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Abstrakt 

Ordkunskap är ett centralt begrepp för språkutveckling och inlärning inom 

andraspråksområdet. I denna studie analyseras provresultat i förhållande till 

informanternas förståelse av orden i en lärobokstext i ämnet etik på gymnasiets 

omvårdnadsprogram. Mitt syfte är att med fokus på ordkunskap försöka kartlägga några 

orsaker till varför vuxna andraspråkselever lyckas respektive misslyckas med ett 

etikprov. Mina metoder är både kvantitativa och kvalitativa och mitt material innefattar 

enkäter, självskattningar, provresultat och intervjuer samt en klassrumsobservation. 

Resultatet indikerar ett glapp mellan informanternas uppfattningar av sitt kunnande 

särskilt beträffande ordkunskap och det faktiska resultat som provet uppvisar. 

Informanter som misslyckades med etikprovet hade inte tillgång till det skolrelaterade 

språket utan endast till det vardagliga språket men de trodde själva att deras språkliga 

kunskaper var tillräckliga. 
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1 Inledning 
Studier av skolundervisningen visar att andraspråkseleverna inte tillgodogör sig 

speciellt mycket av den ämnesundervisning som de möter i skolan eftersom 

undervisningen vanligtvis fokuserar enbart på kunskapsinnehållet utan tanke på de 

språkliga aspekterna i stoftet och att språket är ett medel för lärande (Axelsson 2006).  

Inom omvårdnadsämnen har andraspråkseleverna samma läromedel som eleverna 

med svenska som modersmål. Läromedlen är således inte anpassade till de flerspråkiga 

klasserna vilket gör det svårt för andraspråkselever att ta till sig av innehållet. Klyftan 

mellan elevernas språk och de språkliga krav som omvårdnadsämnena ställer är stor. 

Andraspråkselevers ordförråd kan fungera utmärkt på det sociala planet, men det räcker 

ofta inte till för att klara läroboksspråk på gymnasienivå därför att skolspråket ligger 

långt ifrån det funktionella vardagsspråket.  

Det är svårare att inhämta kunskap om man inte fullt ut förstår det språk som 

kunskapen förmedlas på, vilket innebär att andraspråkselever löper en större risk att inte 

klara av skolan (Bøyesen 2006). Trots en stark motivation och intresse presterar 

andraspråkselever sämre än sina kamrater med svenska som modersmål, eftersom deras 

språk ofta inte räcker till för att de ska fullständigt kunna förvärva ämneskunskaper. 

Studier inom omvårdnad kräver att eleverna förstår och kan tillämpa den omvårdnads-

diskurs som föreligger både i läromedel och i samtal med läraren.  

Mycket forskning har gjorts om andraspråkselevers ordkunskap på grundskole- och 

gymnasieelever. Därför är det meningsfullt och givande att undersöka hur vuxna 

andraspråkselever på omvårdnadsprogrammet upplever språk och lärande.  

 

1.1 Syfte 
Mitt syfte är att med fokus på ordförståelse försöka kartlägga några orsaker till att vuxna 

elever med svenska som andraspråk lyckas eller misslyckas med ett prov utifrån ett 

kapitel i deras lärobok i etik. För att få svar på mitt syfte har jag följande 

frågeställningar:  

• Vilka ord upplevde informanterna som okända i den text som låg till grund för provet?  

• Vilka strategier använder informanterna för att ta reda på ords betydelser? 

• Vilka uppfattningar har informanterna om läromedlens och lektionernas 

svårighetsgrad? 

• Finns det några samband och i så fall vilka mellan resultatet på provet och 

informanternas ordkunskap?  



  

 

2 

1.2 Disposition  
Först kommer jag att redogöra för teorier om ordförråd i läroböcker, ordinlärning 

strategier för ordinlärning samt olika nivåer av språkbehärskning. Därefter följer en 

beskrivning av metod, material och genomförande. I resultatkapitlet redovisas själva 

undersökningen: resultat av kapitelprovet, enkätsvar, självskattningen av lärobokstext 

och resultat av observationen och intervjuerna. Slutligen kommer en diskussion 

angående resultatet med utgångspunkt från forskningsfrågorna. 

 

2 Teoretisk bakgrund och forskningsöversikt 
I forskningsöversikten presenteras några tidigare framlagda teorier och 

forskningsresultat över ordförrådsinlärning, betydelse, omfång samt svårigheter som 

eleverna möter i läroböckerna. 

 

2.1 Ordförråd och skolframgång 
Ett stort ordförråd är en mycket viktig faktor för skolframgång. Det råder inga tvivel om 

att ordkunskap är en grundläggande förutsättning för att nå kursmålen i skolan. Att 

behärska ordförrådet i läroböcker anses vara den viktigaste faktorn för att man ska 

kunna tillgodogöra sig skolans ämnesundervisning på ett framgångsrikt sätt (Lindberg 

2007:13ff.). Barnens ordförråd när de börjar skolan uppskattas till 8 000–10 000 ord 

(Lindberg 2006:66). Tidigare studier visar att ordförrådet ska ha ökat till cirka 30 000–

40 000 ord för att kunna förstå innehållet i läroböcker på högstadiet eller gymnasiet 

(Holmegaard & Johansson Kokkinakis 2006:130; Holmegaard & Wikström 2004:554; 

Enström 2010:37). För att kunna tillgodogöra sig innehållet i läromedelstexter bör man 

förstå minst 95 procent av orden (Holmegaard & Wikström 2004:549) men enligt 

Enström (2010:36) och Lindberg (2007:34) krävs kunskap om 98 procent av orden. 

 

2.2 Strategier för att ta reda på betydelsen av okända ord 
Elevernas strategier för att ta reda på betydelsen av okända ord och förstå en text är 

varierande eftersom alla elever är olika och lär sig på olika sätt (Nation 2001). Nedan 

presenteras de strategier som jag har valt ut och i min enkät frågar eleverna om de 

använder dem i skolmiljö. 
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2.2.1Användning av ordbok 

Ordböcker är viktiga hjälpmedel för ordinlärning. Enligt Enström (2010) kan ordböcker 

hjälpa eleverna att förstå en text och lära sig ord när de slår upp okända eller delvis 

okända ord för att ta reda på ordens betydelse eller bekräfta att de har gjort en korrekt 

gissning utifrån kontexten. Enligt Nation (2001) används denna strategi framför allt av 

elever som inte kan gissa betydelsen utifrån sammanhanget. Det gäller också att kunna 

välja den lämpligaste definitionen för respektive kontext när man har slagit upp ett 

okänt ord. Eleverna måste lära sig först hur de ska hitta rätt i en ordbok och sedan hur 

de ska värdera och använda ordets definitioner (Nation 2001). Ofta kontrollerar 

språkinlärare inte att betydelsen, som de har slagit upp i ordboken, passar i respektive 

sammanhang (Holmegaard 2007). Man kan också använda ordböcker för att kontrollera 

stavning, böjningsformer och konstruktioner (Nation 2001). 

 

2.2.2 Användning av kontextuella ledtrådar 

Användning av kontextuella ledtrådar t.ex. den omgivande texten, bilder, diagram och 

tabeller är en annan strategi som kan hjälpa eleverna att gissa betydelsen av okända ord. 

Nation (2001:232) menar att detta är en av de viktigaste strategier som man kan 

använda sig av för att utvidga sitt ordförråd. Enström och Holmegaard (1993) anser att 

det är viktigt att använda olika typer av ledtrådar för att förstå okända ord. Man kan få 

hjälp av den omgivande texten, ordets längd och om ordet är konkret eller abstrakt, och 

det har då också betydelse hur centralt ordet är. För att kunna använda denna strategi 

krävs det att språkinläraren har uppnått en viss språknivå, har en förförståelse för ämnet, 

ett brett ordförråd och förmåga att använda sig av kontexten. Man behöver ändå förstå 

95-98 procent av orden i texten för att effektivt kunna gissa betydelsen av de okända 

orden, annars blir det svårt. Det har också betydelse om det är inlärarens första nya 

språk eller om man redan kan flera språk (Nation 2001). 

   

2.2.3 Användning av verbal kommunikation 

En av de vanligaste inlärningsstrategierna i klassrumsmiljö är att använda den verbala 

kommunikationen och fråga andra i sin omgivning, alltså lärare eller klasskamrater. 

Enligt Nation (2001) använder andraspråksinlärare i den tidiga språkinlärningsfasen sig 

just av verbal kommunikation vid ordinlärning. Tidsbesparing och tydliggörande av 

ordet i respektive kontext är den verbala kommunikationens stora fördel. Nackdelen 

med denna strategi är att informationen som eleverna får är begränsad eftersom man 

vanligtvis enbart får veta betydelsen av det okända ordet i respektive sammanhang. Man 
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kan också bli felinformerad om källan inte är direkt pålitlig t.ex. i grupparbete med 

klasskamrater (Schmitt, 1997). Undersökningar visar att språkinlärare som når bäst 

resultat i ordinlärning är de som har en större uppsättning av strategier (Nation 

2001:219). 

 

2.2.4 Användning av digitala källor 

Datorer och mobiltelefoner är en allt mer självklar del för informationsinhämtning för 

språkinläraren. Elever har tillgång till ett flexibelt och obegränsat flerspråkslexikon i 

mobiltelefoner där de kan se bilder och lyssna på ordets uttal på många olika språk. 

Digitala medier som datorer och mobiltelefoner som redskap möjliggör nya former för 

lärande och kan användas även när de inte är uppkopplade till Internet. Många 

tillverkare av mobiler och surfplattor erbjuder så kallade apps som installeras direkt i 

mobilen. Fördelarna är uppenbara men det finns också nackdelar med denna strategi 

som exempelvis det faktum att vissa elever har bristfällig kritisk granskning av 

informationen på Internet samt att elever istället för att fokusera på arbetsuppgifterna 

fastnar på t.ex. Facebook, Twitter och liknande hemsidor (Hallerström & Tallvid 

2008:10ff.). 

 

2.3 Inferens 
De slutsatser som vi drar implicit utifrån kontexten benämns inferenser och är baserade 

på vår omvärldskunskap, det som vi redan vet och det som vi förväntar oss. Inferenser 

spelar stor roll för läsförståelsen eftersom man tankemässigt måste kunna fylla i det som 

är underförstått i delar av texter för att förstå sammanhanget. Inferens kan även 

förklaras som att ”läsa mellan raderna”. Inlärarens bakgrundskunskap avgör vilka 

inferenser som inläraren gör och hur texten kommer att tolkas (Reichenberg 2000). 

Vuxna andraspråksinlärare har redan ett utvecklat ord- och begreppsförråd på sitt 

modersmål samt kunskaper om omvärlden vilket kan kompensera begränsningar i 

ordförrådet. Detta kan ses som en fördel såvida kunskaperna inte skiljer sig från dem 

som förväntas i situationen. Problemet kan vara att elevernas kunskaper kanske inte 

alltid överensstämmer med de kunskaper som förutsätts i ett västerländskt samhälle 

(Enström & Holmegaard 1993:167; Holmegaard & Wikström 2004:547). 

