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Abstrakt 

Syftet med min studie var att undersöka medvetenhet hos lärare om elevers ordförståelse och 

om de strategier elever använder för att tolka ord som skapar svårigheter. Som metod har jag 

dels använt ett VKS-test på 35 ord från en text i samhällskunskap och en skattning från 

undervisande lärare om elevernas ordförståelse samt semistrukturerade intervjuer med elever 

och lärare utifrån resultatet på VKS-testet. Mina informanter var sex elever som gick 

språkintroduktion och deras lärare i samhällskunskap. Underlag för min undersökning var ord 

från en text om arbetslivet och har kategoriserats i ämnesspecifika ord, mindre frekventa 

ämnesoberoende ord samt partikelverb och kollokationer.  

Undersökningen visade på att de ord som var svårast för eleverna var i kategorierna 

mindre frekventa ämnesoberoende ord samt partikelverb och kollokationer De ord som 

vållade minst svårigheter för eleverna var de ämnesspecifika orden. I kategorierna 

ämnesspecifika ord samt partikelverb och kollokationer stämde lärarens uppfattning väl 

överens med elevernas faktiska resultat. De ord läraren inte uppfattade som speciellt svåra var 

orden i kategorin mindre frekventa ämnesoberoende ord vilket var den kategori där minst 

överensstämmelse mellan elevernas faktiska resultat och lärarens uppfattning fanns. Vid 

intervjuerna framkom att eleverna ofta använt strategier som lett till feltolkningar särskilt vid 

okända mindre frekventa ämnesoberoende ord medan kategorierna ämnesspecifika ord samt 

partikelverb och kollokationer inte uppvisade samma grad av feltolkande strategier. Studien 

visar också att läraren inte var medveten om att ord som används i undervisningen kan 

missförstås av eleverna på grund av felaktiga tolkningsstrategier från deras sida.  
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1 Inledning  

Läromedelstexter i SO är många gånger både informationsrika och avancerade och bedöms 

ofta som svåra för både L1- och L2-talare1 (Enström 2004:541). Ämneslärare ställer krav att 

även L2-elever ska ha breda baskunskaper i svenska för att kunna följa med i undervisningen 

medan forskare (Cummins 2000, Bergman m.fl. 2001, Gibbons 2006, 2010) framhåller att det 

är lärarna som måste utbildas i hur man kan bedriva språkinriktad ämnesundervisning. I alla 

ämnen i skolan förekommer svenska språket och detta gör att man kan bedriva språkinriktad 

undervisning i alla ämnen, men för att kunna göra det måste lärarna vara medvetna om vilka 

ord eller kollokationer som kan skapa problem för en L2-elev. Det jag vill undersöka är om 

ämneslärare är medvetna om vilka ord som kan vara svåra eller missförstås av L2-elever. I 

denna uppsats gör jag en jämförelse mellan elevers faktiska ordkunskap och lärares 

medvetenhet om ordens svårigheter klassificerade i ämnesspecifika ord, mindre frekventa 

ämnesoberoende ord samt partikelverb och kollokationer.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka om en lärare i samhällskunskap inser vilka ord inom 

ämnet som skapar störst svårigheter för L2-elever. Jag undersöker också vilka strategier 

eleverna använder för att tolka okända ord som leder till missuppfattningar och om läraren har 

uppmärksammat detta. Mina frågeställningar är: 

• Vilka kategorier av ord visar minst respektive mest överensstämmelse mellan lärarens

uppfattning om elevernas ordförståelse och elevernas faktiska kunskaper?

• Vilken medvetenhet har läraren om att eleverna kan använda strategier vid tolkning av

okända ord som leder till feltolkningar?

1.2 Disposition 

I kapitel 2 redogör jag för skolformen Språkintroduktion och organisationen på den aktuella 

skolan. Jag fortsätter sedan med en redogörelse för forskning om ordförråd och ordinlärning 

samt ämnesinriktad språkinlärning. Efter detta kommer material- och metodbeskrivning följt 

1 När jag benämner eleverna som L1 och L2-talare/ elever syftar jag på Language 1 - svenska som modersmål
och Language 2 - svenska som andraspråk. 
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av redovisning av resultaten. Avslutningsvis diskuterar jag resultaten och drar slutsatser av 

min studie.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs programmet eleverna studerar på. Därefter fortsätter jag med tidigare 

forskning om ordinlärning, strategier för ordinlärning samt forskning som visar hur 

ämnesundervisning bedrivs på mest gynnsamma sätt för andraspråkselever.   

2.1 Språkintroduktion och organisation på undersökt skola 

För elever som inte är behöriga till ett nationellt program finns idag ett antal 

introduktionsprogram de kan gå på, varav ett är Språkintroduktion vilket eleverna i denna 

undersökning deltar i. Programmet är riktat mot nyanlända invandrarungdomar och är avsett 

att ge eleverna behörighet till ett yrkesprogram, ett nationellt gymnasieprogram eller annan 

utbildning. Varje elev får en individuell studieplan där svenska som andraspråk alltid ingår 

(Skolverket 2013). 

Skolan eleverna går på har en indelning av svenska som andraspråk mot målen år 3, 6 

och 9. Tidigare år har eleverna börjat studera samhällskunskap när de börjat läsa svenska som 

andraspråk mot år 9, men sedan kraven ökat och kräver godkänt i fler ämnen för att bli 

behörig till ett nationellt program får eleverna nu börja med samhällskunskap när de befinner 

sig på år 6 i svenska som andraspråk. I den undersöka klassen gick det fjorton elever från 

både språkintroduktion samt preparandutbildning med skiftande skolbakgrund och sju språk 

talades i klassen. Det fanns ingen studiehandledning på modersmålet i samhällskunskap för 

L2-eleverna.  

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt lyfter jag fram forskning om ordförråd och ordinlärning samt forskning om 

andraspråksinlärning och ämnesinriktad språkinlärning.  

2.2.1 Ordförrådet 

Läsförståelse är viktigt i skolan för att uppnå bra resultat och för det krävs ett stort och 

varierat ordförråd (Enström 2003:4). Aitchinson (1990:6f) skriver att ordförrådet hos en 
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vuxen välutbildad person kan variera mellan 100000–250000 ord. Det beräknas att minst 50 

000 ord behövs i ordförrådet för att klara av studier på avancerad nivå. Har man ett begränsat 

eller ytligt ordförråd blir det svårt att förstå både faktatexter och skönlitterära texter vilka 

förekommer i alla ämnen i skolan. I en skönlitterär text är det viktigt att kunna förstå många 

ord, läsa mellan raderna och se orsak och verkan medan det i en faktatext även måste tydas 

enskilda fackord. Ungefär 1000 av de mest frekventa orden i svenska förekommer i texter till 

85 % men är ofta betydelsefattiga som t.ex. i, och, är, för, det, och att och det är först i 

kombination med andra ord de får en betydelse (Enström 2004:174). För att obehindrat kunna 

förstå en text behöver man förstå 95 % av orden (Lindberg 2008:40).   

I och med att ord kan kombineras på många olika sätt som i idiom, kollokationer eller 

lexikala fraser kan orden få skilda betydelser beroende på vilket närliggande ord de hör ihop 

med (Enström 2004:192). Partikelverb är en grupp av abstrakta ord vilka är särskilt svåra för 

L2-elever (Enström 2003:8). En dansk studie visar att vardagliga ord vilka förekom i flera 

skolämnen förstods av få elever med danska som andraspråk, vilket berodde på att lärarna 

antagit att orden varit kända för eleverna (Lindberg 2008:36). Även annan forskning visar att 

de ord som vållar svårigheter för L2-elever är de som varken är lågfrekventa eller 

högfrekventa och inte speciellt svåra för L1-elever (Skolverket 2012:45).  

Ordförrådet kan delas in i två grupper, det receptiva och det produktiva. Det receptiva 

ordförrådet finns lagrat i minnet och gör att man förstår det man läser. Utifrån kontexten kan 

läsaren många gånger få fram en ungefärlig betydelse och på så sätt förstå det lästa. Det 

produktiva ordförrådet är de ord man använder genom att producera meningar skriftligt eller 

muntligt (Enström 2004:176f). Enström (2004:176f) menar att det receptiva ordförrådet kan 

vara större än det produktiva hos en L2-elev och att många ord inte behärskas till fullo 

eftersom de bara finns lagrade receptivt.   

I ämnesrelaterade texter i läroböcker i samhällskunskap kan orden delas in i mindre 

frekventa ämnesrelaterade ord och mer frekventa ämnesrelaterade ord. De mer frekventa 

ämnesrelaterade orden är samma för både L1 och L2-elever att lära in eftersom de är nya för 

bägge grupperna (Enström 2004:177). De ord som däremot kan vålla betydligt större problem 

för L2-elever är verb, partikelverb och kollokationer vilka vanligtvis hör till kategorin mindre 

frekventa ämnesoberoende ord (Enström 2004:191). Många gånger är det svårt att få fram en 

exakt betydelse i lexikon då de kan kombineras på olika sätt. Kollokationer och partikelverb 

förstås lättare om de finns i en kontext då man där kan utläsa betydelsen eller ungefär förstå 
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betydelsen och de bör läras in som helhet (Enström 2010:23). 

