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Abstract 
The aim of this study is to investigate what differences there are in vocabulary 

comprehension between pupils with Swedish as a first and second language. The 

strategies used for understanding unknown words are also investigated. Above all, the 

aim of this study is to see whether the subject teacher is aware of which words could be 

difficult to understand for pupils with Swedish as a second language and if she is aware 

of their vocabulary ability.  

 Both quantitative and qualitative methods were used in the form of observation, 

vocabulary test and semi-structured interviews with both pupils and subject teacher. 

There were 12 informants from a national gymnasium programme participating in the 

vocabulary test. Seven of them had Swedish as a second language and six of them has 

Swedish as a first language. Six informants participated in interviews.  

 The results showed that there were both quantitative and qualitative differences 

between the groups. The results also imply that informants with higher scores in the 

vocabulary test are more aware of which methods to use in the hearing and reading of 

an unknown vocabulary. The subject teacher was well aware of which words in teaching 

could be hard to understand for second language pupils, but underestimated the pupils’ 

knowledge of words. 

 The test results were not statistically tested and could therefore not be generalized 

for the population. Contemporary field research supports the test results. 
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1 Inledning 
Sveriges demografi har förändrats under det senaste seklet. Från att för inte länge sedan 

ha varit relativt homogen har befolkningen först genom arbetskraftsinvandring och 

sedan genom flyktinginvandring kommit att bli allt mer heterogen (Lundh 2010). 

Uppskattningsvis har 20 % av alla elever i svensk skola ett annat modersmål än 

svenska, och Skolinspektionen (2010) har i sin granskning konstaterat att det ofta är 

flerspråkiga elever som har svårt att uppnå de nationella målen. Inom elevgruppen finns 

stor variation. Vissa av de flerspråkiga eleverna är födda i Sverige och har en eller två 

utlandsfödda föräldrar medan andra är nyanlända. Den stora heterogeniteten bland 

eleverna ställer höga krav på undervisande lärare som måste finna olika sätt att 

individanpassa undervisningen såväl språkligt som kunskapsmässigt. För att delta i 

ämnesundervisning behövs förutom en rik språklig grund även särskilda kunskaper i 

ämnets specifika vokabulär. Kunskapsutveckling i ämnesundervisning kräver stor 

lexikal kännedom och ordförrådet spelar en avgörande roll för studieframgång (se 

exempelvis Enström 2013 och Järborg 2007). Det är av betydelse att utveckla ett 

omfångsrikt ordförråd vid inlärning av ett nytt språk eftersom brister i ordförståelse och 

morfologi orsakar problem för andraspråkstalare vid både språkinlärning och i 

ämnesundervisning (Enström 2013; Laufer 1997a). Alla lärare måste därmed vara 

medvetna om de språkliga krav som deras ämne ställer på elever och vad det innebär för 

elever som har ett annat modersmål än svenska (Lindberg 2007).   

Lärare i svenska som andraspråk tycks ofta lämnas ensamt ansvariga för de 

flerspråkiga elevernas språkutveckling (Gibbons 2010) trots att i princip alla skolämnen 

är uppbyggda av sina specifika vokabulär och speciella språkkonventioner (Lindberg 

2007). Därför bör ”målet för all ämnesundervisning vara att integrera ’språk’ och 

’innehåll’ så att ett andraspråk utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna” (Gibbons 

2010:23–24). Skolinspektionen har framlagt en liknande slutsats och menar att: 

 

”För att de flerspråkiga eleverna ska ha förutsättningar att klara av 

utmaningen att parallellt utveckla kunskaper i det svenska språket och 

kunskaper i skolans olika ämnen krävs en undervisning som innehåller 

ett språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt.” (Skolinspektionen 

2010:10)  
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Därför är det angeläget att ta reda på hur ordförståelse ser ut för elever med svenska 

som andraspråk och vilka skillnader det finns mellan första- och andraspråkselever för 

att skapa så lika förutsättningar som möjligt för alla elever, oavsett modersmål.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur skillnaden i ordförståelse mellan elever 

med svenska som andra- och förstaspråk ser ut, samt om det finns någon skillnad i 

strategier hos elever som har god eller mindre god ordförståelse i andraspråket. Vidare 

är syftet att ta reda på vilken medvetenhet det finns hos ämneslärare om 

andraspråkselevernas ordförståelse. Jag har därför ställt följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur ser skillnaden mellan första- och andraspråkselevers ordförståelse ut? 

2. Vilka strategier använder andraspråkseleverna för att förstå okända ord?  

3. Hur medveten är ämnesläraren om sina andraspråkselevers ordförståelse? 

 

2 Forskningsbakgrund 
Inledningsvis redogörs för andraspråkselevers förutsättningar i skolan. Vidare följer en 

introduktion i lexikal kompetens och sedan beskrivs hur andraspråksutveckling sker, 

bland annat genom strategier för ordinlärning. Skillnaden mellan vardagsspråk och 

skolspråk tas upp hos Cummins teori (2008) för basic interpersonal communication 

skills (BICS) och cognitive academic language proficiency (CALP). Olika sätt att 

kategorisera det skolrelaterade ordförrådet presenteras och slutligen fokuseras 

språkutvecklande ämnesundervisning. 

 
2.1 Andraspråkselevers förutsättningar i skolan 
Skolverket (2003) visar i sin rapport att flera faktorer påverkar andraspråkselevers 

slutbetyg i grundskolan. Hur en andraspråkselevs meritvärde ser ut vid grundskolans 

slut indikeras främst av ålder vid ankomst till Sverige. Meritvärdet för grundskolan 

räknas ut från summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Ett 

A i betyg har exempelvis betygsvärdet 20 och ett F har betygsvärdet 0 (SKOLFS 

2011:158). De elever som kommit till Sverige efter skolstart hade lägre meritvärde vid 

slutet av grundskolan än de som kommit före skolstart, de som var födda i Sverige av 

invandrade föräldrar eller de som har svenska som modersmål (Skolverket 2003). Det 

finns, skall tilläggas, stor variation inom nämnda elevgrupper. Att ha svenska som 

andraspråk innebär inte alltid att meritvärdet är lägre än för dem som har svenska som 
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förstaspråk. Det finns även andra aspekter som kopplingen mellan kön och meritvärde 

vilket korrelerade högt. I alla grupper hade flickor högre meritvärde än pojkar. 

Skolverkets rapport (2003) visar exempelvis att flickor med två utlandsfödda föräldrar 

hade högre meritvärde än pojkar med svenska som modersmål. Även familjeförhållande 

samt föräldrars utbildningsnivå, arbetsförhållande och inkomst är av betydelse för 

andraspråkselevers resultat. Dock kvarstår det faktum att när alla variabler tagits i 

beaktande, visar det sig att elever med svenska som andraspråk som anlänt under 

skolåren har lägst meritvärde (Skolverket 2003). Elever som inte uppnår målen i skolan 

har ofta begränsningar i sitt skolrelaterade ordförråd (Golden 2006; Enström 2013; 

Laufer 1997a; Laufer 1997b), vilket påverkar läsförståelse och i förlängningen även 

betyg och meritvärden.  

 

2.2 Lexikal kompetens 
Att behärska ett språk utgörs av faktorer som fonologi, grammatik, hur ord kan 

struktureras till flerordsuttryck, textstruktur, talhandlingar samt lexikal kompetens 

(Hyltenstam, Bartning & Fant 2014). Lexikal kompetens handlar om att förstå 

betydelsen av ord, såväl som att kunna använda dem på ett lämpligt sätt i passande 

sammanhang. Att besitta lexikal kompetens innebär att det finns kvantitet, kvalitet och 

kontroll av ordförrådet hos individen. Med kvantitet menas att språkbrukaren kan 

många ord, kvalitet att språkbrukaren vet mycket om de enskilda orden, och kontroll att 

språkbrukaren vet hur man ska använda dem i kommunikation (Henriksen 1995). Att 

vara lexikalt kompetent innebär också att veta hur ord interagerar med varandra på olika 

sätt och att veta hur ordförrådet är strukturerat (Enström 2013). Med andra ord behövs 

det ett inre lexikon med både bredd och djup i mötet med skola och läromedel 

(Lindberg 2007). Laufer (1997a) menar att själva grunden till god läsförståelse handlar 

om lexikal kompetens, och att syntaktisk förmåga är i förhållande betydelselös vid 

andraspråksinlärning ifall den saknas.  

Lexikal kompetens omfattar såväl receptivt som produktivt ordförråd. Receptiv 

ordkunskap innebär förståelse av ord och uttryck i olika situationer, medan produktiv 

ordkunskap innebär att ord även kan användas i den egna textproduktionen såväl 

muntligt som skriftligt på olika sätt i olika sammanhang. Receptiv ordkunskap är 

därmed mindre krävande än produktiv. Det är nämligen svårare att plocka fram ett ord 

ur minnet och använda det korrekt än att läsa och förstå det i text eftersom läsaren ofta 

kan dra slutsatser om ordets betydelse utifrån kontexten (Enström 2013). 
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2.3 Andraspråkets utveckling 
Modersmålet börjar vi människor utveckla redan innan födseln. Under uppväxten sker 

sedan ordinlärning och expandering av det inre lexikonet i princip automatiskt under en 

längre tidsperiod. Främst sker den genom muntlig interaktion med vuxna samt med 

andra barn på samma språkliga nivå. Genom att höra ord och uttryck i olika situationer 

byggs lexikonet ut undan för undan och kunskaperna fördjupas (Enström 2013). När ett 

språks lexikon lärs in i naturliga miljöer utanför skola och utbildning kallas det för 

implicit ordinlärning. Olika strategier och gissningar utifrån kontexten brukar räknas 

hit. Ämne, morfologi och grammatisk struktur är ledtrådar som bidrar till förståelse av 

ett okänt ord. När ett nytt språk lärs in måste ordinlärningsprocessen ofta påskyndas och 

ordinlärning sker då i högre grad i undervisningssituationer där ämnesord förklaras och 

befästs, så kallad explicit ordinlärning. Implicit och explicit ordinlärning kompletterar 

varandra och är lika nödvändiga (Enström 2013).  

