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Sammandrag  

I denna uppsats studeras ord i ett läromedel för blivande truckförare. Syftet med studien är att 

undersöka ordförståelse hos studerande på SFID- och SASG-nivå med hjälp av ordtest och 

dessutom belysa den språkklyfta som finns mellan de studerandes ordförråd och den 

vokabulär som finns i yrkeskursernas läromedel. 

    Orden i materialet har kategoriserats i fackord, kända ord och gråzonsord. Fackord upp-

märksammas i undervisningen. Gråzonsord är de ord som ämnesläraren inte förklarar, och 

som inte är kända sedan tidigare av en stor majoritet av kursdeltagarna. Dessa ord medför 

speciella problem för andraspråksinlärare då lärarna brister i medvetenhet om svårigheterna, 

och dessutom använder gråzonsord för att förklara nya fackord. 

    Ett textavsnitt, med många gråzonsord, identifieras och testas ur olika aspekter i två stude-

randegrupper som är potentiella kursdeltagare i yrkeskurser. Kvantitativ metod med enkät 

används, och ordförståelsen belyses från flera synvinklar genom olika testmetoder inom en-

käten. Studien innehåller ordtest i form av självskattning, orddelnings-, flervals- och lucktest. 

    Resultatet antyder att både studerande och deras lärare underskattar svårigheterna i stude-

randegruppernas ordförståelse, men lärarna uppvisar en större medvetenhet om svårigheterna 

med gråzonsorden. Ordtesten visar stora skillnader i resultat mellan de två studerandegrup-

perna både i förståelsen av gråzonsord och i orddelning av långa sammansatta fackord. 

    Texten i läromedlet innehåller många svårförståeliga ord för de undersökta studerande-

grupperna. Fackorden, ofta substantiv, förklaras av ämnesläraren och är relativt lätta att 

åskådliggöra. Många ämnes- och yrkesord befinner sig däremot i en gråzon som varken för-

stås av andraspråksinlärare eller uppmärksammas av ämneslärarna. Gråzonen måste belysas 

och medvetandegöras, och i studiens avslutande kapitel förs en didaktisk diskussion om for-

mer för detta och om hur språkklyftan kan överbryggas.  

 

 

Nyckelord: Språkklyfta, läromedel, yrkeskurs, SFI, ordförståelse, gråzonsord, ordtest



                                                                 

3 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 5 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 6 

2.1 Yrkesspår i Göteborg ....................................................................................................... 6 

2.1.1 Språknivåer i yrkeskurser ......................................................................................... 7 

2.2 Ord och ordförståelse ....................................................................................................... 7 

2.2.1 Att kunna ett ord ....................................................................................................... 8 

2.2.2 Receptiv ordförståelse ............................................................................................... 8 

2.2.3 Ordtest ....................................................................................................................... 9 

2.3 Studier om ord i läromedel ............................................................................................ 10 

2.3.1 Teori och tidigare studier om kategoriseringar och definitioner ............................ 10 

2.3.2 Ordkategorisering och definitioner ......................................................................... 12 

2.3.3 Svåra ord i läromedel för andraspråksinlärare ........................................................ 13 

3 Material, metod och genomförande ...................................................................................... 14 

3.1 Material – urval och excerpering ................................................................................... 14 

3.2 Informanter .................................................................................................................... 15 

3.3 Utformning av enkät och ordtest.................................................................................... 15 

3.3.1 Självskattning av svåra ord ..................................................................................... 15 

3.3.2 Gråzonsord i test ..................................................................................................... 16 

3.3.4 Orddelningstest ....................................................................................................... 16 

3.4 Genomförande................................................................................................................ 16 

4 Resultat och analys ............................................................................................................... 17 

4.1 Gråzonsord i studien ...................................................................................................... 17 

4.2 Svåra ord – de studerandes syn och lärarnas inställning ................................................ 19 



                                                                 

4 

 

4.3 Ordförståelse i två studerandegrupper ........................................................................... 20 

4.3.1 Orddelning .............................................................................................................. 20 

4.3.2 Gråzonsord .............................................................................................................. 21 

5 Sammanfattande diskussion av resultat ................................................................................ 24 

6 Didaktiska reflektioner och kritisk värdering av studie ........................................................ 27 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 32 

Bilaga 1 Excerpering av ord .................................................................................................... 34 

Bilaga 2 Enkät om ordförståelse .............................................................................................. 35 

Bilaga 3 Självskattning av svåra ord ........................................................................................ 43 

 

Tabellförteckning  

Tabell 1 Orddelning av sammansatta substantiv, 17 av 19 excerperade som fackord……….20 

Tabell 2 Sexton testord – resultat från uppgifterna 3–5 i enkäten……………………………22 

 



                                                                 

5 

 

 

1 Inledning  
 I denna studie undersöker jag ordkunskap hos vuxna andraspråksinlärare med utgångspunkt i 

en lärobok för truckförare. 

    Inom vuxenutbildningen i Göteborg kan man läsa Svenska för invandrare (SFI) med yrkes-

inriktning, så kallade Yrkesspår. Varje termin börjar 5–10 nya kurser med branschinriktning 

såsom barn och fritid, vård eller lagerarbete. Deltagarna måste vara godkända på SFIC och 

registrerade på SFID eller Svenska som andraspråk grund (SASG) när de läser kurserna. Van-

ligtvis läser de också en gymnasiekurs inom yrkesspåren, vilket är en språklig utmaning både 

för deltagarna och lärarna; det finns en djup språkklyfta som måste överbryggas. 

    Lager och terminal pågår under en termin och anordnas av ABFVux. På den lär man sig 

truckkörning och materialhantering. Kursdeltagarna kör truck, läser teori, får truckkort, lär 

sig om arbetslivet, gör praktik och utvecklar samtidigt sina kunskaper i svenska.  

    Teoriutbildningen för truck och materialhantering görs inom en 200-poängskurs på gymna-

sienivå, Maskinell godshantering. Kursmaterialet kommer från transportbranschen, och det är 

i allmänhet svårt att tillgodogöra sig för deltagare med enbart baskunskaper i svenska. Läro-

medlet Höglyftande Åktruckar – Truck 2 består av film och bok; boken innehåller många bil-

der som är ägnade att underlätta inläsningen. 

    För deltagarna innebär texten i kursboken att de konfronteras med många nya ord; både 

fackord och vanliga svenska ord som ofta är obekanta för dessa andraspråksinlärare. De sak-

nar ett tillräckligt stort ordförråd för att på ett tillfredsställande sätt tillgodogöra sig kursen. 

För lärarna är det en utmaning att hitta en bra metodik för att underlätta ordinlärningen på ett 

systematiskt sätt.  

    För att kunna genomföra en adekvat undervisning krävs det att lärarna har kunskap om 

vilka ord som deltagarna kan. Med inspiration från Golden & Hvenekildes forskning (Golden 

1984a: 170–175) sorterar jag ord från läromedlet i tre kategorier: fackord, kända ord och grå-

zonsord, och genomför ordtest för studerande som läser SFID och SASG. De studerande är 

potentiella kursdeltagare för kursen Lager och terminal.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka ordförståelse hos studerande på SFID- och SASG-nivå med hjälp av 

ordtest. Jag vill ta reda på och förstå vilka ord som är svåra för andraspråksinlärare, och dess-

utom, genom studien resultat, belysa och öka medvetenheten om den språkklyfta som verkar 
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finnas mellan de studerandes ordförråd och den vokabulär som finns i yrkeskursernas läro-

medel. Särskilt vill studien belysa svårigheterna med de ord på yrkeskurser som finns i grå-

zonen mellan de ord som är kända av en stor majoritet på de här språknivåerna sedan tidigare 

och de fackord som ämneslärarna normalt förklarar. Ord som skäl, utgör och regelbundet. Jag 

använder främst begreppet gråzonsord för dessa ord.  

    Denna kunskap kan sedan vara utgångspunkt för en diskussion om didaktiska tillämpning-

ar och en mer systematisk planering av ordinlärning. 

 

Studiens frågor är:  

 Vilka gråzonsord finns i det studerade läroboksmaterialet? 

 Hur skiljer sig lärarnas och de studerandes syn åt på vilka ord som är svåra? 

 Vilka skillnader i ordförståelse finns mellan studerande på SFID och SASG? 

 Vilka typer av ord i läroböcker är svåra för andraspråksinlärare? 

 Vilka didaktiska slutsatser kan man dra av studien? 

 

    Målet med studien är att få bättre kunskap om de studerandes ordkunskap och ge språkdi-

daktiska rekommendationer till kommande yrkeskurser. 

2 Bakgrund  
I bakgrundsdelen presenteras yrkeskurserna i Göteborg och de två språknivåer som deltagar-

na på kurserna representerar. Därefter koncentrerar jag mig på forskningsbakgrund för denna 

studiens ordförståelse och, mer specifikt, ord i läromedel. Jag tar min utgångspunkt i Golden 

& Hvenekildes forskning om gråzoner och kompletterar den med andra källor, som är rele-

vanta för denna studie.  

2.1 Yrkesspår i Göteborg 
Vuxenutbildningen i Göteborg har en uttalad arbetslivsinriktning för SFI. De ger utbildnings-

anordnarna, som ABFVux, starka incitament för att få ut de studerande på praktik på deltid 

bredvid de ordinarie svenskstudierna. De ordnar också yrkeskurser, s.k. Yrkesspår, där kurs-

deltagarna är inskrivna på heltid och tränar svenska med en tydlig yrkesinriktning. Kursutbu-

det hösten 2014 är följande: Barn och fritid, Entreprenör, Industrispår, Lager och terminal, 

Mat och service i butik, Restaurang och Vård och omsorg. Inom kurserna läser man normalt 

en grundläggande gymnasiekurs som hör till branschen och har mycket praktik. Vanligtvis 

samarbetar en yrkeslärare (ämneslärare) och en svensklärare om gymnasiekurserna. 
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2.1.1 Språknivåer i yrkeskurser 

För att delta i yrkeskurserna måste man vara godkänd på SFIC och vara registrerad på anting-

en SFID eller SASG.  

    SFID är den högsta nivån inom SFI-utbildningen. Det finns många företag, inom lager och 

produktion, som kräver d-betyg för anställning. När de studerande är godkända på SFID kan 

de fortsätta sina svenskstudier på SASG. 

    SASG är en del av Grundläggande vuxenutbildning som motsvarar den nioåriga grundsko-

lan i Sverige. Även om man inte har den språkbehärskningen, som en 16-åring med svensk 

bakgrund, anses man ha tillräcklig grund för att studera vidare på gymnasienivå, när man är 

godkänd på SASG. 

    Att läsa gymnasiekurser när man bara är godkänd på c-nivån ger ofta eleverna problem 

med att förstå språket i undervisningen, men motiveras med att förkorta vägen in i arbetslivet 

för dem som inte är så studievana. Det innebär en stor utmaning för kursdeltagarna och lärar-

na att kunna överbrygga den språkklyfta som finns mellan gymnasiekursernas vokabulär och 

det ordförråd som de studerande har med sig när de startar i yrkeskurserna. Min studie tar sin 

utgångspunkt i en nyfikenhet att studera denna språkklyfta. 

2.2 Ord och ordförståelse 
När man talar om ord skiljer man på grafisk enhet (det som finns mellan två mellanslag på 

datorn) och lexikalisk enhet (lexem) (urskiljbar semantisk betydelse) (Järborg 2007: 66–77). 

En lexikalisk enhet kan också bestå av flera ord. För att förstå ord måste man ibland veta hur 

de uppträder tillsammans med andra ord. Även om man förstår de enskilda orden, kan man 

inte förstå vad uttrycket betyder (ex tycka om, i första hand). I Natur och Kulturs svenska 

ordbok definieras 23 000 separata ord och 9 000 fraser (idiom, uttryck, partikelverb, ordkom-

binationer) Järborg använder begreppet flerordsenheter (2007: 83) för dessa fraser, vilket jag 

fortsättningsvis också gör i denna studie. 

    Det är också möjligt att gruppera ord utifrån en ordstam, s.k. ordfamiljer (Lindberg 2007: 

28, Järborg 2007: 79). Med hjälp av ordets stam och kunskap om böjnings- och ordbildnings-

regler kan man förstå innebörden av ordfamiljens olika uttryck, t.ex. använder, användning, 

används och användningsområden. 
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2.2.1 Att kunna ett ord 

Golden formulerar 10 punkter om vad ordkunskap är (Golden 1984b).  