Enligt Reichenberg (2006) har flera internationella undersökningar, t.ex. PISA-

undersökningen, visat att svenska elever är rätt duktiga på att besvara faktafrågor men 

när det krävs att eleverna även ska dra slutsatser, reflektera och förstå budskapet i texten 
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blir resultatet inte lika bra. Reichenberg (2006) beskriver tre andraspråkselever på 

omvårdnadsprogrammet som anser sig väl förstå de texter som de läser. Med det 

menade eleverna att de förstod orden i texten. De läste passivt, utan uppföljning och 

definitivt inte mellan raderna. Efter strukturerade textsamtal med sin lärare lärde 

eleverna sig att tolka, diskutera, reflektera över författarens budskap och även 

ifrågasätta samtidigt som de lärde sig att bedöma klasskamraternas svar och ställa 

relevanta frågor (Reichenberg 2006:219ff.). Förstaspråkselever har en intuitiv 

behärskning av språkstrukturella sammanhang som andraspråkselever inte har. Då blir 

det svårt att ta till sig undervisningens ämnesstoff när språket blir svårförståeligt vilket i 

sin tur kan påverka elevens syn på inlärningen av ämnet. Enligt Reichenberg (2006) 

finns det risk att eleverna upplever att de inte duger och presterar sämre på grund av sin 

dåliga självbild och på så vis hamnar i en negativ cirkel. 

 

2.4 Olika nivåer av språkbehärskning 
För att skapa bättre förståelse för andraspråkselevernas inlärningsproblem visar Viberg 

(1993:63ff.) skillnaden mellan språkets bas och utbyggnad. Basen är det som infödda 

talare har tillägnat sig innan de börjar skolan t.ex. ett basordförråd och grundläggande 

diskursregler medan utbyggnaden omfattar de delar av språkbehärskningen, t.ex. 

diskursstrukturer, utvecklat ordförråd, stilregister och förmågan att anpassa språket efter 

situationen, som man tillägnar sig i skolan och även senare i livet. Andraspråkselever 

som börjar lära sig språket i skolan i varierande åldrar kan därför ha luckor i basen, 

vilket man måste beakta i undervisningen och inrikta sig såväl på att språkets bas 

behöver stärkas samtidigt som dess utbyggnad utvecklas. En kommunikativ 

behärskning av språkets bas kan man relativt fort lära sig men det tar mycket längre tid 

att tillägna sig språkets utbyggnad (Viberg 1993:67). Likaså påpekar Tingbjörn 

(2004:759ff.) att andraspråkselever har framför sig två svåra uppgifter: de lär sig 

fortfarande svenska och de lär sig ett nytt ämne på svenska. 

Cummins (1981:133ff.) skiljer mellan två slags språkbehärskning: BICS, Basic 

Interpersonal Communicative Skills, och CALP, Cognitive Academic Language 

Proficiency. BICS innebär att talaren har grundläggande kommunikationsfärdigheter 

medan CALP-färdigheter handlar om att behärska ett abstrakt, avancerat och mer 

skriftorienterat språk. Det tar cirka två år för andraspråksinlärare att lära sig ett språk 

tillräckligt bra för att kunna kommunicera om vardagliga ämnen medan det kan ta fem 

till åtta år för att uppnå det mer kunskapsrelaterade språk som krävs för att förstå 
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skolans språk och kunna inhämta kunskaper i olika ämnen (Cummins 1981:148). BICS 

är kontextbundet och icke kognitivt krävande medan CALP är kognitivt krävande och 

kontextreducerat. Förkortningarna BICS och CALP har av Cummins numera ersatts 

med begreppen samtalskompetens, conversational proficiency, och kunskapsrelaterad 

kompetens, academic proficiency. På svenska benämns CALP ofta ”kunskapsrelaterat 

språk” eller ”skolspråk” medan BICS benämns ”vardagsspråk”. Enligt Cummins (1984) 

lärs BICS-kompetensen in språk för språk medan CALP-kompetensen kan överföras 

från ett språk till ett annat, alltså om man har CALP-kompetensen på modersmålet kan 

den överföras till det andraspråket automatiskt. 

 

2.5 Ordförrådet i läroböcker 
Ordförrådet i läroböckerna är specifikt för varje ämne och ställer stora krav på 

andraspråkselever. Vardagsspråket går relativt fort att lära sig men ”skolspråket” 

däremot tar avsevärt längre tid (Cummins 1981:148). 

I Sverige studeras ordförrådet i läroböcker t.ex. i läroboksprojektet OrdiL ”En 

korpusbaserad studie av ordförrådet i läromedel” (Lindberg 2007). Syftet med projektet 

är att ta fram ordlistor där ordens frekvens och spridning redovisas som hjälp till lärare 

att kunna prioritera ord i undervisningen på ett mer relevant sätt. För att systematisera 

orden i läromedel har Järborg (2007:86f.) valt att kategorisera dem utifrån fyra 

delvokabulärer. Han skiljer mellan ämnesneutrala ord (kategori A och B) som 

förekommer i flera ämnen och ämnesrelaterade ord (kategori C och D) som förekommer 

i vissa specifika ämnen. De ämnesneutrala orden delas in i allmänspråkliga och 

frekventa (A) samt abstrakta och skriftspråkliga ord (B). De ämnesrelaterade orden 

delas i sin tur in i allmänspråkliga och ämnestypiska (C) samt fackord och facktermer 

(D). Nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning av de olika ordkategorierna. 

 

Tabell 1. Ordkategorier enligt Järborg (2007:86-87) 

Ämnesneutrala Ämnesrelaterade 
Kategori A 
Allmänspråkliga, frekventa ord som förekommer i 
alla sammanhang både i tal och skrift. Exempel: 
vara, människa, på, många, stor (Järborg 
2007:86). 

Kategori C 
Allmänspråkliga ord som är vanliga i läroböcker i 
ett specifikt ämne. Exempel: klimat, blandning, 
muskel, företag, kyrka (Järborg 2007:87). 

Kategori B 
Ämnesneutrala, ofta abstrakta, skriftspråkliga ord 
som är lågfrekventa och förekommer i till exempel 
tidningstexter, läroböcker och akademiska texter. 
Exempel: resurser, bilda, framträdande, motsvara, 
föremål (Järborg 2007:87). 

Kategori D 
Fackord och facktermer som bara förekommer i 
läroböcker i ett specifikt ämne och vars betydelser 
i stort sett inte förekommer utanför ämnet. 
Exempel: reformationen, barrskogsbältet, 
decimalform, elektrolyt, kromosom (Järborg 
2007:87). 
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Orden i kategori D förklaras av lärarna och läroböckerna i högre grad eftersom de ofta 

förväntas vara obekanta för eleverna medan orden från kategori B antas vara kända för 

eleverna och förklaras vanligtvis inte (Lindberg 2006:67). 

En särskild ordkategori som brukar anses vara svår är de särskilt långa orden med 

fler än 14 bokstäver. Inom ORDiL-projekt har Holmegaard (2007:139ff.) testat elever i 

förståelse av sådana ord i läroböcker i samhällsorienterade ämnen med hjälp av en 

ordtest som var indelad i fyra delar: indelning av ord, självskattningstest, matchningstest 

och flervalstest. Det visade sig att de långa orden var svåra att förstå inte bara för 

andraspråkseleverna utan även för förstaspråkseleverna. Svåra att förstå för 

andraspråkseleverna var också de abstrakta och allmänna läroboksorden från kategori B. 

Anmärkningsvärt var att andraspråkseleverna skattade sig högre än förstaspråkseleverna 

(Holmegaard 2007: 154). Enligt Holmegaard (2007) har elever i grundskolan och 

gymnasieskolan överhuvudtaget en hög självskattningsförmåga, alltså de överskattar 

sina språkkunskaper ofta medan de universitetsstuderande har en mer realistisk 

uppskattning av sin språkförmåga och tendens att till och med underskatta sig själva. 

 

2.6 Begreppet ”ord” 
Eftersom undersökningen handlar om lärobokstexternas ord är det viktigt att definiera  

begreppet ”ord”. Man brukar skilja mellan begrepp graford  och lexem/lexikalisk enhet. 

Till graford räknas alla tecken som avgränsas med mellanrum. I begreppet lexem räknas 

även ords olika böjningsformer och grammatiska varianter in (Holmegaard m. fl. 

2006:159; Enström 2010:16). Därför är det mest lämpliga att räkna lexem. När jag i 

fortsättningen använder begreppet ord menar jag lexem. Om man räknar med alla 

graford får man inte relevant resultat eftersom alla varianter av ett ord kommer att ingå 

som till exempel etik/ etiken/ etikens/ etisk/ etiskt. I lärobokstexten som ingår i min 

undersökning finns exempelvis olika böjningsformer som konsekvensetik/ 

konsekvensetikens, utilitarism/utilitarismen, och de räknas som ett ord. Istället för att 

kategorisera olika tempus exempelvis är och var som två olika ord räknas de i min 

undersökning som ett ord. 
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3 Metodval, material och genomförande 
För att undersöka varför informanterna lyckades eller misslyckades på ett prov i etik har 

jag valt att göra en metodologisk triangulering och därvid använt både kvalitativa och 

kvantitativa data som insamlats genom olika metoder, det vill säga ett integrerat 

tillvägagångssätt som kombinerar frågeformulär, självskattande ordtest, observation, 

resultat av ett kapitelprov och intervjuer. Mitt mål är att få fram en mer fullständig bild 

av undersökningsämnet genom att komplettera data från olika källor. Den främsta 

fördelen med att använda sig av flera olika metoder är att det ger möjlighet att se saker 

och ting ur flera perspektiv och ökar därmed kvaliteten samt säkrar validiteten och 

reliabiliteten i forskningen (Denscombe 2009:185ff). Nedan presenteras utformningen 

av undersökningen mer utförligt. 

 

3.1 Enkätundersökning 
Jag använde enkäter (bilaga A) för att snabbt få fram information direkt från eleverna. 

Det är en lämplig metod när man har ett större antal respondenter och om man vill få 

svar på exakt samma frågor. Eleverna fick fylla i en enkät om de brukar förstå 

läraren/läromedelstexter och vad de gör när de inte förstår ord under lektioner och i 

läroböcker samt om de anser att de får tillräcklig hjälp av lärarna. De fick också ange 

följande variabler: modersmål och antal år av studier i svenska (bilaga A). Jag har följt 

Denscombes (2009:219) anvisningar hur man konstruerar ett frågeformulär och tagit 

med frågor som är absolut nödvändiga för forskningen, sett till att ge tillräckligt många 

svarsalternativ samt tillfogat alternativ ”Annat (ange vad)” om någon skulle vilja 

tillägga något. I efterhand visade det sig vara en bra strategi eftersom några elever valde 

att använda det sistnämnda alternativet. 

Enligt Denscombe (2009:208) är det lämpligt att använda frågeformulär när man har 

standardiserade data med identiska frågor som inte kräver personlig interaktion. Man får 

en avsevärd mängd data som samlas in snabbt. Informanterna behöver inte fundera över 

hur de ska uttrycka sig utan kan välja mellan flera redan färdigformulerade alternativ. 

Det är möjligt att analysera snabbt eftersom alla svar är standardiserade och förkodade. 