Hur svårt ett ord är att lära in bestäms av graden av abstraktion. Konkreta ord är 

lättare både att kategorisera och illustrera än abstrakta som är svårare att översätta till 

modersmålet (Laufer 1997b). Inlärare på andraspråket lär sig först de mer högfrekvent 

använda orden i språket, vilka är vanliga ord som används ofta. I andra hand lär de sig 

de lågfrekventa orden, vilka ofta är innehållsrika, men används mindre frekvent (Nation 

2001). Vid en konversation på sitt andraspråk behövs kanske enbart högfrekventa ord 

medan det för att studera krävs ett stort och varierat ordförråd. För att utveckla ett 

sådant ordförråd krävs det att inläraren möter en stor mängd text av olika slag. 

Dessutom måste inläraren möta orden flera gånger i olika sammanhang för att inlärning 

ska ske (Lindberg 2007). Det gör det lättare att ringa in ordets exakta betydelse 

(Enström 2013). Andraspråkselever behöver möta ord i sina naturliga sammanhang, inte 

som isolerade öar. De behöver lära sig strategier för att kunna dra slutsatser om ords 

betydelse i kontext, kunna svenskans ordbildningsmönster, ha en tydlig bild av hur 

lexikonet är strukturerat, vara medvetna om de olika betydelserelationer som kan 

förekomma ord emellan och med tiden bygga upp en känsla för användbara 

ordkombinationer (Enström 2013).  

I test på andraspråkstalares associationsmönster visade resultaten att 

andraspråksinlärare associerar ord fonologiskt snarare än semantiskt som 

förstaspråkstalare gör. Dessutom associerar de mindre stereotypiskt. Det indikerar att 

det inre lexikonet är annorlunda strukturerat hos andraspråkstalare och att ordkunskapen 

ofta är ytligare, i alla fall i tidiga stadier av ordinlärning (Namei 2002). Hyltenstam et 
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als (2014) studier visar att även avancerade andraspråkstalare, vilka tycks ligga på en 

språklig nivå jämförbar med förstaspråkstalare, använder högfrekventa ord med mindre 

variation än förstaspråkstalare. De lågfrekventa orden i språket användes av 

andraspråkstalare i betydligt lägre grad trots att de bott länge i målspråkslandet. Lärare 

kanske därmed inte uppfattar att det existerar skillnader mellan första och 

andraspråkselever eftersom det vardagliga ordförrådet upprätthåller samma språkliga 

nivå (Lindberg 2007). Eleverna behöver eventuellt endast det vardagsrelaterade 

ordförrådet i sammanhang utanför skolan, men för att klara av att läsa ett ämne på mer 

avancerad nivå måste elever lära sig de ämnesspecifika ord som hör ämnet till (Enström 

2013; Golden 2006; Laufer 1997a).  

 

2.4 Strategier för ordinlärning 
För att bli en god inlärare menar Enström (2013) att det krävs medvetet och 

systematiskt arbete. Goda andraspråksinlärare är intresserade av att lära sig nya ord och 

vet hur viktigt det är. De är medvetna om sin egen inlärning och kan organisera och 

automatisera den inhämtade kunskapen. De vet hur målspråkets lexikala uppbyggnad 

ser ut och behärskar gissningsstrategier. Strategin att dra slutsatser utifrån kontexten 

tycks vara vanlig när elever stöter på ord och begrepp som de inte behärskar (Enström 

2013).  

Dock är forskare inte överens om hur effektiva gissningsstrategier egentligen är 

för att förstå en text. Laufer (1997a) ställer sig frågande till om gissningsstrategier 

överhuvudtaget är ett behjälpligt redskap, eftersom hon menar att de flesta texter saknar 

relevanta ledtrådar som bistår eleven. Hon menar också att det ofta saknas ordförståelse 

i de fall då kontexten skulle ha kunnat hjälpa andraspråkseleven till insikt. I Laufers 

studie där informanter med ett annat modersmål fick i uppgift att gissa sig till ett ords 

betydelse med hjälp av ledtrådar i kontexten hade andraspråksinlärare i genomsnitt 13 

rätt gissade ord av 70 i relativt vanlig akademisk prosa. Laufer anser därför att strategin 

att gissa sig till ett ords betydelse med hjälp av kontexten är överreklamerad (Laufer 

1997a).  

En faktor som är av betydelse för hur ledtrådar i texten används som 

slutledningsstrategi är kunskap i ämnet. Ämneskunskap kan både hjälpa och stjälpa 

eftersom eleven ibland kan läsa in betydelser och meningar som inte finns, eller sålla 

bort sådan information som inte passar in i elevens bild av ämnet (Enström 2013).  
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2.5 Vardagsspråk och skolspråk 
För att tydliggöra distinktionen mellan det vardagsrelaterade konkreta registret och det 

abstrakta skolregistret kan Cummins (2008) teoretiska modell för BICS och CALP 

användas. BICS står för basic interpersonal communications skills. CALP står för 

cognitive academic language proficiency.  

 

Figur 2.1  (Cummins, 1994)    

 

Modellen består av två axlar, en vertikal och en horisontell. Den vertikala går från 

kognitivt lätta språkliga utmaningar till kognitivt krävande. Den horisontella går från 

kontextberoende till kontextreducerade utmaningar. Minst språkligt krävande är 

uppgifter i ruta A, vilka är kognitivt lätta samtidigt som de är kontextberoende. Sådana 

språkliga uppgifter kan vara exempelvis att prata med en annan människa ansikte mot 

ansikte om kända ting, att följa instruktioner eller att handla i mataffären. Uppgifter i 

ruta C är kognitivt lätta men kontextoberoende till exempel att genomföra ett 

telefonsamtal, få skrivna instruktioner eller att skriva ett meddelande. Kognitivt 

krävande uppgifter som är kontextberoende i ruta B är demonstrationer och experiment i 

skolan och matematikundervisning. Mest ansträngande uppgifter återfinns i ruta D, 

vilka är både kontextoberoende och kognitivt krävande som skriftliga test, läsa och 

skriva individuellt i olika skolämnen, förklaringar av abstrakta begrepp och lektioner 

som innehåller få eller inga illustrationer. I skolan tillhör uppgifterna ofta den sista 
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kategorin vilket gör det svårt för andraspråkselever att hänga med i undervisningen 

(Cummins 2008).  

Både BICS och CALP utvecklas muntligt från födseln, men det abstrakta 

skolrelaterade registret blir gradvis aktivt även skriftligt från det att barnet börjar 

förskola och skola. Eftersom få andraspråkselever och nyanlända har utvecklat sina 

kunskaper i svenska från födseln är det viktigt att utvecklingen av både BICS och 

CALP påskyndas för att de ska ha en chans att komma ifatt kamraterna med svenska 

som modersmål. Cummins forskning visar att det tar cirka två år att lära sig det språk 

som krävs för kommunikativa vardagliga aktiviteter, BICS, medan det kan ta mellan 

fem och sju år att lära sig det abstrakta och kontextoberoende språket, CALP), 

(Cummins 1994; 2008). Liknande resultat har även Thomas och Collier (1997) 

forskning resulterat i. Hur lång tid det tar att lära sig språket inom skolregistret och de 

olika ämnena beror på faktorer som ålder vid ankomst till Sverige, huruvida inläraren 

har börjar utveckla skolregistret på modersmålet, personliga variationer samt 

inlärningsstil (Thomas och Collier 1997).  

Ett barn med svenska som modersmål har vid skolstarten ett ordförråd på cirka 

10 000 ord och dessa utgör den så kallade basen (BICS). Ordförrådet expanderar sedan 

hastigt. Barn och ungdomar som anländer till Sverige efter skolstarten måste därför 

relativt fort tillgodogöra sig de viktigaste delarna av basen samtidigt som de utvecklar 

utbyggnaden av språket (CALP) för att kunna hänga med i klasskamraternas tempo och 

förstå de allt svårare texter som skolelever möter (Cummins 1997; Laufer 1997a,). För 

att kunna läsa en enkel text krävs ett ordförråd på cirka 5000 ord. Ju svårare text, desto 

större ordförråd krävs. För att skapa förståelse för innehållet i en text krävs att minst 95 

% av orden är kända för läsaren. Dock består ofta resterande 5 % av specifika 

innehållstunga, lågfrekventa ord, vilka bär ämnets eller textens kärna. Det innebär att 

texten fortfarande går eleven förbi. För att eleven ska kunna dra slutsatser om 

betydelsen i de okända 5 % av fallen måste kontexten ge tydliga ledtrådar vilket de ofta 

inte gör menar Laufer (1997a). 

 

2.6 Skolrelaterat ordförråd 
Nedan presenteras forskning på andraspråkselevers ordförståelse inom skolrelaterat 

språk och läromedel med lite olika infallsvinklar.  
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2.6.1 Ord du kan, ord du tror att du kan, och ord du inte kan gissa dig till 
Laufer (1997a) har i sin studie valt att kategorisera vokabulär i skolregistret i ord du inte 

kan, ord du tror att du kan, samt ord du inte kan gissa dig till utifrån 

andraspråkselevens perspektiv Till ord du inte kan räknas ämnesord och fackord vilka 

är en bidragande orsak till ofullständig läsförståelse. Precis som Golden (2006) har 

påpekat så är fackorden svåra även för elever som har målspråket som modersmål. 