Enligt Henriksen & Haastrup (1995:13) behöver kriterierna kvantitet, kvalitet och 

kontroll uppfyllas för god behärskning av ord. Med kvantitet avses att kunna många ord. Till 

exempel ett sammansatt substantiv med två rotmorfem kräver att bägge orden behärskas. Med 

kvalitet menas att veta mycket om ordets specifika användningsområden. Beroende på vilket 

ämne ordet förekommer i, måste man ha kunskap om att ordet kan användas på många olika 

sätt. Kontroll innebär att kunna använda ordet i olika slags kommunikation. Många ord är 

snarlika och uttalet har betydelse för att rätt ord kan sättas in i rätt sammanhang.  

2.2.2 Strategier för ordinlärning 

Det finns många olika strategier för att förstå ord (Hajer & Meestringa 2010). Viberg 

(2004:197f) nämner en undersökning gjord 1978 av Saragi m.fl. (70ff) om inlärning genom 

läsning. Ett antal personer har fått läsa A Clockwork Orange där ett ryskt slangspråk nadsat 

förekommer. I undersökningen har ordlistan till de 241 nadsatorden, vilka repeteras 15 

gånger, tagits bort. De personer som läst boken fick sedan göra ett ordtest på nadsatorden och 

resultaten växlade mellan 50 % till 96 % rätt (Viberg 2004:197f). Detta styrker enligt Viberg 

vikten av att läsa och komma i kontakt med ett ord många gånger för att till slut uppta ordet i 

sitt ordförråd.   

Forskare menar att om L2-elever har kunskap om målspråkets struktur och 

meningsbyggnad kan de lättare hitta strategier för hur ordets innerbörd ska tolkas (Stroud 

1987:174). Stroud (1987:174f) delar in det man behöver veta om målspråket för att hitta 

strategier för att förstå ord i följande fem kategorier.  

1. Ordens fonologiska uppbyggnad (ljudbilder). Stroud tar som exempel upp ordet hatt

som har en ljudbild av h.

2. Ordens morfologiska uppbyggnad (dvs. ordbildnings och ordböjningsegenskaper).

Ordkohesionsmedel är de morfologiska egenskaperna ett ord har och hur de kan bilda

sammansättningar. Exempelvis ägg och kopp är två rotmorfem vilka bildar

sammansättningen äggkopp.  Olika ändelser på ord kan tala om vilken ordklass ordet

tillhör. Till exempel ordet hästar består av rotmorfemet häst och ett böjningsmorfem -

ar vilket signalerar att det är plural.
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3. Ordens kategoritillhörighet (dvs. vilken ordklass ett givet ord hör till) kan man se

genom t.ex. böjning av verb att det torde vara ett verb då det slutar på -de.

4. Ordens syntaktiska egenskaper (dvs. vilka krav på frasens eller satsens övriga delar ett

givet ord ställer). De givna ordföljdsregler vilka finns i svenska språket är en strategi

för att se vilken ordklass ordet kan tillhöra.

5. Ordens betydelsemässiga egenskaper. Detta betyder att kunna utröna vilken betydelse

av ordet som passar in i meningen i förhållande till kontexten (Stroud 1987:174ff).

Om en person ska studera på en mer avancerad nivå behöver denne kunna ord i kategorierna, 

ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga 

ord (Enström 2004:173). Ord är olika svåra för L2-talare att lära in, men de lättare orden att 

lära in är de ämnesrelaterade orden vilka ofta är substantiv. Även om de sammansatta orden 

är långa kan en L2-talare oftast slå upp dem. Enström belyser hur lärare bör agera för att 

hjälpa L2-elever i samband med ämnesgenomgång: 

Om man förutsätter att studenterna har inhämtat det mest centrala ordförrådet och att 

de i sina ämnesstudier lär in de ämnesrelaterade orden på samma sätt som de 

svenska studenterna, kan man dra slutsatsen att tonvikten bör läggas vid att utöka 

ordförrådet vad gäller mindre frekventa ämnesoberoende ord samt mindre frekventa 

vardagliga ord. (Enström 2004:176) 

Enström (2004:176) menar att läraren behöver ha kunskap om skillnaden mellan att läsa ett 

ämne om man är L1- eller L2-elev. Bägge grupperna torde lära sig ämnesorden relativt lika 

medan det inte är lika självklart att de har samma kunskaper om eller lika lätt för att lära in de 

mindre frekventa ämnesoberoende orden samt mindre frekventa vanliga orden. 

2.2.3 Krashens monitormodell 

För att en elev ska ta till sig undervisningen optimalt och kunna lära sig nya ord, vilket är 

väsentliga för att utöka ordförrådet, krävs att inflödet är begripligt. För detta ändamål, har 

Stephen Kraschen (1985:2) utformat Kraschens monitormodell baserad på fem kognitiva 

inlärningsgångar: hypotesen om tillägnande och inlärning, monitorhypotesen, hypotesen om 

inlärningsgångar, inflödeshypotesen och hypotesen om det affektiva filtret. Aktuella för min 

studie är inflödeshypotesen samt hypotesen om det affektiva filtret.  

Krashens inflödeshypotes innebär att eleven hela tiden ska få ett inflöde ett steg över sin 
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kunskapsnivå för att en kognitiv utmaning ska ske (Kraschen 1985:2). Hypotesen om det 

affektiva filtret kan liknas vid ett filter som fälls upp om inflödet hamnar på en för hög nivå i 

förhållande till interimspråkets nivå och orden filtreras då bort och når på så vis inte fram till 

inlärningsmekanismen hos en person. Om däremot eleven blir motiverad och positiv och 

fäller ner det affektiva filtret gör det att inflödet filtreras och orden når fram till 

inlärningsmekanismen och inlärningen blir då gynnsam (Kraschen 1985:2).   

Om eleven befinner sig på en skala där i står för interimspråksninvå och får ett inflöde 

som befinner sig på samma nivå i + 0 blir inte eleven tillräckligt utmanad. Hamnar eleven 

däremot på i + 2 eller i + 3 är det en nivå som inte främjar inlärningen optimalt då det 

affektiva filtret fälls upp och filtrerar inflödet kraftigt då nivån är satt för högt (Abrahamsson 

2009:120f). Det mest optimala enligt Kraschen är en nivå över interimspråksnivån i + 1 

vilken många gånger är svårt att definiera precis var denna nivå finns (Kraschen 1985:2).

Enligt Bergman m.fl. (2001:68) skulle elever tidigt kunna integreras i klasser med 

ämnesundervisning även om de inte förstår allt vilket stöds av Kraschens hypotes. Detta 

inbegriper dock att läraren ger en språkinriktad ämnesundervisning som motiverar eleverna 

och gör att de inte fäller upp det affektiva filtret utan istället fäller ner det och utmanas 

kognitivt i en språkmiljö på rätt nivå (Abrahamsson 2009:120f).  

2.2.4  Scaffolding 

Scaffolding kan översättas med ordet stöttning och liknas vid en slags stöttande ställning runt 

eleven så att den kan följa med i undervisningen (Lindberg 2004:472). Om man bygger sin 

undervisning på Kraschens hypoteser är scaffolding viktigt om eleven ska lyckas ta till sig 

undervisningen och inte tappa motivationen om ställningen rasar hela tiden. Efter hand då 

eleven klarar mer kognitivt utmanande uppgifter kan ställningen monteras ner och sättas upp 

igen runt elevens nästa utmaning. Stöttning kan både bestå i lärarens eller andra elevers 

stöttning, en så kallad kollektiv stöttning, vilken främjar bägge parter (Lindberg 2004:474f). 

Elever i ämnen där språkinriktad undervisning finns behöver stöttning för att motiveras vilket 

dock kräver att läraren vet hur stöttningen ska gå till (Lindberg 2004:478f). I stället för att 

göra uppgifterna enklare för L2-elever ska istället fokus läggas på stöttning av kognitivt 

utmanade texter och uppgifter (Gibbons 2006:29f). Stöttning i alla ämnen är viktigt men på 

olika sätt. Det problematiska är dock att krav på stöttning för L2-elever är otydlig. De har rätt 

att få stöttning utifrån sina behov vilket Gibbons (2006:33) citerar Clegg i följande mening: 
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Vi borde betrakta andraspråkselever som fullvärdiga medlemmar i skolans värld, 

med speciella behov, och inte som en egen grupp som måste bevisa att de behärskar 

språket innan de har rätt att ställa krav. (Clegg 1996:5) 

För att kunna ge rätt stöttning på rätt nivå måste L2-eleverna ses som en heterogen grupp där 

var och en har olika behov. Stor vikt bör läggas på kartläggning av elevens 

bakgrundskunskaper i ämnet den ska läsa så att det inte blir en för enkel nivå utan kognitiv 

utmaning. Det får inte heller hamna på en för hög nivå där risken är att eleven inte får grepp 

om undervisningen vilket medför att den tappar motivationen (Gibbons 2006:33). 

2.2.5 Ämnesinriktad språkinlärning 

All läsning är viktig och lägger grunden till att utveckla ordförrådet. Om man läser en miljon 

ord under ett år och 2 % av dessa ord är okända blir det totalt 20 000 nya ord per år. Om vart 

tjugonde ord av dessa ord lärs in skulle ordförrådet öka med 1000 ord per år (Enström 

2004:188). Forskare betonar att ordförståelse är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i 

skolan (Holmegaard & Wikström 2004:546f). De framhåller att en god läsförmåga kan ha 

avgörande betydelse för hur en elev klarar prov i matematik och naturvetenskapliga ämnen 

och att undervisningen måste stimulera utvecklandet av en god läsförmåga hos alla elever. 