Att kunna ett ord är att: 

 känna igen ordet i tal och skrift 

 kunna producera ordet i tal och skrift 

 kunna känna till innehållet som är knutet till ordet 

 känna till det nätverk av associationer som knyts mellan ordet och andra ord i språket 

 känna till positiva eller negativa bibetydelser av ordet  

 känna till ordets stilistiska och sociala användningsområden 

 känna till ordets syntaktiska och morfologiska uppförande 

 känna till ordets semantiska komponenter 

 känna till ordets avledningsmöjligheter 

 känna till vilka andra ord som ofta används tillsammans med ordet 

 

Ordförståelse handlar inte främst om att förstå ordet eller inte, utan i vilken grad man behärs-

kar ordet. Från att känna igen och kunna producera ordet, till att förstå dess betydelser och 

användningsområden. Från att känna till dess syntaktiska och morfologiska möjligheter, till 

kännedom om vilka andra ord som ofta används tillsammans med ordet. 

2.2.2 Receptiv ordförståelse 

Ordkunskap delas in i receptiv och produktiv förmåga. På SFI handlar receptiv förmåga om 

att nå målen: höra och förstå och läsa och förstå. Målen för produktiv förmåga är tal, inter-

aktion och skriftlig förmåga. Ordkunskap, grammatik och uttal är medel för att nå de kom-

munikativa målen. Man skiljer också på receptivt och produktivt ordförråd: ordförståelse och 

ordanvändning. Man kan i allmänhet känna igen och förstå fler ord än man kan använda. 

Produktiv förmåga kräver mer exakt kunskap om ordens fonologiska, grafematiska och 

grammatiska egenskaper och byggs efterhand upp med de ord man blir mer förtrogen med 

(Järborg 2007: 63–64). Det finns ord som vi inte förstår alls när vi ser dem isolerat, men som 

vi kan ungefärligen förstå när kontexten är begriplig. Andra ord förstår vi precis och kan an-

vända dem i olika sammanhang. 

    Ett stort ordförråd är avgörande för att kunna förstå en text, och 95 % av orden bör vara 

kända om man ska kunna tillgodogöra sig en text (Lindberg 2007: 34). Om det finns fler 

okända ord blir det svårt att använda den språkliga kontexten för att förstå de nya orden på ett 

tillfredsställande sätt.  

    Enström skriver att mer avancerade inlärare har större möjlighet att använda språklig kon-

text för att kunna gissa sig till ordets betydelse, än en inlärare på tidigare stadier som är mer 
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beroende av lärare och läromedel för att bygga upp ett ordförråd (Enström 2004: 179–181). 

För att kunna gissa sig till ordets betydelse krävs att andelen okända ord är låg i den text som 

eleverna ska förstå, att eleverna har god syntax- och ordbildningskunskap och goda baskun-

skaper i ämnet, samt att kontexten är rik på adekvata ledtrådar.  

    Ord tolkas alltid i en kontext. Man kan skilja mellan språklig kontext, situationell kontext 

och förförståelse (Golden 2009: 103). Kursdeltagarna på Lager och terminal är normalt inte 

så avancerade inlärare, och de har begränsat ordförråd och bristande syntax och ordbild-

ningskunskap. Men bilderna i boken ger adekvata ledtrådar. Många deltagare har erfarenheter 

och förkunskaper med sig från lager- eller transportjobb och efterhand bygger de upp goda 

baskunskaper i ämnet. Yrkeskursen formar en situationell kontext som ger en tydlig inram-

ning till inläsningen av läroboken. I skolan rör sig eleverna och lärarna i lagermiljö, kör truck, 

har föremål och film till hjälp för att kunna höra orden många gånger i olika sammanhang 

och därmed underlätta tolkningen av ordets betydelse. 

    Den här studien fokuserar främst på receptiv förmåga av ungefärlig semantisk förståelse av 

ord i läromedel. I studien undersöker jag ett läromedel där en stor andel av orden är okända 

för studerande i SFID och SASG som är framtida potentiella kursdeltagare i Lager och termi-

nal och som därmed inte kan dra nytta av den situationella kontexten.  

2.2.3 Ordtest 

Man kan göra ordtest för att få en bild av vilka ord som man behöver uppmärksamma i en 

viss studiesituation och för att identifiera de studerandes ordkunskap och deras behov av 

eventuellt stöd (Holmegaard 2007: 138). Ett syfte med Ordilprojektet var också att identifiera 

användbara testmodeller till gagn för både forskning och undervisning (Holmegaard (Ibid, 

Lindberg & Kokkinakis 2007: 10). Avsikten med mitt ordtest är att få information om ordför-

ståelse i en SFID-klass och SASG-klass. Men jag vill också försöka hitta en modell för att, ur 

flera olika synvinklar studera ordförståelse i ett textavsnitt i en lärobok. 

    Ordtest innehåller alltid många osäkerheter; vid självskattning är det t.ex. vanligt att man 

överskattar sin förmåga, och vid flervalsalternativ måste testdeltagarna säkert förstå svarsal-

ternativen och kan kanske därigenom använda uteslutningsmetoden för något av dem (Gol-

den 2009: 74). Svårighetsgraden på flervalstest varierar beroende på hur nära semantisk bety-

delse som svarsalternativen har (Ibid: 198). Kontexten är viktig och ger ledtrådar, men en för 

kursdeltagarna lång och okänd kontext, som det textavsnittet jag använder i studien, kan 

komplicera uppgiften (Ibid: 199–200). 
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2.3 Studier om ord i läromedel 
I detta delkapitel presenteras forskning om vokabulär i läromedel (2.3.1). De olika studiernas 

syfte är att identifiera och belysa ord som medför svårigheter för andraspråksinlärare och att 

skapa underlag för en systematisk och effektiv språkundervisning främst för dessa elever. I 

2.3.2 presenteras hur jag definierar och använder centrala begrepp i denna studie. Med ut-

gångspunkt i tidigare forskning lyfter jag i 2.3.3 fram aspekter av ordtyper som är speciellt 

svåra för andraspråksinlärare.  

2.3.1 Teori och tidigare studier om kategoriseringar och definitioner  

Fackspråk och facktermer definieras på olika sätt, och det är relevant att tolka dem i sitt 

forskningssammanhang och formulera en definition som möjliggör operativ användning 

(Laurén 1993: 9, 96–97). I studien används begreppet fackord, och forskningsprojekten nedan 

har formulerat definitioner som är anpassade efter forskningens ändamål. 

    Golden & Hvenekilde arbetade tillsammans med ett läromedelsprojekt: Lærebokspråk i 

Norge i början av 1980-talet. Syftet var att undersöka vilka typer av ord som kunde skapa 

speciella problem för andraspråksinlärare för att sedan skapa övningsmaterial till stöd för 

dessa elever. Materialet i studien är 40 olika läroböcker inom orienteringsämnena geografi, 

historia och fysik från 4–9 klass.  

    Orden klassificerades i tre kategorier: kända ord, icke-fackord och fackord. Ämneslärare 

fick stryka under de ord som de förklarade för en vanlig norsk klass; dessa ord klassificerades 

som fackord. Kategorin kända ord användes för de ord som Golden & Hvenekilde var säkra 

på att andraspråkseleverna kunde. De orden som varken räknades som fackord eller kända 

ord fick namnet: icke-fackord (Golden 1984a: 170–175). 

    Avsikten var att identifiera de icke-fackord som var frekventa i texterna för att fokusera på 

dem vid konstruktion av övningsuppgifter. De fokuserade på innehållsord (substantiv, verb, 

adjektiv och adverb med samma rot som adjektiven) som har ett tydligt betydelseinnehåll, till 

skillnad från funktionsord (ex pronomen, prepositioner och konjunktioner) (Hvenekilde 1984: 

146–148). De upptäckte att ungefär hälften av olika ord förekommer bara en gång i ett läro-

medel. Dessutom uppmärksammades att de olika ämnena präglades av olika sorters icke-

fackord. Följande exempel från Hvenekildes fortsatta arbete med yrkesinriktade linjer på 

gymnasiet är belysande (1990: 317–318). En kort text om rotfrukter och grönsaker innehåller 

många adjektiv som: friska, fasta, mjuka, jämna, saftiga och mogna. En kort text om att göra 

en sufflé innehåller passiva verb som: läggs, smörjs, strös, fylls, sätts, steks och hälls. Det går 

att diskutera om dessa ord ska räknas som fackord eller inte, men det är den typen av ord som 
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läraren ofta inte förklarar, eftersom man tror att eleverna redan kan dem. Substantiven förkla-

ras däremot vanligtvis, som kvalitetskrav och sufflésmet i exemplen ovan.  

    Lund använder Golden & Hvenekildes forskning som utgångspunkt i sitt arbete med att 

belysa språksvårigheter för andraspråksinlärare. Hon använder begreppet gråzoneord (i denna 

studie gråzonsord) på liknade sätt som Golden & Hvenekilde använder icke-fackord. 

    Lund studerade dokumentationsarbetet som omsorgspersonalen gör i Hemtjänsten och på 

äldreboenden i Köpenhamns kommun, och har gjort en språkbehovsanalys utifrån det (Lund 

& Bertelsen: 2012). På en lärarkonferens presenteras texten nedan (Ibid 2012: 12, FVU – 

konference: 2012: powerpoint-bild 16). De rödmarkerade orden visar fackord och de blåmar-

kerade orden visar gråzonsord. Vanliga ord i det här yrket som medför svårigheter för många 

med begränsad språkförmåga.  

 

‘Borgers døgn- og ugeplan’ 
Sproglige udfordringer (læse og skrive) 

MÅL FOR PLEJEN:

• Formål med hjælpen er at XX oplever en tryg hverdag, hvor 
hjælpen og støtten tager udgangspunkt i respekt for hendes 
ønsker og behov. Der tages hensyn til den dårlige 
lungefunktion. Samt motivation til at vedligeholde hendes 
funktionsniveau samt til at deltage i socialt samvær og i de 
aktiviteter, der giver mening for hende.

RETNINGSGIVENDE MÅL:

• At udvikle samt fastholde nuværende funktionsniveau

Over 50% af ordene i denne tekst er fagord og 
uddannelsesfaglige gråzoneord.

Spiller det nogen rolle?
16

 

 

Vid samma presentation (Ibid: powerpoint-bild 19) beskrivs de speciella karaktärsdragen hos 

gråzonsorden inom utbildningar och yrkesliv ungefär på följande sätt: 

 De är välkända hos de flesta modersmålstalare sedan förut. 

 Konsekvensen blir att de som undervisar inte uppfattar dem som nya ord – och därför förklaras de inte 

 De används däremot ofta när man ska förklara nya fackord. 

 De är ofta okända för andraspråksinlärare. 

 Ungefär hälften av gråzonsorden används dessutom bara i ett ämne och för de som används i olika äm-

nen, skiftar ofta betydelsen av ordet i det nya sammanhanget. 

 

Inom det svenska forskningsprojektet Ordil byggdes det upp en korpus bestående av en mil-

jon löpord från sexton läroböcker som representerar olika ämnen i årskurs åtta i Sverige 

(Lindberg & Kokkinakis 2007). Projektet klassificerar orden i fyra kategorier (Ibid: 86–87):  
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 Allmänspråkliga frekventa ord (vara, exempel, stor) 

 Allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord (resurser, framträdande, påverka) 

 Allmänspråkliga ämnestypiska ord (muskel, sträcka, blandning)  

 Fackord och facktermer, ofta unika för ett speciellt ämne.   

  

Kategoriseringen gör åtskillnad mellan vardagsspråk och skolspråk då det är relevant för pro-

jektets syfte att kunna särskilja de icke-fackord som används mycket i ett speciellt ämne (jfr 

Hvenekilde 1990: 317–318). 

    Oavsett om innebörden av begreppen från Golden & Hvenekildes, Lunds och Ordils kate-

goriseringar inte är precisa, så är syftet tydligt. Forskarna vill kategorisera ord ur inlärarsyn-

punkt för att identifiera ord och flerordsenheter som är svåra för andraspråksinlärare. Det är 

en grund för didaktiska slutsatser om hur man kan systematisera ordinlärning, utveckla äm-

nesundervisning eller förenkla arbetsinstruktioner. Behovet av mer precisa begreppsdefinitio-

ner och gränssättningar är beroende på vilket ändamål man har med sin forskning och vilken 

språknivå man undersöker.  