Därför ägnar läraren dessa ord mycket uppmärksamhet (Golden 2006; Enström 2013; 

Laufer 1997a). Kategorin Ord du tror att du kan är mer av det vilseledande slaget. De 

orsakar förhinder i andraspråkselevernas läsförståelse eftersom eleverna inte vet om att 

de inte kan eller förstår orden (Laufer 1997a). Här menar Enström att det i själva verket 

är lättare om det dyker upp ord som eleverna vet att de inte kan (2003). Till kategorin 

tillhör en mängd olika typer av ord och uttryck som metaforer, flerordsuttryck, så 

kallade falska vänner, ord som liknar varandra, homonymer och sammansatta ord 

(Laufer1997a). 

Metafor är ett sätt att illustrera ett fenomen genom att ge det ett bildligt uttryck. 

Ett exempel på en metafor för ålderdom är ”livets höst”. Tidigare ansågs metaforiska 

uttryck höra hemma i skönlitteratur och poesi. Därför fokuserade andraspråksforskare 

sällan på metaforer. I senare granskning av olika läromedel visar det sig att de även 

förekommer där och skapar förvirring för andraspråkselever. Metaforer används ofta i 

tidningar, i dagliga samtal, i undervisning och i läromedel (Laufer 1997; Golden 2006; 

Enström 2013). Flerordsuttryck är ordsekvenser som ofta uppträder tillsammans. En 

sorts flerordsuttryck är kollokationer vilka är en sekvens av ord som ofta förekommer i 

relation till varandra. Till exempel används uttrycket ”att dra en slutsats” framför ”att 

göra en slutsats”, och ”begå mened” framför ”att utföra mened”. Idiomatiska uttryck, är 

ord som i en viss fast ordföljd får en speciell betydelse. Exempel på ett idiomatiskt 

uttryck är ”att inte ha alla hästar hemma”. Om andraspråkstalaren inte känner till 

uttryckets idiomatiska innebörd innebär det att han eller hon tolkar uttrycket ord för ord 

istället för att läsa av innehållet i uttrycket som helhet (Enström 2013; Golden 2006; 

Laufer 1997). Falska vänner är ord som på olika språk liknar varandra men inte har 

samma betydelse. Exempel på sådana falska vänner är ”snäll” på svenska och ”schnell” 

som betyder snabb på tyska, ”rolig” på svenska och ”rolig” som betyder lugn på norska, 

samt ”tak” på svenska och ”talk” som betyder prata på engelska (Enström 2013; Golden 

2006; Laufer 1997a). Falska vänner kan få andraspråksinläraren att tyda ord med den 

semantiska betydelsen på modersmålet. Ytterligare en svårighet för svenska som 

andraspråkstalare är ord som liknar varandra men som har olika betydelser. Exempel på 
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det ger Enström (2013) i ordparen ”förstå” och ”förestå” samt ”egal” och ”legal”. Till 

dessa hör även ord som har olika prefix eller avslutas med suffix så som ”anstå”, 

”bestå”, ”förstå” (Enström 2013; Golden 2006; Laufer 1997a). Homonyma ord är ord 

med fler än en betydelse. I svenska är 60 % av alla ord homonyma. Ordets tolkning 

framgår därmed av kontexten. Exempel på homonyma ord är ”knapp” som både kan 

vara ett substantiv och ett adjektiv. Det finns också verb med fler än en betydelse så 

som, ”ta”, ”ha”, ”dra”, ”hålla”, ”sticka” och ”rymma” (Enström 2013; Golden 2006; 

Laufer 1997a; Järborg 2007). Slutligen finns i svenska möjligheten att bilda ett 

oräkneligt antal nya ord genom sammansättning (Enström 2013) och andraspråkselever 

som möter sammansatta ord måste förstå principen för hur sammansättningar i svenska 

görs. 

Kategorin Ord du inte kan gissa dig till är ord som förekommer i kontexter där det 

inte finns några relevanta ledtrådar att sluta sig till vid användning av 

gissningsstrategier. Som tidigare nämnts visade Laufers (1997a) undersökning att en 

stor del av orden i läromedel tillhör kategorin som det inte går att gissa sig till. 

 

2.6.2 Kända ord, fackord och icke fackord 
I projektet Laereboksspråk kartlade Golden och Hvenkilde på 1980-talet ordförrådet i 

40 läroböcker på norska i historia, fysik, och geografi på grundskolan. Orden delades i 

tre kategorier: kända ord, fackord och icke fackord. Kända ord är de vanligaste orden i 

språket, även kallade högfrekventa ord (Nation 2001) och tillika dem som 

andraspråkselever först lär sig på sitt andraspråk (Golden 2006). Till dem hör olika verb 

och vanliga substantiv samt pronomen. Fackord är de ämnesspecifika ord som lärarna i 

undersökningen skulle ha förklarat för elever med norska som modersmål. Icke fackord 

är sådana som ofta förekommer i skolspråk, men som inte tillhör de specifika 

ämnesorden. Goldens (2006) studie visade att det var de sistnämnda som orsakade mest 

bekymmer för andraspråksinlärare eftersom lärarna utifrån sitt förstaspråksperspektiv 

inte uppfattade orden som särskilt svåra och därför inte förklarade dem. Det visade sig 

också att de ord som lärarna uppfattade som icke-fackord ofta var mycket fackspecifika. 

 

2.6.3 Frekventa ord, abstrakta skriftspråkliga ord, ämnestypiska ord och fackord  
Den ordgruppsindelning som denna studie kommer att utgå ifrån står Järborg (2007) för. 

Den liknar Goldens (2006) kategoriska indelning, men har två kategorier som berör det 

avancerade skolspråket. Indelningen har använts i läromedelskorpusen Ordil (2007). I 
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studien har ett stort antal läromedel för olika ämnen i grundskolan granskats och delats 

in i följande kategorier: 

 

A) Allmänspråkliga frekventa ord förekommer i både vardagliga och formella 

sammanhang. Exempel på sådana ord är ”ha”, ”vara”, ”komma” och 

”människa”. 

 
B) Allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord förekommer i vanlig sakprosa men 

är inte lika frekventa som orden i kategorin ovan. Orden förekommer ofta i mer 

abstrakta texter. Exempel på ord är ”utbredning”, ”resurser”, ”bilda”, ”avta”, 

”påverka”, ”motsvara” och ”föremål”. 

 
C) Allmänspråkliga ämnestypiska ord förekommer ofta i läroböcker i ett visst ämne 

eller i en grupp av ämnen. Orden kan benämnas som ämnesspecifika ord inom 

en grupp av ämnen, exempelvis naturorienterande ämnen. De kan också 

fingraderas i mer ämnestypiska ord för kemi eller biologi. Orden behöver inte 

vara facktermer, men de används mindre i det allmänna språket. Exempel på ord 

från kategorin är ”arbetare”, ”klimat”, ”sträcka”, ”blandning”, ”strålning”, 

”muskel”, ”företag” och ”kyrka”. 

 
D) Fackord och facktermer, ofta unika för ett visst ämne förekommer framförallt i 

läroböcker och oftast enbart inom ett specifikt ämne. Exempel på ord ur 

kategorin är ”produktionsfaktorer”, ”reformationen”, ”barrskogsbältet”, ”tidig-

modern”, ”decimalform”, ”kopplingsschema”, ”elektrolyt” och ”kromosom” 

(Järborg 2007).  

 
Grupp B och C är de kategorier av ord som oftast tenderar att vålla problem för elever 

med svenska som andraspråk. Orden förklaras sällan av undervisande lärare, eftersom 

de förutsätter att eleverna förstår dem (Järborg 2007; Lindberg 2007).  

 

2.7 Språkutvecklande undervisning 
Svenska som andraspråkslärare har ett stort ansvar i skolan för elevernas 

språkutveckling och utveckling av ordförråd (Lgr11). En av andraspråkslärarnas 

viktigaste uppgifter är att hjälpa eleverna att hitta strategier både för att lära sig nya ord 

och för att komma ihåg dem. De behöver även hjälpa dem att hitta sätt för att dra 
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slutsatser utifrån ledtrådar i den omgivande texten samt att använda uppslagsverk 

(Nation 2001), men alla lärare måste vara ansvariga för språklig utveckling (Gibbons 

2010). Andraspråksinlärning har länge skett, och sker fortfarande ofta, utanför ramen av 

ämnesundervisning men genom att integrera språk och ämne kan ämnesläraren ge 

elever med svenska som andraspråk större chanser att klara sina studier och påskynda 

utvecklingen av det skolrelaterade språkregistret. Om eleverna samtidigt får 

ämnesundervisning och språkundervisning lärs språket med sina vokabulär in i naturliga 

sammanhang. Då ger läraren eleverna chansen att använda språket som ett verktyg för 

kunskapsutveckling (Gibbons 2010). 

Gibbons (2010) menar att ämneslärare främst måste fråga sig själva vilka 

språkliga krav deras ämne ställer på elever i allmänhet och andraspråkselever i 

synnerhet. För att kunna undervisa på ett kunskaps- och språkutvecklande sätt måste de 

göra sig en bild av hur väl deras elever behärskar språket just nu, samt vad eleverna 

behöver lära sig för att ta till sig ämnet i undervisning (Gibbons 2010). Ämneslärarens 

uppdrag är att hjälpa eleverna att inta de språkliga roller som krävs när de skriver och 

talar inom ett specifikt skolämne, exempelvis historia, kemi eller biologi (Lindberg 

2007). Av betydelse är också hur lärare ser på sina elever och på sin lärarroll. Lärarens 

syn på undervisning och kunskapsutveckling samt i förlängningen vilka roller hen 

tilldelar andraspråkseleverna, har betydelse för hur det går för dem i skolsammanhang 

(Gibbons 2010). Förväntning, stöttning och interaktion är därmed viktiga delar i 

språkutvecklande ämnesundervisning. 