(Holmegaard & Wikström 2004:547). De vill med detta understryka att språket ska utvecklas 

i alla ämnen och att ansvaret ligger hos alla lärare att arbeta språkinriktat (Holmegaard & 

Wikström 2004:546).   

Analyser av läroböcker visar att läromedel i svenska vilka främst bygger på berättande 

texter innehåller högst antal konkreta substantiv och minst antal abstrakta substantiv medan 

NO-ämnen innehåller högst andel abstrakta och generaliserande substantiv och SO-ämnena 

hamnar någonstans mittemellan (Lindberg 2008:23). Vid övergången mellan låg- och 

mellanstadiet ökar kraven på läsförståelse och ämnena byggs upp kring ett mer ämnesrelaterat 

skolspråk, vilket ställer högre krav på ämnesrelaterade språkfärdigheter (Gibbons 2010:27). 

Gibbons (2010:27) säger att om eleverna inte ska gå in i en språklig ”vägg” vid början av 

högstadiet, då de sedan en tid tillbaka inte längre lär sig läsa utan läser för att lära, så måste 

de tidigt vid övergången mellan låg och mellanstadiet ha kommit i kontakt med abstraktioner, 

specifika ämnesbegrepp och förståelsestrategier. Om de inte gjort det kommer det att leda till 

att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i alla ämnen. När de sedan börjar gymnasiet 

ökar kraven ytterligare på mer avancerad ämnesförståelse av ämnesspecifika ord och begrepp 
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men även kraven på förståelse av svårtydda abstrakta ord, uttryck och kollokationer (Gibbons: 

2010:27). Bergman m.fl. (2001:68) betonar att om L2-elever först måste nå en viss språknivå i 

svenska för att kunna delta i ämnesundervisning så riskerar de att hamna på efterkälken då 

L1-elever inte står stilla i sin utveckling. Enligt forskare kan det ta fem till tio år innan en L2-

talare har ett välfungerande skolspråk på avancerad nivå. Det går inte vänta på att eleverna 

ska ha utvecklat sitt andraspråk till den nivå som behövs för att de ska kunna tillgodogöra sig 

undervisning i alla ämnen, utan det är istället viktigt att så fort som möjligt integrera dem i en 

klass med både L1 och L2-elever (Holmegaard & Wikström 2004:542ff). I figur 1 nedan visas 

hur undervisningen ofta fungerar (Bergman m.fl. 2001:68). Pilen till vänster visar hur 

eleverna först måste nå en viss nivå i svenska innan de får börja i vanlig klass.  

Figur 1: Figur som visar hur elever först utvecklar svenska språket innan ämnesstudier 
påbörjas (Bergman m.fl. 2001:68). 

Om eleverna är nybörjare i språket men har ämneskunskaper högre upp än deras språkliga 

förmåga finns risken att de undervisas på för låg kognitiv nivå.  

Figur 2: Figur som visar hur ämneskunskaper utvecklas samtidigt som svenska språket 
(Bergman m.fl. 2001:68). 
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Bergman m.fl. (2001:67) menar att man således inte bör vänta med att låta eleverna börja 

ämnesinriktad undervisning som i figur 1 utan att de bör utveckla språket samtidigt som de lär 

ämnet som i figur 2. De är nybörjare i svenska men detta ska inte vara något hinder för att få 

ämnesstudier på sin nivå och utmanas kognitivt med sina klasskamrater. Bakgrundsfaktorer 

som tidigare ämneskunskaper, litteracitet och kulturavstånd förbises många gånger vilket inte 

gynnar eleverna. Idealiskt vore att få hjälp av modersmålslärare samt studiehandledning på 

modersmålet (Bergman m.fl. 2001:68).   

Även Cummins (2000:6f) tar fasta på hur eleverna ska utveckla kunskaper på samma 

nivå som sina klasskamrater i språkinriktad ämnesundervisning. Elevgrupperna i skolan har 

förändrats från att ha varit kulturellt homogena till att bli mer kulturellt heterogena och alla 

lärare borde få kunskap om hur de kan undervisa L2-elever. Vidare framhåller Cummins 

(2006:6f) att rektorer som bestämmer över resursfördelning måste vara medvetna om vad det 

innebär att ha L2-elever i ämnesundervisning och vilka resurser det kräver (Skolverket 

2012:12). I styrdokumenten kan man finna beskrivningar om hur man ska ge L2-elever 

utbildning i svenska som andraspråk, men det som saknas är kunskapen om hur den ska 

implanteras i de övriga ämnena (Axelsson 2004:507). 

3 Metod och material 
Jag har använt både kvalitativ och kvantitativ metod (Denscombe 2013:153). I avsnitt 3.1 

redovisar jag mina kvalitativa och kvantitativa metoder och i 3.2 presenteras 

metodreflektionerna. I avsnitt 3.3 beskrivs urval och material och avslutningsvis presenteras 

mina etiska överväganden. 

3.1 Metoder 

Jag har använt ett VKS-test som eleverna svarat på samt ett eget utformat skattningstest för 

läraren som sedan följts upp av intervjuer. I avsnitt 3.1.1 redogör jag för hur testen är 

utformade samt hur de redovisas i resultatdelen. 

3.1.1 VKS-test 

VKS-test, Vocabulary Knowledge Scale, är en metod att göra mätningar av ordförrådet både 

vad gäller kvantitativ kunskap (antal ord), kvalitativ kunskap (ordets mångtydighet) och 
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kontroll (om eleven kan använda ordet) (Bachman & Palmer 1996:276f). Denna metod har 

legat till grund för det VKS-test som jag använt men har bedömts annorlunda.  

Eleverna gjorde ett VKS-test med totalt 35 olika ord (se bilaga 1), som var utplockade 

från en text i ett av de läromedel de använder i samhällskunskap, Samhällskunskap för 

grundskolans senare år (Hedengren 2000:76–80). Rubriken var Arbetsmarknaden (se bilaga 

2) och ingick som ett avsnitt i kapitlet om Arbete och pengar och hade nyligen arbetats med i

skolan. Orden kategoriserades utifrån tre grupper vilka var: ämnesspecifika ord, mindre 

frekventa ämnesoberoende ord samt partikelverb och kollokationer (Enström 2004:273). 

De ämnesspecifika orden var: arbetsgivare, arbetskraft, lönesättning, databransch, 

strejk, svartjobb, skattepengar, fackförening, medlare och motpart.  

De mindre frekventa ämnesoberoende orden var: enformig, förmodligen, orättvis, 

lockande, brottslig, ångra, villig, givetvis, utnyttja, undvika, ytterligare, konflikt och påverka.

Partikelverben och kollokationerna var: dyka upp, bero på, betala in, prova på, ställa 

krav, på samma sätt, sköta sig, en hel del, tjäna på, strunta i, hamna i och så småningom. 

VKS-testet var utformat med fem svarsalternativ. Jag har poängbedömt elevernas svar 

efter en 5-gradig skala baserad på Bachman & Palmers VKS-test (Bachman & Palmer 

1996:276f). 1 poäng visar att de aldrig hört ordet förut, 2 poäng visar att de hört ordet tidigare 

men inte visste vad det betydde, 3 poäng visar att de trodde att de kunde ordet och de skulle 

då ge en förklaring av ordet eller en synonym, 4 poäng visar att de kunde ordet och har gett 

en förklaring av ordet eller en synonym och 5 poäng visar att de även kunde använda ordet i 

en mening (se fullständigt resultat bilaga 3). Det var elevernas egen skattning om de trodde 

sig kunna ordet eller om de uppgav att de kunde det. Om eleven inte svarat alls eller om 

svaret varit svårt att tolka för att få veta om eleven behärskar ordet har detta kontrollerats av 

mig vid en senare intervju. Det redovisade resultatet är justerat efter intervjuerna.   

3.1.2 Lärarenkät 

Läraren fick ett skattningstest med samma ord som eleverna och skulle göra en uppskattning 

om hur många som kunde ordet. Svarsalternativen för läraren var indelade i fem olika % - 

nivåer (se bilaga 4).  Nivåerna blev efter omräkning till antal elever följande; 0–25%: 0–1 

elev, 25–50%:  2 elever, 50–75%: 3–4 elever, 75–100%: 5 elever och 100%: 6 elever. I 
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kapitel 4 där resultatet redovisas jämförs lärarens skattningar om antalet elever som kunde 

orden och det faktiska resultatet vilket framkommit genom VKS-testet samt intervjuerna. 

3.1.3 Intervjuer 

Enkätsvaren följdes upp genom enskilda intervjuer efter att jag rättat elevernas VKS-test samt 

lärarens skattningsenkät. Avsikten var att kunna få en bättre uppfattning om elevernas 

bakgrundskunskaper i ämnet, språkkunskaper i svenska samt vilka ord de upplevde var 

särskilt svåra eller lätta och varför. Intervjuerna gjordes på skolan under lektioner i 

samhällskunskap på en avskild plats med mobiltelefon och tog cirka tio till tjugo minuter med 

var och en. Intervjuerna gjordes under samma dag av fem elever och läraren medan den sista 

elevintervjun gjordes fyra dagar senare.  