2.3.2 Ordkategorisering och definitioner  

Angreppssättet hos forskarna i 2.3.1 är också min utgångspunkt för den här studien. Mitt syf-

te är att utifrån ordkategorisering, enkät och ordtest kunna dra didaktiska slutsatser för en mer 

systematisk ordinlärning. 

    I min studie använder jag fortsättningsvis Golden & Hvenekildes sätt att kategorisera ord 

(Golden 1984a: 170–175), men använder begreppet gråzonsord från Lund (Lund & Bertelsen 

2012: 3) eftersom det är lätt att kommunicera att det finns en gråzon i texterna som ofta inte 

uppmärksammas av ämnes- och yrkeslärare. 

    Jag använder begreppet excerperar för den sortering som jag genomför av samtliga inne-

hållsord (se 2.3.1 för definition av innehållsord och funktionsord) i ett kapitel i läromedlet. 

Substantiv, verb (undantaget hjälpverben, har och vara), adjektiv och adverb med samma rot. 

Innehållsorden delas i kategorierna: fackord, kända ord och gråzonsord. Som fackord defini-

erar jag de ord och flerordsenheter som yrkesläraren på kursen Lager och terminal normalt 

förklarat på de senaste årens kurser. Som kända ord definierar jag de ord som en stor majori-

tet av eleverna på dessa språknivåer behärskar, enligt min bedömning som erfaren svensklä-

rare. Med stor majoritet i studien menar jag minst 70 %. De kvarvarande innehållsorden, grå-

zonsorden, är i fokus i den här studien. 

    I studien används också begreppen ord, kollokationer (vanliga ordkombinationer) och fler-

ordsenheter (partikelverb, uttryck, idiom m.m.). 
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2.3.3 Svåra ord i läromedel för andraspråksinlärare 

I det här textavsnittet identifieras några av de viktigaste typer av ord som ger speciella svå-

righeter för andraspråksinlärare.  

    Fackord är naturligtvis svåra för andraspråksinlärare. Golden & Hvenekilde definierar 

fackord utifrån de ord som vanligtvis förklaras av läraren. Det är viktigt att förklaringen sker 

med en vokabulär som andraspråkseleverna förstår och att fackorden helst förklaras i sitt 

sammanhang med hjälp av handling, föremål, bild eller film. 

    Gråzonsord förklaras oftast inte av ämnesläraren och blir då speciellt svåra för andraspråk-

sinlärare. Behandla och krav är gråzonsord som förekommer i olika ämnen, men 55 % av 

gråzonsorden (ex gnida i fysik, kvist i geografi och besluta i historia) fanns bara i ett av de 

studerade ämnena (Golden 1984a: 173). Ord kan också ha flera olika betydelser som ofta 

skiftar med ämnet. Hamnar betyder en sak i geografin och en annan sak i fysiken. I geografin 

är det pluralformen för substantivet hamn, men i fysiken är det ett verb som följs av en läges-

beskrivning. 

    Facktexter har ingen speciell grammatik men i en del sådana texter förekommer vissa 

grammatiska fenomen mer frekvent än i vardagligt tal. Perfekt particip kan vara vanligt (ex 

avstängd, snedslitna) och passiv form används i instruktioner och det är viktigt att förstå på-

bud som Maskinen slås av innan… (Hvenekilde 1990: 310–311). Passiv form förekommer 

mycket i skriftspråket och är ett läsförsvårande grammatiskt drag (Reichenberg Carlström 

1995: 150–154). 

    Substantivering av verb och adjektiv via avledningsändelser (ex undersöka/undersökning, 

snäll/snällhet) kan ge problem, liksom substantivsammansättningar. Långa ord med flera sta-

velser är en av de faktorer som gör en text svår att läsa (Holmegaard 2007: 136).  

    Flerordsenheter är svåra för andraspråksinlärare. När ordformen sett/sätt undersöktes i 

geografiämnet för årskurs nio, användes den i 16 av 24 tillfällen i form av uttrycket: I stort 

sett (Hvenekilde & Golden 1990: 280–281). Andraspråkselever har ingen möjlighet att härle-

da betydelsen utifrån de enskilda orden. Järborg anser att man bör uppmärksamma återkom-

mande flerordsuttryck i läromedel (2007: 78). 
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3 Material, metod och genomförande 
Utgångspunkten för studien är Golden & Hvenekildes angreppssätt, och deras modell för att 

excerpera ord i läromedelstexter, dvs. identifiera ord som behöver uppmärksammas i under-

visningen av andraspråksinlärare, för att i nästa steg skapa övningsmaterial för att underlätta 

inlärning av dessa ord. Detta är en passande utgångspunkt för min studie och hur jag vill ut-

veckla mitt sätt att jobba med ordinlärning. 

    För att få svar på frågorna (se kap.1.1) har jag använt kvantitativ metod med enkät. Jag 

använder olika testmetoder för att belysa ordförståelsen från flera synvinklar. Min metod är 

triangulering och mitt mål är en mer fullständig bild av ordförståelsen genom att kunna jäm-

föra, värdera och analysera data utifrån studien (Denscombe 2009: 183–189). Vid bearbet-

ning av data används medianvärde. Medianvärdet är det mittersta värdet av de studerade re-

sultaten. Det är en mer rättvisande metod än medelvärde (genomsnitt) i en  studie, då meto-

den neutraliserar extrema värden (Ibid: 336–337). 

    Detta är en fallstudie med 37 studerande och 2 lärare, vilket gör det svårt att dra några ge-

nerella slutsatser av resultatet. Studien kan ge en indikation om vilka ordförståelseproblem 

som finns i grupperna.  

3.1 Material – urval och excerpering 
Läroboken som används i studien heter Höglyftande Åktruckar – Truck 2 (134 sidor i 10 ka-

pitel). Det är en ordinär kursbok för blivande truckförare. Den är inte anpassad för de med 

svenska som andraspråk.  

    Studiens material utgörs av kapitel 7: Daglig tillsyn. Kapitlet valdes då det är ett medel-

svårt, fristående kapitel med centralt innehåll som bedömdes ge tillräckligt med återkomman-

de (minst två gånger) gråzonsord vid excerperingen. I läromedel finns normalt en stor del 

antal ord som bara förekommer en gång. De som återkommer är viktigare att fokusera på ur 

ett inlärarperspektiv. 

    Jag har excerperat alla innehållsord (se 2.3.1) i kapitel sju i truckboken. Jag har delat upp 

dem i kategorierna: fackord, kända ord och gråzonsord (se bilaga 1: Excerpering av ord).  

    För att förstå ord är det viktigt att kunna se dem i naturliga kontexter. Ett lämpligt textav-

snitt identifierades; det står i centrum för studien och studeras ur olika synvinklar. Textavsnit-

tet innehåller många av gråzonsorden som återkommer i kapitel sju (se 4.1).  

    Jag begränsade testorden till 16 slumpvis valda återkommande gråzonsord av de 25 som 

verkar finnas i detta textavsnitt. Skälet var att testet inte skulle bli alltför krävande för grup-

perna.  
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3.2 Informanter 
Enkäten genomfördes av en SASG-klass och en SFID-klass med syfte att kunna jämföra re-

sultat mellan de två studerandegrupperna, som är potentiella deltagare på yrkeskurser (Yrkes-

spår) i Göteborg. Observera att dessa två grupper inte går på någon yrkesutbildning! I studien 

är de representanter för studerande på de två språknivåer som är behöriga att anmäla sig till 

yrkesspåren. En majoritet av dessa studerande kommer via studieväg 2, med grundskola och 

eventuellt gymnasieskola som skolbakgrund, vilket ungefärligen motsvarar den genomsnittli-

ga skolbakgrunden hos dem som går på yrkeskurserna. I SASG har dock en del studerande 

högskolebakgrund, till skillnad från de studerande i den här SFID-klassen. 

    I SASG-klassen deltog 22, varav 3 män, med en medianålder på 34 och med en ålders-

spridning från 22 till 53 år. Informanterna har bott i Sverige 1–12 år med en mediantid på 5 år 

och bara gått i svensk skola i 2 år. I gruppen finns 12 olika modersmål; kurdiska och arabiska 

talas av 4 informanter. Dessutom kan 12 studerande något europeiskt språk förutom svenska. 

    I SFID-klassen deltog 15, varav 6 män, med en medianålder på 32 och med en ålderssprid-

ning från 24 till 41 år. De har bott i Sverige 1–16 år med en mediantid på 5 år och bara gått i 

svensk skola i 2 år. I gruppen finns 8 olika modersmål; somaliska, tigrinja och arabiska talas 

av 3 informanter. Dessutom kan 5 studerande något europeiskt språk förutom svenska.  

    Även klassernas huvudlärare deltar i studien genom att markera ut de ord och flerordsenhe-

ter i textavsnittet som de tror att minst 5 i respektive grupp har svårt att förstå. De kommente-

rar också analysen av studiens resultat i kapitel 4. 

3.3 Utformning av enkät och ordtest 
Studien innefattar en enkät om ordförståelse. Framsidan informerar om syftet med enkäten 

och klargör att undersökningen är anonym och att de enskilda enkäterna enbart är mitt ar-

betsmaterial. På framsidan ska de studerande fylla i uppgifter om kön, ålder, modersmål etc. 

(se bilaga 2). 

    Dessutom innehåller enkäten en orddelningstest, en självskattning av svåra ord och fler-

valstest och lucktest för de 16 utvalda gråzonsorden. 

3.3.1 Självskattning av svåra ord  

De studerande instruerades att stryka under alla ord de inte förstår i textavsnittet. 

    Självskattningen används till att problematisera min excerpering. Den används också för 

jämförelser mellan de studerandes och lärarnas uppfattning om vilka ord och flerordsenheter 

som är svåra. Utifrån resultatet av skattningen diskuterar jag svårigheter i facktexter med lä-

rarna. Dessutom kan jag jämföra de studerandes självskattning med hur de klarar ordtesten i 
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form av flervalstest, lucktest och orddelningstest. Denna triangulering (Denscombe 1999: 

186) ger ökade möjligheter för att dra säkrare slutsatser om vilka ord som är svåra för de stu-

derande, åtminstone utifrån de aspekter jag valt i studien. 

3.3.2 Gråzonsord i test 

De sexton testorden används i flervalstest och lucktest.  

    Samma textavsnitt återanvänds i flervalstestet med uppmaningen att välja vilket av tre 

svarsalternativ som passar bäst, d.v.s. betyder ungefär det samma som de markerade orden. 

Till min hjälp, för att formulera svarsalternativen, har jag främst använt Natur och Kulturs 

Svenska Ordbok. 

    Samma testord ska också passas in i luckor i två förenklade texter (kontexter) som handlar 

om lager- och truckmiljö. Till varje text finns en ruta med 8 ord att välja på. Orden ska place-

ras in i samma form som de står i rutan. Alla orden i dessa två kontexter är kända för en stor 

majoritet av dem som är godkända på SFIC förutom de 16 testorden i lucktestet. 

3.3.4 Orddelningstest  

Uppgiften är att dela varje ord i två beståndsdelar. Till orddelningstestet valdes alla de sub-

stantiv i textavsnittet som går att dela i två huvuddelar, där varje del har en tydlig semantisk 

betydelse. Här testas inte gråzonsorden utan 17 av de 19 orden är klassificerade som fackord. 

3.4 Genomförande 

Jag genomförde en pilotstudie med fyra deltagare i min nuvarande Lager- och terminalkurs 

och en SFI-lärare kontrollerade frågorna före genomförandet. 

    De båda studerandegrupperna visste inte på förhand om att enkäten skulle genomföras på 

en del av lektionen. Det underströks att syftet med enkäten är att samla information med mål 

att underlätta inlärningen av svåra ord i yrkeskursernas läromedel, och att vi behövde deras 

hjälp. Anonymiteten garanterades, och de ombads enbart skriva sitt namn om de ville få till-

baka en kopia med kommentarer och rätta svar. En fruktkorg tillhandahölls som tack för hjäl-

pen.  