 

3.2 Självskattning av lärobokstext 
Eleverna gjorde en så kallad självskattningstest (bilaga B) genom att stryka under ord 

som de inte ansåg sig förstå i en omvårdnadslärobokstext för jag ville undersöka hur 
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stor del av orden och från vilka kategorier som eleverna ansåg dem vara okända. Jag vet 

inte om eleverna förstår de resterande orden som de inte har strukit under. En slags 

kontroll var dock att utvärdera ett kapitelprov som eleverna skrev två veckor efter 

enkätundersökningen, självskattningstestet och lektionen. Självskattning anses vara ett 

bra komplement vid språktestning enligt Holmegaard (2007:140) trots att den kan 

påverkas av elevernas bakgrund, kultur och tidigare skolgång. Holmegaard (2007:140) 

anser att självskattningstest är ett effektivt och snabbt sätt att mäta ordkunskap och ger 

en bra bild av hur många ord en person kan eller inte kan. 

 

3.3 Observation 
Jag valde att använda observationsmetod för att dels undersöka om eleverna agerar på 

det sätt som de uppgav i enkäten, dels för att se hur läraren arbetar med att förklara de 

svåra orden och vilken förståelse läraren har om vilka dessa ord är. Dessutom ger 

observationsmetoden möjlighet till forskaren att på ett direkt och påtagligt sätt ta del av 

information. Enligt Denscombe (2009:271) finns det två typer av observationsmetoder, 

nämligen systematisk observation och deltagande observation. Jag använder mig av den 

systematiska observationen på grund av dess fördelar: effektivitet genom direkt 

datainsamling - möjligheten att på kort tid samla in avsevärda mängder data. Man kan 

direkt registrera vad människor gör och inte vad de säger att de gör, man får förkodade 

data som är klara för analys samtidigt som systematisk observation ger en hög 

tillförlitlighet (Denscombe 2009:280). 

Jag observerade en tre timmar lång lektion i etik. Observationen var öppen, det vill 

säga eleverna i klassen var medvetna om att de blev observerade. Jag valde att sätta mig 

i klassrummet så att jag såg ansiktena på både klassen och läraren, eftersom jag vet 

enligt min egen lärarerfarenhet att ansiktsuttryck förmedlar mycket information 

huruvida eleverna förstår eller inte förstår läraren. Eftersom jag inte fick göra 

ljudupptagningar dokumenterade jag observationerna med anteckningar.  

 

3.4 Insamling av provresultat 
Eleverna skrev ett prov (bilaga C)  utifrån ett kapitel i läroboken Etik och människans 

livsvillkor (2011) två veckor efter lektionstillfället. Syftet med provet var att kontrollera 

kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer, om värdekonflikter inom 

verksamhetsområdet samt undersöka förmågan att uppfatta, tolka och värdera etiska och 
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existentiella frågor. Läraren utgick från Skolverkets (utan årtal) kunskapskrav enligt 

tabell 2 nedan: 

Tabell 2. Skolverkets kunskapskrav 

Betyget E Betyget C Betyget A 
Eleven redogör översiktligt för 
den betydelse normer, 
värderingar och ideal har inom 
vård och omsorg. I redogörelsen 
använder eleven med viss 
säkerhet centrala etiska begrepp. 
Dessutom diskuterar eleven 
översiktligt etiska riktlinjer och 
värdekonflikter inom 
verksamhetsområdet. I 
diskussionen värderar eleven 
med enkla omdömen olika 
ställningstaganden i etiska och 
existentiella frågor. 

Eleven redogör utförligt för den 
betydelse normer, värderingar 
och ideal har inom vård och 
omsorg. I redogörelsen använder 
eleven med viss säkerhet 
centrala etiska begrepp. 
Dessutom diskuterar eleven 
utförligt etiska riktlinjer och 
värdekonflikter inom 
verksamhetsområdet. I 
diskussionen värderar eleven 
med enkla omdömen olika 
ställningstaganden i etiska och 
existentiella frågor. 

Eleven redogör utförligt och 
nyanserat för den betydelse 
normer, värderingar och ideal har 
inom vård och omsorg. I 
redogörelsen använder eleven 
med säkerhet centrala etiska 
begrepp. Dessutom diskuterar 
eleven utförligt och nyanserat 
etiska riktlinjer och 
värdekonflikter inom 
verksamhetsområdet. I 
diskussionen värderar eleven 
med nyanserade omdömen olika 
ställningstaganden i etiska och 
existentiella frågor. 

 

Av tabellen framgår att det inte finns något poängsystem. I sin bedömning beaktar 

läraren på vilket sätt eleven har redogjort uppgifter på provet – översiktligt, utförligt 

eller nyanserat, med vilka omdömen som eleven värderar etiska frågor – enkla eller 

nyanserade och om eleven kan använda centrala etiska begrepp. Grammatiska fel 

beaktas inte i bedömningen så länge det framgår vad eleven menar. 

 

3.5 Intervjuundersökning 
Jag har genomfört personliga, semistrukturerade intervjuer (bilaga D) eftersom man då 

kan vara flexibel när det gäller ordningsföljd, även om man har en färdig lista med 

frågor, och tillåter de intervjuade att utveckla sina idéer och tala mer utförligt. Svaren är 

öppna, betoningen ligger på de intervjuade som utvecklar sina synpunkter. Intervjuer 

genomfördes i skolan under april månad. Intervjuerna spelades inte in på grund av 

skolans policy – inte spela in lektioner, elevdiskussioner mm. Däremot gjordes 

fältanteckningar både under intervjuerna och direkt efteråt. Informella samtal, som har 

dokumenterats direkt efter samtalets slut, med både lärare och elever har kompletterat 

datainsamlingen. 

Denscombe (2009:267ff.) identifierar ett antal fördelar med intervjumetoden. 

Intervjuer är djupgående och ger detaljerade data. Intervjuer är en god metod för att få 

fram data som baseras på den intervjuades kunskaper, egna prioriteringar, åsikter och 

idéer. För att genomföra intervjuer krävs endast enkel utrustning och de förkunskaper 

som finns hos forskaren. Informanterna ges dessutom tillfälle att utveckla sina svar och 
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synpunkter. Intervjumetoden är troligtvis den metod som är mest flexibel i sitt 

insamlande av data. Justeringar av inriktning av intervjun kan göras direkt på plats, 

vilket ger metoden möjlighet att utvecklas och förändras under arbetets gång. 

Validiteten säkras genom direktkontakt mellan forskare och informant, alltså insamlad 

datas riktighet och relevans kan kontrolleras under tiden som de samlas in.  

 

3.6 Material, informanter och genomförande 
Från början omfattade undersökningen nio andraspråkselever och nio förstaspråkselever 

som alla strök under de ord som de inte ansåg sig förstå från en omvårdnadslärobok. 

Samtliga elever läser kursen Etik och människans livsvillkor på gymnasial nivå på en 

kommunal vuxenutbildning. Efter att ha samlat in allt material förstod jag att min 

undersökning skulle bli allt för omfattande för en C-uppsats och jag valde att följa ett 

begränsat antal, dvs. sex andraspråkselever som hade uppgivit att de skulle kunna tänka 

sig att ställa upp på en intervju vid ett senare tillfälle. Texterna är utvalda från läroboken 

Etik och människans livsvillkor (2011) på gymnasial nivå (bilaga B). Totala antalet 

graford i lärobokstexten som ingår i denna undersökning är 534. Om man räknar bort 

upprepningar blir det sammanlagt 254 lexem/ord i läromedelstexten som ingår i min 

undersökning. 

Inför lektionen, som handlade om etik i vård och omsorg, fick eleverna först 

instruktioner om studiens syfte och om hur det skulle gå till. Sedan delade jag ut 

underlaget med enkäter och läromedelstexten. Eleverna fick fylla i en enkät med åtta 

frågor och därefter gjorde de självskattningstestet. Hela undersökningen tog ca 25 

minuter. Efter det att eleverna hade fyllt i enkäterna och gjort självskattningen, började 

lektionen om just det lärobokskapitlet som eleverna hade självskattat. Jag stannade kvar 

och observerade en tre timmar lång lektion i etik och tog fältanteckningar. 

Två veckor efter lektionen skrev eleverna kapitelprov om etik och etiska teorier. 

Efter det att jag fått veta resultatet på kapitelprovet valde jag ut sex andraspråkselever, 

tre som hade klarat testet och tre som inte gjorde det. Jag kodar in dem som elev 1, 2, 3, 

4, 5 och 6. Elever 1, 2 och 3 var de som klarade kapitelprovet. Nästa steg var intervjuer 

med eleverna och därefter analyserade jag det insamlade materialet. I min analys utgick 

jag från informanternas provresultat och analyserade dem med utgångspunkt från 

informanternas tidigare självskattningar av okända ord i den tillhörande 

läromedelstexten, enkätsvar och intervjuer om vilka strategier de använder för att lära 

sig okända ord samt deras uppfattningar om undervisningens och läromedlens 



  

 

12 

svårighetsgrad. Till min hjälp för analys av orsakerna till deras provresultat hade jag 

också klassrumsobservationen. 

3.7 Metoddiskussion 
Man kan utifrån denna studie inte dra några generella slutsatser om vuxna 

andraspråkselevers ordförståelse eftersom undersökningen har ett relativt begränsat 

antal informanter. När man utför självskattningstester får man lita på elevernas 

bedömning utan att kunna kontrollera det. För att få en tydligare bild av elevernas 

ordförståelse skulle man kunna komplettera självskattningen med andra ordtester. Man 

kan konstatera att detta är en metodisk svaghet i min undersökning. På ett sätt 

kontrollerade jag dock ordförståelsen med hjälp av kapitelprovet och intervjun, men det 

framgår ändå inte tydligt exakt vad eleverna förstår eller inte förstår. Man kan dock se 

vissa tendenser som styrks av tidigare forskning om ord- och läsförståelsen i läroböcker. 

Det faktum att jag inte fick spela in observationen eller intervjuerna innebär en annan 

metodisk svaghet, nämligen att jag inte hann anteckna allt som skedde i klassrummet 

och sades under intervjuerna. Jag försökte dock välja ut det som var viktigt för just min 

undersökning istället för att försöka anteckna allt och skapa en rad irrelevanta fakta. 

Eftersom mitt mål var att få fram en så fullständig bild som möjligt för att besvara mitt 

syfte, valde jag att komplettera flera olika metoder för att få fram data från olika källor 

och se saker ur olika perspektiv och på så sätt öka undersökningens kvalitet samt säkra 

validitet och reliabilitet. 

 

3.8 Forskningsetik 
Undersökningen följer Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagande informanter 

blev informerade om undersökningens syfte och nyttjande samt om konfidentialitet och 

informationskrav och gav sitt samtycke skriftligt (bilaga E). 

 

4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Först redovisas kapitelprovet i etik och 

elevernas svar i avsnitt 4.1, därefter enkätundersökning i 4.2, självskattning i 4.3, 

observationen i 4.4 och intervjuresultatet i 4.5. Sedan redovisas en sammanställning av 

individuella resultat från de sex intervjuade eleverna med utgångspunkt från det som 

framkommit i avsnitten 4.1–4.5.   
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4.1 Elevsvar på ett kapitelprov i etik 
Provet bestod av 4 frågor (bilaga C). Fråga 1 innebar att man skulle förklara 5 etiska 

begrepp. Fråga 2 handlade om argument som brukar framföras mot och för abort. Fråga 

3 innehöll en fallbeskrivning som skulle analyseras med hjälp av olika teorier om etik. 