Intervjuerna med eleverna gjordes semistrukturerat med utgångspunkt från orden i testet 

och alla orden gicks igenom med eleverna vilka då fick förtydliga sina svar men även 

diskutera vissa ord som de markerat att de inte kunde (Denscombe 2009: 234).  

Läraren intervjuades i en längre semistrukturerad intervju på ca 45 minuter. Frågorna 

utgick ifrån elevernas testresultat. Jag fick även genom intervjun en beskrivning av 

klassammansättningen samt hur organisationen såg ut på skolan.  

3.2 Metodreflektioner 

Som kritik mot min metod kan anföras att orden är utplockade från en kontext och det ges 

bara antydningar att orden är tagna från en text i samhällskunskap som handlar om arbetslivet. 

Detta gör att resultatet kan vara missvisande eftersom det kanske inte ger en rättvis 

framställning åt elevernas ordförståelse när orden är utbrutna ur kontexten. För att göra 

testresultatet säkrare har alla svar följts upp i intervjuerna. Vidare är mitt material begränsat 

till endast en skola, en lärare och sex elever vilket gör att det inte går att dra några generella 

slutsatser. Studien kan ändå ge en antydan om lärares medvetenhet om vilka svårigheter vissa 

ord kan vålla för elever med svenska som andraspråk. 

3.3 Urval och informanter 

Jag har gjort min undersökning i en klass i samhällskunskap på programmet 

Språkintroduktion. Nio elever var lämpliga för att delta i undersökningen då de läste svenska 

som andraspråk. Två av eleverna gjorde inte färdigt VKS-testet utan det lämnades in med 
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övervägande del obesvarade frågor och togs då bort från undersökningen och en elev gjorde 

testet vid ett senare tillfälle och gick inte att följas upp med intervjusamtal då eleven sedan 

varit frånvarande. De återstående sex eleverna var positiva till att delta i undersökningen och 

har efter testets genomförande intervjuats av mig. Informanterna utom läraren har fått 

könsneutrala namn av mig i redovisningen för att skydda informanternas identitet. 

Informanterna har delats in i tre grupper vilka kommer att benämnas A, B och C. Grupperna 

är indelade efter språknivå, tidigare studier i ämnet samt hur länge de studerat i gruppen.   

Grupp A: Informanterna Alex och Andy befinner sig på högstadienivå 7–9 i svenska som 

andraspråk. Informanterna har läst samhällskunskap i sitt hemland och har gått i denna grupp 

sedan sex respektive fem månader.  

Grupp B: Informanterna Billie och Boo befinner sig på den senare mellanstadienivån år 6 i 

svenska som andraspråk. Informanterna har läst samhällskunskap tidigare i sitt hemland och 

har gått i denna grupp sedan två månader. 

Grupp C: Informanterna Charlie och Cim befinner sig på den senare mellanstadienivå år 6 i 

svenska som andraspråk. Informanterna har inte läst samhällskunskap tidigare i sitt hemland 

och har gått i denna grupp sedan två månader.  

Den sjunde informanten är lärare i samhällskunskap och undervisar i matematik och 

samhällskunskap på skolan mot 9-ans mål men har även behörighet för svenska mot år 9. 

Informanten har inte någon utbildning i svenska som andraspråk. 

3.4 Etiska överväganden 

Min studie utgår från Vetenskapsrådets rekommendationer (2011). Informanterna har gett sitt 

godkännande till att delta i undersökningen och även skrivit på ett samtyckesformulär (se 

bilaga 5). De har även delgetts information om vad resultatet ska användas till och att 

undersökningen kommer att publiceras i DIVA. Då de har garanterats anonymitet presenteras 

informanterna med fingerade könsneutrala namn. Vid testförfarandet har tydligt påpekats att 

testet inte kommer att påverka betyg eller på annat sätt påverka negativt.  
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4 Resultat 

Vid redovisningen av mina resultat har jag utgått från indelningen i samband med VKS-testet: 

ämnesspecifika ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord samt partikelverb och 

kollokationer. För varje grupp redovisar jag först skillnaden mellan lärarens skattning av vilka 

ord eleverna kunde och det faktiska resultatet som eleverna uppnått på VKS-testet samt vid 

intervjuerna. Om eleverna klarat nivå 3, 4 och 5 kommer det att redovisas som att de kunde 

ordet medan om de svarat på nivå 1 eller 2 redovisas svaret som att de inte kunde ordet. 

4.1 Ämnesspecifika ord 

Av de ämnesspecifika orden som var arbetsgivare, arbetskraft, lönesättning, databransch, 

strejk, svartjobb, skattepengar, fackförening, medlare och motpart skiljde sig lärarens 

skattning och elevernas faktiska resultat åt på orden arbetsgivare, arbetskraft, strejk, 

svartjobb och fackförening. I diagram 1 kan man se att ordet arbetskraft skiljer sig betydligt 

mellan lärarens skattning och det faktiska resultatet. Läraren hade skattat att fem elever skulle 

kunna ordet och det faktiska resultatet visade att endast två elever kunde det.  

Diagram 1. Skillnad mellan lärarens uppskattning och elevernas faktiska resultat av de 
ämnesspecifika orden 

Andy i grupp A har svarat på nivå 5: Jag kan använda det här ordet i en mening. Arbetskraft 

är en person med speciell utbildning. Svaret förtydligas vid intervjun och bedömdes sedan 

som rätt. Billie som tillhör grupp B har svarat på nivå 3 i VKS-testet: Jag har sett eller hört 

ordet förut och jag tror jag vet vad det betyder men inte skrivit något på nästa rad. Vid 

intervjun framkom dock att hen visste vad ordet betydde. Genom omformuleringar och en 

diskussion kunde Billie förklara ordet. Då Billie endast gått i gruppen i två månader och 
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befinner sig på år 6 i svenska som andraspråk så behöver hen diskutera ordet och som 

Bergman m.fl säger “klä orden” (2001:83). 

 (1) Billie mm # arbetskraft ## jag har läst det 

Intervjuare du vet inte vad det betyder  # men du har hört det 

Billie nej # jag har läst samhällskun # # arbetskraft  

Intervjuare du känner igen ordet  

Billie  när de ska göra någonting # fixa hus # arbetskraft eh eh jag vet 

 vad jag är den ## den är # när  eh vänta eh arbetskraft #  

 produktioner # produktioner mm produktioner # behöver eh  

 arbetskraft och rörkapital # de mm arbetskraft 

Intervjuare du har hört ordet # men vet inte säkert vad det betyder 
Billie joo jag vet vad det betyder # men jag kan inte förklara nu #  

arbetskraft # de ska göra # fixa en hus # de behöver arbetskraft 
# personer  # 

Andy i grupp A har liksom Billie i grupp B tidigare läst samhällskunskap i sitt hemland men 

Andy befinner sig på år 9 i svenska som andraspråk. Ordet arbetskraft är ett sammansatt ord 

av de abstrakta substantiven arbete och kraft. Ordet arbete är inte svårt men i kombination 

med ordet kraft blir det svårare. Vid intervjun säger läraren följande: 

(2) Lärare lönesättning tror jag inte de hade så där superkoll på 

Intervjuare arbteskraft var det inte mer än två som kunde  
Lärare de # det trodde jag alla kunde i stort sett 
Lärare strejk # det tror jag de kan 
Intervjuare två stycken har aldrig hört det 
Läraren  de måste de ju  # vi har ju läst och pratat om detta asså  jag 

tycker det är # helt konstigt # det är klart dem har hört det # de  
de har ju begrepp #de har ju haft prov på begreppen och kunnat 
förklara det #  aldrig hört det låter ju helt orimligt #  de har ju 
svarat på uppgifter de har # vi har haft begreppsord på ord  # vi  
har hållit på att jobba med detta i veckor # 

Intervjuare fackförening har en aldrig hört 
Lärare vi har ju till och med arbetat med många av de här orden  

Informanterna  i grupp B; Billie och Boo och i grupp C; Charlie och Cim har bara gått i 

klassen i två månader och befinner sig på år 6 i svenska som andraspråk. Informanterna 
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Charlie och Cim i grupp C har inte heller läst samhällskunskap tidigare vilket gör att de även 

måste lära in helt nya begreppsord. Forskning visar att ord behöver höras många gånger för att 

kunna lära sig ordets fulla betydelse (Viberg 2004:197). Läraren säger att de arbetat mycket 

med orden och haft prov på dem. Det som inte framkommer är hur dessa prov sett ut och vad 

som efterfrågats.   

I tabell 1 nedan kan man se hur många ord varje elev har kunnat av de tio 

ämnesspecifika orden.  

Tabell 1. Elevernas resultat på ämnesspecifika ord 

Grupp A Grupp B Grupp C 

Alex Andy Billie Boo Charlie Cim 

5/10 7/10 6/10 1/10 2/10 4/10 

Det man kan se i tabell 1 är att det inte helt klart går att säga att elevernas resultat på testet av 

ämnesspecifika ord påverkats av hur långt de kommit i språknivå, om de läst samhällskunskap 

i sitt hemland eller hur länge de gått i gruppen. Boo som är i grupp B har ett betydligt lägre 

resultat än Billie som befinner sig på samma språknivå medan Cim som inte läst 

samhällskunskap tidigare har lyckats bättre än Boo.  Naturligtvis kan andra faktorer påverka 

som inte tas hänsyn till i undersökningen. 