    Jag var försöksledare och först fick de studerande fylla i uppgifterna på framsidan i enkä-

ten. Sedan förklarade jag alla uppgifter ingående med exempel på tavlan och tillfälle att fråga, 

innan informanterna började lösa uppgifterna. De fick ta den tid som behövdes. Mediantiden 

för SFID var 75 minuter och för SASG 55 minuter.   
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4 Resultat och analys 
I kapitlet presenterar jag resultat från studien och analyserar dem. Delkapitlen följer upp stu-

diens tre inledande frågeställningar. I 4.1 behandlas frågan om vilka gråzonsord som finns i 

det studerade materialet, och då speciellt i ett utvalt textavsnitt. I 4.2 behandlas frågan om 

skillnader mellan de studerandes och lärarnas synsätt på vilka ord som är svåra. Utgångs-

punkten är en självskattning av vilka ord som uppfattas som svåra i textavsnittet. I 4.3 be-

handlas frågan om vilka skillnader i ordförståelse som finns mellan de två studerandegrup-

perna. Därvid används både orddelningstest av sammansatta substantiv och test av sexton 

utvalda gråzonsord i textavsnittet. Både i kapitel 4 och 5 besvaras implicit frågan om vilka 

typer av ord som är svåra i läromedel. I kapitel 5 förs en sammanfattande diskussion om stu-

diens resultat, och i kapitel 6 diskuteras didaktiska tillämpningar. 

4.1 Gråzonsord i studien 

Resultat från min excerpering av materialet följs av en tentativ (preliminär) ordklassificering i 

det utvalda textavsnittet. Klassificeringen problematiseras genom att jämföra den med själv-

skattning av studerande och lärare och slutligen med resultat från ordtesten.  

    Resultatet visar att 123 gråzonsord förekommer bara en gång i kapitlet. Det finns 55 grå-

zonsord som återkommer minst två gånger (se bilaga 1). Återkommande gråzonsord priorite-

rar jag för ordtest i studien, och de bör lämpligen prioriteras och uppmärksammas i undervis-

ningen. 

    I textavsnittet nedan har jag färgmarkerat klassificeringen. Innehållsord är färgmarkerade: 

kända ord är markerade i grönt, fackord i rött och gråzonsord i blått. Övriga ord är funktions-

ord (se 2.3.1). Understrukna gråzonsord är testord som används i studien. 

 

Varför ska du kontrollera trucken?    

Det finns två skäl att kontrollera trucken: säkerhet och ekonomi.  

  Den dagliga tillsynen är inte något självändamål. Den har i första hand tillkommit för att öka 

säkerheten för dig och dina arbetskamrater. Låt inte en olycka inträffa på grund av bristande till-

syn. Tag i stället en ”försäkring” genom att varje dag ta dig tid att kontrollera och vårda din 

truck. Det betalar sig.  

  En truck är dyr. Det kostar mycket pengar både att köra och underhålla trucken, men dyrast 

blir det om den står stilla. Går en truck sönder kan man t ex bli tvungen att stanna en maskin 

som trucken servar. Produktionsstoppet kan på kort tid kosta mer än en helt ny truck. 

  Storleken på kostnaderna beror till stor del på dig. Om du kör slarvigt och slarvar med den 

dagliga kontrollen blir underhållskostnaderna höga och risken för driftstopp stor. Men framför 

allt får du en mindre säker truck och utsätter dig själv och dina arbetskamrater för onödiga ris-

ker.  
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  Genom att dagligen kontrollera din truck och anmäla eventuella brister har du fullgjort din del 

av ansvaret. 

Yttre skador samt hjul och däck.    

Ta ett varv runt trucken och kontrollera att det inte finns några skador på lampor, rutor etc. 

Finns det en dragkrok, så kolla den också. 

  Om trucken har luftgummihjul ska du kontrollera ringtrycket regelbundet. Felaktigt lufttryck 

ger onormalt däckslitage och gör trucken mindre stabil. Ringtrycket ska följa tillverkarens spe-

cifikationer och bör vara angivet på trucken. Arbetsmiljöverket har utarbetat speciella säkerhets-

regler för pumpning av däck. 

  För delade fälgar gäller vissa speciella säkerhetsregler. Skaderiskerna är särskilt stora när du 

pumpar till höga tryck. Varje pumpat däck utgör en energibehållare som kan sprängas sönder 

med stor kraft. Arbete med hjul och däck är förenat med stora risker om det utförs felaktigt. 

Truckdäck är dyra och en slarvig förare kan orsaka stora kostnader. Häftiga inbromsningar, 

felaktig hjulinställning, körning i kemikalier eller över vassa föremål är exempel på sådant som 

snabbt kan förstöra däcken.  

Hjulinställning. Felaktig hjulinställning gör att däcken slits snett, och om felet är grovt påver-

kas truckens styrförmåga. Upptäcker du att däcken är snedslitna så rapportera felet genast.

  

   

Det är bara innehållsord som ingår i min excerpering. Därför räknas inga funktionsord som 

gråzonsord i min studie. Fackorden förklaras av ämnesläraren och kan därmed inte heller 

räknas som gråzonsord i enlighet med min definition av fackord. Kvar finns då en gränsdrag-

ning mellan ord som klassificeras som kända eller gråzonsord.   

    Till en början, vill jag problematisera min klassificering av kända ord och gråzonsord ge-

nom att jämföra med de studerandes och lärarnas bedömning av vilka ord som uppfattas som 

svåra att förstå (se bilaga 3). Av de orden som jag klassificerade som kända är det 2 ord som 

markeras av fler än 5 av 37 studerande som svåra. Ordet servar markeras av 8 studerande och 

de 2 lärarna, och ordet inbromsning markeras av 6 studerande, men ingen lärare. De orden 

bör omklassificeras till gråzonsord. Frågetecken kan sättas vid de ord som en av lärarna, men 

få studerande, markerade som svåra: truck, körning, till stor del, delade. 

    Av de orden som jag klassificerade som gråzonsord är några ord inte markerade som svåra 

av någon annan lärare, och det är mindre än fem studerande som har markerat dem. Dessa ord 

bör, enligt självskattningen, omklassificeras till kända ord. Det är följande ord: öka, tag (im-

perativ), bli tvungen, höga, runt, ger (ej i vardaglig betydelse), gäller, följa, förstöra och upp-

täcker. 

    Resultaten från ordtesten antyder däremot att orden är svårare för de studerande att förstå 

än vad som framkommer vid deras självskattning och lärarnas bedömning. Endast 2 av de 16 
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testade gråzonsorden kan bedömas som kända för de studerande. Höga och beror på dig be-

härskas av 29/37 (75 %). Höga, följa och förstöra är testord, och de två sista förblir efter ord-

testen i kategorin gråzonsord.   

4.2 Svåra ord – de studerandes syn och lärarnas inställning  

Självskattning används som testmetod för att söka svar på frågan om skillnader mellan de 

studerandes och lärarnas syn på vilka ord som är svåra.  

    De två studerandegrupperna har markerat ord de uppfattar som svårförståeliga i nämnda 

textavsnitt, och deras respektive huvudlärare har bedömt vilka ord de tror är svåra för 5 eller 

fler i respektive grupp (se bilaga 2 och 3). Om 5 studerande i respektive grupp har markerat 

ordet som svårt har jag kategoriserat det som svårt i presentationen av resultatet nedan.  

    SFID-läraren har bedömt 24 av 35 fackord som svåra, och de studerande 20 av 35, varav 

17 är identiska ord. SASG-läraren har bedömt 27 av 35 fackord som svåra, och de studerande 

18 av 35 varav 16 är identiska. Yttre, tryck/lufttryck, pumpat, Arbetsmiljöverket, föremål är 

fackord som båda lärarna bedömde som svåra, men få av de studerande. Ris-

ken/risker/skaderisker, snett, specifikationer bedömde många i båda grupperna som svåra, 

men enbart 1 av lärarna.   

    Av de kända orden markerades servar, körning, till stor del och delade som svåra av någon 

av lärarna men inte av de studerande. Inga ord ur kategorin kända ord upplevdes som svåra 

av studerandegrupperna. 

    25 av 43 gråzonsord bedömde SFID-läraren som svåra och de studerande 12 av 43, varav 9 

är identiska ord. SASG-läraren bedömde 18 av 43 som svåra, och de studerande 9 av 43, var-

av 6 är identiska. Skäl, tillkommit, vårda, utarbetat, häftiga och flerordsenheten det betalar 

sig, bedömde båda lärarna som svåra, men få studerande. Slarvig/slarvigt/slarvar bedömde 

ingen lärare som ett svårt ord, men många i båda grupperna. 

    Av funktionsorden markerades eventuella och etc som svåra av en av lärarna, och det var 

bara eventuella som markerade som svårt av en av studerandegrupperna. 

    Skillnaderna i bedömning är ganska stora mellan studerande och lärare. Genomgående 

bedömde lärarna i betydligt större utsträckning att orden är svåra än de studerande. Orsaken 

till skillnaderna kan variera. Min tolkning är att lärarna vet vilka svårigheter som återkommer 

med vissa ord i undervisningen, och de är också mer motiverade i att värdera varje ord noga. 

Om de studerande känner igen ordet kan de tro att de vet innebörden, och de har inte samma 

studievana och koncentration till att markera alla ord de behöver få förklarade. Texten inne-

håller många svåra ord, och därför är det troligen svårt för de studerande att arbeta aktivt med 
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uppgifterna en längre tid och de vill förmodligen inte visa sin oförmåga. Båda lärarna bekräf-

tar min tolkning. 

    Skillnaderna i bedömning mellan lärare och studerande är markant större för gråzonsord 

jämfört med fackord. Många av fackorden är längre sammansatta substantiv, som uppenbart 

är nya för grupperna. De markeras av både lärare och studerande som svåra. De flesta grå-

zonsord känns nog igen av de studerande och då är det inte lika självklart att markera dem 

som svåra. Fackordet styrförmåga markeras av 18 studerande, och gråzonsordet påverkas 

markeras enbart av 3 studerande.   

    Lärarna uppmanades att markera flerordsenheter, vilket jag inte krävde av de studerande 

eftersom jag anser att det är för krävande för eleverna i detta sammanhang. Till stor del, I 

första hand, det betalar sig, mindre säker är flerordsenheter som en eller två lärare markerat 

som svåra, men inga studerande eftersom de förstår varje ord separat. Är förenat med är mar-

kerat av en lärare och nio studerande då ordet förenat är nytt. 

4.3 Ordförståelse i två studerandegrupper 

I delkapitlet studerar jag vilka skillnader i ordförståelse som finns mellan de två studerande-

grupperna. Jag presenterar och analyserar resultat av en orddelningstest och test av sexton 

gråzonsord.  

4.3.1 Orddelning 

I textavsnittet finns 19 sammansatta substantiv som kan delas i två delar där varje del har en 

tydlig semantisk betydelse. Se vidare i tabell 1. Testresultatet nedan. 

Tabell 1. Orddelning av sammansatta substantiv, 17 av 19 excerperade som fackord 

Fackord för delning i två 

delar 

SFID 

Korrekt 

antal  

av 15 

SASG 

Korrekt 

antal  

av 22 

Fackord för delning i två 

delar 

SFID 

Korrekt 

antal   

av 15 

SASG 

Korrekt 

antal   

av 22 

styrförmåga 15 22 arbetskamrater (känt ord) 14 22 

ringtryck 14 22 truckdäck 14 22 

dragkrok 14 22 tillsyn 13 22 

produktionsstopp 13 20 lufttryck 13 20 

energibehållare 13 21 driftstopp 12 19 

skaderisker 12 20 självändamål (gråzonsord) 10 17 

säkerhetsregler 10 20 underhållskostnader 9 15 

inbromsning 7 19 hjulinställning 7 14 

däckslitage 6 10 luftgummihjul 2 8 

Arbetsmiljöverket 2 8    
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Medianresultatet i SFID är 13 av 19 korrekta delningar, i SASG är resultatet 16 av 19. Detta 

är en förväntad skillnad mellan de två språknivåerna. Uppgiften försvåras av att det handlar 

om svåra fackord.  

    Det finns en viss korrelation mellan självskattningen och orddelningstestet. Båda lärarna 

markerade 14 av 19 som svåra ord. Undantagen var säkerhetsregler, skaderisker, driftstopp, 

truckdäck och arbetskamrater. Mindre än 10 av de studerande markerade följande ord som 

svåra: säkerhetsregler, lufttryck, truckdäck och arbetskamrater. Två av orden som bedömdes 

som lätta i skattningen av både studerande och lärare, truckdäck och arbetskamrater, var ock-

så lätta att dela i två betydelsebärande enheter. 

    Arbetsmiljöverket, luftgummihjul och hjulinställning är svåra då de går att dela i tre delar. 