Sedan skulle man ge exempel på altruistiska handlingar i fråga 4. Alla de begreppen 

diskuterades och förklarades under lektionen. 

75 procent av samtliga andraspråkselever blev godkända. Hälften av de elever som 

jag har valt att följa blev godkända, alltså elev 1, 2 och 3. Den svåraste frågan för alla 

elever var fråga tre, där man inte bara skulle kunna begrepp utan även kunna använda 

dem för att analysera en konkret situation. Några av eleverna hade även problem med 

att definiera vissa av begreppen, i synnerhet begreppet ”determinism”. Elev 4, 5 och 6 

som inte klarade provet lämnade frågan utan svar. Nedan redogör jag för vilka av svaren 

från de sex andraspråkselever som blev godkända och vilka som inte blev godkända. Att 

man blir godkänd eller underkänd har ingenting med språket att göra – läraren har 

överseende med det så länge man kan förstå vad eleven menar. Jag har valt ut fråga 1 

och 3 eftersom det just där finns de mest skiftande och underkända svaren. 

Fråga 1 lyder: Förklara ingående följande begrepp: etik, moral, värderingar, plikt, 

determinism. Alla elever har lyckats med att förklara begreppen ”etik, moral, 

värderingar” med växlande resultat. Att alla elever kunde svara kan bero på att läraren 

frågade varje elev under lektionen vad dessa begrepp innebar och de diskuterades under 

cirka en timme. Problem uppstod, när de skulle förklara ”plikt” och ”determinism”. 

Nedan följer några exempel på godkända respektive icke godkända svar för begreppet 

”plikt”. Jag har inte några underkända exempel på ”determinism” eftersom eleverna 

lämnade begreppet utan förklaring.  

Exempel 4.1.1 Godkända svar på fråga 1: Förklara begreppet plikt  

 Elev 1: Lagar och regler som vi följer i livet, eller inte följer. 
Elev 2: Plikter är dem obligatoriska aktiviteter i livet, oftast något som vi är 

bunden att följa inom våra yrken. 
Elev 3: Plikt är något vi känner oss skyldiga att göra. På arbetsplatser kan det 

finnas olika typer av plikter t ex tystnadsplikt som måste följas. Vi kan 
även känna förpliktigande regler inom oss som att hålla god hygien. I 
religioner finns plikter som står i t.ex. Tio Guds bud/koranen beroende på 
vilken religion man har. 

 

Exempel 4.1.2 Icke godkända svar på fråga 1: Förklara begreppet plikt  

Elev 4: Plikt handlar om när man sejer en tid då måste man komma den tiden om 
man säger kl. 11 då ska man komma den tiden inte innan inte efter. 



  

 

14 

Elev 5: Det handla om den pliktsetik som man har framför samhället. Man måste 
göra sin plikt. Jag har flera plikter i mit liv och min jobb måste jag tänker 
på den pliktetik. 

Elev 6: Är en regeletik. 

 
 

Under lektionen på lärarens powerpoint-presentation definierades begreppet ”plikt” på 

följande sätt: ”Plikter – handlingar som människor anser sig vara skyldiga att utföra” 

och diskuterades mer ingående med exempel under diskussionerna, så det finns en 

direkt återkoppling mellan provet och lektionen. Även i läroboken definieras ”plikt” 

som ”regler för hur en människa bör handla” (Cronlund 2011:128). 

Om man jämför godkända och icke godkända svar på fråga 1, ser man en tydlig 

skillnad. De elever som blev godkända definierade begrepp med egna ord och använde 

både ämnesneutrala och ämnesrelaterade ord. Två av de underkända eleverna, 4 

respektive 5, beskrev mer vardagligt och försökte ge ett svar genom att anpassa 

begreppet till sig själva och sin vardag på ett mycket enkelt sätt. De trodde kanske att de 

hade svarat rätt på frågan och att de t o m vet vad begreppet ”plikt” innebär, men de 

förklarar det på sådant sätt att läraren inte kan vara säker på om de verkligen förstår. 

Här kan språket spela stor roll – om man inte har tillräckligt ordförråd blir förklaringen 

ofta för enkel för att läraren ska kunna bedöma svarets riktighet. På elev 6 svar kan man 

se att eleven hade förberett sig och läst igenom lärarens powerpointmaterial. 

Förklaringen att” plikt” är ”regeletik” var dock fel, men om frågan skulle ha varit vad är 

pliktetik, då skulle svaret bli rätt. Av elevens svar drar jag slutsatsen att han inte vet vad 

”plikt” är och alltså inte riktigt förstår ordet eftersom svaret bara är memorerat från 

lektionsmaterialet. Dessutom har han valt fel ord. 

Fråga 3 handlar om att lösa ett fall. Kortfattat är historien följande: Mamman arbetar 

på sjukhusets provmottagning och en dag lämnar dotterns pojkvän ett blodprov som 

visar att han har hepatit. Dottern har precis blivit ihop med honom igen efter ett bråk, är 

mycket lycklig och paret tänker förlova sig. Frågan lyder: Läs igenom den bifogade 

fallbeskrivningen och analysera situationen ifrån konsekvensetik, pliktetik och 

sinnelagsetik. Hur kan man agera så att handlandet blir rätt? 

Exempel 4.1.3 Godkända svar på fråga 3: Analysera med hjälp av olika teorier om etik 

Elev 1: Om vi går utifrån sinnelagsetik, om hon säger allt till dottern det blir rätt 
därför att hon har goda avsikter hjälpa sin dottern, menar jag. 
Pliktetik säger att hon måste följa plikterna/reglerna och det blir rätt att 
säga ingenting därför att i hennes yrke gäller sekretess. 
Konsekvensetik säger att rätt/etiskt är det val som blir mindre ”dåligt”. 
Jag kan inte säga vad blir rätt om vi utgår från konsekvensetik på grun av 



  

 

15 

varje val har konsekvenser, om hon berätta till dottern allt hon kan tappa 
jobb, om hon blir tyst hennes dottern kan bli smittad. Konsekvenserna 
krockar med varandra och svårt i den situation säga vad blir rätt. 

Elev 2: Konsekvensetik: Ur konsekvensetikens synpunkt är det bara resultat som 
räknas och det som är det rätt eller fel kan ändras vid tiden. Ringer 
kvinnan till sin dotter och berättar hon att Stefan har hepatit B kan 
resultat blir positiv: att hon gör slut med svinen. Men det finns risk att det 
förekommer att hon bryter mot tystnad plikt och kan botfallas, bli av med 
jobbet, eller få fängelse straf, eller kanske alla tre. Vid detta fallet bli 
hennes handlingar fel. 
Pliktetik: I pliktetik finns det bara en rätt svar, följa dina arbetsuppgifter. 
I armén brukade vi säga ”plikten först”, det är inte alltid lätt men man ska 
hålla huvud kallt och fortsätt framåt.  
Sinnelagsetik: Sinnelagsetik handlar om att göra största nytta…. Man har 
två val berätta dottern eller inte om hon berättar dottern bli lycklig så 
småningom. Fast då riskerar hon alla konsekvenser som jag beskrev 
under konsekvensetik, plus Stefan kanske stämmer sjukhuset för att han 
känner sig kränkte. Då har mamman inte gjort storsta nytta utan storsta 
skadan så egenligt sinnelagetiken är det bäst att håla tyst.  

Elev 3: Har redovisat utförligt utifrån alla tre teorier på 2 A-4 sidor. 
 

Exempel 4.1.4 Icke godkända svar på fråga 3: Analysera med hjälp av olika teorier om etik 

Elev 4: Mamma görde sin plikt och kolade varför hennes tonårsdotter vill inte 
prota. Mamma frågade hur är det men dotter bara fortsatt att gå in på sitt 
rum utan att seja hej. Hon ringde till sin pojkvän men han brode sej inte 
om henne. Mamma körde henne till skolan. Mamma släppte av henne 
utanför entrén sen mamma fortsätter mot lasarettet. 

Elev 5: Mamma kan hantera den situation med en positiv tänka. Hon kan pratar 
med sin dotter på vilken sätt kan hon hantera den. Jag tänker att 
ungdomar tänker inte så mycket och vill göra alla grejer snabb. Mamman 
kan ge en bra råd av hur sin dotter kan göra på den situation. Jag tror att 
mamma kan veta lite mer hur är rätt eller fel. 

Elev 6: ………. 

 
 

När det gäller fråga 3 finns det en tydlig skillnad även här. Uppgiften är att analysera 

situationen utifrån konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. De godkända eleverna 

använder eller åtminstone försöker använda de tre teorierna, nämligen konsekvensetik, 

pliktetik och sinnelagsetik för att analysera vårdsituationen medan de underkända 

eleverna bara skriver om vad som händer i fallstudien och löser således inte fallet. Elev 

2 har inte lyckats med att förklara fallet utifrån de alla tre teorierna utan har bara klarat 

av två. Ändå är svaret godkänt på grund av att det mesta har retts ut. Dessutom har elev 

1 och 2 olika svar när det gäller sinnelagsetiken som innebär att man kan ha olika svar 

och att det inte finns rätt eller fel svar så länge man kan motivera svaret. Elev 4 och 5 

har förmodligen inte alls förstått frågan och att det gällde att använda teorier för att lösa 

fallet. Därför har de formulerat svaret på ett otillfredsställande sätt. Elev 6 har inte 

svarat något alls på frågan vilket tyder på att han inte kunde teorierna trots att han var 

närvarande under lektionen och löste ett likadant fall. Det visar i så fall brist på 
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inlärningen. Elev 4 och 5 har delvis återberättat det som händer i fallet istället för att 

analysera det. Eleverna använder enkla meningar som t.ex. ”Mamma görde sin plikt” 

och ” Mamman kan ge en bra råd” som visar att deras kunskaper är väldigt ytliga och 

att det inte finns något djup. De kan ha missuppfattat vad de ska göra eller inte kunnat 

teorierna eller kunnat teorierna men kan inte använda dem för att analysera fallet. 

Frågan är också om eleverna har förstått det etiska problemet i fallet, alltså 

sammanhanget. Både godkända och icke godkända elever har grammatiska fel men det 

beaktas inte i bedömningen så länge läraren har förstått vad eleven menar. 

 

4.2 Enkätundersökning 
I undersökningen lyftes fram frågor om hur eleverna bedömer sin ordförståelse när 

läraren förklarar och när de läser läroboken i skolan (se enkät i bilaga A). En annan 

fråga som lyftes fram var om resultatet beror på om eleverna kommer till lektioner 

förberedda eller inte. I figuren nedan presenteras resultatet: 

 

 
Figur 1. Ordförståelse i skolan när lärare förklarar och i läroboken samt förberedelser inför lektioner 

 

Figuren visar att fem av de sex andraspråkseleverna, två av de godkända och tre 

underkända, uppger att de förstår i stort sett allt under lektionerna medan elev 2 som 

klarade provet svarar ”det mesta”. När det gäller läroboken är situationen omvänd. Då 

uppger fem av sex elever att de förstår det mesta och elev 3 som är godkänd svarar ”i 

stort sett allt”. Vad gäller en fråga om eleverna brukar förbereda sig inför 

omvårdnadslektioner uppger tre av andraspråkseleverna bland dem två godkända, elev 2 
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och 3, och en underkänd, elev 5, att de alltid brukar förbereda sig och de andra tre att de 

ibland förbereder sig inför lektionerna. 