4.2 Mindre frekventa ämnesoberoende ord 

Av de mindre frekventa ämnesoberoende orden som var förmodligen, enformig, orättvis, 

lockande, brottslig, ångra, villig, givetvis, utnyttja, undvika, ytterligare, påverka och konflikt, 

fanns en skillnad mellan elevernas faktiska resultat och lärarens skattning på orden 

förmodligen, orättvis, brottslig, ångra påverka och konflikt. Elevernas faktiska resultat av 

ordet förmodligen har överträffat lärarens uppskattning medan läraren däremot uppskattat att 

fler elever skulle kunna ordet påverka än det faktiska resultatet visade.  Orden orättvis och 

ångra kunde ingen elev betydelsen av. På ordet orättvis hade två elever svarat fel och inte 

kunnat ordet och fyra elever hade hört ordet men visste inte vad det betydde. 
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Diagram 2. Skillnad mellan lärarens uppskattning och elevernas faktiska resultat av de mindre 
frekventa ämnesoberoende orden 

Alex svarade på nivå 4: Jag kan det här ordet. Det betyder: Motsatsen är rättvis. Då detta 

svar inte säger något om hen kunde ordet eller inte så frågade jag hen vid intervjun om 

betydelsen av ordet:  

(3) Alex ja trodde att när o-et där måste vara # 

Intervjuare ja motsatsen är rättvis # det är helt rätt # men vad betyder själva 

orättvis  # det vet du inte 

Alex # # # # rättighet #    

Andy har även denne svarat fel på ordet orättvis. Andy har svarat på nivå 4: Jag kan det här 

ordet. Det betyder: det är inte bra. Detta svar ger ingen indikation om förståelse av ordets 

innerbörd. Vid intervjun framkommer också att ordets betydelse inte behärskades. 

(4) Intervjuare vad betyder själva orättvis # det är mycket som inte kan vara 

bra men # 

Andy det är mot lagen  

Intervjuare nää # 

Andy xxx förbjudet #    

Alex och Andy tillhör båda grupp A som har kommit längst av informanterna språkmässigt. 

Detta är ett ämnesoberoende ord som kan förekomma i alla ämnen. Det gemensamma för 

bägge eleverna är att de hittat strategier för att tolka ordet men som blir fel på grund av det. 

En kritik mot mitt undersökningstest är att jag har tagit ut ordet från kontexten och att det då 

inte går att hitta ledtrådar. Det som informanterna vet om, är att ordet förekommer i en text i 
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en samhällskunskapsbok vilket deras svar syftar till. Charlie svarade: Jag har sett eller hört 

ordet förut men jag vet inte vad det betyder och svarade vid intervjun: 

(5) Intervjuare orättvis  
Charlie orättvis #  man ehh... 

Intervjuare rättvis 

Charlie rättvis # det är orättvist ehhh det finns en och en rättvis och en 

orättvis 

Intevjuare ja # det är motsatsen # men vad betyder det  

Charlie orättvis # man visar inte nånting # de är så    

Charlie är en av de elever som gått kortast tid i gruppen och tillhör grupp C som befinner sig 

på den lägre nivån av språkkunskap. Hen använder också en strategi som ger en feltolkning av 

ordet men inte till ett ord som förekommer i samhällskunskap utan ett ämnesoberoende ord. 

Vid intervjun med läraren om resultatet av ordet orättvis så blev hon förvånad då hon trodde 

fler kunde ordet.   

(6) läraren det trodde jag de kunde #  väldigt mycket med diskriminering 

och alltihop # 

Ordet ångra kunde ingen elev och lärarens uppskattning var att fem elever skulle kunna det. 

Alex hade svarat fel och syftat till angår och har kastat om bokstäverna. Tre av eleverna hade 

hört ordet tidigare men visste inte vad det betydde medan två aldrig hade hört ordet. Vid 

intervjun med läraren blev hen förvånad över resultatet.   

(7) läraren ojojoj (förvånat uttryck) 
det trodde jag de skulle kunna 
men samtidigt när man # de hör ordet i ett sammanhang  # när vi 
pratar om bytesrätt och ångerrätt så tror jag de förstår i  
sammanhanget # men kanske inte ordet i sig  

Det läraren säger att ordet är utplockat från kontexten vilket kan försvåra för eleverna är det 

som kan riktas som kritik mot undersökningstestet. Detta styrker vikten av att diskutera nya 

ord på ett kognitivt utmanande sätt som gör att eleverna förstår ordet.   

Även en stor skillnad finns i det faktiska resultatet och lärarens uppskattning av ordet 

konflikt.  Läraren uppskattade att 3-4 elever skulle kunna ordet men endast en elev kunde 
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ordet. Fyra elever hade hört ordet tidigare men visste inte vad det betydde och en elev hade 

aldrig hört ordet. Ordet brottslig uppvisar en ännu större skillnad mellan lärarens 

uppskattning och det faktiska resultatet (se diagram 2). Ordet brottslig kunde informanterna 

Alex och Andy i grupp A betydelsen av medan Billie och Boo i grupp B samt Cim i grupp C 

aldrig hört ordet tidigare. Charlie i grupp C hade hört ordet tidigare men visste inte vad det 

betydde. I tabell 2 nedan kan man se hur många av orden som varje elev har kunnat.  

Tabell 2: Elevernas resultat på mindre frekventa ämnesoberoende ord 

Grupp A Grupp B Grupp C 

Alex Andy Billie Boo Charlie Cim 

3/12 3/12 0/12 0/12 1/12 0/12 

Flest ord har grupp A kunnat. I grupp B har ingen av eleverna kunnat något ord. I grupp C har 

Charlie kunnat ett ord och Cim inget. Då detta är vanligt förekommande ord i alla ämnen så 

förutsätts dessa ord inte vara speciellt svåra för L2-elever. Detta tar även Enström (2004:177) 

upp att ämnesorden inte är speciellt svåra utan det är de mindre frekventa vardagliga orden 

som läraren förutsätter att de kan. Vid intervjun med läraren blir hen förvånad över det 

faktiska resultatet av orden konflikt och brottslig 

(8) Lärare det trodde jag de skulle kunna # för det  håller vi på #  det är 
mycket med gräl och konflikter och allt det här # tänker 
det kan de säkert tänker jag  # men det var det inte då  

Intervjuare brottslig # 
Lärare det kan de väl alla   

Det kan vara så att läraren antagit att eleverna kan orden då de används mycket i 

samhällskunskap men även i skolmiljön överhuvudtaget. Detta kan vilseleda läraren att tro att 

eleverna behärskar ordens betydelse. Läraren svarar senare i intervjun om resultatet av 

samtliga ord och att en del elever aldrig hört vissa ord att: 
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(9) Intervjuare det var svåra ord #  
Lärare men å andra sidan så har de inte de grunderna för att läsa  

de här ämnena på den här  nivån # innan tog vi bara dem 
som läste år 9  # nu bara för att fylla grupperna fylls de på 
med dem som egentligen inte platsar # de får gå på två år 

Det som läraren säger visar att en medvetenhet behövs om hur man kan bedriva språkinriktad 

ämnesundervisning. Vid mina intervjuer med eleverna har det visat sig att även de elever som 

tillhör grupp B och C vilka har gått väldigt kort tid i gruppen samt endast befinner sig på 

motsvarande år 6 i svenska som andraspråk kan förklara orden om man utmanar dem i en 

diskussion. Enligt Bergman m.fl. (2001:68) kan man bedriva språkinriktad 

ämnesundervisning även om de inte har det svenska språket i  nivå med ämnesstudiernas nivå. 

4.3 Partikelverb och kollokationer 

Utav de tolv partikelverben och kollokationerna dyka upp, bero på, på samma sätt, en hel del, 

prova på, tjäna på, strunta i, ställa krav, sköta sig, betala in, hamna i och så småningom var 

många svåra för eleverna. Lärarens uppfattning om dessa ord stämde väl överens med 

resultatet och endast två ord visade en skillnad i lärarens skattning och elvernas faktiska 

resultatet. I diagram 3 kan man se de ord som inte överensstämde med lärarens skattning och 

elevernas faktiska resutatet. På samma sätt har läraren uppskattat att ingen elev skulle kunna 

men två kunde det. Här har man associerat till orden samma och lika.   Sköta sig har läraren 

uppskattat att två elever skulle kunna men ingen kunde det.  

Diagram 3. Skillnad mellan lärarens uppskattning och elevernas faktiska resultat av partikelverb 
och kollokationer 

0

1

2

på samma sätt sköta sig

elev

lärare
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Charlie har svarat på nivå 2 för betydelsen av sköta sig: Jag har sett eller hört ordet förut men 

jag vet inte vad det betyder. Vid intervjun gör hen ett försök till förklaring. 

