigheten med denna typ av ord är just att betydelsen ”många gånger är svår att gissa sig till 

utifrån kontexten” (Enström 2004:175) eftersom orden inte är knutna till innehållet. 

De vardagliga mindre frekventa orden är sådana som vi främst lär oss genom talet. Exempel 

på dessa är vingla, lynnig och ögontjänare. För någon som varit kort tid i Sverige, alternativt i 

huvudsak har utvecklat sitt språk inom skolans fyra väggar, kan brister i denna del av 

ordförrådet vara vanligt förekommande. Här föreligger alltså en skillnad gentemot de elever 

som har svenska som sitt förstaspråk eftersom de ofta är väl bekanta med denna typ av ord. 

De ämnesspecifika orden är alltså ofta nya för både elever med svenska som förstaspråk och 

elever med svenska som andraspråk. Den stora skillnaden föreligger bland de mindre 
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frekventa ämnesoberoende och vardagliga orden (Enström 2004:176). Det är därför viktigt att 

eleverna får en möjlighet att utveckla denna del av ordförrådet i undervisningen. Givetvis är 

det så att man aldrig exakt kan veta vilka ord som kommer att vålla svårigheter för 

andraspråksinlärare, eftersom alla andraspråksinlärare är individer med olika erfarenheter och 

bakgrund. Det är dock så att ord som inte frekvent förekommer i inlärarens vardag kan 

förmodas vålla större svårigheter än de som är högfrekventa (Enström 2004:185).  

Det finns även mindre frekventa ord som tillhör det ”internationella ordförrådet” (Enström 

2004:185), vilka ofta är relativt enkla för andraspråksinlärare att tillägna sig, just därför att de 

förekommer i flera olika språk. Graden av frekvens är med andra ord inte det enda som kan ha 

betydelse för ett ords svårighetsgrad. I svenska språket finns flera högfrekventa ord som 

exempelvis ”ha” och ”ta” vars hela omfång är svårt att tillägna sig. Detta beror på att ordens 

denotation, betydelseomfång, är omfattande (Enström 2004:183ff). Man kan exempelvis säga 

”Ta det lugnt” men också ”Vill du ta en handduk till mig?” eller ”Kan du ta det en gång till?”.  

Svenskan är ett språk med en relativt stor mängd sammansatta ord. Längden i sig behöver inte 

innebära en svårighet för andraspråksinläraren, utan svårigheten uppstår när ordets betydelse 

inte kan härledas ur dess olika delar (Enström 2004:188ff). Exempel på sådana ord är stenrik 

och jordgubbe där det inte räcker att kunna betydelsen av delarna för att utläsa hela ordets 

betydelse.  

Ordförrådet har inte enbart betydelse för läsförståelsen utan även för den egna produktionen 

av språk. Det kan t ex vara svårt att förstå ett ords konnotation, dvs värdeladdning, eftersom 

det många gånger är så att detta inte är samstämmigt mellan två olika språk. Enström menar 

att det är viktigt att vara medveten om att det är ovanligt med fullständiga synonymer inom ett 

och samma språk och även inom och mellan språk (Enström 2004:183ff). Konkreta ord blir 

därför de enda som kan direktöversättas även om även denna typ av ord kan ha olika 

betydelser i olika språk om språken tillhör väldigt skilda kulturer. Den typiska bonden ser t ex 

inte likadan ut i Egypten som i Sverige.  

2.3.2 Graden av förståelse   

Definitionen av huruvida någon förstår ett ord eller inte är inte helt enkel. Att slå upp ett ords 

betydelse i ett lexikon är inte samma sak som att kunna använda ordet i ett sammanhang. Man 

brukar skilja på receptiv och produktiv förståelse. Den receptiva förståelsen innebär att man i 

huvudsak förstår ordets innebörd, medan den produktiva förståelsen innebär att man kan 
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använda ordet på ett korrekt sätt i olika sammanhang. Graden av receptiv och produktiv 

förståelse kan skifta men det är vanligast att andraspråksinläraren stöter på större svårigheter i 

produktiva sammanhang än i receptiva (Enström 2004:192). 

En förstaspråkstalare bygger förmodligen upp större delen av sitt ordförråd i implicita 

sammanhang, dvs inte genom direkt undervisning. Detta är en omfattande process som tar 

lång tid och kräver mycket repetition (Enström 2005:179). Den ordinlärning som sker genom 

undervisning i skolan brukar kallas för explicit. Den explicita ordinlärningen är av stor vikt 

för andraspråksinlärare eftersom de ofta har kort tid på sig att lära sig en stor mängd ord till 

skillnad från förstaspråksinläraren. Viktiga faktorer för en lyckad ordinlärning är då läraren, 

kunskaper om hur målspråkets lexikon är strukturerat samt reflektioner kring den egna 

ordinlärningen (Enström 2005:178ff).  

2.3.3 Klassrumsinteraktionens betydelse för språkutvecklande 

ämnesundervisning 

Ordförråd och därmed språk, utvecklas genom interaktion, och därför blir samtalen i 

klassrummen av stor vikt för i vilken grad elevernas ordförråd har möjlighet att utvecklas 

(Gibbons 2005:10). Det är viktigt att man inte enbart pratar mer med eleverna, utan att man 

dessutom fokuserar på att höja kvaliteten i den interaktion som försiggår i klassrummet. För 

att samtalen i klassrummet ska verka på ett positivt språkutvecklande sätt, bör alla lärare se 

sig själva som språklärare och fokus måste ligga mindre på att hinna med allt som ska finnas 

med i kursen och mer på att hjälpa eleverna förstå kursens innehåll (Gibbons 2005:25). 

Som pedagog bör man tänka på flera olika saker i strävan efter att öka andraspråkselevernas 

förutsättningar för lärande. Hastigheten på interaktionen i klassrummet bör saktas ner. Många 

gånger består klassrumsaktionen av lärarens kontrollfrågor och elevernas korta bekräftande 

svar. Om läraren istället ger eleverna mer betänketid och avvaktar med sin egen feedback på 

svaret, för att istället skapa möjlighet till reflektioner från eleverna, skapas möjligheter till 

dialog och ökad explicit förståelse. Det är även viktigt att försöka utnyttja det som kallas för 

“det tredje draget” (Gibbons 2005:27). Detta begrepp innebär att läraren, efter att eleven 

svarat på en fråga, stimulerar till vidare samtal genom att exempelvis ställa frågor eller be 

eleven förklara mer kring vad han eller hon menar.  I denna strävan efter en utökad dialog är 

det då viktigt att man som lärare ser eleven som en individ med någonting viktigt att 

förmedla. Läraren måste verkligen lyssna till vad eleven försöker säga och inte enbart 

fokusera på att få det svar man förväntar sig. De bästa språklärarna är ofta de som är goda 
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lyssnare och dessutom genuint intresserade av de kunskaper som eleven försöker förmedla 

(Gibbons 2005:28). För att eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och kunskaper 

är det viktigt hur läraren formulerar sina frågor. Frågor som inleds med orden vad, vem eller 

när tenderar att vara kontrollfrågor som sällan leder vidare till någon dialog eller förhandling 

om kunskaper. Genom att istället inleda frågan med orden hur eller varför, stimulerar man till 

ökad möjlighet för dialog, reflektion och mer omfattande svar (Gibbons 2005:29).  

Vidare måste alla elever i klassrummet ses som likvärdigt bidragande till det gemensamma 

lärandet. Läraren bör därmed inte se oväntade svar som felaktiga utan som bidrag till samtalet 

och lärandet. Om eleven känner sig trygg i att få tid på sig att svara utan att bli avbruten eller 

korrigerad, kommer eleven att våga bidra mer i interaktionen vilket gynnar alla i klassrummet. 