 

3 Metoder, urval, material och etiska ställningstaganden 
I detta kapitel kommer inledningsvis studiens metoder i form av en observation, 

ordförståelsetest samt elev- och lärarintervjuer beskrivas. Sedan kommer studiens 

material i form av genomförande att presenteras i form av informanter, genomförande, 

analysmetod och principer för transkription. Slutligen presenteras studiens urval och 

studiens etiska ställningstaganden diskuteras. 

 
3.1 Metoder 
Studien har genomförts med metodtriangulering (Denscombe 2009), både kvantitativ 

metod i form av ordförståelseenkät, och kvalitativa metoder i form av observation av 

ordanvändning i klassrummet och intervjuer av lärare och elever användes under 

insamlandet av data. Metoderna användes för att få data i olika former utifrån olika 

perspektiv, observation för att bilda ett underlag för ordförståelsetest. Testet för 
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kunskapsperspektiv, och intervjuer av lärare och elever för deras perspektiv på ord och 

ordförståelse i ämnesundervisning.   

 
3.1.1 Observation 
Observationen var formell och dess syfte var att samla in ord och begrepp som 

ämnesläraren använde i undervisningen. En formell observation anses bidra till högre 

validitet och reliabilitet eftersom data insamlas med ett speciellt syfte och fokus på 

beteenden som anses vara relevanta för studien (Denscombe 2009). Under observationen 

gjordes en ljudupptagning av ämneslärarens föreläsning om digitala medier. Ord och 

begrepp antecknades också löpande under observationen.  

 
3.1.2 Ordförståelsetest 
Ett test i tre delar utformades (se bilaga B) utifrån olika ord som användes under en 

observation där fokus var allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord samt 

allmänspråkliga ämnestypiska ord (Järborg 2007). Enkäten formades med arton ord ur 

den förstnämnda kategorin och tolv ord ur den sistnämnda. Det är främst ord ur dessa 

två kategorier som vållar problem vid ordförståelse för andraspråkselever (Järborg 

2007; Golden 2006; Enström 2013).  

Del 1 är en omarbetad variant av ”The vocabulary knowledge scale” (VKS) i 

svensk översättning. VKS-testet är i sin originalversion utarbetat av Paribakht och Weshe 

(1997) och är både en kvalitativ och kvantitativ bedömning av djupet och bredden i 

andraspråkstalares ordförståelse. Testet i denna studie består av fjorton fetmarkerade 

ord, där informanten ska kryssa för om hen: inte kan ordet, känner igen ordet men är 

osäker på betydelsen eller kan ordet och kan skriva en förklaring av ordets innebörd.  

Del 2 är en variant av Nations ”The vocabulary levels test” (2001; 2012) i svensk 

översättning. I testet finns tio fetmarkerade ord där informanten har fyra olika 

betydelsealternativ att välja mellan. Det som mäts i del två är framförallt kvantitativ 

ordkunskap. Ingen egen produktion av ordet krävs. 

I del 3 finns sex ord där informanten om hen kan ordet ska: beskriva ordet, ge en 

synonym till ordet samt formulera en mening med ordet där det framkommer att det 

används korrekt. Även del 3 är en omarbetad version av VKS-testet. Fokus är vilken 

kvalitativ kunskap eleverna har om ordet.  

I del 1 är högsta poäng 14, vilket innebär 1 poäng för varje korrekt svar. I del 2 är 

högsta poäng 10, vilket innebär 1 poäng för varje korrekt svar och i del 3 är högsta 

poäng 18, vilket innebär att maxpoäng är 3 per fråga. Av de 3 poängen ges 1 poäng för 
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varje korrekt svar eftersom frågan är uppdelad i tre sektioner. Bedömning av 

ordförståelsetesten har inte utformats efter de standardiserade testerna. 

 
3.1.3 Intervjuer 
För intervjuer med ämneslärare och informanter har två olika semistrukturerade 

intervjuer konstruerats (se bilaga C och D). Semistrukturerade intervjuer är användbara 

när intervjudeltagaren kan få prata fritt runt ett ämne snarare än att få exakta frågor att 

besvara. Då kan även följdfrågor ställas och deltagarens svar blir utgångspunkt för 

vidare reflektioner och diskussioner (Norrby 2014). Intervjuunderlaget i elevernas 

intervjuer rörde vilket språk de tycker att de är bäst på, hur många poäng de tror att de 

hade i ordförståelsetestet, i vilka skolämnen de tycker att det finns flest svåra ord, vad 

de gör om de möter ord i undervisningen samt i texter som de inte förstår. I lärarens 

intervju ställdes frågor om vilka ord hon trodde var svåra för eleverna, om hon upplevde 

att det finns några skillnader mellan elever med svenska som första- och andraspråk, 

vilka typer av ord som elever med svenska som andraspråk tycker är svåra, om läraren 

ofta får frågor om ords betydelse i sin undervisning samt om hon organiserar sin 

undervisning efter andraspråkselevernas kunskaper. 

 

3.2  Urval 
I detta avsnitt presenteras studiens urvalsmetod och informanter som här har blivit 

anonymiserade och fått andra namn.  

 

3.2.1 Urvalsmetod  
Studien genomfördes på en gymnasieskola med ca 1200 elever. För att fördelningen 

mellan elever med svenska som andraspråk och elever med svenska som förstaspråk 

skulle bli så proportionerliga som möjligt gjordes ett bekvämlighetsurval (Denscombe 

2009), vilket innebär att gruppen har valts för att passa förutsättningarna för jämförelse, 

det vill säga att fördelningen är ungefär lika stor för första- och andraspråkselever. 

Urvalet ger inte en generaliserad bild av hur fördelningen ser ut över populationen. I 

den förstaårs barn- och fritidsklass som studien genomfördes, har ungefär hälften av 

eleverna svenska som andraspråk. Studien genomfördes i deras karaktärsämne barn- och 

fritid. 

 

3.2.2 Informanter 
I studien deltog fem pojkar med svenska som andraspråk och en pojke med svenska 

som förstaspråk, samt fyra flickor med svenska som första språk och två flickor med 
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svenska som andraspråk (se tabell 3:1). Eleverna har bott i Sverige varierande tid. I 

enkäten formulerades frågan ”När började du att lära dig svenska?” och svaren varierar 

från 10 år till 4 år vid start för inlärning av svenska. De olika språk som förutom 

svenska finns representerade i undersökningen är albanska (2 elever), arabiska (1 elev), 

holländska (1 elev), kinesiska (1 elev) samt thailändska (2 elever).  

 

Tabell 3:1 Informanter 

Namn Kön Modersmål        Ålder vid start av  Grupp        Deltog i: 
       inlärning av svenska                      T / I 

______________________________________________________________________ 
Nung man thailändska        10 år  SSA               T / I 
Ledin man albanska        6 år  SSA               T / I 
Ahmed man arabiska        7 år  SSA               T / I 
Arben man albanska        4 år  SSA               T  
Annie kvinna kinesiska        4 år                       SSA               T 
Emy kvinna holländska        8 år  SSA               T / I 
Thon man thailändska        6 år  SSA               T 
Elin kvinna svenska   SSF                T 
Albin man svenska   SSF                T / I 
Anna kvinna svenska   SSF                T / I 
Isa kvinna svenska   SSF                T 
Tilda kvinna svenska   SSF                T 
______________________________________________________________________ 
Not: T står för testdeltagande, I står för intervju. 

 

Klassen består av totalt femton elever. När enkätundersökningen genomfördes deltog 

endast tolv elever. De resterande tre eleverna var vid testtillfället frånvarande. Av de 

tolv medverkande ungdomarna angav sex informanter: Albin, Anna, Ahmed, Ledin, 

Nung och Emy, att de kunde tänka sig att ställa upp på en uppföljande intervju. Övriga 

informanter blev tillfrågade ytterligare en gång men avböjde ytterligare medverkan, 

eller var frånvarande vid intervjutillfället. 

 
3.3 Material 
Nedan presenteras genomförandet av studien samt principer för transkription.  

 

3.3.1 Genomförande 
Inför observationen förbereddes informanterna på att de skulle delta i en undersökning 

som senare skulle mynna ut i en uppsats. De fick skriva under ett dokument för 

samtycke till ljudupptagning (se bilaga A). På dokumentet fick de även ange om de 
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senare ville ställa upp på en uppföljande intervju. De fick också information om 

anonymisering av deras person i studien. Observationen genomfördes vid en 

introduktion av ett för eleverna nytt kunskapsområde: kommunikation och digitala 

medier. Läraren ägnade större delen av lektionen åt att föreläsa utifrån en PowerPoint, 

där fakta presenterades i form av text, bilder och film. Fokus vid ljudupptagningen var 

vilka ord och begrepp läraren använde och förklarade samt hur nya ord och begrepp 

introducerades. Efter observationen transkriberades de delar av observationen som var 

relevanta för studien. Först valdes olika ord och begrepp ut för utformning av 

ordförståelsetest (se bilaga A). Orden som valdes ut delades sedan in i kategorierna B) 

allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord, samt C) allmänspråkliga ämnestypiska ord 

utifrån Järborgs (2007) ordkategorisering (för en översikt av de utvalda orden och 

kategoritillhörighet se tabell 4:1). Uppdelning av ord skedde genom en analys av 

tillhörighet för just det specifika arbetsområdet och kan kategoriseras annorlunda i ett 

annat sammanhang eller av en annan person. 

Ordförståelsetestet genomfördes ca två veckor efter observationstillfället, det vill 

säga inlärningstillfället, då eleverna utsattes för de nya orden och begreppen. 