(10) Intervjuare sköta sig 
Charlie den den svisch  

(håller pekfingret mot tinningen och böjer pekfingret samtidigt 
som hen säger svisch) 

Intervjuare nej det är skjuta sig 

Nu ska man ha i åtanke att eleven sagt att hen hade hört ordet tidigare men inte visste vad det 

betydde och vid intervjun försökte tyda ordet. Ordet är utplockat från kontexten vilket 

försvårar att få fram rätt betydelse. Då detta är ett vanligt förekommande ord vilket även 

läraren nämner blir det en väldigt olustig tolkning. Det behövs en medvetenhet om att orden 

kan misstolkas och att det är viktigt att diskutera orden så att orden får rätt betydelse. Nedan 

ser man i intervjuutdraget lärarens uppfattning om vilka ord som hen uppskattade var svårast:  

(11)  lönesättning tror jag inte de ha hade så där superkoll på ## enformig tror jag inte 

de vet vad det är ## och sen de här ## dyka upp # bero på # på samma sätt # en hel 

de # prova på # tjäna på # på samma sätt kanske i och för att ## strunta i # ställa 

krav # betala in # betala fattar de ju # men betala in vet jag inte om de tänker på # 

givetvis # är inte säkert att de hängde med på vad det var # förmodligen tror jag inte 

säkert de visste vad det var# men jag kan tänka mig att ångra # jo men det tror jag 

# lite # men villig # utnyttja # undvika # ytterligare # påverka # jag tror det är 

många ord som de inte kan.  

Många av de ord som läraren inte uppskattade att eleverna kunde var de partikelverb som 

resultatet visade var de som eleverna behärskade  väldigt dåligt. Detta visar att läraren har en 

medvetenhet om att partikelverb och kollokationer kan vara speciellt svåra för L2-elever. I 

tabell 3 nedan kan man utäsa att Alex och Andy i grupp A har förstått flest ord även om det 

endast är tre av tolv. Billie och Boo i grupp B samt Charlie i grupp C har inte kunnat något av 

orden medan Cim i grupp C har kunnat ett. 
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Tabell 3. Elevernas resultat på partikelverb och kollokationer 

Grupp A Grupp B Grupp C 

Alex Andy Billie Boo Charlie Cim 

3/12 3/12 0/12 0/12 0/12 1/12 

Elverna i grupp A har kommit längst i sin språkutveckling men har även gått längst tid i 

gruppen vilket säkert påverkat resultatet då de under en längre tid har utsatts för inlärning 

över interimspråksnivån. Att de har läst samhällskunskap tidigare i sitt hemland torde inte 

påverka detta resultat då dessa ord förekommer i alla ämnen.  

4.4 Tillämpade strategier 

Läraren säger sig inte vara medveten om att eleverna kan använda strategier som kan göra att 

orden misstolkas. Resultatet visas dock på att flera strategier används, främst i kategorin 

mindre frekventa ämnesoberoende ord som gjort att orden feltolkats. I tabell 4 (sid 26) kan 

man se de strategier som tillämpats. Alex är den elev som tillämpar strategier på flest ord och 

som blir orsaken till att flera ord tolkas fel. Det visar sig också att de strategier som tillämpas 

baseras på de strategier som bör användas enligt Stroud (1987:174ff) för att tyda ord som man 

inte kan betydelsen av. Detta kräver dock att läraren måste vara observant på hur eleverna kan 

tyda ord genom strategier vilka kan ge vilseledande ledtrådar.   

Även bland partikelverb och kollokationer kan man finna strategier som använts för att 

tyda orden. Partikelverben anses många gånger svåra för L2-elever och behöver läras in som 

en helhet. Att partikelverben är svåra uppger läraren vid intervjun att hen är medveten om, 

men inte vilka strategier eleverna skulle kunna tillämpa.  
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Tabell 4: Strategier som lett till feltolkning 

informant ord feltolkning strategi 

Alex 

Andy 

orättvis Motsatsen är rättvis. 

Det är inte bra 

Alex och Andy har använt 

samma strategi att det 

betyder laglig och syftar 

till rätt. De har sedan 

klassificerat det till ett 

adjektiv då o-et står 

framför. 

Charlie orättvis Visa någonting Har tagit fasta på suffixet 

Alex ångra T.ex angrå dig Alex har kastat om 

bokstäverna och syftar på 

angå 

Alex undvika Tex lära sig Alex har utgått från 

prefixet -und och 

förknippat det med 

undervisning. 

Alex ytterligare Det platsen som ligger 

ytte. 

Alex har uppmärksammat 

prefixet  -ytter. 

Alex tjäna på T.ex tjäna pengar 

Tjena 

Alex har utgått från den 

fonologisk uppbyggnaden 

e-ä. 

Boo dyka upp höppa upp Boo har uppmärksammat 

partikeln upp  

Charlie sköta sig Vid intervjun tolkas 

ordet som “Skjuta sig” 

Charlie har utgått från 

skjuta sig som i preteritum 

blir sköt sig. 

Alex lockande När din arbetsgivare 

stängt din arbetsplats 

Alex har använt den 

fonologiska likheten med 

ordet lock out som även 

det fanns i texten. 
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4.5 Resultat med utgångspunkt från samtliga kategorier 

Nedan i diagram 4 kan man se det totala antal elever läraren uppskattade kunde orden i de 

olika kategorierna samt elevernas faktiska resultat. De ämnesspecifika ordens resultat skiljde 

sig mycket lite åt i denna kategori. Läraren hade uppskattat att sammanlagt 27 av 60 

svarsalternativ skulle visa att de kunde ordet och 24 svarsalternativ visade att de kunde ordet. 

Detta visar att lärarens uppskattning och elevernas faktiska resultat stämde väl överens. I 

denna kategori av ord skiljer det sig också enligt forskning lite åt i inlärningsmöjligheter då de 

ofta är lätta att slå upp samt att dessa ord förefaller vara nya för både L1 elever och L2elever. 

Diagram 4. Lärarens skattning om totalt antal elevers kunskap om orden och elevernas faktiska 
resultat. 

Bland de mindre frekventa ämnesoberoende orden finner man däremot en betydligt större 

skillnad mellan lärarens uppskattning och elevernas faktiska resultat. Läraren hade uppskattat 

att sammanlagt 20 svarsalternativ av 78 av elevernas totala resultat skulle visa att eleverna 

kunde ordet och endast sju svarsalternativ visade att de kunde ordet.  Detta är även den grupp 

av ord som blivit mest feltolkade p.g.a. strategier som eleverna använt.  

Lärarens uppskattning av elevernas kunskap om partikelverben och kollokationerna 

stämde väl överens med det faktiska resultatet. Läraren hade uppskattat att åtta svarsalternativ 

av 72 skulle visa att de kunde ordet och sju svarsalternativ visade detta. Läraren hade en bra 

medvetenhet om att partikelverben var svåra för L2-elever. Av partikelverb och 

kollokationerna har få ord feltolkats på grund av strategier  
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4.5.1 Elevernas resultat 

Undersöker man vilka elever som nådde högst resultat kan man i tabell 5 se samtliga elevers 

antal ord som klassificerats som att de kunde dem. Alex och Andy i grupp A har fått högst 

resultat medan Boo i grupp B och Charlie i grupp C fått lägst resultat. 

Tabell 5: Elevernas resultat på samtliga ord 

Grupp A Grupp B Grupp C 

Alex Andy Billie Boo Charlie Cim 

11/35 14/35 7/35 3/35 3/35 6/35 

Alex i grupp A är den elev som använt sig av flest strategier vilket gjort att ordet feltolkats. 

Åtta ord har blivit feltolkade där man kan se att olika strategier tillämpats. Boo skulle kunna 

vara en elev som tappat motivationen då nivån blivit för hög och det affektiva filtret fällt upp. 

Man kan i resultatet i tabell 5 se att eleverna i grupp A har fått bäst resultat. Det går däremot 

inte utifrån dessa fakta att särskilja eleverna i grupp B och C. Jag har ingen kännedom om hur 

samhällskunskapsundervisning utformats i deras hemland och vilka termer de lärt sig där, 

men vid intervjun framkommer att Billie har lärt sig ämnesord i testet i sitt hemland.  

4.6 Sammanfattning av resultat 

De kategorier av ord som läraren hade det mest överensstämmande resultatet på var de 

ämnesspecifika orden och partikelverb och kollokationer. Det som visade störst skillnad 

mellan lärarens uppskattning och elevernas faktiska resultat var i gruppen mindre frekventa 

ämnesoberoende ord, vilket är en svår grupp för läraren att bedöma eftersom variationerna 

kan vara stora mellan enskilda elever. Den grupp av ord som hade flest svar som var fel p.g.a. 

av tillämpade av strategier var även det i kategorin mindre frekventa ämnesoberoende ord. 

Läraren har inte påtalat att eleverna kan ha använt olika strategier och ibland felaktiga 

strategier för att tolka orden.  
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5 Diskussion och slutsatser 

I denna grupp finns stora utmaningar för läraren då klassen är heterogen både kulturellt och 

språkligt men även angående skolbakgrund. Läraren har en hög grad av medvetenhet om att 

partikelverb och kollokationer kan vara svåra för L2 -elever och att de ämnesspecifika orden 

är mindre svåra. Det som däremot läraren inte har en hög grad av medvetenhet om är att de 

mindre frekventa ämnesoberoende orden kan vara svåra eller misstolkas på grund av att 

eleverna tillämpar strategier som ger feltolkningar. Läraren säger också att ansvaret för att ge 

eleverna den grundläggande svenska de behöver för att kunna läsa samhällskunskap på denna 

nivå ligger i ämnet svenska som andraspråk. Stöttning bör dock eftersträvas i skolan (Gibbons 

2006, Bergman m.fl. 2001) inte bara i uttalat språkliga ämnen utan även i faktamässiga 

ämnen, vilket skulle få stor betydelse för att kunna få L2-elever att lyckas redan under första 

året då de får en introduktion. Särskilt viktigt är det i detta fall då det saknas stöttning genom 

studiehandledning på modersmålet. 