Om eleven tvärtemot känner att de måste ge exakt det svar läraren förväntar sig, riskerar de att 

bli passiva och inte ta del av inlärningssituationen (Gibbons 2005:30). 

Ett språkutvecklande arbetssätt handlar inte enbart om hur man som lärare agerar i 

klassrummet, utan även om vilka tankar och vilken inställning man har kring språk och 

språkinlärning. En ökad medvetenhet om vad det innebär att studera på sitt andraspråk 

tillsammans med ett reflekterande kring hur man som lärare talar och ger instruktioner, är 

nödvändigt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de andraspråkselever man 

undervisar (Hajer 2005:36). Flera klassrumsstudier visar att även om det finns ämneslärare 

som förser sina elever med en förståelig språklig input, så saknas i klassrummen ofta både 

muntligt aktivt deltagande från eleverna och tillräcklig feedback från lärarna. Detta faktum 

försämrar möjligheterna för andraspråksinlärare när det gäller att utveckla både ämnes- och 

språkkunskaper (Hajer 2005:31).  

Dessutom visar studier att det sällan sker någon förhandling om innebörden av ord, utan 

istället är det läraren som står för förklaringarna, vilket även det försämrar förutsättningarna 

för en aktiv inlärning av ord och ämneskunskaper. En lärare som fortsätter att förklara gång 

på gång medan eleverna förblir tysta främjar inte elevernas språkutveckling eftersom inget 

gemensamt meningsskapande sker. Problem uppstår när många lärare är medvetna om 

andraspråkselevernas språkliga svårigheter, men ändå förblir ”silent actors” (Hajer 2005:34) 

vilka inte tar sig an rollen som aktivt språkutvecklande ämnesinstruktörer utan fortsätter 

undervisa som de alltid har gjort. Ytterligare en försvårande faktor är de lärare som inte ser 

samtal och interaktion som viktiga delar av inlärningen, utan istället ger eleverna så många 
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skriftliga uppgifter som möjligt att lösa på egen hand, vilket i sig inte är direkt 

språkutvecklande (Hajer 2005:35). 

3 Metod och material 

Metoden för undersökningen har varit en form av metodtriangulering där metoder 

kombinerats i avsikt att få en ökad reliabilitet och samlad bild kring frågeställningarna. De 

olika metoderna har använts i en förutbestämd ordning för att kunna bekräfta och skapa 

underlag för varandra vilket förespråkas av Denscombe (Denscombe 2000:102). De metoder 

som använts har varit klassrumsobservationer, ordkunskapstest och intervjuer. 

Klassrumsobservationerna och ordkunskapstestet har utgjort underlag till de intervjuer som 

avslutningsvis gjorts med berörda lärare och elever.    

3.1 Urvalsgrupp 

Studien har genomförts bland elever och lärare i två klasser i årskurs 1 på 

Omvårdnadsprogrammet i en svensk gymnasieskola. Klasserna består av både elever med 

svenska som modersmål och elever som har svenska som sitt andraspråk. De fyra lärare som 

observerats och intervjuats undervisar samtliga i karaktärsämnen på Omvårdnadsprogrammet. 

Eleverna som har testats och intervjuats har det gemensamt att de har ett annat modersmål än 

svenska och läser ämnet Svenska som andraspråk. De skiljer sig dock åt vad gäller 

modersmål, skolbakgrund och vistelsetid i Sverige. Sammanlagt i de två klasserna finns 16 

elever med annat modersmål än svenska, av dessa har 12 stycken gjort ordkunskapstestet, 

men uppsatsens omfång tillåter inte att alla dessa intervjuas. Fyra elever har valts ut som 

informanter. Samtliga har kortare vistelsetid i Sverige än fem år.  

3.2 Klassrumsobservationer 

Klassrumsobservationer har gjorts i två olika klasser vid fyra tillfällen. Varje tillfälle var 

ungefär två timmar långt. Observationerna spelades in samtidigt som anteckningar fördes. 

Efteråt har observationerna lyssnats igenom flera gånger och nya anteckningar gjorts. 

Inledningsvis var avsikten att transkribera allt inspelat material från dessa observationer, men 

efterhand som arbetet fortlöpte blev det mer och mer tydligt att observationerna i sig inte 

skulle bli undersökningens huvudfokus utan istället en del av helheten. 

Klassrumsobservationerna har därför istället fått utgöra underlag för både utformning av ett 

ordkunskapstest och intervjuer med elever och lärare. 
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3.3 Testmetod och bearbetning av material 

Under klassrumsobservationerna listades en mängd olika ord som förekom i muntlig eller 

skriftlig form. Denna lista visades sedan för en karaktärsämneslärare som kryssade för de ord 

läraren ansåg att eleverna har mest nytta av att kunna i sina karaktärsämnen. Samtliga ord var 

ämnesrelaterade. För att även kunna testa andra ordtyper kompletterades listan med fler ord 

som förekom under observationerna. Medvetet valdes ord som tillhör de olika kategorierna 

som beskrivs under rubrik 2.3.1 dvs. ämnesspecifika ord, mindre frekventa ämnesoberoende 

ord och mindre frekventa vardagliga ord. Anledningen till detta var att försöka dra slutsatser 

kring vilken typ av ord som vållade mest svårigheter. Ett test bestående av 32 ord och uttryck 

som förekommit under lektionerna sattes därefter samman (se bilaga 1). Testet har utformats 

som ett Vocabulary Knowledge Scale-test (VKS-test). Denna testform är utarbetad av 

Paribakht och Weshe (1997) och mäter ”ordförrådets djup i andraspråket” (Lindberg 

2007:38). VKS-testet är uppbyggt kring tanken att det är möjligt att kunna ett ord på olika 

nivåer. Dessa nivåer innefattar både receptiv och produktiv kunskap, dvs de mäter både om 

inläraren vet ordets betydelse och om de kan använda ordet på ett produktivt sätt.  

3.4 Intervjumetod 

Fyra lärare och fyra elever har intervjuats. Intervjuerna har varit mellan 45-60 minuter långa 

och formen har varit semistrukturerade intervjuer där ett antal stödfrågor nedtecknats i förväg. 

Strävan var att snarare uppnå formen av ett samtal än en intervju, i ett försök att skapa en så 

avslappnad och naturlig dialog som möjligt. Samtliga intervjuer har spelats in samtidigt som 

anteckningar förts. Intervjuerna har sedan lyssnats igenom och nedtecknats. Därefter har 

materialet lästs igenom och valda avsnitt har grovtranskriberats med hjälp av 

transkriptionsnycklar, se bilaga 4 (Svensson 2009:272). De exempel som finns med i 

uppsatsen är inte transkriberade i detalj med hänsyn till prosodi, uttal etc, eftersom det inte 

kan anses var av betydelse för studiens syfte. 

Det som sägs i en intervju är sagt av människor och tolkas av människor vilket gör att de svar 

man får är möjliga att tolka på många olika sätt. För att öka undersökningens reliabilitet har 

intervjuerna därför kombinerats med test och klassrumsobservationer. (Denscombe 2000:158) 

3.5 Etiska hänsynstaganden 

Undersökningen har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets allmänna huvudkrav för 

forskning (Vetenskapsrådet 2002). Särskilda hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet som 
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innebär en strävan efter största möjliga konfidentialitet för de deltagande. Detta för att 

förhoppningsvis uppnå så ärliga svar som möjligt. 