Det har inte de studerande gjort utan man har delat på fel ställe: Arbets-miljöverket, luft-

gummihjul, hjulin-ställning. I Arbetsmiljöverket och hjulinställning är huvuddelen i det sam-

mansatta ordet: verket och inställning okända för många studerande, vilket försvårar en kor-

rekt orddelning. I luftgummihjul är det tänkbart att tolka gummihjul som en naturlig huvuddel 

om man är osäker på svensk ordbildning. Det är svårt för båda grupperna men speciellt för 

SFID. 

    Foge-s delas korrekt i arbetskamrater men ligger bakom de flesta fel i ordet produktions-

stopp. I driftstopp och däckslitage är felet att s tolkas som ett foge-s. I underhållskostnader 

och säkerhetsregler delar några elever orden före foge-s och andra delar det efter under re-

spektive säker, vilket är anmärkningsvärt då regler och kostnader är ganska kända ord. Det 

märks en större osäkerhet i SFID för ord med avledningar (-het, -in, -ing). vilka i allmänhet 

uppmärksammas tidigast i d-kursen.  

    Orddelningstest visar en hel del om de studerandes färdigheter i svensk ordbildning; dessa 

färdigheter är viktiga för att kunna tillgodogöra sig nya ord med hjälp av lexikon och ordbok. 

4.3.2 Gråzonsord 

I tabellen nedan presenteras resultatet av testen med gråzonsorden. Sexton gråzonsord testas 

med flervalstest i autentisk kontext, och med lucktest i förenklad kontext. Jag jämför grup-

pernas resultat och analyserar dem. Avslutningsvis analyseras det samlade resultatet i testen 

av gråzonsord, jag jämför med lärarnas bedömning för att slutligen diskutera vilka ord som 

kan omklassificeras till kända ord. 
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Tabell 2. Sexton testord – resultat från uppgifterna 3–5 i enkäten 

Sexton 

testord 

SFID- 

läraren 

bedömer 

att ordet 

är svårt 

för fem 

eller fler 

Flervals- 

alternativ, 

autentisk 

kontext. 

 

Rätt svar 

av 15 

Lucktest 

Lätt 

kontext 

 

 

Rätt svar 

av 15 

Rätt 

svar 

på båda 

upp- 

gifterna. 

Antal 

SFID 

SASG- 

läraren 

bedömer 

att ordet 

är svårt 

för fem 

eller fler 

Flervals- 

alternativ, 

autentisk 

kontext. 

 

Rätt svar 

av 22 

Lucktest 

Lätt 

kontext 

 

 

Rätt svar 

av 22 

Rätt 

svar 

på båda 

upp- 

gifterna. 

Antal 

SASG 

skäl svårt 1 12 1 svårt 10 22 10 

i första 

hand 

svårt 10 10 7 

 

 18 19 15 

inträffa svårt 9 2 1  16 18 15 

beror på 

dig 

 9 8 7 svårt 22 22 22 

slarvar  9 2 2  16 11 8 

höga  14 7 7  22 22 22 

mindre 

säker 

 11 5 4 svårt 8 18 7 

brister svårt 9 3 2 svårt 12 14 7 

regel- 

bundet 

svårt 7 7 4  19 20 18 

felaktigt svårt 12 4 4 svårt 20 17 16 

följa  7 14 6  11 22 12 

bör svårt 5 5 1  5 13 3 

utgör svårt 1 5 0  4 12 3 

utförs svårt 4 0 0  11 12 9 

förstöra  4 6 3  11 14 10 

rappor- 

tera 

svårt 11 9 8  16 22 16 

 

Medianresultatet på flervalstestet är SFID 8 av 16 och SASG 10 av 16. Resultaten är svaga 

med tanke på att man i genomsnitt får 5,3 rätt utan någon språkkunskap alls. Det antyder att 

de studerade gråzonsorden är svåra för många, och att eleverna inte hade stor hjälp av den 

autentiska kontexten för att lösa uppgiften. 

    Några svaga ordresultat bör lyftas fram som delvis förklarar resultaten på testet. Procent-

andelen korrekta svar understiger 34 % på 5 ord för SFID (skäl, bör, utgör, utförs, förstöra) 

och 2 ord för SASG (bör, utgör). Det korrekta svarsalternativet till testordet skäl är orsaker 



                                                                 

23 

 

vilket kan vara ett gråzonsord på SFID-nivå. Det är värt att notera är att SASG använder de 

felaktiga svarsalternativen ska och kan lika mycket, medan SFID nästan uteslutande använder 

kan som felaktigt svarsalternativ till testordet bör. Det kan betyda att SASG tolkar in en star-

kare värdeladdning i testordet. Det felaktiga alternativet gör en sak ute dominerar stort i båda 

gruppernas svarsalternativ på testordet utgör. Det är uppenbart att de flesta inte förstår ordet 

och luras av den ortografiska likheten med gör en sak ute. För testorden utförs och förstöra är 

svarsalternativen mer spridda, men jag kan konstatera att orden är mer kända i SASG-

gruppen. 

    Medianresultatet på lucktestet är 7 av 16 för SFID och SASG 13 av 16, vilket är en mar-

kant större skillnad i resultatet jämfört med flervalstestet. Den förenklade kontexten innehål-

ler enbart kända ord för båda grupperna och är nog bara en del av förklaringen. Detsamma 

gäller för kännedom om kollokationer (följa regler, skäl till det, hög musik). Förklaringen kan 

nog främst sökas i en större förmåga i att använda grammatiska ledtrådar och en större stu-

dievana som visade sig i att fler studerande bläddrade bakåt i häftet och jämförde hur ordet 

användes i den autentiska kontexten. SFID-läraren bekräftar att de flesta av hennes elever har 

svårt att använda sig av grammatiska ledtrådar. De reflekterar inte över hur ordet passar in i 

meningen utan söker mest efter likheter (semantiska, ortografiska) i en lucktest. 

    Avslutningsvis ser vi på det samlade resultatet av flervalstestet och lucktestet. I linje med 

studiens ambition att belysa ordförståelsen med hjälp av olika metoder blir min bedömning 

att om en studerande svarar rätt på ordet i både flervalstestet och lucktestet förefaller det som 

om hen har en ungefärlig förståelse av ordet. För SFID är det testordet rapportera som förstås 

av flest (9 av 15, dvs. 60 %). För SASG är förståelsen bättre: 5 ord förstås av minst 16 av 22, 

dvs. 73 %, vilket man kan tolka som kända ord enligt min definition att kända ord behärskas 

av en stor majoritet (se 2.3.2).  

    SFID-läraren bedömde 6 av de 16 testorden som svåra, resultatet pekar på att alla gråzons-

orden är svåra för gruppen. SASG-läraren bedömde bara 5 testord som svåra, medan resulta-

tet pekar på 11 ord.    

    Om vi utgår ifrån testresultaten, och mina kriterier ovan för ordförståelse, kan vi konstatera 

att lärarna överskattar ordkunskapen i klasserna. Ser vi språknivåerna som en helhet, som de 

utgör i yrkesspåren, kan bara följande ord omklassificeras till kända ord; höga och beror på 

dig behärskas av 29 av 37, dvs. 76 %. 
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5 Sammanfattande diskussion av resultat 
Med studien vill jag försöka belysa språkklyftan som förefaller finnas mellan de studerandes 

ordkunskap på de här språknivåerna och den vokabulär som kan möta dem i yrkesspårens 

gymnasiekurser. Studien undersöker ordförståelse i två studerandegrupper, och innehåller 

ordtest i form av självskattning, orddelningstest, flervalstest och lucktest. Detta kapitel inleds 

med att följa upp studiens tre inledande frågeställningar via sammanfattning och diskussion 

av testresultat. Sedan diskuteras språkklyftan med utgångspunkt i det stora antalet okända ord 

i textavsnittet. Därefter behandlas de olika testmodellerna, och avslutningsvis konstaterar jag 

att både gråzonsord och fackord i det studerade materialet medför betydande svårigheter för 

dessa studerande. 

    De sammanlagda resultaten av testen pekar på en förväntad nivåskillnad i ordförståelse 

mellan SFID och SASG. Främst har studien fokuserat på gråzonsord, och testresultaten visar 

att dessa ord är svåra för de studerande, speciellt för de på SFID-nivå. I SFI-gruppen antyder 

studiens resultat att inget av de 16 testade gråzonsorden behärskas av en stor majoritet, me-

dan 5 av 16 behärskas i SASG-gruppen. Skillnaden i självskattning är inte så stor, men det 

beror sannolikt på att lägre språknivåer har mindre språklig medvetenhet och större tendens 

att överskatta sin egen förmåga. I det avslutande lucktestet är skillnaderna större än väntat, 

och det förefaller som att studievana, grammatisk kunskap och strategiskillnader är bidragan-

de orsaker. Vid bedömningen av resultatet måste hänsyn tas till att jag delvis använder en 

autentisk kontext med dess fördelar och nackdelar. Golden skriver att ord vanligtvis tolkas i 

en kontext (2009: 103), och för studiens testdeltagare fanns inte förförståelse eller situationell 

kontext (se 2.2.2) till hjälp utan bara den språkligt avancerade kontexten. Det skulle vara 

tänkbart att enbart använda egenkonstruerad förenklad text med gråzonsord från textavsnittet. 

I linje med Goldens resonemang (2009: 199–200) skulle kanske testresultaten vara mer rätt-

visande då, eftersom de studerande lättare kan använda ledtrådar i texten för att förstå grå-

zonsorden, och dessutom slippa alla svåra fackord som komplicerade uppgiften. 

    Det är svårt att exakt avgöra vilka ord som är gråzonsord i denna studie. Vid jämförelse 

mellan min excerpering och lärarnas och de studerandes självskattning av svåra ord (se bilaga 

3), framgår det att min bedömda gränssättning, mellan gråzonsord och kända ord, korrelerar 

ganska väl med självskattningen. Resultaten av ordtesten visar att 2 av 16 gråzonsord ska 

klassificeras om till kända ord, men frågan kvarstår hur många ord som bör klassificeras om 

från kända ord till gråzonsord. Här har jag enbart studerat ett enda kapitel och har begränsat 

med testresultat att jämföra självskattningen med. Sammanfattningsvis misstänker jag att 
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ordförståelsen överskattas av både studerande och lärare, och att många ord i textavsnittet hör 

hemma i kategorin gråzonsord för dessa studerandegrupper. 

    Vid självskattningen bedömde lärarna betydligt fler ord som svåra än de studerande, men 

både lärare och studerande överskattade grovt den faktiska ordkunskapen som den visade sig 

i testen. Anmärkningsvärt är den stora skillnaden mellan lärare och elever i markering av 

gråzonsorden. Lärarnas medvetenhet om svårigheterna med dessa ord kontrasteras mot de 

studerandes tendens att avstå från markering av ord som känns igen, men knappast behärskas. 

    Om vi utgår från att min tentativa klassificering är rättvisande kan vi räkna ut att textav-

snittet innehåller 345 löpord varav 48 är gråzonsord och 57 fackord. För de språksvaga i yr-

keskurserna är en stor majoritet av gråzonsorden och fackorden svåra. Andel kända ord i 

textavsnittet kan för dem vara så lågt som 70 % att jämföra med de 95 % som normalt krävs 

för att man ska kunna använda kontexten till att gissa vad övriga ord betyder (Lindberg 2007: 

34 ).  

    Språkklyftan mellan vokabulären i kursboken och de studerande på de här nivåerna är bred 

och djup. För att klara yrkeskursen behöver deltagarna framför allt en bredd på yrkesordför-

rådet för att uppnå en ungefärlig receptiv förståelse av det som gås igenom. Medan djupet i 

ordförståelsen (se 2.2.1) och ordanvändningen får växa fram i de mer centrala delarna de be-

höver för att klara det praktiska jobbet. I yrkeskursen finns det förkunskaper som hjälper till. 

Efterhand byggs det också upp en ämneskunskap, och med hjälp av film, föremål, truckkör-

ning och hela den situationella kontexten (Golden 2009: 103) kan man förstå en hel del ord 

utan att därmed kunna använda dem i lika stor utsträckning. I denna studie med potentiella 

framtida kursdeltagare saknar testdeltagarna dessa förutsättningar. De har inte anmält sig till 

berörd yrkeskurs, och många har kanske begränsat intresse av transportbranschen och textin-

nehållet. Studerandegrupperna genomför ordtest utan grundläggande undervisning och trä-

ning av det basala yrkesordförrådet, utan möjlighet till förberedelser.  