Kunskapsområdet kommunikation och digitala medier var då avslutat och ett nytt 

område hade inletts av läraren, vilket innebär att elevernas processande av ämnet 

förmodades vara klart. Eleverna hade då arbetat med ämnesområdet och bearbetat fakta 

som användes under föreläsningen som läraren höll. Det fanns dock inte utrymme att i 

studien närvara vid följande inlärningstillfällen i ämnet. 

Eleverna fick vid ordförståelsetestet en kort presentation och instruktion av testet 

vilket sedan genomfördes enskilt. Testet tog mellan tio och tjugo minuter att genomföra. 

Cirka två veckor senare genomfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer (se 

bilaga C) med eleverna (se tabell 3:1). Valet av semistrukturerade frågor som metod 

utgick från behovet att ställa öppna frågor runt ämnet för att sedan modifiera följdfrågor 

och uppföljning efter person och svar (Denscombe 2009). Därför ser inte intervjuerna 

likadana ut för alla informanter. Intervjufrågorna utgick från elevernas uppfattning om 

sin språkförmåga, ordtestet, samt frågor om ordförståelse i ämnesundervisning i 

allmänhet samt strategier vid möte av okända ord i undervisning både muntligt och i 

skriven text. Varje elevintervju tog mellan tio och femton minuter att genomföra. 

Slutligen gjordes en semistrukturerad intervju med undervisande lärare (se bilaga D). 

Läraren fick först skatta vilka ord hon trodde var svåra att förstå för eleverna med ett 
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annat modersmål utifrån en lista över alla ord i testet. Hon fick sedan svara på frågor om 

andraspråkselevers ordkunskap.  Intervjun tog ungefär en timme att genomföra.  

 
3.3.2 Transkription 
Under ljudupptagningen samt i intervjuer med elever och lärare, har endast utvalda 

partier som bedöms ha relevans för undersökningens frågeställningar transkriberats. På 

detta sätt har ett större material kunnat hanteras. Transkriptionens huvudsakliga syfte är 

att ge det inspelade materialet en mer lättillgänglig form och därför har bastranskription 

använts (Norrby 2014). Principer för transkriptionen utgår från Norrby (2014).  

(.)  paus 

(x)  omöjligt att höra 

Fan- avbrutet ord 

>de e vansinne< snabbare takt än vanligt 

SKRATTAR metakommentarer har versaler 

?  frågeintonation 

,  fortsättningston 

. fallande ton 

 
3.4 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådets (2013) fyra huvudsakliga etiska överväganden: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har tagits hänsyn till vid 

genomförandet av undersökningen och vid behandling av resultaten. Informanterna har 

informerats om studiens syfte i den utsträckning det har varit möjligt utan att påverka 

deras medverkan. Informanterna fick godkänna ljudupptagningen före inspelning och de 

fick också veta att deras deltagande när som helst kunde avbrytas om så önskades, samt 

att deras person i text skulle anonymiseras. Största möjliga hänsyn till deras integritet 

har tagits när data har analyserats. Alla inspelningar har blivit raderade efter 

transkribering enligt Norrbys (2014) rekommendationer för inspelat material och alla 

test har kasserats. 

 

4 Resultat 
Syftet med studien var att undersöka ämneslärares medvetenhet om andraspråkselevers 

ordförståelse i ämnesundervisning. Frågeställningarna berörde hur ordförståelse skiljer 

sig mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk, 

hur strategier för ordförståelse används av elever med svenska som andraspråk samt hur 
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medveten läraren är om elevernas ordförståelse och vilka ord som kan vara svåra att 

förstå. Studiens resultat presenteras tematiskt utifrån forskningsfrågorna. Inledningsvis 

redogörs för skillnaden mellan förstaspråks- och andraspråkselevers ordförståelse. 

Vidare presenteras vilka strategier andraspråkselever använder när de möter ett okänt 

ord i ämnesundervisning, vilket kopplas till deras resultat i enkätundersökningen. 

Lärarens medvetenhet om elevernas ordförståelse redogörs för, vilket slutligen kopplas 

till språkutvecklande undervisning. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av de 

resultat som framkommit i studien. 

 

4.1 Skillnaden mellan första och andraspråkselevers ordförståelse 
I studien framkom att det fanns skillnad mellan informanterna som har svenska som 

första språk och de med svenska som andraspråk, om än marginell. I ordförståelsetestets 

alla tre delar hade eleverna med svenska som andraspråk lägre genomsnittspoäng än 

eleverna med svenska som förstaspråk. Det framkom att alla informanter hade svårt för 

vissa ord, medan andra vållade mest problem för dem med svenska som andraspråk. 

Ytterligare en del ord svarade samtliga informanter korrekt på. I de frågor som krävde 

ytterligare förklaringar i form av synonymer, meningsanvändning och förklaring, visade 

det sig vara mer felaktigt använda ord i svaren hos informanterna med svenska som 

andraspråk. De språkliga strategier som elever sade sig använda speglar till viss grad 

deras resultat i testet för ordförståelse. 

 

4.1.1 Ordförståelsetestet 
De ord som under föreläsningen valdes, utsågs på grund av att de tillhörde antingen 

grupp B, vilka ord är allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord, eller grupp C, vilka 

ord är allmänspråkliga ämnestypiska. Det är ofta ord från dessa kategorier som elever 

med svenska som andraspråk har svårt för. De förklaras som tidigare nämnts sällan av 

lärare i undervisning eftersom det förutsetts att eleverna behärskar dem (Järborg 2007).  

I tabell 4:1 nedan beskrivs vilken kategori och ordklass orden tillhör, samt 

genomsnittlig poäng för de olika delarna i testet hos elever med svenska som andraspråk 

(SSA) och elever med svenska som förstaspråk (SSF). I del 1 var maxpoäng 1 poäng 

per fråga, i del 2 var maxpoäng 1 poäng per fråga och i del 3 var maxpoäng 3 poäng per 

fråga. 
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Tabell 4:1 Ord i ordförståelsetest  

 

Ord  kategori ordklass Genomsnitt           Genomsnitt 
     SSA               SSF 

______________________________________________________________________ 
-------------------------------------------------Del 1 ------------------------------------------------- 
flygblad  C nomen 0,29          0,4 
patent  C nomen 0          0 
dominans  B nomen 0,29          0,4 
sekreterare   B nomen 0,71          0,8 
svältfödd  B adjektiv 0          0 
kvartal   C nomen 0          0 
umgänge  B nomen 0,86          1 
rekommendera B verb 0,86          1 
underhållning B nomen 0,57          0,8 
fördel  B nomen 0,43          0,8 
dokument  B nomen 0,26          0,4 
hållbart  C adjektiv 0,86          1 
underutvecklad C adjektiv 0,14          0,4 
tillgång  B nomen 0,86          0,71 
------------------------------------------------Del 2--------------------------------------------------- 
komponenter  C nomen 0,71          0,6 
fantast  C nomen 0,14          0,4 
redigera  C verb 1          1 
att anta  B verb 0,28          0,8 
debatt  C nomen 1          1 
mimik  C nomen 0,57          0,8 
publicera  C verb 0,43          0,6 
tillgänglig  B adjektiv 1          1 
avfall  B nomen 1          0,8 
utbrett  B adjektiv 0,28          0,8 
------------------------------------------------Del 3--------------------------------------------------- 
kvalitet  B nomen 0,57          1 
kommunikation C nomen 0,2          1 
ett krav  B nomen 0,85          1,8 
motsvara  B verb 0          0,2 
apropå  B adverb 0,2          0,85 
strikt  B verb 0,85          1,6 
Not: SSA innebär svenska som andraspråk, SSF innebär svenska som första språk. Kategori B innebär allmänna ofta abstrakta 
skriftspråkliga ord och kategori C innebär allmänspråkliga ämnestypiska ord. 

 

I del 1 var orden ”flygblad”, ”patent”, ”dominans”, ”svältfödd”, ”kvartal”, ”dokument”, 

och ”underutvecklad” svåra både för informanter med svenska som första- och 

andraspråk. ”Flygblad” fick endast fyra korrekt angivna svar, två informanter från varje 

grupp. En av informanterna med svenska som förstaspråk gav förklaringen att det var ett 

blad som delas ut på flyg. ”Fördel”, ”underhållning”, och ”underutvecklad” var ord som 

informanterna med svenska som förstaspråk kände till i större omfattning än eleverna 

med svenska som andraspråk. ”Tillgång” var dock ett ord som informanterna med 
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svenska som andraspråk i högre grad kunde ange rätt svar för. I del 2 var ordet ”fantast” 

svårt för informanter från båda grupperna. ”Att anta” var i högre grad svårt att ge en 

förklaring till för informanterna med svenska som andraspråk. Orden ”redigera”, 

”debatt”, ”tillgänglig” och ”avfall” kunde nästan alla informanter ange korrekt alternativ 

för. Ämnesläraren menar att eleverna kan de ord som typiskt används ofta i 

undervisningssammanhang. Ordet ”debatt” finns med som mål i kursplanen för olika 

ämnen och används därför i stor utsträckning i olika undervisningssammanhang. 

Eleverna skulle dessutom ha debatt i ämnet svenska dagen efter observationen 

informerade läraren om under observationen. 

 

(1)  Lärare: debatt, ja, de har dom ju gått igenom massa  me  
gånger speciellt nu inför nationella. Å så 
eleverna har fått debattera mot varandra i denna 
kursen. Så de kan dom ju. 

 

I del 3 var ordet ”att motsvara” svårt att förstå för alla informanter. Ordet tolkades av 

flera informanter som att säga emot någon annan. Emy med svenska som andraspråk 

skrev exempelvis ”att svara emot tex (sic!) din kompis”. Ordet ”apropå” svarade 

informanter med svenska som förstaspråk i högre grad korrekt på, men var generellt sett 

svårt att förklara generellt sett för båda grupperna med informanter.  