4 Resultat 

Nedan följer en sammanställning av vad som framkommit i de olika delarna av studien. 

Inledningsvis presenteras resultaten från ordkunskapstesten tillsammans med elevers och 

lärares tankar om vilka ord som vållar svårigheter. Därefter sammanställs resultat från 

observationer och intervjuer gällande elevers strategier för att förstå nya ord och begrepp och 

lärarnas strategier för att förstå vilka ord som är svåra och hur de förklarar dessa. 

4.1 Ordkunskapstest 

Nedan redovisas resultatet från det ordkunskapstest som gjordes av 12 andraspråkselever. 

Vilka ord som ingått i ordkunskapstestet framgår av Bilaga 1 och fördelningen av resultat per 

ord finns i Bilaga 2. Diagrammet nedan visar hur elevernas svar procentuellt var fördelade 

mellan och inom de olika kategorierna Ämnesspecifika ord, Mindre frekventa 

ämnesoberoende ord och Mindre frekventa vardagliga uttryck. 

     

Figur 4.1:1 Resultat från ordkunskapstest   
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Ord som testats ur kategorin Ämnesspecifika ord är symptom, anatomi, fysiologi, diagnos, 

biverkning, vårdtagare, egenvård, blodkropp, cell, organ, muskel, blodomlopp, puls, 

blodvärde, omsorg, smittorisk och tumör. Eleverna kan översätta eller använda 49% av de 

ämnesspecifika orden. Många av eleverna väljer att förklara orden genom att översätta dem 

till sitt förstaspråk. De ord som eleverna har svårast för är blodvärde och blodomlopp. Ingen 

av eleverna kan förklara eller översätta dessa två ord. Två elever tror sig kunna ordet muskel 

men förklarar det som problem vilket på arabiska heter ”muschkela”. 

De ord som testats i kategorin Mindre frekventa ämnesoberoende ord är redogör, ytterligare, 

beröra, faktorer, påverkad, påfallande och föreligger. Av testet kan utläsas att de mindre 

frekventa ämnesoberoende orden definitivt vållar svårigheter för eleverna. Diagrammet visar 

att eleverna varken kan översätta eller förklara något av orden, däremot kan de i 16% av fallen 

använda dem korrekt i en mening. Ingen elev kan använda eller förklara orden påfallande, 

föreligger eller redogör. Två av eleverna förväxlar ordet ytterligare med uteliggare. 

De mindre frekventa vardagliga uttryck som testats är tappa balansen, vimsig, stötta, vingla 

och minneslucka. Testet visar att eleverna inte kan översätta eller förklara något av de mindre 

frekventa vardagliga orden. Däremot kan de använda 23% av dem korrekt i en mening. 44% 

av orden har eleverna aldrig sett eller vet inte betydelsen av. Orden vimsig och vingla, är de 

som vållar störst svårigheter.  

4.2 Ord som enligt lärare och elever vållar svårigheter  

Ingen av eleverna kan under sina respektive intervjuer förklara orden påfallande, tappa 

balansen eller blodomlopp, vilka fanns med på ordkunskapstestet de gjort. En av eleverna 

berättar att han på testet skrev att han sett alla orden fast att han inte hade det. Han säger att 

”men du vet, det är skämmigt om man inte sett orden. Man borde ju ha sett dem eller?” 

Samtliga lärare säger att ordet blodomlopp är lätt att förklara. Lärarna anser även att uttrycket 

tappa balansen är lätt att förklara eftersom man kan visa med kroppen. Ingen av dem anser 

dock att denna typ av vardagliga uttryck behöver förklaras. Ett ord som påfallande är enligt 

lärarna väldigt svårt att förklara och om eleverna skulle fråga vad det betyder skulle de be 

dem slå upp det i ett lexikon eller eventuellt försöka sätta in ordet i en mening för att 

förtydliga. Tre av lärarna är förvånade över vissa ord som andraspråkseleverna inte förstår. 

Exempel på dessa ord är ”tillförs” och ”framställs”. Samtliga lärare berättar att de ofta blir 
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ställda av vilka ord eleverna inte förstår eftersom det kan handla om ord som de anser är 

ganska vanliga i det svenska språket. Av de ord som eleverna fick i ordkunskapstestet anser 

lärarna att de svåraste orden är ”anatomi, fysiologi, påfallande och blodvärde”. Enkla ord 

enligt lärarna, är ”minneslucka, tappa balansen, vingla, omsorg och vimsig”.  

Tre av fyra elever tycker att Medicinsk grundkurs innehåller många svåra ord som de inte vet 

vad de betyder. Eleverna har märkt att även förstaspråkseleverna har svårt för att förstå vissa 

av orden som används i kursen och det tycker de är konstigt. Samtliga säger att de läst om 

kroppen och vissa sjukdomar i deras hemländer men inte lika detaljerat som här i Sverige.  

Även lärarna menar att Medicinsk grundkurs är den kurs som innehåller flest svåra ord och 

begrepp och syftar då på de ämnesspecifika orden. Enligt lärarna är dessa ord svåra även för 

förstaspråkseleverna. Lärarna ser ett stort problem i att det i kursen är så många nya ord man 

måste lära sig på väldigt kort tid och att läroböckerna inte är anpassade efter 

andraspråkseleverna.  

De elever som anser att det finns många svåra ord i Medicinsk grundkurs, tycker att det är 

lättare att förstå ord och begrepp i kursen Vård och omsorg, eftersom den är mer praktisk. En 

av eleverna säger att ”typ på praktiken gör man grejerna och så, det blir lättare då att fatta”. 

En av eleverna tycker däremot att ämnet Vård och omsorg är svårast av hans karaktärsämnen 

eftersom ”då måste man förstå hur alla tänker och hur man ska vara med dem”.  Ämnet 

Medicinsk grundkurs säger eleven att han ”inte tycker är så svårt för man måste bara plugga 

och plugga och läsa i boken och översätta vad där står och sedan lära sig hur kroppen funkar 

eller hjärtat eller så”. 

De allra svåraste orden tycker eleverna är de långa ord som inte går att översätta eftersom de 

inte finns på deras modersmål. Elev 4 säger att ”korttidsboende finns inte i mitt lexikon, inte 

ens i mitt språk, hur ska jag då kunna översätta det?” En elev säger att han fått tips av sin 

karaktärsämneslärare att dela upp de långa orden i olika delar för att förstå dem, men han 

tycker ändå att orden är väldigt svåra.  

4.3 Elevers och lärares strategier för att förstå  

När det gäller att förklara olika ord tycker lärarna att det finns många ord som är svåra att 

förklara och att det finns för lite hjälpmedel att tillgå eftersom läroböckerna är för svåra för 

andraspråkseleverna. En av lärarna säger att anledningen till att det är svårt att förklara ibland 

kan vara att andraspråkseleverna inte alltid tänker som hon gör. Ord som går att beskriva med 
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en bild eller som finns i lexikon tycker lärarna är enklast att förklara, men de anser att 

eleverna inte är så bra på att använda lexikon som de skulle önska. Ibland gör lärarna ordlistor 

med de viktigaste ämnesspecifika orden som de delar ut vid lektionernas början. Lärare 3 

säger att hon mest gör ordlistor i början eftersom hon anser att man successivt i kursen bör 

släppa ordlistor och ge eleverna chansen att själva söka förklaringar på ord och begrepp.  