    I orddelningstestet är långa fackord, som är sammansatta substantiv, i centrum för upp-

märksamheten. Studiens testresultat visar på brister i kännedom om svensk ordbildning i 

uppgiften att dela testord i två semantiska betydelsedelar och att förstå avledningar i ord som 

säkerhetsregler och inbromsning. Långa sammansatta ord är ofta svåra att förstå, vilket Hol-

megaard visar i sin studie (2007: 158). Enbart orddelning visar inte om du behärskar ordet, 

men det är till stor hjälp för att underlätta förståelsen. För receptiv förståelse krävs att vanliga 

avledningsändelser är kända (Järborg 2007: 83). 

    Självskattning är ingen oproblematisk testmodell. Den kan användas som kompletterande 

metod till ordtest, och resultaten brukar ofta korrelera väl med andra test av språkkunskaper 



                                                                 

26 

 

hävdar Holmegaard (2007: 140). Den påverkas visserligen av faktorer som ”skolbakgrund, 

förväntningar, ambitionsnivå och vana vid självstudier och egen bedömning” (Ibid). I c-

uppsatsen, Ordförståelse i läroböcker hos vuxna andraspråkselever av Joakim Seger 2013, 

självskattar 20 studerande på gymnasienivå på Komvux sin ordförståelse utifrån tre korta 

utdrag ur läroböcker. Lärarnas andel understrukna svåra ord var i genomsnitt dubbelt så stor 

som de studerandes markeringar. En större skillnad i bedömning jämfört med den här studien.   

    Flervalstest är ett traditionellt testformat som är vanligt inom SFI för att mäta receptiv ord-

förståelse, ofta med hjälp av textkontext. Det är av stor vikt att testdeltagarna förstår de alter-

nativa förklaringarna som bjuds (Holmegaard 2007: 140, Golden 2009: 74) så att man inte 

svarar fel därför att man inte förstår alternativen. Att hitta rätt svarsalternativ medför vissa 

svårigheter i denna studie då urvalet av testord begränsas av min excerpering och det korta 

textavsnittet. Dessutom är informanterna språksvaga, och svarsalternativen måste därför for-

muleras på ett enkelt och tydligt sätt till följd av informanternas begränsade språkkunskaper . 

    En noggrann utformning av svarsalternativ är viktigt. Det rätta svarsalternativet till testor-

det skäl är orsaker, och det försvårade framför allt för SFID då man kan se orsaker som ett 

gråzonsord på den nivån. Det var betydligt fler som klarade att placera in skäl i lucktestet, 

med hjälp av enkel kontext, grammatiska ledtrådar (substantiv) och eventuellt med kolloka-

tionshjälp (det finns två skäl till det). Eleverna är vana att se ord i samband med vissa andra 

ord. Testordet följa är lättare att förstå i lucktestet när det kommer i en vanlig kollokation 

(följa regler) än om man ska använda den autentiska kontextens inramning (följa tillverka-

rens specifikationer). När man konstruerar flervalstest behöver man också ta ställning till hur 

svårt det ska vara genom val av hur stort det semantiska avståndet ska vara till svarsalternati-

ven (Golden 2009: 198). Testordet bör har svarsalternativ med små semantiska avstånd (kan, 

är bra om, ska), vilket gör uppgiften svår på den här språknivån. 

    Kontexten är viktig för ordförståelse. Gråzonsorden i flervalstestet var svåra för båda 

grupperna, och jag tolkar det som att den autentiska texten inte ger mycket hjälp med ledtrå-

dar. I lucktestet med förenklade kontexter skilde sig resultaten markant mellan grupperna, 

vilket jag tolkar som att SASG har större studievana och kan använda grammatiska ledtrådar 

på en annan nivå. Enström skriver att det är studerande på högre nivåer som kan gissa sig till 

ords betydelse om andelen okända ord är låg och kontexten är rik på lexikala och syntaktiska 

ledtrådar (2004: 179–181). Holmegaard använde enbart meningskontext till tester på gymna-

sienivå i hennes studie om svårigheter med långa ord och konstaterar att testen var effektiva 

då eleverna tvingades använda kontexten för att försöka förstå ordet (Holmegaard 2007: 158). 
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Lexikon används slentrianmässigt i vardagen utan att söka ledtrådar i kontexten. Detta feno-

men behöver uppmärksammas i undervisningen. 

    Studiens titel nämner att svåra ord är en språklig utmaning för både lärare och studerande. 

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att både fackord och gråzonsord i läromedlet medför 

betydande svårigheter för de studerande och är en didaktisk utmaning för lärarna, vilket be-

handlas i det avslutande kapitlet. 

6 Didaktiska reflektioner och kritisk värdering av studie 
Mitt mål med studien är att identifiera effektiva sätt att överbrygga språkklyftan mellan de 

studerande på dessa språknivåer och vokabulären i yrkeskursernas läromedel. I detta kapitel 

reflekterar jag utifrån studien, söker svar på hur man kan jobba systematiskt med ordinlär-

ning, och ger språkdidaktiska rekommendationer till kommande yrkeskurser. 

    Det vore önskvärt att ha tillgång till läromedel på rätt språknivå. Lärobokstexter som ligger 

flera steg över kursdeltagarnas språkliga kapacitet medför stora svårigheter. Vikten av inlär-

ning i den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij) är allmänt känt bland lärare. Om det inte 

finns lämpligt studiematerial bör man undersöka möjligheten att skriva om läromedlet eller 

skapa eget. Många fackord behöver läras in på yrkeskurser, andra kan tas bort och man kan 

sovra bland gråzonsorden. I studiens textavsnitt kan onödiga svåra ord och flerordsenheter 

(ex självändamål, utgör, energibehållare, fullgjort, är förenat med) tas bort, och man kan 

värdera användning av sammansatta ord (ex driftstopp, inbromsning, underhållskostnader), 

passiv form (ex sprängas, utförs) och perfekt particip (ex pumpat, snedslitna). Marginalen 

kan användas till ordförklaringar. 

    I yrkeskursernas läromedel är det önskvärt att minst 95 % av orden, förutom fackorden, är 

kända på förhand av kursdeltagarna. Nödvändiga fackord kan förklaras av ämnesläraren. Den 

språkliga kontexten kan då ge lexikala ledtrådar till att förstå de svåra gråzonsorden. Giss-

ningsstrategier kan uppmärksammas och tränas. 

    Det är relevant för både lärare och studerande att utveckla strategier för att lära nya ord. 

Enligt Holmegaard behöver många studerande hjälp med att bli medvetna om hur de kan vi-

dareutveckla sitt ordförråd på funktionellt sätt, och lärarna saknar ofta strategier för det 

(1999: 12). I yrkeskurser med svår vokabulär anser jag att språkfokus bör ligga på ordinlär-

ning. Lämpligen inleds kurserna med ett ordinlärningstema innefattande diskussion om hur 

man lär sig nya ord på effektiva sätt, och hur man gör dem till sina egna genom översättning, 

exempelmeningar, förklaring och repetition. Det behövs genomgång av och träning på lexi-
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kon och ordbok, sammansatta ord, ordklasser och avledningar samt synonymer och motsats-

ord. Vanlig ordböjning måste repeteras och behärskas både för ordförståelse och ordanvänd-

ning. Undervisningen bör innefatta modeller för egeninlärning av vokabulär i läromedlet, 

sammanfattning av innehåll med egna ord och diskussion om det egna ansvaret. 

    Enligt min mening är lucktest användbart i undervisningen för att i smågrupper kunna dis-

kutera vilka ledtrådar olika studerande använder för att finna fram till rätt ordval. Lärarna kan 

välja ut nyckelord i relevanta kontexter till testen. I lucktest mäts och tränas både receptiv och 

produktiv förmåga. Vill lärarna göra det svårare kan de utelämna svarsalternativ eller ha som 

uppgift att byta form på ordet. Uppgifterna genomförs med lärarhandledning och fokus är på 

språklig medvetenhet. Golden skriver att det är tre viktiga aspekter vid ordinlärning: innehåll, 

form och användning (2009: 196). I varje situation behöver man veta hur ordets betydelsein-

nehåll och form förstås och används i aktuell kontext.  

    En central del i studien är att identifiera återkommande viktiga gråzonsord. I Projektet Læ-

rebokspråk fokuserade Golden & Hvenekilde på de mest frekventa gråzonsorden i läroböck-

erna i ämnesundervisningen och tillverkade övningshäften med dem (1990: 276–278). De 

skrev enkla facktexter, med autentiska meningskontexter, där de utvalda gråzonsorden träna-

des med olika metoder för att behärskas på djupet (se Golden 2.2.1 om att kunna ett ord). 

Dessa övningshäften användes av svensklärarna för att förbereda eleverna för ämnesunder-

visningen (Ibid: 279–295). Målet var att överbrygga en del av språkklyftan som andraspråk-

seleverna mötte i skolan.  

    Frågan är på vilka sätt man kan använda ovanstående modell i yrkeskursernas undervis-

ning. En möjlighet, enligt min åsikt, är att komplettera varje kapitel i läromedlet med ett öv-

ningshäfte som innehåller en text med sammanfattning av kapitlets innehåll där viktiga grå-

zonsord markeras och sedan tränas på olika sätt. Ibland finns det ämnestypiska ord (se 2.3.1) 

som präglar yrkestexter och som behöver fokuseras. Ord som rörelseverb eller adjektiv som 

beskriver sakers egenskaper lärs inte ut på allmänna språkkurser men kan förekomma fre-

kvent i vissa yrkestexter (Hvenekilde 1990: 310–311). 

    I den här studien identifierar jag ett kort autentiskt textavsnitt som innehåller många åter-

kommande gråzonsord. Ett utvalt textavsnitt i varje kapitel kan lämpligen stå i fokus för ord-

inlärning, grammatik och arbete med språklig medvetenhet.  

    Självskattning bedömer jag som en osäker metod att mäta språkkunskaper med, för yrkes-

kursernas målgrupp, men den är användbar i undervisningen för att ge indikationer till läraren 

om vilka ord som upplevs som svåra i ett textavsnitt och för att öka medvetenheten om grå-

zonsorden hos både lärare och studerande.  
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    Hvenekilde skriver att yrkestexter inte har någon egen grammatik, men präglas ibland 

starkt av grammatiska drag som passivformer eller sammansatta substantiv, vilka medför 

svårigheter (Ibid). I utvalda textavsnitt kan olika grammatiska drag belysas och repeteras. 

    Kursdeltagarna har en dubbel inlärningsbörda (Reichenberg 2008: 59). Mycket av pro-

cesskapaciteten används för att förstå alla nya ord, och det finns inte tid och kraft att fördjupa 

sig i texterna. Enligt min mening måste undervisningen gå på djupet i någon textdel för för-

ståelse av språkets uppbyggnad. Genom att upprepade gånger lyssna på, läsa och diskutera en 

text kan eleverna förstå textens helhet och lära nya ord och fraser. Textens struktur och vilka 

regler som styr den kan stå i fokus vid användning av dictogloss, lucktest och grammatiköv-

ningar. När eleverna återberättar samma text, med både egna och nya fraser, gör de texten till 

sin. Målet är att ge vägledning i hur man kan läsa och lära in texter på djupet. 

    Långa sammansatta substantiv är svåra att förstå för andraspråksinlärare. Diagnostiska 

orddelningstest i början av kurserna kan vara effektiva för att identifiera studerande med av-

läsningsproblem och därigenom sätta in lämpliga stödåtgärder (Holmegaard 2007: 137).  

    Dessa substantiv är vanligtvis fackord, men jag menar att den muntliga förklaringen av 

ämnesläraren behöver kompletteras, i svenskundervisningen, med att förstå ordets huvuddelar 

var för sig och därmed också möjliggöra användning av lexikon och ordbok. De studerande 

behöver också veta att det sista ledet är överordnat, och att förleden i sammansättningen in-

formerar om egenskaperna hos huvudbetydelsen av ordet. Omskrivning till nominalfraser 

(säkerhetsregler – regler för säkerhet) (Reichenberg 2008: 35) ger förståelse för svensk ord-

bildning. Dessutom behöver undervisningen uppmärksamma vanliga ändelser som ändrar 

ordklasstillhörighet på ordet (Reichenberg Carlström 1995: 139–147). Träning i att konstrue-

ra nya ord med hjälp av ord som de studerande redan behärskar kan snabbt öka uttrycksmöj-

ligheterna (Hvenekilde 1984: 155). 