På en fråga om vad eleverna brukar göra när de inte förstår ord i skolan under 

lektionen hade eleverna sju olika alternativ att välja bland och kunde markera flera av 

dem. Resultatet presenteras i tabellen nedan. Jag skiljer inte på elevernas strategier när 

de inte förstår ord som läraren använder och om de inte förstår något ord i läroboken 

eftersom eleverna har angivit exakt samma alternativ i båda situationerna. De sex 

andraspråkseleverna uppgav generellt att de använder flera olika strategier när de inte 

förstår ord. 

 

 
Figur 2. Andraspråkselevers strategier om de inte förstår ord under lektionen 

 

Figuren visar att de flesta andraspråkselever brukar fråga läraren eller söka ordet i 

mobilen/dator. Nästan lika många brukar fråga en kompis. Eleverna använder alltså 

olika strategier. De verbala strategierna, lärare och kompisar, används dock mer än eget 

sökande. Eleverna uppger alltså att de alltid tar reda på ordens betydelse. Ingen av 

eleverna hade markerat alternativet ”inget”. Elev 2, 3 och 5 valde alternativ ”Annat” 

och skrev ”frågar läraren i yrkessvenska”. Tillsammans har eleverna markerat 20 

strategier som de använder sig av. I genomsnitt uppger andraspråkseleverna att de 

använder sig av mer än tre strategier var. Alla elever svarade att de anser sig få hjälp av 

lärarna i tillräcklig utsträckning. 
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4.3 Självskattning av lärobokstext 
För att se vilka typer av ord som eleverna inte anser sig förstå använder jag mig av 

ORDiLs kategorisering (Järborg 2007:86f.).  Det finns inga självklara gränser mellan de 

fyra ordkategorierna. Nedan följer en närmare beskrivning av dem med exempel från 

lärobokstexten: 

Kategori A: Ämnesneutrala, allmänspråkliga ord som används frekvent och förekommer 

både i tal och skrift i både vardagliga och formella sammanhang. Exempel från texten: 

vara, kunna, människa, barn, på, en, stor, mycket, bra. 

Kategori B: Ämnesneutrala, abstrakta ord, som förekommer i till exempel 

tidningstexter, de flesta läroböcker och akademiska texter. Exempel från texten: 

konsekvens, genomslagskraft, företräda, resonera uppväga, talesätt. 

Kategori C: Ämnesrelaterade, allmänspråkliga ord som är vanliga i läroböcker i ett visst 

ämne eller i en grupp ämnen. Exempel från texten: konsekvensetik, pliktetik, effektetik. 

Kategori D: Ämnesrelaterade fackord som i princip endast förekommer i läroböcker i 

ett visst ämne och vars betydelser i stort sett inte förekommer utanför ämnet. Exempel 

från texten: utilitarism, nyttomoral, imperativ. 

Eleverna strök under 24 av de 254 orden. Några ord är understrukna av bara en elev 

medan andra ord har upp till fem elever strukit under. Det totala antalet 

understrykningar är 55 vilket ger ett genomsnitt på 9,2 per elev. I genomsnitt uppger 

andraspråkseleverna att de inte förstår 3,6 procent av orden. Eleverna anser sig alltså 

förstå 96,4 procent av orden i texten. Man måste dock tillägga att spridningen i denna 

grupp är stor. Antal understrykningar varierar från 4 till 17 och antal år som eleverna 

har läst svenska varierar från 2,5 till 4 år. Antal understrukna ord har ett visst samband 

med hur länge eleverna har studerat svenska. De två elever, elev 2 och elev 5, som har 

strukit under flest ord har studerat svenska kortare tid än de andra. I figuren nedan 

presenteras antal understrukna ord per elev samt hur länge de studerat svenska: 
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Figur 3. Antal understrukna ord per elev och antal år som man har studerat svenska 

 

Man kan konstatera att antalet år som man har läst svenska i skolan påverkar resultatet. 

De elever som har läst svenska minst antal år, dvs. upp till tre år, elev 2, 3 och 5, har 

strukit under respektive 11, 7 och 17 ord i jämförelse med ett genomsnitt på 9,2 ord per 

elev. Antalet understrykningar minskar något med antal år som eleven har läst svenska i 

skolan. Om vi jämför antal understrukna ord och antal år som man har studerat svenska 

mellan de godkända och underkända eleverna får vi en annan bild – de underkända 

eleverna har studerat svenska längre än de godkända och har dessutom fler 

understrykningar: 

 
Figur 4. Antal understrukna ord och antal år som man har studerat svenska, jämförelse mellan godkända 
och underkända elever. 
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Man kan utläsa att de underkända eleverna har strukit under fler ord än de godkända (11 

ord per underkänd elev och 7,3 ord per godkänd elev) och dessutom har de sammanlagt 

läst svenska längre tid än de godkända eleverna. För att få översikt vilka slags ord som 

eleverna upplever som svåraste redovisar jag de ord som eleverna har strukit under 

enligt ORDiLs kategorisering. 

 

Tabell 3. Ord som andraspråkselever strukit under  

Ord Antal elever Ordkategori 
Utilitarism 5 D 
Nyttomoral 5 D 
Gyllene 4 B 
Dygdetik 4 C 
Imperativ 4 D 
Pliktetik 3 C 
Företräda 3 B 
Dygder/ Dygdig 3 B 
Barnaga  3 B 
Konsekvensetik 3 C 
Sinnelagsetik 2 C 
Effektetik 2 C 
Konsekvens 2 B 
Gentemot  2 B 
Sinnelag 1 C 
Förmå 1 B 
Uppväga 1 B 
Genomslagskraft 1 B 
Rasera 1 B 
Karaktärsfast 1 B 
Resonera 1 B 
Talesätt 1 B 
Tilltalas 1 B 
Tillit 1 B 
 

I tabellen ovan framgår att tre ordkategorier finns representerade bland de 24 ord som 

andraspråkselever har strukit under. Om man tittar på de fem ord som har fått flest 

understrykningar, kan man konstatera att ord från kategori D, dvs. ämnesrelaterade 

fackord, har nästan alla elever strukit under medan kategorierna B, ämnesneutrala, 

abstrakta ord, och C, ämnesrelaterade, allmänspråkliga ord, är mer jämnt fördelade. De 

flesta ord som hälften (tre) eller mindre av eleverna har strukit under tillhör kategori B. 

Bland de ord som eleverna har strukit under finns också två långa ord med mer än 14 

bokstäver, nämligen konsekvensetik och genomslagskraft. Figuren nedan visar det totala 

antalet ord och understrukna ord i olika ordkategorier. 
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Figur 5. Det totala antalet ord visat i olika ordkategorier. 

 

De ämnesneutrala, abstrakta orden (kategori B) dominerar med 15 ord. På andra och 

respektive tredje plats kommer ämnesrelaterade, allmänspråkliga, ämnestypiska 

(kategori C) och ämnesrelaterade fackord (kategori D) med 6 respektive 3 ord. 

Andraspråkseleverna uppger att de inte förstår ord från tre kategorier. Störst problem 

orsakar de ämnesneutrala, abstrakta orden (kategori B) med sammanlagt 26 

understrykningar. De ämnesrelaterade, allmänspråkliga orden (kategori C) kommer på 

andra plats med 15 understrykningar. På tredje plats återfinns de ämnesrelaterade 

fackorden (kategori D) med 14 understrykningar. Om man jämför de ämnesneutrala 

orden (A och B) med de ämnesrelaterade orden (C och D) kan man se att ställningen är 

jämn – 26 respektive 29 understrykningar. 

 

4.4 Observation 
Jag observerade en tre timmar lång lektion i etik. Det var en varierande och 

välstrukturerad undervisning – katederundervisning där läraren förklarade olika etiska 

teorier, diskussioner av olika begrepp med elever i storgrupp och en fallstudie i mindre 

grupper i slutet av lektionen. Lektionsstarten var genomtänkt och eftersom lektionens 

tema var Etik i vård och omsorg började läraren med att fråga varje elev vad etik 

innebär för dem. Svaren var ganska lika. Här nedan följer några exempel: 

Exempel 4.4.1 Vad är etik? 

Elev 1: En uppsättning av regler som vi måste följa i livet. 
Elev 2: Sätt att tänka, levnadssätt, rätt och fel, regler. 
Elev 3: Allmänna regler vad som är rätt och fel. 
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Elev 4: Värderingar och normer. 
Elev 5: Värderingar och normer, olika kulturer och traditioner. 
Elev 6: Värderingar och normer, hur vi lever. 
 

Nästa begrepp som diskuterades var moral och sedan frågade läraren vad det var för 

skillnad mellan etik och moral. Denna fråga väckte stor debatt, och det var inte 

självklart för alla elever vad skillnaden var. Diskussionen pågick i cirka femton minuter 

och efter ett antal exempel från det verkliga livet kom gruppen fram till att etiken var 

vad som är rätt eller fel medan moralen var människors handlingar, alltså etiken i 

praktiken. Eleverna var mycket aktiva, speciellt förstaspråkseleverna, och det var många 

som ville yttra sig genom att räcka upp handen. Av de sex andraspråkseleverna var det 

endast två, elev 2 och 6, som ville säga något själva utan att bli tillfrågade. Det var inga 

frågor till läraren utan de framförde sina åsikter om ämnet. De andra svarade gärna men 

bara om läraren frågade dem. Vidare diskuterades och förklarades begrepp som 

värderingar, plikter, fri vilja, determinism, egoism, altruism och Lucifer-effekten. Efter 

varje begreppsdiskussion sammanfattade läraren vad som hade sagts och vad man 

kommit fram till, alltså vad begreppet innebar. 

Därefter hade eleverna rast i en halv timme. Efter rasten introducerade läraren tre 

etiska teorier: konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Här kunde man märka direkt 

att hela klassen nu var mycket tystare men ändå deltagande. Men det var inte alla den 

här gången som pratade eller ville säga något. Läraren gav tydliga beskrivningar och 

förklaringar till teorier som ofta var kopplade till vård och omsorgsarbete och ställde 

sedan kontrollfrågor för att se om eleverna hade förstått materialet. Efteråt fick eleverna 

arbeta i smågrupper om fyra–fem personer i ca tio minuter med att läsa ett fall och 

diskutera den situation som uppstod samt hitta lösningar ur konsekvensetiska, 

pliktetiska och sinnelagsetiska perspektiv. Diskussionerna runt borden var livliga och 

efter det kom eleverna med flera bra förslag hur man skulle kunna agera. 