Lärarna säger att de sällan ägnar tid åt att förklara vardagliga uttryck som exempelvis vimsig 

eller vingla eftersom de menar att de flesta elever vet vad de betyder.  Det faktum att eleverna 

enligt ordkunskapstestet har svårt för dessa ord, förvånar lärarna. De mindre frekventa icke 

ämnesrelaterade orden som exempelvis ytterligare och påfallande ser karaktärsämneslärarna 

som viktiga men svåra att förklara och de anser att de inte har tid att fokusera på dessa i sina 

ämnen. Ingen av lärarna frågar eleverna om de kan ord eller uttryck på sina respektive 

modersmål och alla fyra lärare förutsätter att man arbetar med språket och utvecklar elevernas 

ordförråd i ämnet Svenska som andraspråk. 

Ingen av lärarna har sett att förstaspråkseleverna hjälper andraspråkseleverna med att förklara 

ord och begrepp och de anser inte att det motsatta skulle kunna förekomma. Två av lärarna 

säger också att de ibland försöker bestämma platser i klassrummet så att förstaspråks och 

andraspråkseleverna ska sitta tillsammans men att det sällan fungerar och att eleverna ändå 

flyttar till den grupp de ”tillhör”. Det är främst i kursen Människan socialt och kulturellt som 

lärarna tror att andraspråkseleverna skulle kunna tillföra mycket till förstaspråkseleverna. 

De fyra eleverna säger att de ofta hör ord de inte förstår under lektionerna. De berättar också 

att lärarna hela tiden säger till dem att de måste fråga om det är något ord de inte förstår, men 

att de ändå aldrig brukar räcka upp handen för att fråga vad någonting betyder. Tre av 

eleverna tycker att det är bättre att försöka finna ordets innebörd på egen hand hemma eller att 

fråga någon kompis som talar deras förstaspråk och som har varit längre i Sverige än de själva 

har. Under två av fyra observationstillfällen ställer lärarna uteslutande kontrollfrågor till 

eleverna för att utläsa om de förstått. Några av dessa frågor är riktade till specifika elever som 

nämns med namn. Dessa elever har samtliga svenska som förstaspråk. Övriga kontrollfrågor 

riktas till klassen som helhet. Exempel på dessa frågor är ”Har ni förstått?”, ”Vad betyder 

decubitus?”, och ”Vilka förstår Nortonskalan nu?”. Vid flera olika tillfällen frågar lärarna om 

det är någonting som är oklart.  
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En elev säger att när det blir för många svåra ord slutar han att lyssna, vilket skulle kunna vara 

fallet under observationstillfälle 3, då denna elev ligger med huvudet på bänken och ser ut att 

sova under hela lektionen.  Observationstillfället infaller under en lektion där eleverna ska 

förberedas inför sin Arbetsplatsförlagda Utbildning (APU). Läraren visar på overhead en 

bedömningsblankett och läser innantill för eleverna vad som står. Blanketten kommer enligt 

läraren att vid ett senare tillfälle delas ut till eleverna. Inga papper delas ut under lektionen 

och ingenting skrivs på tavlan. Följande är ett utdrag från den text läraren läser ur: 

Kunna förhålla sig till och möta människan utifrån vård och omsorgstagarens 

egna resurser och behov samt självbestämmande och integritet. 

  Bedömningsblankett för APU Omvårdnadsprogrammet, Nivå A  

Vid observationstillfället ställs många frågor av förstaspråkseleverna gällande antal timmar de 

ska praktisera och vad de får och inte får göra på sina respektive APU-platser. Efter lärarens 

genomgång av blanketten frågar hon eleverna om de nu förstår vilka mål, rättigheter och 

skyldigheter de har under sin APU. En av förstaspråkseleverna svarar ja. Andraspråkseleverna 

är tysta. 

Eleverna säger att de inte använder lexikon under lektionstid eftersom de inte har några i 

klassrummet och de frågar aldrig förstaspråkseleverna om ords betydelser. Elev 3 säger att en 

av anledningarna till att han inte ber lärarna förklara, är att han inte är en sådan som frågar 

mycket, men att det kanske också beror på att han inte riktigt hinner med när lärarna pratar. 

Han säger att han ofta inte förstår när läraren förklarar och därför ser han ingen anledning att 

fråga eftersom hon inte kan förklara på ett sätt som han förstår. Han tänker då att ” jag fixar 

det sen själv” och läser igenom böckerna hemma och letar upp ord och uttryck i lugn och ro. 

En av eleverna säger att han brukar gå till lärarna efter lektionstid för att få förklaringar på 

olika ord och begrepp. 

De fyra eleverna tycker alla att lärarna verkar stressade i klassrummet och förklarar väldigt 

kort och fort. De säger också att det verkar som om lärarna vill göra allt för att eleverna ska 

förstå men att de inte är så bra på att förklara. En elev känner att lärarna ibland blir irriterade 

när hon inte förstår deras förklaringar av vad någonting betyder. Hon säger att lärarna ibland 

säger att om hon inte förstår deras förklaringar får hon gå och slå upp ordet i ett lexikon, 

vilket gör eleven ledsen eftersom många ord inte finns i hennes lexikon. En annan elev säger 

att ”man ska inte ha bråttom när man förklarar för eleverna. Men det kanske beror på att de 
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andra förstår det bra. Kanske det är så att jag tycker att det går för snabbt för att jag inte har 

svenska som modersmål”. 

Alla eleverna säger att de brukade räcka upp händerna och fråga i skolan i sina respektive 

hemländer men att de nästan aldrig gör det här i Sverige.  Den största anledningen till att de 

inte gör det här är språket. De är rädda att någon inte förstår eller att någon skrattar åt dem. 

Elev 4 säger att hon inte tycker om när klasskompisarna skrattar åt hennes uttal och Elev 2 

säger att han är rädd för att han inte svarar på exakt det som läraren frågat om och att någon 

då ska skratta åt honom.  Elev 1 säger att han inte vill störa läraren och de andra eleverna med 

frågor under lektionen och att han därför brukar gå till läraren efteråt om det är någonting han 

inte förstår. Elev 3 säger att han inte tycker att stämningen i klassen är bra och att han därför 

inte känner sig trygg med att prata eller ställa frågor.  

Eleverna säger att de inte brukar föra egna anteckningar eller göra ordlistor på lektionerna. De 

skriver ibland upp de ord läraren skriver på tavlan, men inte alltid. En av eleverna säger att 

han är osäker på om det är viktiga ord som läraren skriver upp och att det ibland känns som 

om hon skriver av exakt det som står i boken och då kan han lika gärna läsa och försöka 

översätta det där hemma själv. En annan elev säger att ” jag vill, jag har mitt block och jag har 

min penna men det blir aldrig så för jag kan inte lyssna och skriva samtidigt”. Samma elev 

berättar dock att han alltid stannar kvar efter lektionen och skriver upp allt som står på tavlan 

för att han tänker att det nog är viktiga ord. Dessa ord går han sedan hem och försöker 

översätta. Under observationstillfällena är det en andraspråkselev som för egna anteckningar 

under lektionstid. Övriga andraspråkselever skriver antingen inte alls eller enbart när någon av 

lärarna skriver på tavlan. Undantag är dock observationstillfälle 4 då läraren flera gånger 

uppmanar eleverna att skriva ner ord eller viktiga saker hon eller någon i klassrummet berättat 

om, vilket eleverna gör.  