    Vid min excerpering grupperade jag orden i ordfamiljer utifrån stammen (se bilaga 1). (jfr 

Hvenekilde & Golden 1990: 278–279, Järborg 2007: 79). Se Figur 1.  
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Figur 1. Ladda – en ordfamilj 

Det går att tolka ordets semantiska betydelse med utgångspunkt i stammen. Om man känner 

till grundläggande böjningsmönster och ordbildningsregler kan man förstå och lära sig många 

ord vid samma tillfälle (Lindberg 2007: 28). I figur 1 visar jag hur man kan åskådliggöra or-

dens nätverk som en utgångspunkt för att reflektera över ordanvändning i olika kontexter. I 

den dagliga undervisningen kan svensklärarna systematiskt skriva upp substantiv, verb och adjek-

tivformer (SVA) på tavlan för en mer effektiv ordinlärning.   

    Vårt mentala lexikon utvecklar olika nätverk av ord (Järborg 2007: 63). Viberg hävdar att 

mycket tyder på att ordförrådet är organiserat i två huvudnätverk i hjärnan: ett betydelsenät-

verk och ett formnätverk (2000: 287–289). Det finns olika betydelsenätverk (semantiska fält) 

som hyponymy (ex djur–husdjur–hund), synonymer och motsatsord (Holmegaard 1999: 89). 

Figur 1 visar ett ordbildningsnätverk (Järborg 2007: 63), vilket är en typ av formnätverk. Man 

kan åskådliggöra nätverken grafiskt med olika typer av ordfält. Ordfält kan ses som en speci-

ell typ av språklig kontext som kan bidra till att klargöra betydelsen av ord och visa på likhe-

ter och skillnader i jämförelse med andra ord. 

    Kunskapen om ordförrådets struktur kan göra undervisningen mer genomtänkt (Holme-

gaard 1999: 112). Att sortera och kategorisera ord kan vara ett värdefullt arbetssätt (Ibid: 88). 

I truckmiljön är det viktigt att åskådliggöra olika sorters truckar, prepositioner, rörelseverb 

och jämförelseadjektiv, vilket kan underlättas via sortering och kategorisering i ordfält. I 

klassrummet kan bara en begränsad del av ordförrådet byggas upp, men om man fokuserar på 

några viktiga ordfamiljer leder det till att eleven blir uppmärksam och får egna strategier för 

att bygga vidare på sitt ordförråd (Golden 2009: 177–178).  
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    Hvenekilde excerperade yrkestexter i kända ord, fackord och gråzonsord för att identifiera 

ordfamiljer (se 2.3.1) i gråzonen. Dessa kan lämpligen åskådliggöras med semantiska ordfält. 

I studiens material var det inga semantiska ordfält som framträdde tillräckligt tydligt och om-

fattande för att motivera åskådliggörande.  

    Didaktisk användning av ordfält vore intressant som kommande forskningsområde. Hur 

man kan åskådliggöra och konstruera betydelsenätverk och formnätverk på lektioner, också 

med hjälp av IPAD, där eleverna kan associera från det kända till det okända. På olika sätt 

kan ordfält konstrueras efter denna princip. 

    Jag har använt triangulering i studien som metod att belysa ordförståelse från olika syn-

vinklar med förhoppning om att uppnå en mer komplett bild av studerandegruppernas ordför-

ståelse. Jag har fått resultat som kunnat användas till jämförelser och för att besvara mina 

frågeställningar. Studien är dessvärre inte lättöverskådlig då den innefattar många olika 

aspekter och jämförelser. Dessutom är avsikten med studien att prova en modell för att stude-

ra ordförståelse, ur flera synvinklar, i ett textavsnitt i en lärobok. Studien får ses som ett för-

sta steg i de ambitionerna och vid en eventuell fortsättning behöver jag forma en mer sam-

manhållen studie med färre aspekter. Då får jag värdera om autentisk kontext är att föredra 

eller om gråzonsorden fokuseras och testas mer rättvisande i förenklad kontext.  

    Konstruktion av flervalstest och lucktest kräver stor noggrannhet. Studiens test kan använ-

das i undervisning, men svarsalternativen skulle behöva genomarbetning för att ge mer rättvi-

sande testresultat. Det krävs mycket att konstruera bra test när man använder autentisk kon-

text och är begränsad till vissa specifika gråzonsord till testord. 

    Golden & Hvenekildes angreppssätt är mycket användbart enligt min mening. Genom att 

Lund (se 2.3.1) tillför begreppet gråzoneord, blir det lättare att föreställa sig en gråzon där 

många ämnes- och yrkesord varken förstås av andraspråksinlärare eller uppmärksammas av 

ämneslärarna. Benämningen av begreppet blir till ett redskap som utvecklar tänkandet och 

belyser gråzonen – som ett par nya glasögon för att se text på ett annat sätt.  
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Bilaga 1 Excerpering av ord 
 
Excerperade ord från kapitel sju i boken Truck2 – Höglyftande åktruckar 
Jag begränsar mig till att excerpera alla innehållsord (tydligt betydelsebärande ord) (se 2.3.1). Sub-

stantiv, adjektiv, verb (ej hjälpverb, har och vara) och adverb med samma rot som adjektiv.  

Dessa har jag kategoriserat i fackord, kända ord och gråzonsord.     

    Jag anger hur ofta orden förekommer. Jag skriver dock inte ut alla böjningsformer. En form av 

substantiv och adjektiv oavsett om de finns i flera former i kapitlet. Verb i presens, imperativ och 

infinitivform skrivs bara ut i en form, den som förekommer oftast. Jag särskiljer dock verb i perfekt 

och i passiv form, då de kan vara svåra att förstå. Skriver ut en del uttryck och kollokationer (flerords-

enheter). Sorterar fackord i ordfamiljer. 

    Från hela excerperingen har jag på den här sidan lyft fram samtliga gråzonsord som återkommer i 

kapitlet minst två gånger. Dessutom fackord och kända ord som återkommer mycket i kapitlet. 

Fackord Kända ord Gråzonsord 

ansvar(5) ansvarig(3) ansvarar anmäler(4) anmäls beror på dig, beroende på 

arbetsledningen(5) använder(9) användning används bildas(2) 

daglig(16) dagligen(2) arbete(7) arbetar(4) arbetskamrat(4 brist(4) bristande 

däck(9) truckdäck däckslitage 

ringtryck(3) lufttryck(3) tryck 

pump pumpar pumpat pumpning 

batteri(40) 

blir(8) 

broms(7) bromsa(4) bromsljus 

bär(5)                   bör(11) 

farlig(3)               felaktig(5) 

finnas möjlighet till(2) 

hjul(4) hjulinställning(3) 

luftgummihjul fälg fälgbult 

dyr(4) 

fel(10) felanmälan 

fullgjort(2)           följer(2) 

förhindrar(2)        förstör(4) 

hydraulfunktioner(5) 

system(2) hydraulsystem(3) 

hydraulolja(4) hydrauloljetank(2) 

hydrauloljefilter hydrauloljepump 

hydraultryck hydraulkolv 

slang hydraulslang 

topplyft hissa i topp ändläge(3) 

finns/finnas(13) 

fungerar(4) 

förare(6) förarplatsen 

företag(5) 

gör(11) göras(2) behöver göra 

kolla/kontrollerar(58) 

kontroll(6) kontrolleras(3) 

försvinner(2) 

ger(2) – ej vardaglig betydelse 

gäller(2)               hög(2) 

hittar(2)                i första hand(2) 

innebär(2)            inträffar(3) 

känsliga känsligt 

låg(4)                   låt(2) - imperativ 

följ instruktioner(2) 

tillverkarens instruktioner  

följ batteritillverkarens  

föreskrifter 

laddinstruktion(2) 

kostar(4) kostnader(2) 

köra(13) körs 

 

 

medför(7) 

minskad risk(3)    mindre säker(2) 

minskar(6) 

noterar(2) 

orsak(2) orsakad av, kan orsaka 

laddningsplats(9) 

laddningsaggregat aggregat(6) 

laddningshandske(2) 

urladdas urladdning 

urladddat(2) självurladdning 

återuppladda överladdning 

nyladdat underhållsladdning(2) 

efterladdningsuret 

laddas(4) laddning(8) ladda(2) 

laddare(5) tar laddning 

färdigladdad  

 

olika(4) 

olja(8) motorolja(2) motor(6) 

riktigt rätt 

service(4) servar 

påverkas(3)           rapporterar(3) 

regelbundet(3)      rikligt(2) 

runnit ut(2)           rutor(3) 

se till att(2)           se upp med(4) 

skötsel, dåligt skött 

slarvig(2) slarvar 

skydda dig(2)       skäl(2) 

stillastående(2) stilla                

risk(14) skaderisk brandrisk skada(8) skadas(2) ryggskador ta ett varv(2) 

skyddshandskar(2) 

skyddsutrustning ögonskydd(3) 

ögonspolning(3) ögonspolflaska 

speciell/speciellt(5) 

stor(9) storlek(2) 

truck(62) truckförare 

tag(2) – imperativ tillgång(2)          

tillräckligt(5)         torkar(5) 

trafiksäkerhet trafiksäker 

slits snett snedslitna förslitningen tänk på(7) täcker täckt           undviker(2) 

smörjer(5) smörjs utbildad personal(3) ursprunglig(2)       utför(6) 

säkerhet(6) säkerhetsrisk(4) 

säker(3) säkerhetsregler 

viktig(3) viktigast(2) utgör(2)                 utsätter(2) 

var noga med(3) 

tillsyn(22)  är avsett för(2) 
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Bilaga 2 Enkät om ordförståelse 

 

En studie av ord i läroböcker på yrkeskurser. Orden i de här testen finns i en lärobok 

för blivande truckförare.  

Resultaten för denna studie ska användas till en uppsats i svenska som andraspråk vid Linné-

universitetet i Växjö.  Enkäten görs av studerande på kurserna SFID och SASG.   

Jag är mycket tacksam om du vill hjälpa mig genom att göra uppgifterna i det här häftet. Un-

dersökningen är anonym. Jag kommer inte att visa din enkät för andra personer. Du behöver 

inte skriva ditt namn! 

Hälsningar 

Ulf Olausson 

Man             Kvinna    

Ålder:……………….år 

Födelseland:……………………………………..  

Modersmål/hemspråk:…………………………… 

Vilka andra språk talar du?............................................................................................... 

Hur länge har du bott i Sverige?………………….år 

Hur länge har du läst sfi/svenska i skolan?.......................år 

Vilken kurs läser du nu?.................................. 

Om du vill ha tillbaka enkäten när jag läst och kommenterat den, ska du skriva ditt namn här. 

…………………………………………………………………. 

Lycka till med uppgifterna!  

Ulf 
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Uppgift 3: Vilket alternativ passar bäst? 

Varför ska du kontrollera trucken?    

Det finns två skäl att kontrollera trucken: säkerhet och ekonomi.  

  Den dagliga tillsynen är viktig. Den har i första hand tillkommit  

för att öka säkerheten för dig och dina arbetskamrater. Låt inte 

en olycka inträffa på grund av bristande tillsyn.   

  En truck är dyr. Det kostar mycket pengar både att köra och 

underhålla trucken. Går en truck sönder kan man bli tvungen att 

stanna en maskin. Storleken på kostnaderna beror på dig. Om du   

kör slarvigt och slarvar med den dagliga kontrollen blir underhålls-  

kostnaderna höga och risken för driftstopp stor. Men framför allt  

får du en mindre säker truck och utsätter dig själv och dina   

arbetskamrater för onödiga risker.  

  Genom att dagligen kontrollera din truck och anmäla   

eventuella brister har du tagit ditt ansvar.    

  

Dessa meningar kommer från lärobokstexten. Vilket alternativ betyder ungefär det 

samma som de markerade orden och uttrycken? Välj det alternativ som passar bäst. 