Lektionen avslutades med att läraren och eleverna diskuterade etiska frågor vid 

livets början t ex när livet börjar, aborter och livets slut t ex dödshjälp. Under lektionen 

använde läraren en Powerpoint-presentation på tio blad. Elevernas arbete under 

lektionen var kognitivt stimulerande. Eleverna fick själva diskutera och komma med 

förslag vad de olika begreppen innebar innan läraren visade det på Powerpoint. Inför 

varje begreppsdiskussion tog läraren fram enbart rubrikerna och visade definitionen 

senare efter diskussionen. Läraren gav tydliga förklaringar, beskrivningar och 

sammanfattningar och kontrollerade att eleverna hade förstått genom att ställa 

kontrollfrågor vid flera tillfällen. Läraren kontrollerade även om hon hade förstått 
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eleverna rätt genom att fråga t ex ”Är det så du menar? Har jag uppfattat rätt?”. 

Undervisningen var anpassad till både klassens förstaspråks- och andraspråkselever. 

Ingen av de sex andraspråkseleverna ställde frågor till läraren, men de svarade gärna 

när de blev tillfrågade. Efter lektionen stannade några elever kvar eftersom de hade 

ytterligare frågor om materialet och ville veta om de hade uppfattat rätt. Läraren tyckte 

att lektionsdelen där hon förklarade de etiska teorierna var mindre lyckad eftersom 

klassens tystnad indikerade att eleverna inte förstod allt som sades i klassrummet.  

 

4.5 Intervjuundersökning 
Efter provet genomförde jag enskilda intervjuer (bilaga D) med sex elever som hade fått 

både ”godkänt” respektive ”underkänt” på provet. Jag fick ganska lika svar från alla 

elever att de inte tyckte att provet var svårt och att innehållet i provet motsvarade det 

som läraren gått igenom under lektionen. Alla var överens om att de förstod alla 

begrepp, även de ord som de inte kunde innan eller hade strukit under som okända, och 

att de kunde delta i alla diskussioner under lektionen. Alla elever hade förberett sig inför 

provet genom att vara med på respektive lektion samt läsa powerpointunderlaget som 

läraren visade under lektionen, dvs. rubriker med olika begrepp samt korta förklaringar 

och definitioner vad de betyder. Elev 6 tyckte att det var tillräckligt för att klara provet 

och framhöll att man inte behöver köpa läroboken för att klara kursen. Det skulle räcka 

med att vara närvarande under lektionen samt anteckna på lärarens powerpointmaterial 

som finns tillgängligt på skolans lärplattform inför varje lektion. Andra elever hade 

dock köpt läroboken Etik och människans livsvillkor och åtminstone bläddrat igenom 

det aktuella kapitlet. Elev 3 hade dessutom pratat igenom kapitlet med läraren i 

yrkessvenska. Elev 6 hade känt på sig att han skulle få ”underkänt” och förklarade 

misslyckandet:  

Jag har svårt för att skriva och formulera mig. Det var också anledningen varför jag inte 
svarade på alla frågor, speciellt de som var långa frågor. Det går mycket lättare att göra testet 
muntligt. Då kan jag också precisera frågor med lärare om jag inte har förstått dem. 

  
Eleven var mycket positiv till att han skulle klara provet nästa gång och att det inte 

skulle behövas läsa allt på nytt utan bara gå igenom powerpointmaterialet en gång till. 

Elev 4 och 5 hade varit ganska säkra på att de skulle få ”godkänt” eftersom de hade 

svarat någonting på nästan alla frågor. När de fick veta att de inte hade klarat provet 

blev de ganska förvånade och förklarade detta genom att läraren tyckte att de hade varit 

för otydliga och inte svarat på frågorna samt analyserat fallet utifrån de tre etiska 
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teorierna på ett icke godtagbart sätt. Båda eleverna tyckte dock att de förstod alla ord 

och frågor på provet. De gissade att de eventuellt kanske misstolkade någon fråga samt 

påpekade att det är svårt att göra provet skriftligt på grund av att det tar lång tid att 

formulera sig och skriva ner allt på pappret. De sa att man tänker snabbare än vad man 

skriver och på så sätt är det lätt att man glömmer bort nästa mening vad man skulle 

skriva innan man blir färdig med den första. Eleverna sa att de är säkra på att de skulle 

klara provet nästa gång eftersom det skulle vara ett muntligt prov. De skulle förbereda 

sig genom att läsa kapitlet en gång till samt prata med klasskamrater som redan hade 

klarat provet. 

På frågan, vad man gör om man inte förstår något ord under lektionen, hade alla 

elever förutom elev 1 kryssat i alternativet ”frågar läraren” men det gjorde eleverna inte 

under den lektion som jag observerade. Eleverna förklarade för mig att de frågar läraren 

men inte under lektionen eftersom det skulle upplevas som störande för andra elever. I 

stället brukar de fråga efter lektionen eller boka handledningstid med läraren eller fråga 

läraren på yrkessvenska. Det kom fram ytterligare en ordinlärningsstrategi under 

intervjun: elev 1 och 3 kom på att de ibland gissar ordet utifrån kontexten. 

 

4.6 Sammanställning över enskilda elever 
Eftersom jag lyfter fram sex enskilda elever i denna undersökning gör jag i detta avsnitt 

en sammanställning av individuella resultat från dessa elever med utgångspunkt från 

enkäten, självskattningen, observationen, provresultatet och intervjun. I nästa kapitel 

sammanfattar jag denna sammanställning samtidigt som jag diskuterar resultatet. 

Elev 1 har läst svenska i 4 år. I självskattningstestet hade eleven strukit under minst 

antal ord, bara 4 – utilitarism, nyttomoral, gyllene, dygder – som inte var avgörande för 

att klara provet. Eleven uppger att han förstår i stort sett allt när läraren förklarar och det 

mesta från läroboken. När eleven inte förstår något ord brukar han söka det i 

mobil/dator eller gissa utifrån kontexten och bekräfta det senare. Eleven brukar ibland 

förbereda sig inför lektionerna beroende på vad temat är. Om det är något som man 

redan har en aning om, då behövs det inte särskilda förberedelser. Eleven klarade provet 

med betyg E genom att svara på alla frågor. Meningarna var enkla och korta men svaren 

var korrekta. Eleven hade även rett ut fallstudien och kunde använda etiska begrepp 

korrekt. Under intervjun sa eleven att han var nöjd med provets resultat eftersom målet 

var att bara klara det. Vilket betyg man fick spelade inte så stor roll eftersom det bara 

var ett vanligt kapitelprov. Provet var enligt eleven inte svårt eftersom det handlade om 
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begrepp och teorier som läraren hade gått igenom under lektionen. För att klara provet 

hade eleven varit med på lektionen, gått igenom lärarens powerpointmaterial samt 

bläddrat igenom det aktuella kapitlet i läroboken. 

Elev 2 har läst svenska i 2,5 år. I självskattningstestet hade eleven strukit under 11 

ord från alla tre kategorier. Elev 2 svarade att han förstår ”det mesta” både när läraren 

förklarar och när han läser i läroboken. När eleven inte förstår något ord brukar han 

först och främst söka det i mobil/dator. Om han inte hittar tillfredställande svar brukar 

han fråga läraren vanligtvis direkt under lektionen eller läraren i yrkessvenska senare. 

Eleven brukar alltid förbereda sig inför lektionerna eftersom han upplever att språket 

inte alltid räcker till. Om man inte skulle förbereda sig skulle man inte få ut ur 

undervisningen så mycket, enligt eleven. Han klarade provet med betyg E och svarade 

på alla frågor men det fanns brister i elevens förklaringar. Meningarna var utbyggda och 

eleven försökte resonera kring frågorna med varierande resultat. Eleven kunde använda 

de flesta etiska begreppen och hade delvis rett ut fallstudien. Han misslyckades med att 

reda ut begreppet ”sinnelagsetik” som han också hade strukit under i 

självskattningstestet. Under intervjun sa eleven att han inte var så nöjd med provets 

resultat. Han hade blivit lite förvånad när han fick resultatet eftersom han upplevde att 

han hade skrivit bra och utförligt. Provet var enligt eleven inte svårt och handlade om 

begrepp och teorier som läraren hade gått igenom under lektionen. För att klara provet 

hade eleven varit med på lektionen, gått igenom lärarens powerpointmaterial noggrant 

samt läst igenom det aktuella kapitlet i läroboken flera gånger. Eleven är inskriven i 

yrkessvenska och han tycker att det är bra eftersom man får extra hjälp med studier. 

Elev 3 har läst svenska i nästan 3 år. I självskattningstestet hade eleven strukit under 

7 ord från alla tre kategorier. Det var den enda elev som uppgav att man förstår ”i stort 

sett allt” både när läraren förklarar och när man läser läroboken. När eleven inte förstår 

något ord under lektioner brukar hon gissa utifrån kontexten och lektionens tema för att 

sedan bekräfta det med hjälp av mobil eller dator. Om hon fortfarande inte är säker, 

brukar hon fråga läraren efter lektionen eller läraren på yrkessvenska. Ibland skriver hon 

ner ordet för att få ta reda på det hemma. Hon brukar alltid förbereda sig inför 

lektionerna eftersom hon vill ”hänga med”. Eleven klarade provet med betyg C genom 

att svara på alla frågor på ett utförligt sätt och hade rett ut fallstudien utförligt samt 

kunde använda etiska begrepp korrekt. Under intervjun sa eleven att hon inte var så nöjd 

med provets resultat eftersom hon upplevde att hon skulle ha svarat bättre på fråga 4 om 

altruism och gett bättre exempel. Eleven trodde att hon skulle ha fått högre betyg om 
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hon hade gjort detta. Provet var enligt eleven inte svårt och handlade om begrepp och 

teorier som läraren hade gått igenom under lektionen. För att klara provet hade eleven 

varit med på lektionen, gått igenom lärarens powerpointmaterial, läst igenom kapitlet i 

läroboken samt diskuterat de svåraste begreppen med läraren i yrkessvenska. 

Elev 4 har läst svenska i 4 år. I självskattningstestet hade eleven strukit under 9 ord 

från alla tre kategorier. Eleven uppgav att hon förstår i stort sett allt när läraren förklarar 

och det mesta från läroboken. När eleven inte förstår något ord brukar hon först fråga en 

kompis eller läraren efter lektionen. Eleven brukar ibland förbereda sig inför lektionerna 

beroende på vad temat är. Om det är något som man redan kan behövs det inte särskilda 

förberedelser. Hon klarade inte provet trots att hon hade svarat på nästan alla frågor. 

Elevens svar blev inte godkända på grund av att de var för enkla och läraren inte kunde 

bedöma om eleven förstod vad begreppen innebär. Eleven hade inte rett ut fallstudien 

och hade inte använt etiska teorier utan bara återberättat en del av fallet vilket kan vara 

tecken på att hon inte hann med att läsa hela texten eller inte förstod vikten av att läsa 

allt. Eleven använde i princip inga etiska begrepp i sina svar, men blev ändå förvånad 

när hon fick se resultatet eftersom hon trodde att hon hade klarat provet. Hon hade 

svarat på nästan alla frågor, kunde bara inte definiera begreppet ”determinism”. Under 

intervjun sa eleven att provet inte var svårt och handlade om begrepp och teorier som 

läraren hade gått igenom under lektionen. För att klara provet hade eleven varit med på 

lektionen, gått igenom lärarens powerpointmaterial och bläddrat igenom kapitlet i 

läroboken. Hon tyckte att det var tillräckligt eftersom kapitlet handlade ju om saker som 

man är bekant med i det verkliga livet vilket visar att hon inte förstod att man måste 

höja kunskaperna över vardagen. För att klara provet nästa gång skulle eleven gå 

igenom powerpointmaterialet en gång till. 