Lärarna anser att det är svårt att veta vilka ord andraspråkseleverna inte förstår och varför de 

inte förstår dem. De menar att elevernas passivitet i klassrummet är ett stort problem. De 

säger att eleverna frågar ingenting och de pratar inte heller med förstaspråkseleverna. Lärare 3 

säger att ”det svåraste är att veta vad de egentligen tycker är svårt, vi har ju många svåra ord 

och det kan ju inte vara så att de tycker alla är svåra, men hur ska man veta vilka de inte 

förstår om de inte frågar?”. Lärarna säger att de kan se på elevernas miner eller kroppsspråk 

att de inte förstår och gärna vill hjälpa dem men eftersom eleverna inte frågar om ords 
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betydelse kan de inte veta vad de ska förklara. Lärarna tror att detta kan ha med 

andraspråkselevernas kultur eller skolbakgrund att göra. En av lärarna är rädd för att fråga 

andraspråkseleverna för mycket om ord de inte förstår, eftersom hon tror att det eventuellt 

skulle kunna kränka elevernas personlighet och att det inte passar in i den kultur de kommer 

ifrån. Hon är speciellt rädd för att kränka killarna och deras manlighet. För att eleverna ska 

förstå att det är okej att fråga i den svenska skolan, försöker samtliga lärare medvetet gå runt 

mycket bland eleverna och fråga om det finns någonting de inte förstår. De menar att det kan 

vara ett sätt för andraspråkselever att börja känna att det är naturligt att ställa frågor. Lärare 4 

skiljer sig från övriga tre genom att säga att hon tycker att hennes elever är duktiga på att 

fråga.  

En av lärarna säger att hon har mycket med sitt eget ämne och inte riktigt har tid och ork att 

sätta sig in i andraspråkselevernas situation. Samma lärare berättar att hon ibland kan bli 

irriterad när hon förklarat ett ord många gånger och eleven ändå inte förstår. Efteråt har hon 

dock ofta tänkt att hon borde börja på en annan nivå och att det hon sagt var för svårt. Två av 

lärarna nämner att det är konstigt att man inte pratar om andraspråkseleverna i 

lärarutbildningen och att om man lyft det i didaktikkursen så hade man varit mer beredd. En 

av lärarna säger att hon överlag ser andraspråkselever mer som en svårighet än en möjlighet 

medan övriga lärare snarare anser att just andraspråkseleverna är svårare att hantera än 

förstaspråkseleverna.  

4.4  Klassrumsobservationerna 

Samtliga lärare berättar att de lägger ner mest tid på att förklara de ämnesspecifika orden i 

klassrummet eftersom det är den typ av ord eleverna behöver för att klara sina kurser. Under 

den första observationen gör läraren flera förklaringar av ämnesspecifika begrepp. 

Observationen äger rum under en lektion i Medicinsk grundkurs. Lektionens syfte är att gå 

igenom det man talat om dagen innan angående den s.k. Nortonskalan. Eleverna får två 

stenciler. En med ordförklaringar av ämnesspecifika ord och en som är en kopia av det 

underlag man inom sjukvården använder för att mäta Nortonskalan. Läraren gör en muntlig 

genomgång av ord och begrepp kopplade till ämnet. Under lektionen skriver läraren två 

uttryck på tavlan, sub- och decubitus=trycksår. En bild skickas runt i klassrummet som visar 

olika sorters trycksår. Följande dialog utspelar sig: 
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(1)  01 Lärare:   ordet stuporös ser ni förklaring till i ordlistan som delades ut (#) 
   kan nån redogöra för vad begreppet innebär 

 02 Förstaspråkselev:  va (#) jag fattar inte alls 

03 Lärare:  jo det e flera faktorer som spelar in (#) de handlar 
om allmäntillståndet när inga impulser fungerar 
(#) människan e i livets slutskede å kräver mycket 
omsorg (#) förstår alla stuporös nu 

 

I både själva frågan och i svaret använder läraren begrepp (redogör, faktorer) som ingen av 

andraspråkseleverna kan förklara i ordkunskapstestet. Två av lärarna säger i intervjun att de 

tycker att det är svårt att veta hur man ska formulera frågor så att eleverna förstår dem och 

inte svarar på fel saker. En av lärarna säger dessutom att hon tycker det känns som ett hån mot 

eleverna att använda för enkla ord i frågorna.  

Den elev som i exemplet ovan utbrister att hon inte förstår, har svenska som sitt förstaspråk. 

Under de fyra observationstillfällena, ställs frågor till lärarna om ords betydelse uteslutande 

av förstaspråkselever. Det är också förstaspråkseleverna som spontant utbrister att det inte 

förstår eller ifrågasätter varför de ska kunna det som läraren pratar om. Lärarna förklarar då 

gärna eller korrigerar elevernas svar. Ett exempel är när Lärare 1 frågar ”Vad betyder 

orienterad i tid och rum?”. Då svarar en elev ”Har inte det med minne att göra?”. Läraren 

säger att jo, det är ungefär så och går sedan vidare genom att prata om nästa begrepp. En 

annan förstaspråkselev frågar ”Vad är inkontinent?” och läraren svarar att det är ofta när 

slutarmuskeln inte fungerar.  

Inte vid något observationstillfälle säger någon andraspråkselev att han eller hon inte förstår 

eller ifrågasätter högt någonting som lärarna säger eller gör. Flera gånger när någon av lärarna 

ställer frågor till hela klassen om de förstått, svarar samtliga elever med tystnad, som i 

exemplet ovan när läraren frågar om alla förstått vad ordet stuporös betyder. 

Även observation nummer två äger rum under en lektion i Medicinsk grundkurs. Lektionens 

syfte är att eleverna utifrån en film om tre olika Strokedrabbade patienter ska tänka till och 

ställa frågor om sjukdomen. Läraren berättar för eleverna att de tidigare utgått från anatomi 

och fysiologi för att förstå sjukdomsläran men att de nu ska prova att utgå från sjukdomarna 

och försöka tänka till kring varför det blir som det blir. Läraren förklarar att anatomi handlar 

om hur kroppen är byggd och fysiologi om hur kroppen fungerar. Dessa två begrepp vållade 

inte några större svårigheter på ordkunskapstestet. I filmen nämns flera gånger de vardagliga 
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mindre frekventa begreppen minneslucka, vimsig och vingla vilka andraspråkseleverna hade 

stora svårigheter med i ordkunskapstestet. Inga ordlistor delas ut och inga ordförklaringar 

skrivs på tavlan. När läraren efter filmen frågar om någonting var oklart eller svårt att förstå är 

andraspråkseleverna tysta.   

Observationstillfälle 4 utgör undantag eftersom andraspråkseleverna där är språkligt aktiva. 

Andraspråkseleverna tar inga egna initiativ till att fråga eller berätta någonting för klassen 

men de svarar på lärarens frågor när de är riktade direkt till dem. Observationen görs under en 

lektion i Medicinsk grundkurs. Lektionen är en uppföljning av elevernas kunskaper om 

nervsystemet. De har lektionen innan jobbat självständigt med att svara på frågor i läroboken 

om kroppens nervsystem. Eleverna får tillbaka de svar de lämnat in för att använda som stöd 

till sig själva under lektionen. Syftet med lektionen är att göra en uppföljning av vad eleverna 

hittills lärt sig och läraren påpekar att idag är det inte bara hon som ska prata. Läraren skriver 

upp elva olika ämnesspecifika ord på tavlan (t ex ryggmärgen, somatiska nervsystemet, 

hjärnstammen) och förklarar att när de gått igenom de olika begreppen ska de koppla dem till 

fyra olika sjukdomar vars namn läraren också skriver på tavlan. Bilder och modeller används 

för att visa eleverna vad man pratar om.  