Alex och Andy i grupp A har varit längst i gruppen och befinner sig på år 9 i svenska 

som andraspråk samt har läst samhällskunskap tidigare i sitt hemland. Som man kan vänta sig 

har dessa två elever lyckats bäst på testet. En bidragande orsak kan också vara att Alex 

använder flera strategier för att tyda ord. Detta kan visa på vikten av att ta tillvara på 

elevernas tidigare kunskaper samt utnyttja alla deras språkliga kunskaper de besitter. Billie 

och Boo i grupp B har gått i gruppen i två månader och befinner sig på år 6 i svenska som 

andraspråk samt har läst samhällskunskap tidigare i sitt hemland. Billie kan genom 

diskussioner utveckla svaren vilket däremot inte Boo kan. Charlie och Cim i grupp C har gått 

i gruppen två månader, befinner sig på år 6 i svenska som andraspråk och har inte läst 

samhällskunskap tidigare. De har haft betydligt svårare att använda korrekta strategier för att 

tyda orden.  

Cummins (2000) samt Bergman m.fl. (2001)  nämner att elever blir rustade för vidare 

studier om de ingått i en klass och tränat upp sitt andraspråk samtidigt som de förberetts på 

ämnesspråket. Detta kan ses som att Kraschens teori om monitorhypotesen stärks av en 

ämnesinriktad språkundervisning då de får stöttning för att senare kunna klara sig bättre i 

ämnesundervisningen. Men om de inte blir undervisade enligt Kraschens monitormodell 

hypotesen om tillägnande och inlärning i+1 utan hamnar på i+2 eller i+3 finns risken att de 

tappar motivationen och att det affektiva filtret fälls upp vilket leder till att mycket lite 
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kunskap når fram till inlärningsmekanismen (Abrahamsson 2009:120f). I denna undersökning 

kan det tänkas att just detta är fallet för eleverna i grupp B och C som kan befinna sig på en 

för hög språknivå och därför kan ha svårt att ta till sig undervisningen. Det kan vara en 

anledning till att eleverna inte lärt sig de enskilda orden. En annan anledning kan vara 

utantillärning utan djupare förståelse av innehållet. De tror sig kunna svara på ämnesord, men 

då de konfronteras med svaret kan de inte förklara vad de menar.  

Ämnesspecifika ord är många gånger lättare för en elev att lära sig då de oftast kan slå 

upp dem i lexikon samt att det oftast finns en ganska överensstämmande översättning till 

modersmålet. Dessa ord är nya för både L1 och L2-elever vilket ämneslärarna ofta är 

medvetna om. Läraren visar förvåning då hon uppskattat att eleverna inte skulle ha så dåliga 

kunskaper om orden eftersom de har arbetat mycket med begreppen samt haft test på dem. 

Trots det visar denna undersökning att de inte kan orden, vilket tyder på att eleverna behöver 

mycket mer stöttning var och en efter sina behov (Bergman m.fl 2001:70). Till exempel visar 

Charlies förklaring av ordet fackförening: häjperade de änställd hög inte om hen har förstått 

ordet, och vid intervjun kunde han inte förtydliga svaret. På samma sätt kan Billie 

missbedömas då man kan uppfatta att hen kan mindre då hen ännu inte har förmågan att 

formulera sig skriftligt på andraspråket. Vid intervjun kunde hen beskriva och tolka orden rätt. 

Detta påtalar Bergman m.fl. (2001:83) att elever kan bli missbedömda därför att de inte 

förmår uttrycka sig skriftligt utan behöver diskutera muntligt och ”klä orden” och tänka högt.

Ser man till resultatet på de mindre frekventa ämnesoberoende orden styrker det att det 

är de ord som brukar klassificeras som särskilt svåra för L2-elever. Det är också de ord som 

ämneslärare oftast tror att eleverna kan i större utsträckning än de kan vilket också är 

resultatet i denna undersökning, som visserligen är i mindre skala men har samma tendens 

som Enström påtalar (2004). Det som dessutom visas i resultatet är hur mindre frekventa 

ämnesoberoende orden kan vålla problem länge för L2-elever. När elever anländer sent under 

skoltiden till Sverige börjar de oftast i en internationell klass som ger dem grunderna i språket 

för att senare börja i ordinarie klassundervisning. Många gånger görs bedömningen att eleven 

först måste kunna svenska i en viss utsträckning för att kunna börja läsa teoretiska ämnen, 

vilket också tycks vara uppfattningen hos läraren i denna undersökning. Det som är 

problematiskt för dessa ungdomar som har varierad skolbakgrund, olika språkbakgrund samt 

kultur är att de förväntas lära sig på ett andraspråk och försöka komma ikapp ett rörligt mål, 

det vill säga den ständiga utvecklingen av ämneskunskaper hos elever med svenska som 
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förstaspråk (Bergman  m.fl. 2001:68). Det är av vikt att eleverna integreras i vanliga klasser 

snabbt då det gynnar elevens språkutveckling och att de får möta språket på ett kognitivt 

utmanande sätt, men min undersökning visar att de måste få stöttning på samma sätt som L1-

elever men utifrån sina specifika behov.  

Många lärare har en utbildning som vänder sig till L1-elever och det är därför viktigt att 

de blir medvetna om att andraspråkselever har speciella behov. Alla lärare skulle kunna arbeta 

med språkinriktad ämnesundervisning då språket finns i alla ämnen. De måste däremot få 

kunskap om vad som är svårt eller vilka strategier en L2-elev använder till skillnad från en 

L1-elev. Ämneslärare måste få rätt förutsättningar för att kunna möta en alltmer växande 

grupp i skolan vilket dessa L-2 elever är och få möjlighet att ge eleverna rätt redskap för att 

kunna utvecklas både ämnesmässigt som språkmässigt. L-2 eleverna kommer annars alltid att 

ligga ett steg efter L1-eleverna som inte står stilla i sin utveckling. Det är inte rimligt att 

eleverna ska vara de som ställer krav utan det måste vara lärarna som blir medvetna om 

problematiken och kan ställa krav för sina elevers räkning med krav på fortbildning, rätt 

resurser, kartläggning av elevernas förkunskaper samt studiehandledning på elevernas 

modersmål.  Jag vill med Cleggs ord återigen belysa en stor del av problematiken för L-2 

elever.  

Vi borde betrakta andraspråkselever som fullvärdiga medlemmar i skolans värld, 

med speciella behov, och inte som en egen grupp som måste bevisa att de behärskar 

språket innan de har rätt att ställa krav. (Clegg 1996:5) 

En intressant vidare forskning vore att göra denna undersökning på samma text och samma 

elever men med kontext för att se om de då hade förstått orden. Läraren säger vid något 

tillfälle att eleverna skulle förstå orden i en kontext vilket kan stämma, men jag ser också i 

mitt resultat att om orden misstolkas genom strategier så blir det också mycket svårt att förstå 

dem i en kontext.  
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Bilaga 1. VKS-test informanter 
Namn:_____________________________________________________________________ 

Det är 35 olika ord från en samhällskunskapsbok. Ringa in det alternativ du tycker stämmer 

med din uppfattning av ordet. Om du ringar in alternativ 1 eller 2 så går du vidare till nästa 

ord. Om du ringar in 3, 4 eller 5 ska du skriva på raden nedanför. 

Ringa in ett alternativ. 

ordet 

1. Jag har aldrig sett eller hört ordet förut.

2. Jag har sett eller hört ordet förut men jag vet inte vad det betyder.

3. Jag har sett eller hört ordet förut och jag tror jag vet vad det betyder
________________________________________________________________

synonym = ett annat ord för samma sak eller förklara ordet 

4. Jag kan det här ordet. Det betyder
________________________________________________________________

synonym = ett annat ord för samma sak eller förklara ordet 

5. Jag kan använda det här ordet i en mening.
________________________________________________________________ 

(Skriv en fullständig mening. Skriv så jag förstår att du tolkat ordet rätt. ) 

Orden var följande: 

arbetsgivare, arbetskraft, lönesättning, databransch, strejk, svartjobb, skattepengar, 
fackförening, medlare, enformig, motpart, dyka upp, bero på, på samma sätt, en hel del, 
prova på, tjäna på, strunta i, ställa krav, sköta sig, betala in, hamna i, så småningom, 
givetvis, konflikt, förmodligen, orättvis, lockande, brottslig, ångra, villig, utnyttja, undvika, 
ytterligare, påverka 
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Bilaga 2. Text om arbetsmarknaden 