Elev 5 har läst svenska i 3 år. I självskattningstestet hade eleven strukit under flest 

ord av alla elever – 17 ord från alla tre kategorier. Eleven uppgav att hon förstår i stort 

sett allt när läraren förklarar och det mesta från läroboken. När eleven inte förstår något 

ord brukar hon först fråga läraren, en kompis eller slå upp ordet i lexikon som hon alltid 

har med sig eller i mobilen. Eleven brukar alltid förbereda sig inför lektionerna oavsett 

om temat är känt eller okänt för henne. Provet var enligt eleven inte svårt och handlade 

om begrepp och teorier som läraren hade gått igenom under lektionen. För att klara 

provet hade eleven varit med på lektionen, gått igenom lärarenspowerpoint material 

noggrant, läst igenom kapitlet i läroboken flera gånger samt översatt alla ord som var 

okända till sitt modersmål. Det enda begrepp som eleven inte kunde definiera var 
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”determinism” eftersom hon inte kom ihåg vad det betydde. Eleven klarade inte provet 

trots att hon hade svarat på nästan alla frågor. Visserligen använde eleven etiska 

begrepp men hon gjorde det felaktigt. Hennes svar blev inte godkända på grund av att 

de var för enkla och att läraren kunde inte bedöma om eleven hade förstått vad 

begreppen innebär. Eleven hade inte rett ut fallstudien, inte använt etiska teorier utan 

bara försökt att resonera på ett mycket enkelt sätt. Eleven blev förvånad när hon fick se 

resultatet eftersom hon trodde att hon hade klarat provet. För att klara provet nästa gång 

skulle eleven gå igenom kapitlet och powerpointmaterialet en gång till. Eleven hade 

även beställt hadledningstid med läraren innan hon skulle skriva om provet. 

Elev 6 har läst svenska i 4 år. I självskattningstestet hade eleven strukit under 7 ord 

från alla tre kategorier. Eleven uppger att han förstår i stort sett allt när läraren förklarar 

och det mesta från läroboken. När eleven inte förstår något ord brukar han först fråga 

läraren efter lektionen, en kompis under lektionen eller slå upp ordet direkt i mobilen. 

Eleven brukar ibland förbereda sig inför lektionerna beroende på vad temat är. Om det 

är något som man redan kan eller självklara saker, då behövs det inte särskilda 

förberedelser. Provet var enligt eleven inte svårt och handlade om begrepp och teorier 

som läraren hade gått igenom under lektionen. För att klara provet hade eleven varit 

med på lektionen och gått igenom lärarens powerpointmaterial. Detta ansåg eleven var 

tillräckligt för att klara provet. Han tyckte att han inte behövde köpa och läsa boken för 

att klara etikkursen eftersom han förstår allt under lektionen och från lärarens material. 

Eleven, som inte klarade provet, hade svarat på ungefär hälften av frågorna, dessutom 

felaktigt på några av dem. Han hade inte ens försökt reda ut fallstudien. Därför blev 

eleven inte förvånad när han fick se resultatet. Elev 6 hade känt på sig att han skulle få 

”underkänt” och förklarade misslyckandet: ”Jag har inte svarat på alla frågor för att jag 

inte orkar skriva så mycket. Det går mycket lättare att göra testet muntligt”. Eleven var 

övertygad om att han skulle klara provet nästa gång då det var ett muntligt prov och att 

han inte skulle behöva läsa allt på nytt utan bara gå igenom powerpointmaterialet en 

gång till. 

 

5 Sammanfattning och diskussion av resultat 
I detta kapitel gör jag en sammanfattning av de resultat som framkommit på basis av 

mina metoder. De sex särskilt studerade andraspråkseleverna är i fokus när jag belyser 

mina resultat i jämförelse med tidigare forskning. Sammanfattningsvis drar jag några 

slutsatser från min undersökning. 
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5.1 Okända ord i lärobokstexten 
Undersökningen visar att andraspråkseleverna generellt uppger ord från tre kategorier 

som är okända för dem. Störst problem skapar orden i kategori B, de ämnesneutrala, 

abstrakta orden. På andra plats kommer orden från kategori C, de ämnesrelaterade, 

allmänspråkliga orden, och på tredje plats återfinns kategori D, de ämnesrelaterade 

fackorden. Tidigare forskning har visat att orden från kategori D inte är svårast - de 

förväntas ofta vara obekanta för eleverna och därför brukar de förklaras av lärarna och i 

läroböckerna (Lindberg 2006:67). Dessa ord fick också ett lite lägre antal 

understrykningar av eleverna i min undersökning. Orden från kategori B brukar däremot 

antas vara kända för eleverna och förklaras vanligtvis inte av lärarna (Lindberg 

2006:67). Eleverna i min undersökning uppgav att just orden från kategori B var svårast 

för dem. Det finns bara två långa ord i lärobokstexten och eleverna har strukit under 

båda två. Även Holmegaards undersökning inom ORDiL-projekt (2007:139ff.) visade 

att de abstrakta och allmänna orden (kategori B) samt de långa orden var svårast för 

andraspråkseleverna att förstå. 

 

5.2 Informanternas strategier för att ta reda på ords betydelser 
Om eleverna inte förstår något ord i skolan svarar de flesta att de brukar använda 

verbala strategier och digitala källor, nämligen fråga läraren eller söka ordet i mobilen 

eller datorn. Nästan lika många brukar fråga en kompis. Hälften av eleverna brukar 

fråga läraren i yrkessvenska. Alltså eleverna använder sig av olika strategier. De verbala 

strategierna - lärare och kompisar - används dock mer än eget sökande. Enligt Schmitt 

(1997) är den verbala kommunikationens stora fördel tidsbesparing och tydliggörande 

av ordet i respektive kontext. Tidsbesparing verkar vara en viktig aspekt för eleverna 

eftersom endast en elev uppgav att hon slår upp ordet i ordboken vilket är mycket mer 

tidskrävande än att fråga någon. Dator och mobiltelefoner är också ett självklart verktyg 

för informationsinhämtning för eleverna eftersom det är flexibelt och man har tillgång 

till obegränsad information (Hallerström & Tallvid 2008:10ff.). 

Två av eleverna kom i efterhand på att de använder sig av kontexten för att gissa 

ordets betydelse. Enligt Nation (2001:232) är detta en av de viktigaste strategier som 

man kan använda sig av för att utvidga sitt ordförråd. Det var ingen av eleverna som 

hade markerat att han eller hon använder sig av bara en strategi. Undersökningar visar 

att språkinlärare som når bäst resultat i ordinlärning är de som har en större repertoar av 

strategier (Nation 2001:219). Det fanns inte någon större skillnad mellan de godkända 
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och underkända eleverna. Min undersökning visar att eleverna använder sig av i 

genomsnitt minst tre strategier som tyder på att de tar eget ansvar och initiativ genom att 

välja strategier som passar just dem.  

 

5.3 Informanternas uppfattningar om läromedlens och lektionernas 
svårighetsgrad 
Undersökningen visar att de flesta andraspråkseleverna uppger att de förstår ”i stort sett 

allt” under lektionerna. När det gäller läroböckerna är resultatet omvänt, då uppger de 

flesta eleverna att de ”bara” förstår det mesta. Båda skattningarna är de två högsta 

alternativen i enkäten. Eleverna anser alltså att läromedlens och lektionernas 

svårighetsgrad är låg. 

I genomsnitt uppger de sex andraspråkseleverna att de inte förstår 3,6 procent av 

orden i texten. Eleverna anser sig förstå 96,4 procent av orden. Det finns en liten 

skillnad mellan de godkända och underkända eleverna. De godkända eleverna uppger att 

de förstår 97,1 procent av orden medan de underkända eleverna förstår 95,7 procent. 

Enligt tidigare forskning bör man förstå 95 till 98 procent av orden för att kunna ta till 

sig innehållet (Enström 2010:36; Holmegaard & Wikström 2004:549, Lindberg 

2007:34). Självskattningen visar att andraspråkselevernas förståelse av ord i läroböcker 

borde vara tillräcklig för att tillgodogöra sig undervisningen, men resultatet på provet 

tycks visa att det inte förhåller sig så. Enligt Holmegaards (2007:156) forskning har 

informanter i gymnasieskolan en hög självskattningsförmåga, alltså de överskattar ofta 

sina språkkunskaper, vilket också tycks vara fallet i denna studie. Eleverna är 

konsekventa på så sätt att de anger i enkäten att de förstår ”i stort sett allt” och sedan 

också visar i självskattningstestet att de ligger inom gränsen för vad som krävs för att 

tillgodogöra sig innehållet i undervisningen. Man måste dock komma ihåg att 

självskattningen inte ger en fullständig bild av ordförståelsen eftersom man får förlita 

sig enbart på elevernas bedömning av sin ordförståelse utan att ha kontrollerat den. 

Eleverna tycks har överskattat sina språkkunskaper eftersom självskattningen inte 

stämmer om man ser till resultatet på provet. 

 

5.4 Samband mellan resultatet på provet och informanternas 
ordkunskap 
Hälften av andraspråkseleverna som jag har valt att följa klarade kapitelprovet. På de 

underkända elevernas svar kan man tydligt se varför de inte blev godkända. Enligt 

Reichenbergs teori (2006) tror elever ofta att de förstår stoftet, men det gör de 
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egentligen inte. Att förstå enstaka ord betyder inte att man förstår innehållet i texten och 

vad man vill förmedla. I texten som eleverna skulle analysera finns mycket som är 

underförstått och det krävs att eleven också ska ha en förförståelse. Om man inte har 

orden, har man inte heller förståelse. På de underkända elevernas svar kan man se att de 

överhuvudtaget inte har förstått vad som händer i fallstudien eller har upptäckt att det 

finns ett etiskt problem. Av elevernas svar kan man utläsa att de tror att problemet i 

fallet är att dottern har bråkat med sin pojkvän och inte att pojkvännen har hepatit. Man 

kan ju tänka sig att det är en kulturell fråga att man inte förstår de implicita 

resonemangen. Enligt Reichenberg (2000) beror det på inlärarens bakgrundskunskap 

vilka inferenser som görs och hur texten tolkas. Har man inte förstått själva texten kan 

man naturligtvis inte analysera situationen ur olika etiska perspektiv. Slutsatsen är att de 

underkända eleverna inte vet vad texten egentligen handlar om. Elever som klarade 

provet har däremot analyserat situationen utifrån de tre etiska teorierna och reflekterat 

och diskuterat hur man skulle kunna lösa den från olika synpunkter. Alla deras svar är 

inte utförliga men det framgår att de har förstått vilket etiskt problem som ska lösas. 

Elevernas bakgrundskunskaper är viktiga eftersom de avgör vilka inferenser som görs 

och hur innehållet av texten kommer att tolkas. 