Läraren uppmanar flera gånger eleverna att inte vara rädda för att säga fel och att skriva ner 

de ord och uttryck hon skriver på tavlan och rita de figurer som ritas. Läraren ställer också 

olika typer av frågor. Frågorna inleds ofta med en kontrollfråga om ett begrepp och därefter 

ställer läraren följdfrågor och ber eleverna ge personliga exempel. Följande typ av diskussion 

förekommer under hela lektionen: 

(2)  01 Lärare:   e de nån som kan berätta nåt om det perifera   

   nervsystemet 

 02 Förstaspråkselev:  ligger inte de längst ut 

03 Lärare:  jo de kan man säga (##) när någonting är i    
periferin brukar man säga  att de ligger i utkanten 
(#) skriver alla upp det nu (#) e de nån som vill 
berätta vad de perifera nervsystemet gör i kroppen 

04 Andraspråkselev:  nåt med att de skickar typ signaler eller vad de  

heter 

05 Lärare:  menar du kanske reflexer (#) skriver alla upp ordet   
reflex nu 

06 Andraspråkselev:  ja de menar jag nog (##) reflex alltså  
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07 Lärare: kan du ge exempel på en reflex vi har i kroppen 
   

Läraren ställer frågor även till elever som inte räcker upp handen och säger att hon vet att de 

kan. Frågorna går vidare runt i klassen och eleverna får fortsätta berätta där den förre eleven 

tog vid. Läraren säger vid två tillfällen att ”det här är ju krångligt, för att göra det mer 

förståeligt ska vi koppla ihop alla era svar och se vad vi kommer fram till”. När läraren fått ett 

svar säger hon ”Tack” och frågar vidare. Läraren förtydligar elevernas svar, antingen genom 

ord eller genom att rita.  

Under samtliga observationstillfällen sitter förstaspråkseleverna för sig och 

andraspråkseleverna för sig i klassrummet. Ingen hörbar kommunikation förekommer dem 

emellan. 

5 Diskussion 

Testen visar att eleverna har svårigheter med samtliga testade ordtyper. Störst svårigheter 

vållar dock de mindre frekventa orden. Det faktum att varken lärare eller elever nämner dessa 

ord som svåra, kan bero på att de inte tänker på att dessa ordtyper finns och har betydelse för 

själva förståelsen av ämnet. Eleverna själva säger att det först och främst är svårt att förstå 

långa ord och ord som inte går att direktöversätta till respektive modersmål, vilket skulle 

kunna vara en av anledningarna till att de mindre frekventa orden enligt ordkunskapstestet 

vållar så pass stora svårigheter.  Ord som påfallande och vimsig är svåra, för att inte säga 

omöjliga att direktöversätta. Långa ord i sig behöver enligt Enström (2004:188ff) inte 

innebära en svårighet för andraspråksinläraren, utan svårigheten syns här i att ordets betydelse 

inte kan härledas ur de olika delarna. Även ljudlikhet kan vara förvillande vilket märks i några 

elevers förväxling av ordet ytterligare med ordet uteliggare. Samma sak gäller ordet muskel 

som översätts till problem, vilket i arabiskan uttalas ”muschkela”. 

Samtliga lärare tror att de ämnesspecifika ord som behandlas i ämnet Medicinsk grundkurs är 

svårast för eleverna att förstå och ta till sig. Lärarna anser att dessa ord är svåra både för 

första- och andraspråkselever, men att andraspråkseleverna har speciella svårigheter med de 

ämnesspecifika orden. Med anledning av detta ägnar lärarna i princip enbart tid åt att förklara 

denna ordtyp och lämnar övriga till svenskämnet. Det är också de ämnesspecifika orden som 

lärarna skriver upp på tavlan eller lämnar ut ordlistor på. Övriga ordtyper anser lärarna är en 

uppgift för de lärare som undervisar i Svenska som andraspråk.  
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Många av de ämnesspecifika orden i Medicinsk grundkurs går att översätta eftersom de är 

konkreta och har motsvarigheter i många olika språk vilket skulle kunna vara en anledning till 

att det just är dessa ord eleverna klarar bäst i testet. Dessa ord har dessutom en begränsad 

konnotation, vilket gör att när man väl lärt sig vad de betyder, kan och förstår man hur de ska 

användas. Att eleverna ändå upplever dessa ord som svåra kan eventuellt härledas till att det 

är ord och begrepp som är mindre frekventa i talat språk och eventuellt helt nya för eleverna 

både på deras första- och andraspråk.  

Intervjuerna visar dock att det finns ämnesspecifika ord i likhet med korttidsboende som kan 

vålla svårigheter eftersom fenomenet inte förekommer i alla språk och därför inte kan 

översättas. Här krävs att lärarna är medvetna om vilka ord som inte kan översättas och 

utnyttjar sina pedagogiska kunskaper till att ge exempel och förklara för eleverna på ett sätt 

som gör att de förstår. Detta behöver inte nödvändigtvis medföra att man sänker 

kunskapskraven. En medveten dialog med eleverna kring deras svårigheter skulle eventuellt 

kunna bidra till att karaktärsämneslärarna kan utforma undervisningen efter 

andraspråkselevernas speciella behov vilket enligt (Lindberg 2007:17) är en nödvändighet. 

De mindre frekventa vardagliga och icke-ämnesrelaterade orden är de som eleverna 

procentuellt har allra svårast med. De kan varken översätta dem eller använda dem korrekt i 

en mening. Att dessa ord vållar så stora svårigheter är varken elever eller lärare medvetna om. 

Troligen är dessa ord extra krävande för eleverna att tillägna sig, eftersom de både är svåra att 

översätta och förstå exakt när och hur de ska användas. Eftersom de inte är frekvent 

förekommande i elevernas vardag finns det en risk att de inte har stött på dem tidigare vilket i 

sig gör dem svåra att förstå. En annan anledning till att eleverna inte behärskar dessa ord är att 

de inte förekommer explicit undervisning där man aktivt arbetar med dessa ord inom ämnet 

vilket enligt Lindberg (2007:17) försämrar elevernas möjligheter att ta till sig 

ämnesundervisningen. Förmodligen är det viktigt att även här föra en dialog med eleverna om 

hur de själva kan bidra till sitt eget lärande eftersom de i nuläget inte tar del av interaktionen 

och därmed det gemensamma meningsskapandet. Explicit undervisning kring ord och begrepp 

måste kombineras med ett givande från elevernas sida där de medveten reflekterar kring den 

egna ordinlärningen och hur de själva kan bidra till denna (Enström 2005:178ff).  

Majoriteten av eleverna säger sig hellre arbeta själva hemma med att lära sig och förstå nya 

ord och begrepp än att fråga sina lärare eller klasskamrater. De använder sällan lexikon på 
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lektionerna vilket kan vara ett resultat av att många ord är svåra eller omöjliga att 

direktöversätta (Enström 2004:188ff) eftersom fenomenet och därmed ordet inte förekommer 

i de länder eleverna kommer ifrån. Eleverna kan dock tänka sig att hemifrån ringa och fråga 

någon kompis som har samma modersmål om vad ord betyder. Lärarna och 

förstaspråkseleverna kan då anses förbli outnyttjade resurser som borde tas tillvara. Som 

nämnts tidigare är det viktigt ur ett språkutvecklande perspektiv (Hajer 2005) att lärarna 

funderar över hur de ställer frågor, istället för hur ofta och hur viktigt det är att 

klassrumsinteraktionen fungerar på ett sätt som ger eleverna chansen att öka sitt ordförråd. 