Vid jämförelse mellan de två gruppernas genomsnitt i ordförståelsetestets tre olika 

delar har informanterna med svenska som förstaspråk högre genomsnitt än gruppen med 

svenska som andraspråk (se diagram 4:1).  

 

 
Diagram 4:1 Genomsnitt för ordförståelsetest 

Del 1 Del 2 Del 3 Totalt

Svenska som andraspråk 6,14 6,28 4,85 17,28

Svenska 8 7,8 7,2 23

-3

2

7

12

17

22

27

32

37

42

Svenska som andraspråk Svenska
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I ordförståelsetestets första del var genomsnittet för eleverna med svenska som 

andraspråk 6,14 poäng och 8 poäng för eleverna med svenska som förstaspråk. I den 

andra delen var genomsnittet för andraspråkseleverna 6,28 poäng medan det för 

förstaspråkseleverna var 7,8 poäng. I tredje delen var genomsnittet för eleverna med 

svenska som andraspråk 4,85 poäng, medan det för elever med svenska som förstaspråk 

var 7,2 poäng. I del tre kan den stora skillnaden i genomsnitt bero på att Arben valde att 

inte svara på någon fråga. Varför är oklart. Vid eliminering av hans svar i sista delen är 

genomsnittet 5,6 för andraspråkseleverna. Det totala genomsnittet för elever som läser 

svenska som andraspråk var 17,28 poäng och för elever med svenska som förstaspråk 

var det 23 poäng. Vid intervju visade det sig att Albin med svenska som förstaspråk 

hade missförstått vad han skulle göra i del 3 och endast svarat kortfattat på beskrivning 

av ordet, men varken uppgett synonym eller skrivit ordet i en mening. Därmed kan det 

tänkas att han egentligen skulle ha haft högre poäng i enkätstudien. Han förklarar så att 

det framgår att han i efterhand förstår hur han skulle ha svarat på frågorna. 

 

(2)  Albin:  Men vad då en mening menade du så här att j ag  
hade kvalitetstid med min man eller? (.) Hur 
menar du? 

I: Ja precis.   
Albin:   Ja då fattade inte jag det riktigt och här  kan de 

ju va typ kommunikation (.) eh jag hade bra 
kommunikation eh med min hund äh jag vet inte men 
ja 

 

Även några av de andra informanterna uppgav att de hade problem med att förstå hur 

del tre skulle genomföras och att de inte visste vad synonym betydde vilket kan ha 

påverkat poängresultatet i lika hög grad för båda grupperna av informanter.  

Poängfördelningen för informanterna visas i tabell 4:2.  

 
Tabell 4:2 Poängfördelning i ordförståelsetest sorterade efter resultat 

Namn  Del 1 Del 2 Del 3 Totalt 
______________________________________________________________________
Nung (SSA)  3 4 3 10 
Elin (SSF)  5 5 4 14 
Arben (SSA)  6 8 0 14  
Ledin (SSA)  5 6 4 15 
Emy (SSA)  6 8 4 18 
Annie (SSA)  7 7 5 19 
Thon (SSA)  8 5 8 21 
Albin (SSF)  9 6 7 22 
Isa (SSF)  7 10 5 22 
Ahmed (SSA) 6 8 10 24 
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Tilda (SSF)  10 8 10 28 
Anna (SSF)  9 10 10 29 
______________________________________________________________________ 
Not: SSA innebär svenska som andraspråk, SSF innebär svenska som förstaspråk 

 

Nung är den elev som har lägst poäng på testets samtliga delar, om Arbens poäng 

räknas bort i del 3. Nung är också den informant som har bott i Sverige kortast tid, 

endast fem år. Nung anser sig behärska thailändska och svenska i samma utsträckning, 

men lärde sig aldrig att läsa på sitt modersmål trots påbörjad skolgång. Elin som har 

svenska som modersmål har i alla delar av testet fått låga poäng. Högst poäng genom 

testets delar har två elever med svenska som förstaspråk, Anna och Tilda. Tredje högsta 

poäng har Ahmed som har bott i Sverige i sju år. Ahmed kommer ursprungligen från 

Syrien och hann påbörja sin skolgång före migrationen till Sverige. Ahmed uppger att 

han anser att svenska är hans starkaste språk, men att han använder arabiska och 

svenska vid olika tillfällen och med olika syften.  

 

4.1.2 Kvalitativ ordförståelse 
Liksom tidigare forskning visar, är receptiv ordförståelse mer krävande än produktiv.  

Det kan innebära att eleverna förstår orden, men inte själva kan producera meningar och 

texter med dem (Enström 2013).  I del 2 i testet fick eleverna olika svarsalternativ att 

välja mellan, vilket de uppfattade som enklare än del 1 och 3 där de själva skulle ge 

förklaringar, ange synonymer och producera meningar. Ahmed menade att han gick lite 

på känsla i del två.  

 

(3)   Ahmed: Eee, jag kände liksom efter vilket som känd es  
mest (.) typ rätt.  

 

Ytterligare en skillnad mellan informanterna med svenska som första- och andraspråk 

var på det sätt som de skrev förklaringar. Informanterna med ett annat modersmål 

använde ibland ord med fel nyans eller betydelse, exempelvis skrev Thon ”att man 

föredrar (sic!) en sak till en annan person” istället för det korrekta ”förordar” vid 

förklaring av ordet ”rekommendera”. Han skriver vidare att ”tillgång” innebär ”att man 

få (sic!) tillgång för (sic!) det”. Nung angav ”någon som hjälper till” för ordet 

sekreterare, medan Tilda med svenska som förstaspråk skrev ”en person som antecknar 

under möten och liknande”, Albin med svenska som förstaspråk skrev ”En person som 
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t.ex (sic) skriver rapporter”. Nungs svar är inte fel, men mer generellt och vagt än 

många av de andra elevernas mer explicita svar.  

Ämnesläraren anser att det för elever med svenska som andraspråk finns en 

skillnad i kvalitet. Hon anger en elev i klassen som exempel. 

 
(4)  Lärare:  Framförallt är det nyansskillnader i språk et som  

skiljer sig. Jag men- många gånger använder dom 
ett ganska fattigt språk. Ofta kan eleverna 
uttrycka sig ganska bra ta Ledin till exempel. 
Han pratar på på lektionerna och man märker inte 
att han har ett så dåligt ordförråd förrän han 
ska skriva. Då visar det sej att han inte kan 
använda ord med nyanser utan det blir eh ja platt 
och livlöst liksom. Men testa honom på engelska 
termer som dom använder i olika dataspel, där 
använder han förmodligen jättesvåra ord på 
engelska, men det är ju dataspelstermer. Så de ja 
det ju (.) man har ju olika ordförråd när man gör 
olika saker(…) 

 

Läraren säger sig uppleva att det vardagliga ordförrådet som andraspråkseleverna 

använder ofta ligger på samma nivå som elever med svenska som modersmål och att det 

är först när eleverna får skriftliga uppgifter och skriver prov som hon märker att de har 

ett ytligare ordförråd. I intervju med Ledin blir det tydligt att han själv upplever sig vara 

lika bra på albanska och svenska, men att han använder dem vid olika tillfällen. Ledin 

kom till Sverige som sexåring. Albanska använder han främst i hemmet och med några 

av sina vänner. Svenska använder han i skolan. Han tycker dock att han bäst behärskar 

albanska. 

 

(5)  Ledin:   (.)jag måste nog säga albanska. Albanska a   
I: Tänker du på albanska? 
Ledin:   Jag tänker på både och jag hoppar lite mel lan å 

så. Det blir automatiskt eller vad man ska säga. 

 

Förmodligen är Ledins vardagliga språknivå (BICS) på ungefär samma nivå som 

informanterna med svenska som modersmål, men hans skolrelaterade (CALP) är inte 

det. Liknande resultat har framkommit i forskning av Hyltenstam et al (2014) där 

avancerade andraspråkstalare till synes ligger på samma nivå som förstaspråkstalare, 

men vid närmare studie visar sig ha ett mindre nyanserat och varierat ordförråd.  
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4.1.3 Ordförståelse i olika ämnen 
När informanterna själva fick uppge i vilka ämne de tycker att det finns svåra ord ansåg 

två elever (Emy och Nung) att det speciellt är naturkunskap som har svåra ord och 

begrepp. Informanterna med svenska som förstaspråk som intervjuades ansåg däremot i 

högre grad att ämnet svenska hade många svåra ord och begrepp. Informanterna 

bedömde också att lärare i annan än föreliggande undersökta ämnesundervisning 

förklarar orden bra och att det därför inte är svårt att förstå undervisningen i de flesta 

ämnen. Anna med svenska som första språk säger till exempel: 

 

(6)   Anna: Oftast brukar lärare förklara orden i  
naturkunskap och sånt. Svenska ord sånna lite 
krångligare ord tycker jag är svåra, men typ 
naturkunskap kan också vara lite så (xxx) 
vetenskapliga ord och så. 

 

Inte heller Albin tycker att lärare i allmänhet använder svåra ord och begrepp, förutom i 

ämnet svenska. Han menar att de där lär sig ”nya och krångliga ord hela tiden”. Ledin 

menar däremot att det finns ord som är svåra att förstå i alla ämnen. 

 
(7)  I: Tycker du att lärare i undervisningen använder  

många ord som man inte förstår?  
Ledin:  Ja, a 
I: Vilka slags ord (.) i vilka ämnen? 
Ledin:  Det är nästan i alla ämnen som det finns sv åra 

ord. 
I: Något som är särskilt svårt? 
Ledin: Jag måste nog säga alla typ. 

 

Även andra elever med svenska som andraspråk uppgav att det förekommer en del 

svårförståeliga ord i ämnesundervisning. 