A:   Det finns två skäl att kontrollera trucken: säkerhet och ekonomi.  

nn   saker 

       delar 

       orsaker 

B:   Den dagliga tillsynen är viktig. Den har i första hand tillkommit för att öka säkerheten 

för dig och dina arbetskamrater.  

nn   handskar 

       från början 

       alltid 

 

 

 

 n

n

n

n

n

n

n

n

n 

 

 

 n

n

n

n

n

n

n

n
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C:   Låt inte en olycka inträffa på grund av bristande tillsyn.  

nn   köra 

       hända 

       möta 

D:   En truck är dyr. Går en truck sönder kan man bli tvungen att stanna en maskin. Storleken 

på kostnaderna beror på dig. 

nn   det är du som bestämmer  

       du kan inte veta  

       du behöver inte tänka på det 

E:   Om du kör slarvigt och slarvar med den dagliga kontrollen blir kostnaderna höga. 

nn   fixar 

       kör snabbt 

       gör på dåligt sätt 

F:   Om du kör slarvigt och slarvar med den dagliga kontrollen blir underhållskostnaderna 

höga och risken för driftstopp stor. 

nn   billiga 

       stora 

       ganska bra 

G:   Men framför allt får du en mindre säker truck och utsätter dig själv och dina arbetskam-

rater för onödiga risker.  

nn   säkrare 

       ganska säker 

       osäker 

H:   Genom att dagligen kontrollera din truck och anmäla eventuella brister har du tagit ditt 

ansvar. 

nn   dåliga bromsar 

       något som inte är bra 

       något man brukar göra 

 

 

 n

n

n

n

n

n

n

n

n 

 

 

 n

n

n

n

n

n

n

n

n 

 

 

 n

n

n

n

n

n

n

n

n 
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n

n

n

n

n
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Uppgift 4: Vilket alternativ passar bäst? 

 

Yttre skador samt hjul och däck.    

Ta ett varv runt trucken och kontrollera att det inte finns några skador  

på lampor, rutor etc. 

  Du ska kontrollera ringtrycket på däcken regelbundet. Felaktigt  

lufttryck ger onormalt däckslitage och gör trucken mindre stabil.  

Ringtrycket ska följa tillverkarens specifikationer och bör vara  

angivet på trucken. Det finns speciella säkerhetsregler när du  

pumpar till högt tryck. Ett pumpat däck utgör en energibehållare  

som kan sprängas sönder med stor kraft. Arbete med hjul och däck  

innebär stora risker om det utförs felaktigt. 

  Truckdäck är dyra och en slarvig förare kan orsaka stora kostnader.  

Häftiga inbromsningar, felaktig hjulinställning eller om du kör på  

glas är exempel på sådant som kan förstöra däcken. Upptäcker du att  

det är fel på däcken ska du rapportera felet genast.   

  

Dessa meningar kommer från lärobokstexten. Vilket alternativ betyder ungefär det 

samma som de markerade orden och uttrycken? Välj det alternativ som passar bäst. 

A:   Du ska kontrollera ringtrycket på däcken regelbundet.  

nn    när chefen säger till 

        flera gånger, till exempel varje vecka 

       när regeringen har bestämt 

B:   Felaktigt lufttryck ger onormalt däckslitage och gör trucken mindre stabil. 

nn   riktigt 

       starkt 

       inte bra 

 

 

 

 n

n

n

n

n

n

n

n

n 
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n

n

n
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n

n

n
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C:   Ringtrycket ska följa tillverkarens specifikationer och bör finnas på trucken.  

nn   göra som någon bestämt 

       bestämma en sak 

       fungera 

D:   Ringtrycket ska följa tillverkarens specifikationer och bör finnas angivet på trucken. 

nn   ska  

       är bra om   

       kan  

E:   Det finns speciella säkerhetsregler när du pumpar till högt tryck. Ett pumpat däck utgör 

en energibehållare som kan sprängas sönder med stor kraft. 

nn   är 

       går 

       gör en sak ute 

F:   Arbete med hjul och däck innebär stora risker om det utförs felaktigt. 

nn   ser ut 

       görs 

       försäljs ut 

G:   Häftiga inbromsningar, felaktig hjulinställning eller om du kör på glas är exempel på 

sådant som kan förstöra däcken.  

nn   skada däcken, så att man måste fixa dem 

       skada däcken mycket, så att man inte kan använda dem mer 

       byta däcken 

H:   Upptäcker du att det är fel på däcken ska du rapportera felet genast. 

nn   säga till en ansvarig person 

       reparera 

       skriva ner  

 

 

 

 

 n

n

n

n

n

n

n

n

n 
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n
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Uppgift 5: Vad passar in? 

 

A: Välj ord och uttryck ur rutan och skriv dem där de passar in.  

 

 

 

Kontroll av trucken 

På morgonen kontrollerar jag trucken. Jag gör det __________________. Chefen har bestämt 

det och jag måste _____________hans regler. Våra gamla truckar är _______________ än 

våra nya. Jag brukar köra en gammal truck. Om det finns ________________ på trucken 

måste jag _________________ det till honom så att han kan se till att någon fixar trucken.      

Jag får inte ___________med att kolla bromsarna, därför de måste fungera om det inte ska 

_______________en olycka. En dålig broms _______________ en stor fara för mina arbets-

kamrater. Jag kan ju köra på dem. 

 

B: Välj ord och uttryck ur rutan och skriv dem där de passar in. 

 

 

 

På arbetet 

Jag börjar klockan sju på morgonen. Det är viktigt att komma i tid. Det finns två ________  

till det. Om jag är försenad missar jag informationen och det andra är att lastbilarna väntar på 

mig när jag kommer på morgonen. Jag är ganska trött på morgonen, men det ___________ 

om jag kommer i tid eller inte. Ibland tar jag ett ________________ beslut och stannar kvar 

hemma i sängen. 

Det går i alla fall snabbt för mig att lasta färdigt. Jag _____________ alla jobb på ett effektivt 

sätt. Jag______________aldrig några saker. Kör försiktigt och är noga med att sätta varje sak 

på rätt plats. På jobbet finns det några personer som alltid sätter på _______________ musik. 

De ____________ inte göra det. Det blir svårt att kunna prata med varandra på jobbet. En 

gång hände en olycka på grund av musiken. En truck körde på en person därför att han inte 

hörde när de försökte varna honom.  

Säkerheten måste komma__________________. Det får inte hända fler olyckor. 

 

rapportera inträffa  regelbundet brister  

följa mindre säkra  slarva utgör 

i första hand felaktigt bör utför  

hög skäl beror på mig  förstör 
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Bilaga 3 Självskattning av svåra ord 
 

Ord och flerordsenheter som markerats som svåra av lärare och studerande. 
 
15 studerande i en SFID - klass och 22 studerande i en SASG - klass har markerat vilka ord de tycker 

är svåra i ett textavsnitt (se bilaga 2: Enkät om ordförståelse: s. 3).  

  Deras respektive huvudlärare har markerat de ord de bedömer är svåra för fem eller fler i respektive 

grupp. 

  Om man markerade ett ord i ordfamiljen som svårt, klassificerades hela ordfamiljen som svår. 

  Samtliga ord och flerordsenheter i textavsnittet finns här; uppdelade i fackord, kända ord, gråzonsord 

och funktionsord (se 2.3.1 om innehållsord och funktionsord). Kategoriseringen gjorde jag innan en-

käten genomfördes. 

 
 SFID - lärare SFID - stude-

rande 

SASG - lärare SASG - stude-

rande 

Fackord Bedömt som svårt 

för fem eller fler 

Antal markerade 

ord av 15 

studerande 

Bedömt som 

svårt för fem 

eller fler 

Antal markerade 

ord av 22 

studerande 

ansvaret  2 svårt 1 

Arbetsmiljöverket svårt 2 svårt 3 

dagliga - dagligen  4 svårt 1 

dragkrok svårt 11 svårt 3 

driftstopp svårt 9  12 

däck däcken truckdäck  6  3 

däckslitage svårt 8 svårt 7 

energibehållare svårt 9 svårt 2 

fälgar svårt 3 svårt 7 

föremål svårt 4 svårt 1 

hjul   4  3 

hjulinställning svårt 11 svårt 7 

kemikalier svårt 6 svårt 6 

kraft    1 

luftgummihjul svårt 11 svårt 7 

produktionsstoppet svårt 12 svårt 6 

pumpar  1 svårt  

pumpat svårt  svårt  

pumpning svårt 5 svårt 5 

ringtrycket svårt 7 svårt 5 

risken – risker - skaderiskerna  7 svårt 11 

slits svårt 6 svårt 9 

snedslitna svårt 9 svårt 11 

snett  5 svårt 10 

specifikationer svårt 8  6 

sprängas  2 svårt 5 

stabil svårt 1  3 

styrförmåga svårt 8 svårt 10 

säkerhet – säkerheten – säker 

säkerhetsregler 

 4  1 

tillsynen - tillsyn svårt 6 svårt 10 

tillverkarens svårt 5  1 

tryck lufttryck svårt 3 svårt 1 

underhålla svårt 8 svårt 6 
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underhållskostnaderna 

vassa  1 svårt 3 

yttre svårt 1 svårt 1 

     

 SFID - lärare SFID - stude-

rande 

SASG - lärare SASG - stude-

rande 

Kända innehållsord Bedömt som svårt 

för fem eller fler 

Antal markerade 

ord av 15 

studerande 

Bedömt som 

svårt för fem 

eller fler 

Antal markerade 

ord av 22 

studerande 

anmäla  1   

arbete    1 

arbetskamrater     

blir     

delade   svårt  

din del  2   

dyr dyra     

dyrast    1 

ekonomi     

felet  2  2 

finns     

förare  2   

försäkring     

går     

gör     

helt     

inbromsningar  2  4 

kontrollera kontrollen kolla  2   

kort tid     

kostar kosta kostnaderna 

kostnader 

 2 (kostnader)   

köra kör     

körning  2 svårt 1 

lampor     

maskin     

ny     

olycka     

onormalt  3  1 

pengar     

servar svårt 4 svårt 4 

skador     

snabbt     

speciella     

stanna     

stor stora storleken  2(storleken)  1 

sönder     

ta tid     

till stor del     svårt  

trucken truck truckens  3 svårt  

varje dag     

     

 SFID - lärare SFID - stude-

rande 

SASG - lärare SASG - stude-

rande 

Gråzonsord Bedömt som svårt 

för fem eller fler 

Antal markerade 

ord av 15 

studerande 

Bedömt som 

svårt för fem 

eller fler 

Antal markerade 

ord av 22 

studerande 

beror på dig   svårt  

bli tvungen  1  1 

bristande svårt 6 svårt 12 
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brister svårt 6 svårt 4 

bör svårt 1   

Det betalar sig svårt  svårt  

felaktigt svårt 10 svårt 8 

fullgjort svårt 7 svårt 3 

följa     

förstöra     

ger      

grovt svårt 4 svårt 5 

gäller     

häftiga svårt 3 svårt 4 

höga    1 

i första hand svårt    

inträffa svårt 1   

mindre (säker)   svårt  

onödiga  6 svårt 2 

orsaka svårt 3   

påverkas svårt 2  1 

rapportera svårt 2   

regelbundet svårt 3   

runt     

rutor  3 svårt 8 

självändamål svårt 9 svårt 7 

skäl svårt 4 svårt 2 

slarvar  5  11 

slarvigt slarvig  7  10 

står stilla   1  4 

särskilt  4  3 

ta ett varv svårt 4  8 

Tag (imperativ)    1 

tillkommit svårt  svårt 1 

upptäcker  2   

utarbetat svårt 1 svårt  

utförs svårt 9  2 

utgör svårt 2  2 

utsätter dig svårt 6 svårt 3 

vara angivet svårt 5 svårt 7 

vårda svårt  svårt 1 

är förenat med svårt 5  4 

öka    2 

     

 SFID - lärare SFID - stude-

rande 

SASG - lärare SASG - stude-

rande 

Funktionsord 

(ej excerperade i kapitel 7) 

Bedömt som svårt 

för fem eller fler 

Antal markerade 

ord av 15 

studerande 

Bedömt som 

svårt för fem 

eller fler 

Antal markerade 

ord av 22 

studerande 

att     

av     

både     

den     

det     

du dig din dina     

eller     

en     

etc svårt 4  3 

eventuella  8 svårt 3 

exempel     

framför allt     
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för     

genast  3  2 

genom  1   

har     

inte     

i stället     

kan     

man     

med     

men     

mer än     

mycket     

något     

några vissa     

när     

och     

också     

om     

på     

på grund av     

samt     

själv     

ska     

som     

så     

sådant  3  4 

t ex     

till     

två     

varför     

varje     

är     

över     

 
 

 