I tre av fyra klassrum är andraspråkseleverna tysta. De räcker inte upp handen, de tar inga 

spontana initiativ till att berätta någonting och de svarar inte på de allmänt ställda frågorna, 

vilket gör att man kan tvivla på i vilken grad deras språk och ordförråd utvecklas eftersom det 

inte används. Klassrumsmiljön domineras i dessa fall av kontrollfrågor från läraren och svar 

eller spontana inlägg från förstaspråkseleverna.  

I det klassrum som utgör undantag genom att andraspråkseleverna där inte är tysta utan deltar 

på ett eller annat sätt i meningsskapandet och förhandlingen om olika ord och uttrycks 

betydelser, spelar förmodligen lärarens sätt att interagera med och ställa frågor till eleverna en 

betydande roll. Denna lärare använder sig konstant av vad Gibbons (2005) kallar ”det tredje 

draget” vilket innebär att hon alltid följer upp sina frågor med följdfrågor. På detta sätt tvingas 

andraspråkseleverna till att vara aktiva eftersom läraren med hjälp av direkta frågor till 

respektive elev, ber dem förklara vad som menas med olika begrepp och vilka symptom som 

är kopplade till olika sjukdomar. Samtalstempot är lugnare, eleverna får gått om betänketid 

när de ska ge sina svar och läraren både ger många egna exempel och ber även eleverna ge 

personliga exempel på saker som hon pratar om. Eleverna uppmuntras dessutom till att skriva 

ner ord och rita förklaringar till dessa. Samtliga elever blir aktiva på så sätt medskapare av 

förståelsen av olika ord och begrepp.  

För andraspråkselever är det enligt Gibbons (2005:13) viktigt att all klassrumsundervisning 

har fokus på både innehåll och språk för att ämnesundervisningen skall vara 

språkutvecklande. Lärarna får här en viktig roll, vilken de enligt denna undersökning är villiga 

att ta, men inte alltid vet hur de ska utforma. Till övervägande del använder sig lärarna av vad 

Gibbons (2007) kallar för kontrollfrågor, vilka i sig inte är språkutvecklande. I huvudsak är 

det dessutom så att lärarna själva står för förklaringar av ord och begrepp. Det sätt att förklara 
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som lärarna använder sig av upplevs av andraspråkseleverna som svåra och framstressade. 

Många gånger när lärarna ska förklara ett ord använder de sig av mindre frekventa ord som 

gör att förklaringen blir minst lika svår som det ord som ska förklaras.  

Lärarna är medvetna om att eleverna har svårigheter med vissa ord, men är osäkra på exakt 

vilka svårigheter de har och varför. Istället för att närmare undersöka vilka svårigheter som 

finns tar lärarna till viss del på sig den passiva roll de anser att eleverna intar. Lärarna ser sig 

inte som aktivt språkutvecklande ämnesinstruktörer utan enbart förmedlare av ett ämne. 

Anledningen är förmodligen inte ovilja, utan snarare okunskap om hur de ska gå till väga. 

Enligt de nya programplaner som ska gälla från höstterminen 2011 ska som nämnts tidigare, 

karaktärsämneslärarna ”fundera över hur man kan utforma en språkligt utvecklande 

undervisningsmiljö”(Skolverket 2011b) vilket är positivt men inte nödvändigtvis enkelt om 

man inte har någon kunskap om andraspråkselevers behov och förutsättningar. Tre av lärarna 

säger sig vara osäkra på hur de ska kunna hjälpa och det faktum att man inte tar upp 

andraspråkselevers situation i lärarutbildningen försvårar givetvis situationen. 

Både första och andraspråkselever upplever förmodligen sina karaktärsämnen som svåra 

ibland. Den stora skillnaden enligt denna undersökning, ligger dock i att förstaspråkseleverna 

pratar om sina svårigheter, ställer frågor i klassrummet och ifrågasätter när de inte förstår 

något ord, medan andraspråkseleverna förblir tysta och passiva. Den passivitet från eleverna 

som framkommit i undersökningen, har förmodligen flera olika anledningar. En av dessa är 

enligt eleverna, deras egen osäkerhet inför att svara eller uttala fel. De är rädda för att någon 

av de andra eleverna ska skratta. Även lärarnas tendens att överanvända kontrollfrågor som t 

ex Vad betyder anatomi? och allmänt ställda frågor till hela klassen som – Har alla förstått? 

är troligen en bidragande orsak till andraspråkselevernas låga delaktighet. Denna typ av frågor 

kan sända signaler till eleverna om att läraren förväntar sig exakta svar (Gibbons 2005:30) 

vilket kan spä på andraspråkselevernas osäkerhet. De ges då utifrån sina förutsättningar inte 

riktigt möjlighet att delta i interaktionen. Som nämnts tidigare visar flera studier att just det 

muntligt aktiva deltagandet från eleverna ofta saknas tillsammans med tillräcklig feedback 

från lärarna (Hajer 2005:31) vilket även är fallet i denna undersökning.  

Även skriftligt förekommer en passivitet hos andraspråkseleverna under lektionstid. Ingen av 

de intervjuade eleverna för egna anteckningar. Tre av eleverna säger att de vill men inte 

hinner med, medan en fjärde elev tycker att det är svårt att avgöra vad som är viktigt och bör 
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skrivas ner. Endast en av fyra lärare uppmuntrar eleverna till att skriva ner vad hon sagt eller 

skrivit på tavlan. Den skriftliga passiviteten kan även sägas förekomma hos tre av fyra lärare 

under lektionstid. De skriver väldigt lite på tavlan och delar inte ut några skriftliga 

instruktioner eller sammanställningar som kan generera förförståelse eller ge förklaringar till 

ord och begrepp som förekommer under lektionerna.  

Tydligt är att de föreligger en diskrepans mellan vad lärarna tror är anledningen till elevernas 

passivitet och vad eleverna själva säger är orsaken till densamma. Ingen av lärarna lyfter fram 

sin egen roll eller klassrumsmiljön som anledning till att eleverna inte ställer frågor eller 

deltar aktivt under lektionerna. Samtliga lärare härleder elevernas tystnad mer eller mindre till 

kulturell bakgrund. Eleverna menar däremot att deras tystnad i huvudsak relateras till deras 

språkliga osäkerhet. De är rädda för att inte bli förstådda eller för att någon ska skratta åt dem. 

Eleverna säger att under deras tidigare skolgång i hemlandet brukade de ofta ställa frågor till 

lärarna, men att det var lättare att göra det där eftersom alla pratade samma språk. Eleverna 

kopplar överhuvudtaget inte sin egen tystnad och passivitet till kulturell bakgrund eller 

skolbakgrund.  

Samtliga lärare säger att de är medvetna om att det sker ingen, eller väldigt lite 

kommunikation i klassrummet mellan första och andraspråkseleverna. De nämner att de 

ibland försökt göra om placeringen men att eleverna ändå dras till den grupp de ”tillhör”. 

Hajer (2005) menar att lärare som är medvetna om elevers svårigheter, men inte förändrar 

undervisningssituationen kan kallas för silent actors. I denna undersökning förefaller lärarna 

vara medvetna om att förstaspråks och andraspråkseleverna inte pratar med varandra men 

däremot är det förmodligen inte medvetna om vad interaktion och förhandling om 

meningsskapande betyder för elevernas språkliga och ämneskunskapsmässiga utveckling. 

Andraspråkseleverna är enligt lärarna en tillgång främst i ämnet Människan socialt och 

kulturellt, vilket motiveras med att de har saker att berätta och jämföra med som ingen av 

förstaspråkseleverna har. Om eleverna skulle ses som lika viktiga tillgångar i övriga ämnen 

skulle de förmodligen också våga bidra mer i klassrumsinteraktionen och därmed 

förhandlingen av ords betydelse vilket skulle ge dem ökade chanser att förbättra sitt ordförråd. 