 

4.2 Strategier för ordförståelse 
Att det krävs strategier för att lära sig ett nytt språk och för att lära in nya ord är enligt 

tidigare forskning av stor betydelse för att utveckla ett omfångsrikt ordförråd (se 

exempelvis Enström 2013). I intervjuer med informanterna framkommer det att deras 

strategi för att ta reda på ett ords betydelse i undervisning främst är att fråga läraren. När 

de möter ord i text finns olika strategier. De informanter som hade högst poäng i testet 

(Anna, Albin, och Ahmed) menade att de sökte ledtrådar i den omgivande texten. De 

elever som hade högre poäng i ordförståelsetestet tycktes vara medvetna om vilka 

strategier de har, samt hur de ska göra när de träffar på ett ord som de inte förstår.  
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(8)  Albin: Då kollar jag i själva sambandet vad som hän der  
efteråt och innan att man får ett litet hum om 
de. 

Anna: Jag brukar hoppa över ordet i så fall och för söka 
klura ut det genom å fortsätta läsa.  

Ahmed: Jag läser lite till (xxx), kanske man vet än då du 
vet? 

  
De elever som hade lägst poäng på ordförståelsetestet uppgav att de inte frågade om 

okända ords betydelse när lärare använder dem i undervisning. 

  

(9)   Nung: Jaa du (.) nä asså (.) jag g- jag gör nog in te så  
mycket åt det egentligen. Asså jag försöker 
lyssna på, som andra vad dom försöker, liksom när 
dom frågar vad ordet betyder. Jag försöker lyssna 
å ta in det å a. 

(10)   Ledin: Ingenting. Egentligen så borde man fråga 

 
Det uppger däremot de informanter som hade höga poäng i testet för ordförståelse att de 

gör:  

 

(11)  Albin: Jag funderar alltid först om jag bara tänker  till  
eller så frågar jag alltid, om du inte kan ordet 
så måste du ju veta det. 

 

På frågan vad informanterna gör om de läser en text och stöter på ett ord som de inte 

förstår svarar Ledin att han googlar och Nung att han använder synonymordlista. 

 
(12)  Ledin: jag googlar det 

 
(13)  Nung:  Antingen får man hoppa över den meningen. So m man  

inte förstår, om man inte förstår ett ord i den 
meningen så. Annars får man försöka lista ut. 

I: Hur gör du när du listar ut? 

Nung:  Eh man får gissa fram den typ. Jag försöker ah 

(.) e jag vet inte faktiskt. 

I: Googlar du ord? 

Nung:   Ja ibland faktisk, jag gör sån synonymer, d et är 
ganska bra faktisk, ord som är sån svårt å 
skriver in de så du ser synonymer, vad det 
betyder så, a  

 

Trots att de flesta informanter uppger att de frågar om det kommer ord som de inte 

förstår förekom det under klassrumsobservationen endast en fråga på ett ord, när läraren 

föreläste om hur det kunde gå till innan mobiltelefoni var ett utbrett fenomen. 
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(14)  Arben:  Vad är det där riktnummer för nåt? 

 

Läraren uppger också att hon sällan får frågor på ord som hon använder muntligt i 

undervisningen. Hon säger att eleverna ofta låtsas att de kan ända tills de inte kan dölja 

det, exempelvis när de ska skriva eller när de får en direkt fråga om ett ords betydelse. 

Under observationen frågade läraren sina elever om vissa ord som hon trodde kunde 

vara svåra för dem att förstå, som exempelvis pamflett. 

 

(15)  Lärare: Vet ni va en pamflett är för nånting?    
(.) Ska jag tolka eran tystnad som att ni 
inte vet eller som att ni vet? Hur har vi 
det med kommunikationen här? 

Elev:     (xxx)  
Lärare: Ni vet inte nä (.)  

>Det va om ni tänker er som man tänker sig ett 
flygblad eller så som man delar ut och så hade 
man skrivit lite så som man delar ut till folk 
lite grann som man gör när man delar ut reklam 
idag< 

 
4.3 Lärarens medvetenhet om elevernas ordförståelse 
För att elever ska kunna lyckas i sitt skolarbete krävs en viss individanpassning från 

lärare och att densamma vet var i den kunskapsmässiga och språkliga utvecklingen 

eleverna befinner sig (Gibbons 2010). Vid intervju med ämnesläraren fick hon därför 

inledningsvis en lista med ord som användes i testenkäten. Hon fick märka de ord som 

hon förmodade var svåra att förstå för eleverna med svenska som andraspråk, och hon 

fick sedan uppskatta hur många elever med svenska som andraspråk som kunde dem. 

Översiktligt hade läraren insikt i vilka ord hennes elever skulle uppfatta som svåra. 

Exempel på ord som läraren inte trodde att någon elev skulle ge ett korrekt svar på, var 

”patent”, ”underutvecklad” och ”fantast”. Det var mycket riktigt inga informanter, 

varken med svenska som första- eller andraspråk, som svarade korrekt på de orden i 

ordförståelsetestet. Vid somliga ord skattade läraren elevernas ordkunskap lägre än den 

verkligen var och i andra fall högre. Ord som läraren har använt mycket i sin 

undervisning såsom” debatt”, ”kommunikation” och ”redigera” kunde eleverna och 

läraren skattade dem ungefär korrekt. I tabellerna nedan visas lärarens skattning av 

elevernas ordförståelse för varje enskilt ord samt hur många andraspråkselever som har 

uppgett ett korrekt svar på ordet. Diagram 4:1 visar ordförståelse i de allmänspråkliga 

ämnestypiska orden. Diagram 4:2 visar allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord. 
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Skalan beskriver hur många svenska som andraspråkselever som läraren skattade skulle 

kunna orden i ordförståelsetestet, respektive hur många som svarade rätt. 

 

 
Diagram 4:2 Lärarens skattning. Allmänspråkliga ämnestypiska ord. 

 

 
Diagram 4:3 Lärarens skattning; allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord 

 

Läraren skattade i stora drag sina elevers ordförståelse korrekt, men i elva av nitton fall 

skattade läraren den som lägre än vad den i själva verket var. I de fall hon skattade 

ordförståelsen högre var ”sekreterare”, ”kvartal”, ”motsvara” samt ”apropå”. De tre 

sistnämnda orden kunde ingen svenska som andraspråksinformant svara på. Det kunde 

inte heller någon av informanterna med svenska som förstaspråk. 

Läraren menar (i likhet med rådande forskning se exempelvis Järborg, 2007; 

Golden 2006) att hon upplever att det är de allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga 
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orden som elever med svenska som andraspråk i första hand har svårt för. Hon menar 

att det specifikt är skriftspråkliga ord i undervisningen d.v.s. skolspråket. 

 

(16)  Lärare:  Dom generella orden har dom svårt för. Sån na som  
man tänker sig att dom ska kunna va? Det finns 
ingen bredd eller nyans. Framförallt är det 
metaforiska uttryck och sånt. Det har dom 
jättesvårt för, 
 

(17)  Lärare:  Ord som reflektera, väsentligt, analysera å  
utförligt och sånna dära ord är ofta svåra att 
förstå, men det är det för en del svenska också 
faktiskt (.) … 

(18)  Lärare :  andra ord som dom inte kan är till exempel  

destruktiv, konventionell konservativ. Tänk på 
konservburk brukar jag säja SKRATTAR 

 

Läraren uttrycker att allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord är svåra även för elever 

med svenska som modersmål, vilket samstämmer med resultatet på ordförståelsetestet. 

 

4.4 Sammanfattning 
Studiens resultat visar att det finns en viss skillnad mellan informanterna med svenska 

som förstaspråk och informanterna med svenska som andraspråk gällande ordförståelse 

både kvalitativt och kvantitativt, även för dem som varit bosatta i landet en längre tid. 

Skillnaden var inte markant men fanns i testresultatens alla delar, dock med viss 

variation, eftersom även elever med svenska som andraspråk fick höga resultat och 

elever med svenska som förstaspråk hade låga resultat. 

Det var till stor del de allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga orden som var 

svåra att förklara för alla informanter såsom ”att anta ”och ”att motsvara”. Ord som ofta 

förekom i undervisningssammanhang hade informanterna med svenska som andraspråk 

desto lättare för, som exempelvis ”debatt”. I testet upplevdes del 3 som svårare än de 

andra delarna. I del 3 ombads eleverna använda ordet på olika sätt, bland annat i en 

mening och genom att uppge en synonym, vilket många informanter upplevde som 

svårt. På flera ställen i ordförståelsetestet gav eleverna med svenska som andraspråk 

vagare och mer diffusa svar än eleverna med svenska som förstaspråk. Det ämne vilket 

informanterna med svenska som andraspråk framförallt upplevde hade många svåra ord 

var naturkunskap, medan informanterna med svenska som förstaspråk i högre grad 

upplevde svenskundervisningen som ordmässigt komplicerad.  

Strategier vid förståelse av svåra ord är av stor vikt för att bygga upp ett 

omfångsrikt ordförråd. I studien framkom det att de elever som i enkäten hade höga 
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poäng i högre grad än de som hade låga resultat var medvetna om sin egen ordinlärning. 

De uppgav också att de ofta frågar om de stöter på ord som de inte förstår. Den 

vanligaste strategin vid mötet av ett okänt ord var att fråga läraren. Både bland 

informanter med svenska som andraspråk och svenska som förstaspråk. Läraren 

upplevde dock att hennes elever sällan frågar om ords betydelse. 

Läraren kunde med relativt stor säkerhet uppge de ord som skulle vara svåra för 

elever med svenska som andraspråk, men ofta skattade hon deras kunskaper som lägre 

än de i själva verket var.  

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån de tre inledande frågeställningarna. 

Resultaten analyseras och sätts i relation till forskningsbakgrunden och avslutas med en 

allmän diskussion utifrån studien som helhet. 