35 



36 



37 



38 



11 
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Bilaga 3. Tabell över resultat på alla ord 
ord Alex Andy Billie Boo Charlie Cim Antal elever 

som kunde 
ordet 

Lärarens 
uppskattning av 
antal elever som 

kunde ordet 

1 arbetsgivare 4 5 3 2 2 4 66 % 4 75 % 5 

2 arbetskraft 2 5 4 4 2 2 33 % 2 75 % 5 

3 lönesättning 1 1 2 2 2 2 0 0 0-25% 0-1 

4 databransch 1 3 1 1 2 2 16 % 1 0-25% 0-1 

5 strejk 4 4 3 1 1 4 66 % 4 75 % 5 

6 svartjobb 4 4 3 3 5 4 100% 6 75 % 5 

7 skattepengar 4 3 3 2 5 4 84 % 5 75 % 5 

8 fackförening 4 4 3 1 2 1(fel) 50 % 3 25-50% 2-3 

9 medlare 2 2 2 1 2 1 0 0 0-25 % 0-1 

10 enformig 1 1 1 1 1 1 0 0 0-25 % 0-1 

   11 motpart 1 1 1 1 1 3 0 0 0-25 % 0-1 

12 dyka upp 2 2 2 2 1 1 0 0 0-25 % 0-1 

13 bero på 1 (fel) 4 2 2 2 1 16 % 1 0-25 % 0-1 

14 på samma sätt 4 4 1 2 2 2 33 % 2 0-25 % 0-1 

15 en hel del 4 2 2 2 2 2 16 % 1 0-25 % 0-1 

16 prova på 5 2 2 2 2 2 33 % 1 0-25 % 0-1 

17 tjäna på 1 (fel) 2 1 2 2 2 0 0 0-25 % 0-1 

18 strunta i 2 1 1 2 1 1 0 0 0-25 % 0-1 

19 ställa krav 2 1 2 2 1 2 0 0 0-25 % 0-1 

20 sköta sig 2 2 1 2 2 1 0 0 25-50 % 2-3 

21 betala in 1 (fel) 3 2 2 2 4 33 % 2 25-50 % 2-3 

22 hamna i 2 1 1 1 2 1 0 0 0-25 % 0-1 

23 så småningom 1 1 2 1 1 1 0 0 0-25 % 0-1 

24 givetvis 2 2 1 2 2 2 0 0 0-25 % 0-1 

25 konflikt 4 3 3 3 3 1 16 % 1 50-75 % 4-5 

26 förmodligen 4 3 1 1 2 1 33 % 2 0-25 % 0-1 

27 orättvis 1 (fel) 1 (fel) 2 2 2 2 0 0 75 % 6 
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28 lockande 1 (fel) 1 2 1 2 1 0 0 0-25 % 0-1 

29 brottslig 4 4 1 1 2 1 33 % 2 75 % 5 

30 ångra 1 (fel) 1 2 1 2 2 0 0 50-75 % 4-5 

31 villig 1 1 1 2 2 2 0 0 0-25 % 0-1 

32 utnyttja 1 1 2 1 1 1 0 0 0-25 % 0-1 

33 undvika 1(fel) 1 1 1 1 1 0 0 0-25 % 0-1 

34 ytterligare 1 (fel) 2 1 1 1 2 0 0 0-25 % 0-1 

35 påverka 2 5 2 1 2 1 16 % 1 25-50 % 2-3 
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Bilaga 4. Lärarenkät om skattning av informanternas svar 

Namn:_____________________________________________________________________ 

Nedan är 35 olika ord från en samhällskunskapsbok. Ringa in det alternativ du tycker 
stämmer med din uppfattning om elevernas kunskaper om ordet.  

ordet 

1. Mindre än 25 % kunde använda ordet i en mening eller förklara ordet.

2. Fler än 25 % men mindre än 50 %  kunde använda ordet i en mening eller
förklara ordet

3. Fler än 50 % men mindre än 75 %  kunde använda ordet i en mening eller
 förklara ordet. 

4. Fler än 75 % men mindre än 100 %  kunde använda ordet i en mening eller
 förklara ordet. 

5. 100 % kunde använda ordet i en mening eller förklara ordet.

Orden var följande: 

arbetsgivare, arbetskraft, lönesättning, databranschen, strejk, svartjobb, skattepengar, 
fackförening, medlare, enformig, motpart, dyka upp, bero på, på samma sätt, en hel del, 
prova på, tjäna på, strunta i, ställa krav, sköta sig, betala in, hamna i, så småningom, 
givetvis, konflikt, förmodligen, orättvis, lockande, brottslig, ångra, villig, utnyttja, undvika, 
ytterligare, påverka 
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Bilaga 5. Samtyckesformulär 

(Ort) 20140303 

Härmed godkänner jag att mitt testresultat får användas i undersökningen. Den redovisas 

anonymt och utan personuppgifter. Jag har rätt att ångra mig och be om att inte vara med i 

undersökningen fram tills den är redovisad. 

Namn_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 6. Sammanställning av informanternas svar på 
ämnesspecifika ord 

ord Alex Andy Billie Boo Charlie Cim poäng 
ord 

Antal 
informanter 
som kunde 
ordet 

Lärarens 
uppskattning 
av antal 
elever som 
kunde ordet 

motpart 1 1 1 1 1 2 7 0 0-1 

medlare 2 2 2 1 2 1 10 0 0-1 

lönesättning 1 1 2 2 2 2 10 0 0-1 

databransch 1 3 1 1 2 2 10 0 0-1 

fackförening 4 4 3 1 2 1 (fel) 14 3 2 

arbetskraft 2 5 4 2 2 2 17 2 5 

strejk 4 4 3 1 1 4 17 4 5 

arbetsgivare 4 5 3 2 2 5 21 4 5 

skattepengar 4 3 3 2 5 4 21 5 5 

svartjobb 4 4 3 3 5 4 23 6 5 
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Bilaga 7. Sammanställning av informanternas svar på 
mindre frekventa ämnesoberoende ord  

ord Alex Andy Billie Boo Charlie Cim poäng 
ord 

Antal 
informanter 
som kunde 
ordet 

Lärarens 
uppskattning 
av antal 
elever som 
kunde ordet 

enformig 1 1 1 1 1 1 6 0 0-1 

undvika 1(fel) 1 1 1 1 1 6 0 0-1 

utnyttja 1 1 2 1 1 1 7 0 0-1 

lockande 1 (fel) 1 2 1 2 1 8 0 0-1 

ytterligare 1(fel) 2 1 1 1 2 8 0 0-1 

ångra 1 (fel) 1 2 1 2 2 9 0 3-4 

villig 1 1 1 2 2 2 9 0 0-1 

orättvis 1 (fel) 1 (fel) 2 2 2 2 10 0 5 

givetvis 2 2 1 2 3 2 12 1 0-1 

förmodligen 4 3 1 1 2 1 12 2 0-1 

brottslig 4 4 1 1 2 1 13 2 5 

påverka 2 5 2 1 2 1 13 1 2 

konflikt 4 2 2 2 2 1 13 1 3-4 
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Bilaga 8. Sammanställning av informanternas svar på 
partikelverb och kollokationer 

ord Alex Andy Billie Boo Charlie Cim poäng ord Antal 
informanter 
som kunde 
ordet 

Lärarens 
uppskattning 
av antal 
elever som 
kunde ordet 

så småningom 1 1 2 1 1 1 7 0 0-1 

strunta i 2 1 1 2 1 1 8 0 0-1 

hamna i 2 1 1 1 2 1 8 0 0-1 

tjäna på 1 (fel) 2 1 2 2 2 9 0 0-1 

dyka upp 2 2 2 1 (fel) 1 1 9 0 0-1 

sköta sig 2 2 1 2 2 1 10 0 2 

bero på 1 (fel) 4 2 2 2 1 12 1 0-1 

ställa krav 2 1 2 2 1 2 12 0 0-1 

betala in 1 (fel) 3 2 2 2 4 14 2 2 

en hel del 4 2 2 2 2 2 14 1 0-1 

på samma sätt 4 4 1 2 2 2 15 2 0-1 

prova på 5 2 2 2 2 2 15 1 0-1 
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Bilaga 9. Sammanställning av alla ord med skillnad mellan 
lärarens skattning och det faktiska resultatet 

ord Alex Andy Billie Boo Charlie Cim poäng 
ord 

Antal 
informanter 
som kunde 
ordet 

Lärarens 
uppskattning 
av antal 
elever som 
kunde ordet 

ångra 1(fel) 1 2 1 2 2 9 0 3-4 

sköta sig 2 2 1 2 2 1 10 0 2 

orättvis 1 
(fel) 

1(fel) 2 2 2 2 10 0 5 

förmodligen 4 3 1 1 2 1 12 2 0-1 

brottslig 4 4 1 1 2 1 13 2 5 

konflikt 4 2 2 2 2 1 13 1 3-4 

påverka 2 5 2 1 2 1 13 1 2 

på samma 
sätt 

4 4 1 2 2 2 15 2 0-1 

arbetskraft 2 5 4 2 2 2 17 2 5 

svartjobb 5 4 3 3 5 4 24 6 5 
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Bilaga 10 Transkriptionsprinciper 

(ur Svensson 2009:272-273) 

Markering av: Tecken 

kort paus # 

längre paus ## 

yttrande eller del av yttrande son inte går att 

tyda 

xxx 

direkt anföring eller uttryck på annat språk 

än svenska 

< > [=text] 

pausljud ee 
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