Bristerna i ordkunskap leder till problem med läsförståelsen vid läsning av 

lärobokstexter, som är betydligt mer avancerade än konversationsspråket. Skillnaden 

mellan båda elevgrupperna är att de tycks befinna sig på olika språkliga nivåer. De 

underkända eleverna befinner sig på BICS-nivån medan de godkända eleverna är på 

CALP-nivån. BICS-nivån innebär att eleverna endast har grundläggande 

kommunikationsfärdigheter medan CALP-nivån handlar om att behärska ett abstrakt 

och avancerat språk (Cummins1981:133ff.). BICS är kontextbundet och icke kognitivt 

krävande. De underkända elevernas språk är mycket enkelt och ytligt och eleverna 

relaterar bara till vardagliga situationer. CALP är däremot kognitivt krävande och 

kontextreducerat och de godkända eleverna har en sådan djupare förståelse av språket 

och kan därför resonera. För att klara resonemanget i fallstudien behövs det att eleverna 

befinner sig på CALP-nivån. Om man inte gör det kan man varken förstå eller analysera 

på en djupare nivå. De underkända eleverna har angivit att de förstår nästan allt vilket 

kan betyda att de inte har förstått att de befinner sig på en språklig nivå som inte 

motsvarar den som krävs för att kunna tillgodogöra sig ämnet. De inser inte att de 

behöver lägga ner mycket mer arbete, tid och energi på inlärning och inläsning istället 

för att bara bläddra igenom läroboken och lektionsmaterialet. 
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6 Slutsatser och vidare forskning 
Det har framkommit i min studie att andraspråkselever tenderar att överskatta sin 

ordförståelse vilket innebär att man som lärare ska vara uppmärksam därför att elever 

ofta behöver mer hjälp än de själva tror att de behöver. Man ska följa upp mer vad 

eleverna verkligen kan och vara medveten om att de behöver mer hjälp med facktexter 

eftersom de ofta kan mindre än vad lärarna förväntar och tror. 

När det gäller ordinlärning borde man uppmärksamma mer de ämnesneutrala, 

abstrakta orden i ämnesundervisningen eftersom de är svårast att förstå för 

andraspråkselever, något som också har bekräftats i tidigare forskning. 

För att klara av kurserna på gymnasienivån borde andraspråkseleverna befinna sig 

på CALP-nivån. Numera får man börja studera omvårdnadsämnen efter avslutat 

Svenska som andra språk på grundläggande nivå. Min undersökning visar att eleverna 

befinner sig på olika språkliga nivåer efter grundläggande utbildning. Elever som 

behärskar vardagsspråket bra bedöms ofta som att de även behärskar språket på 

kunskapsrelaterad nivå, men det stämmer inte alltid. Lärarna borde anpassa 

undervisningen mer efter enskilda elevers bakgrundskunskaper och förutsättningar 

eftersom de har fortfarande mycket kvar att lära sig. 

Min undersökning omfattar endast ett etikprov och därför kan man inte dra generella 

slutsatser om elevernas sammansatta studieresultat. Det vore intressant att forska vidare 

på djupet genom att följa eleverna en längre tid för att se vilka samband det finns mellan 

deras studieresultat och den språkliga nivån, ordförståelsestrategier och uppfattningar 

om svåra ord samt läromedlens och lektionernas svårighetsgrad. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Enkät - elever 
 
1. Brukar du förstå vad läraren förklarar under lektioner? (kryssa i ett alternativ) 
I stort sett allt □ 
Det mesta □ 
Ungefär hälften □ 
Lite □ 
Nästan ingenting □ 
 
2. Brukar du förstå orden i omvårdnadsläroböcker? (kryssa i ett alternativ) 
I stort sett alla □ 
De flesta □ 
Ungefär hälften □ 
Lite □ 
Nästan inga □ 
 
3. Brukar du förbereda dig innan lektionen - brukar du läsa in ord och/eller kapitel i 
förväg innan man ska gå igenom det i skolan? (kryssa i ett alternativ) 
Ja □ 
Ibland □ 
Nej □ 
 
4. Vad brukar du göra när du inte förstår något ord som läraren använder under 
lektionen? (kryssa i ett eller flera alternativ) 
Frågar läraren □ 
Frågar en kompis □ 
Söker ordet i mobil/dator □ 
Slår upp ordet direkt i lexikon/ordbok □ 
Skriver ner eller stryker under ordet och tar reda på det hemma □ 
Inget □ 
Annat__________________________ 
 
5. Vad brukar du göra när du inte förstår ord i en lärobok i skolan under lektionen? 
(kryssa i ett eller flera alternativ) 
Frågar läraren □ 
Frågar en kompis □ 
Söker ordet i mobil/dator □ 
Slår upp ordet direkt i lexikon/ordbok □ 
Skriver ner eller stryker under ordet och tar reda på det hemma □ 
Inget □ 
Annat__________________________ 
 
6. Tycker du att du får tillräcklig hjälp av läraren när det gäller att förstå svåra ord? 
Ja □ 
Nej □ 
Om du svarar nej välj ett eller flera av nedanstående alternativ: 



  

 

II 

Jag önskar att läraren förklarar fler ord □ 
Jag vill att läraren förklarar mer om de medicinska termerna □ 
Jag skulle vilja att läraren också förklarar andra ord, som inte är medicinska men som är 
lite ovanliga □ 
 
7. Modersmål  
Svenska □ 
Annat □ 
 
8. Hur länge har du läst svenska i skolan? ………………… år 
 
 



  

 

III 

 
Bilaga B Lärobokstext 
 

Vänligen stryk under de ord som du inte förstår eller känner dig osäker på i följande 
text. 
 

Konsekvensetik utgår ifrån vilka konsekvenser, följder, en handling får. Den 

kallas också för effektetik. Enligt den styrs våra beslut av de resultat vi tror att våra 

handlingar får. Det som leder till något positivt är etiskt riktigt. I konsekvensetikens 

namn utför vi handlingar gentemot andra människor som är för ”deras eget bästa”. Det 

har även varit ett vanligt argument för barnaga. ”Den man älskar, agar man” är ett 

talesätt som förklarar varför föräldrar kunde förmå att slå sina barn. Det skulle inte gå 

bra för barn som inte straffades när de var olydiga. Detta uppvägde föräldrarnas 

motvilja att slå barnen och orsaka smärta hos dem. 

Utilitarismen är en form av konsekvensetik. Den har haft stor genomslagskraft 

och diskuteras ständigt. Utilitarism kan kallas för nyttomoral. Dess princip är ”största 

möjliga lycka för största möjliga antal”.  Enligt utilitarismen är en handling etiskt 

försvarbar om den orsakar mer lycka än olycka. 

En framträdande teori om etik är pliktetik, som ibland kallas för regeletik. Den 

företräddes bl.a. av den tyske filosofen Immanuel Kant som levde och verkade på 1700-

talet. Enligt honom ska vi handla på ett sätt som skulle kunna upphöjas till en allmän 

lag. Denna princip kallade Kant för det kategoriska imperativet. Imperativ är en 

uppmaning, kategoriskt är det för att om vi resonerar logiskt och förnuftigt kan vi inte 

göra på något annat sätt. Enligt Kant finns det vissa regler, absoluta plikter, som det 

aldrig får brytas mot. Att inte döda är en sådan plikt, att inte ljuga är en annan. Om jag 

inte talar sanning raseras tilliten. För en person som tilltalas av pliktetiken finns gott om 

regler och föreskrifter. Pliktetiken passar bra ihop med den gyllene regeln, en 

grundläggande etisk princip i många filosofiska teorier och även i de flesta religioner. 

Den gyllene regeln lyder: allt vi vill att människorna ska göra för oss det ska vi göra för 

dem. 

Ytterligare ett sätt att argumentera för vad som är rätt eller fel utgår från 

sinnelagsetik. Enligt den är en handling rätt, om den har goda avsikter. Människan ska 

alltid sträva efter att göra så mycket gott som möjligt. På det sättet kan vi uppnå ett gott 

samhälle. Det handlar om att vi ska låta välviljan styra våra handlingar. Då är det inte 

själva handlingen, utan vad personen som står bakom har för avsikt eller sinnelag. Den 



  

 

IV 

som resonerar utifrån sinnelagsetik lyfter fram avsikten med handlingen, effekten eller 

konsekvensen blir underordnad. Det kan bli enkelt att ursäkta en handling med att 

effekten blev förödande men avsikten var god. Enligt ett talesätt är ”vägen till helvetet 

kantad med goda avsikter”. 

Aristoteles, en av de stora filosoferna i antikens Grekland, förespråkade 

dygdetik. En människa, enligt Aristoteles, har dygder och utför handlingar utifrån dem, 

bidrar till ett bra liv. Aristoteles ansåg att det fanns olika typer av människor med 

varierande beredskap till att vara dygdiga. Det finns djuriska människor helt utan 

samvete, andra som har samvete men är svaga och ger efter för impulser. Vidare finns 

karaktärsfasta personer, de som orkar stå emot det som inte är bra och slutligen de som 

är dygdiga och alltid gör gott utan någon inre strid. En dygd är i Aristoteles teori en god 

och hedervärd egenskap, som t.ex. mod och generositet. (Cronlund 2011:124f) 

 

Ditt modersmål: 

Svenska □ 

Annat □ 
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Bilaga C Kapitelprov 
 

Prov etik 

1) Förklara ingående följande begrepp: 

 - etik 

 - moral 

 - värderingar 

 - plikter 

 - determinism 

 

2) Beskriv utförligt vilka argument brukar framföras mot abort och hur argumenterar 

någon som är för abort. 

 

3) Läs igenom den bifogade fallbeskrivningen ”Kallsvettig väntan på labbsvar”. Hur 

kan mamman agera så att hennes handlande blir rätt? Analysera situationen ifrån 

konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. 

 

4) Ge exempel på altruistiska handlingar. 
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Bilaga D Intervjuguide – Elever 
 

1. Har du skrivit provet till kapitel 6 – Etik och teorier om etik? 

2. Vet du resultatet? I så fall vad blev det? 

3. Vad tycker du om provets svårighetsgrad? Kapitlets svårighetsgrad?  

4. Motsvarade provets frågor till vad ni gick igenom under respektive lektion? Om inte, 

vad var det som fattades? 

5.  Hur förberedde du dig inför provet? 

6. Du uppgav att du frågar läraren i första hand om du inte förstår något ord i skolan. 

Varför gjorde du inte det under lektionen som jag observerade? 

7. Om resultatet blev underkänd - hur ska du förbereda dig nu för att klara provet? 
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Bilaga E Samtycke 
 

Samtycke till att delta i en forskningsundersökning 

 

Denna undersökning är underlag till en uppsats i svenska som andraspråk på 

Linnéuniversitet. Undersökningen är anonym och alla svar/namn/namnet på skolan 

kommer att behandlas med sekretess. Jag, Inese Luse, är mycket tacksam om du skulle 

vilja delta vid min insamling av material genom att skriva under detta samtycke.  

 

2014-03-20 

 

_______________________________ 

Namnteckning 

 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju vid ett senare tillfälle? Det tar 

cirka 15-30 minuter. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt, d v s ingen annan än 

jag vet vem du är och vad du har svarat. 

 

� Ja 

� Nej 

 

 

Tack för din medverkan! 