Enligt Gibbons (2005:30) försvårar man för eleverna om de inte stimuleras till att delta i 

interaktionen och oväntade svar från eleverna bör inte ses som felaktiga utan som bidrag till 
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samtalet och lärandet. Känner eleverna att de inte måste svara exakt som läraren förväntar sig 

vågar de också ta större del i interaktionen.  

6 Slutsatser 

Andraspråkseleverna i denna studie har svårt för ord ur samtliga undersökta ordklasser. 

Lärarnas och elevernas uppfattning om att de ämnesspecifika orden innebär störst svårigheter 

stämmer inte överens med testresultaten där det visar sig att det är de mindre frekventa 

vardagliga och ämnesoberoende orden som eleverna har svårast för att förklara och använda. 

Detta kan möjligen bero på att lärarna i sin undervisning fokuserar i på att förklara 

ämnesspecifika ord och överlämnar övriga till ämnet Svenska som andraspråk. En annan 

anledning kan vara att de ämnesspecifika orden ofta är konkreta och möjliga att översätta med 

hjälp av lexikon, medan det sällan föreligger ett ett-till-ett förhållande mellan och inom språk 

för de mindre frekventa ämnesoberoende och vardagliga orden.  

Lärarna använder sig i stor utsträckning av kontrollfrågor och gemensamma frågor till hela 

klassen, vilket kan vara en anledning till att andraspråkseleverna är relativt passiva i 

klassrummet. De lyssnar, men ställer inga frågor och antecknar sällan. Det föreligger en tydlig 

diskrepans mellan vad eleverna säger är anledningen till denna passivitet och vad lärarna 

anser denna passivitet bero på. Lärarna anser att den är grundad i elevernas kulturella 

bakgrund, medan eleverna förklarar att den beror på språklig osäkerhet och otrygghet i 

klassrumssituationen.  

Andraspråkselevernas ovilja att ställa frågor tillsammans med deras inställning att lärarna 

förklarar på ett stressat och otillräckligt sätt, gör att de i de flesta fall väljer att utanför skoltid, 

själva ta reda på ords innebörd med hjälp av kompisar eller lexikon.  

Både elevers och lärares förhållningssätt till vilka ord som är svåra och hur de ska förhålla sig 

till dessa skulle kunna anses vara faktorer som hämmar den språkliga interaktionen i 

klassrummet och därmed inte gynnar andraspråkselevernas språkutveckling eller förmåga att 

ta till sig sina karaktärsämnen.  
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Bilaga 1 Ordkunskapstest 

Ordkunskap Omvårdnadsprogrammet 

  

Namn: ________________________________________   

Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på dig. Skriv också exempel där det finns en tom rad. 

 

1. symptom   Jag tror inte att jag sett ordet tidigare 

 Jag har sett ordet tidigare, men vet inte vad det 
betyder 

    Jag har sett ordet tidigare och jag tror att jag vet vad 
   det betyder (förklara med en synonym eller ett exempel) 

______________________________________________
  

 Jag kan det här ordet. Översätt/förklara 
 
 _______________________________________________

  Jag kan använda det här ordet i en mening eller ett 
 
 exempel:_______________________________________  

 

Lista över samtliga ord i testet 

symptom anatomi fysiologi tappa balansen 

diagnos biverkning vårdtagare muskel 

egenvård blodkropp cell blodomlopp 

organ redogör ytterligare minneslucka 

orörlig puls blodvärde beröra 

vimsig akut andfådd omsorg 

faktorer smittorisk påverkad stötta 

tumör påfallande föreligger vingla 
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Bilaga 2 Antal svarsalternativ per ord i ordkunskapstestet 

Ord Inte sett sett, kan ej tror kan  använder 

symptom 0 0 3 6 3 

anatomi 0 2 3 5 2 

fysiologi 0 2 3 5 2 

diagnos 2 3 2 3 2 

biverkning 2 2 4 0 4 

vårdtagare 0 0 2 4 6 

egenvård 0 2 4 4 2 

blodkropp 2 4 5 1 0 

cell 0 4 4 4 0 

organ 0 2 2 4 4 

muskel 0 0 2 10 0 

blodomlopp 0 4 4 1 3 

puls 0 1 4 6 0 

blodvärde 2 9 1 0 0 

omsorg 2 4 2 2 2 

smittorisk 0 4 2 2 4 

tumör 2 4 0 5 1 

akut 0 0 2 6 4 

redogör 2 9 1 0 0 

ytterligare 0 4 4 2 2 

beröra 0 6 2 0 4 

faktorer 4 8 0 0 0 

påverkad 2 4 2 0 4 

påfallande 5 6 1 0 0 

föreligger 0 5 7 0 0 

tappa 
balansen 

2 2 4 0 4 

stötta 0 4 6 0 2 

vingla 4 5 2 0 1 

minneslucka 2 4 4 0 2 

orörlig 0 0 6 0 6 

vimsig 4 5 2 0 1 
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Bilaga 3 Intervjuguider 

Intervjuguider 

 

Lärare 

 

1. Tycker du att det är någon skillnad mellan att undervisa andraspråkselever och elever som 

har svenska som sitt förstaspråk? I så fall, vilka skillnader? 

2. Vilka eventuella möjligheter eller svårigheter upplever du att det finns med att undervisa 

andraspråkselever? 

3. Ord kan delas in i olika kategorier enligt Enström (ämnesspecifika, mindre frekventa 

ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga ord). Hur gör du om du vill att 

eleverna ska förstå exempelvis ett ämnesspecifikt ord som anatomi? 

4. Hur gör du om du vill att eleverna ska förstå exempelvis ett mindre frekvent 

ämnesoberoende ord som påfallande? 

5. Hur gör du om du vill att eleverna ska förstå exempelvis ett mindre frekvent vardagligt 

uttryck som tappa balansen? 

6. Hur gör du för att utläsa om eleverna har förstått vad du pratar om i klassrummet? 

7. Vilka ämnen undervisar du i och vilken undervisningsbakgrund har du? 

 

 

Elever 

1. Vilket är ditt förstaspråk? 

2. Hur länge har du varit i Sverige? 

3. Vilket språk talar du hemma och på din fritid? 

4. Om du skulle gradera dina karaktärsämnen. Vilka tycker du då är lättast och vilka är svårast? 

Vad är skillnaden mellan dessa ämnen? 

5. Under klassrumsobservationerna har jag sett att du sitter tyst och inte räcker upp handen 

särskilt ofta. Vad beror detta på? 

6. I det ordkunskapstest som du gjort, såg jag att det fanns vissa ord som du inte förstod eller 

kunde förklara. Hur brukar du göra om du inte förstår vad din lärare pratar om? Varför gör du 

som du gör? 

7. Hur gör du för att lära dig de nya ord och uttryck som du möter i dina karaktärsämnen? 

8. Hur gör dina lärare för att underlätta din förståelse av orden och ämnet? 
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Bilaga 4 Transkriptionsnycklar 

 

Markering av: Tecken 

kort paus # 

längre paus ## 

 

Principer för transkription av ord med särskilda talspråksformer 

Skrift Transkription 

att 

i de fall att inte uttalas som att utan som å 

å 

det de 

jag Skrivs i enlighet med skriftspråksnormen 

någon, något nån, nåt 

och å 

vad, var Skrivs i enlighet med skriftspråksnormen 

är e 

 

 