 

5.1 Skillnaden mellan första och andraspråkselevers ordförståelse 
Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan första- och andraspråkselevers 

ordförståelse både kvantitativt och kvalitativt, om än liten. I ordförståelsetestets alla 

delar har informanterna med svenska som andraspråk lägre medelvärde än 

informanterna med svenska som förstaspråk, vilket innebär att både kvantitet och 

kvalitet i ordförrådet är bättre för eleverna med svenska som förstaspråk. Det 

överensstämmer med rådande forskning av bland andra, Golden (2006), Enström 

(2013), Laufer (1997a), Hyltenstam et al (2014), vilka menar att skolans språk innebär 

en utmaning för elever med ett annat modersmål än svenska och att ordförrådet är en av 

orsakerna. De ungdomar som deltog i denna studie har bott förhållandevis länge i 

Sverige, som mest tio år och som minst 5 år, vilket indikerar att det tar tid att komma 

ifatt skolkamraterna med svenska som förstaspråk. Det har Cummins (1997) i sin 

forskning belyst. Cummins menar att det kan ta uppemot sju år att lära sig det 

skolrelaterade ordförrådet. Min studie indikerar att det kan ta längre tid än så, vilket 

bland andra Hyltenstam et al (2014) också visar i sina undersökningar på avancerade 

inlärares ordförråd. Både informanterna och ämnesläraren som deltog denna studie 

vittnar om att det ofta är skolspråket, både ämnesrelaterade ord och allmänna 

skolspråkliga ord som upplevs som svåra att förstå. Det framkom att 

andraspråksinformanterna framförallt upplevde ämnesord i bland annat naturkunskap 

som svåra, medan förstaspråksinformanterna främst ansåg att ämnet svenska hade ord 
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som var svåra att förstå. En möjlig förklaring är att informanterna med svenska som 

förstaspråk har lättare att tyda kontexten i andra ämnen eftersom de har ett större och 

djupare ordförråd. I ämnet svenska lär de sig nya avancerade svenska ord. Elever med 

svenska som andraspråk möter hela tiden nya ord i alla ämnen som måste sättas i sitt 

sammanhang, vilket förmodligen innebär en ändlös svenskundervisning. 

 De ord som är speciellt svåra för elever med svenska som andraspråk är allmänna 

ofta abstrakta skriftspråkliga ord och allmänspråkliga ämnestypiska ord (Järborg 

2007). Det var dessa kategorier av ord som valdes i studien utifrån den observerade 

föreläsningen. Det fanns ingen direkt skillnad i svårighetsgrad mellan de olika 

ordkategorierna för eleverna med ett annat modersmål, utan båda kategorierna innehöll 

ord som var mer eller mindre komplicerade. Det kan bero på att orden i undersökningen 

inte var utpräglade ämnesord eller allmänna skriftligspråkliga ord. Om ett annat 

skolämne hade valts för analys kunde resultaten ha sett annorlunda ut. 

 Hos informanterna med svenska som andraspråk fanns felanvända ord i svaret på 

en del av orden, exempelvis ”föredrar”, istället för ”förordar”. Ord som liknar varandra, 

men har olika betydelse är ett av de sorters ord som andraspråkstalare har särskilt svårt 

för (se Golden 2006; Järborg 2007; Enström 2013; Lindberg 2007). Exempel på det ger 

Enström (2013) i ordparen ”förstå” och ”förestå” samt ”egal” och ”legal”. Det fanns 

också vagare, mer generella beskrivningar av ord hos andraspråkstalarna. Denna 

iakttagelse hade även ämnesläraren noterat i sin undervisning förklarade hon i 

uppföljande intervju. Ämnesläraren påpekade att hon upplevde brister i användandet av 

avancerat skolspråk hos både elever med svenska som andraspråk och elever med 

svenska som förstaspråk, men att den huvudsakliga skillnaden mellan elevgrupperna är 

avsaknaden av nyansering och variation från eleverna med ett annat modersmål. 

Resultatet blir därmed att språket upplevs vagt och ospecifikt, vilket även speglade 

denna studies resultat. Forskning inom området av bland andra Enström (2014), 

Hyltenstam et al (2014), stödjer resultatet att även avancerade andraspråkstalare har ett 

mindre specifikt och mer vagt språkbruk än förstaspråkstalare.  

 Lättast tycktes delen i ordförståelsetestet vara, där det fanns svarsalternativ att 

välja mellan. Det är lättare att gissa sig till ett ords betydelse än att använda dem på 

olika sätt i text, vilket Enström (2013) belyst genom att använda termerna receptiv och 

produktiv ordkunskap. I testets resultat märks det genom att skillnaden mellan 

grupperna är mindre, samt att svarsfrekvensen med korrekt svar ökar i båda grupperna, 

men fortfarande hade andraspråksinformanterna ett lägre genomsnitt vilket tyder på ett 
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mindre omfångsrikt ordförråd. Det finns i likhet med Skolverkets undersökning (2003) 

en viss variation inom grupperna. Att ha ett annat modersmål än svenska är inte 

liktydigt med att ha en mindre eller sämre ordförståelse, det finns inom de olika 

grupperna stor variation och andra faktorer som påverkar resultaten. I den här studien 

visar det sig i Elins och Ahmeds resultat. Elin med svenska som förstaspråk hade i testet 

låga poäng i alla tre delar, medan Ahmed i studiens alla delar hade höga poäng. 

 

5.2 Andraspråkselevers strategier  
För att vara en kompetent ordinlärare gäller det att kunna använda sig av strategier för 

att förstå ett okänt ord, både i text och i tal menar Enström (2013). Studien indikerar att 

elever med ett kvalitativt och kvantitativt större ordförråd är mer medvetna om vilka 

strategier de ska använda när de möter ett okänt ord. I intervjuer visade det sig att både 

informanter med svenska som första- och andraspråk som hade höga poäng i 

ordförståelsetestet, visste hur de skulle ta reda på ett ords betydelse. De angav också i 

högre grad att de frågade läraren samt att de använde sig av ordets kontext för att gissa 

sig till betydelsen. Informanter med lägre poäng angav istället att de inte frågade men 

att de borde göra det, eller att de inte gjorde något speciellt om de inte förstod ett ord. 

Enström menar att en kompetent ordinlärare bör vara medveten om sin egen inlärning 

och själv bör vara intresserad av att lära sig nya ord, vilket innebär att det finns en viss 

ansträngning när det handlar om att ta reda på ett ords betydelse. Laufer (1997) och till 

viss del även Enström (2013) ifrågasätter dock om gissningsstrategier utifrån kontext i 

själva verket har någon betydelse, men kanske kan det bero på hur avancerad inläraren 

är på andraspråket. Om inläraren redan kan många ord är det förmodligen lättare att 

använda gissningsstrategier, än om hen är mindre avancerad i svenska språket.  

Den vanligaste strategin för att ta reda på ett ords betydelse var i denna studie att 

fråga läraren. Trots det fanns det många ord som användes av ämnesläraren under 

föreläsningens gång som informanterna senare inte kunde ange betydelse för. Endast en 

fråga om ett ords betydelse ställdes av en informant. Det kan förhålla sig så att eleverna 

inte alls frågar så ofta som de uppger, men det kan också vara min närvaro som 

påverkade situationen och gjorde dem blyga eller nervösa - en så kallad ”observers 

paradox” (Norrby 2014). Det innebär att forskaren påverkar den naturliga situation som 

denne ska observera och på så sätt gör den onaturlig. Ämnesläraren menar dock att 

hennes elever ofta låtsas att de kan ett ord och att det snarare framkommer att de inte 

förstår ett ord när de skriver eller blir tillfrågade.  



  
 

31 

5.3 Lärarens medvetenhet om sina elevers ordförståelse 
Det är som tidigare nämnts av stor vikt att lärare är medvetna om vilka språkliga krav 

deras ämne ställer på eleverna. När det handlar om elever med svenska som andraspråk 

är det ännu viktigare att ämnesläraren vet vilken språklig nivå de befinner sig på 

eftersom förmågan att ta till sig ny kunskap till stor del är avhängigt att eleven förstår 

texter och annan undervisning (Gibbons 2010). Ämnesläraren hade i denna studie 

relativt stor medvetenhet om vilka ord i ordförståelsetestet som var svåra att förstå för 

elever med svenska som andraspråk, men underskattade i elva av nitton fall sina 

andraspråkselevers ordförståelse. Hon trodde att färre informanter med svenska som 

andraspråk än vad det i verkligheten var, inte skulle kunna ge en förklaring till orden. 

Även detta kan vara en slags observers paradox (Norrby 2014) eftersom ämnesläraren 

vid intervjutillfället visste vad studien handlade om och ville svara ”rätt”. Om läraren 

undervärderar sina elevers kunskaper kan det i förlängningen innebära att hon formar 

elevernas medvetenhet om sina kunskaper och därmed deras skolresultat (se Gibbons 

2010). En lärares medvetenhet är därför en mycket relevant fråga för hur elever med 

svenska som andraspråk lyckas i sina studier.  

 

5.4 Sammanfattande diskussion 
För lärare som arbetar med svenska som andraspråk är språkutveckling ett av de främsta 

målen enligt styrdokumenten. Det är dock en omöjlighet för dessa lärare överblicka 

språket i alla ämnen och det måste därför vara varje ämneslärares ansvar att lära 

eleverna de begrepp och ämnesspecifika vokabulär som behövs för att utveckla 

ämneskunskap (Gibbons 2010). Men det måste även vara alla lärares uppgift att lära 

elever de allmänna skriftspråkliga orden likväl, eftersom alla ämnen bygger upp 

kontexten kring ämnesorden. I den genomförda studien visade det sig att eleverna med 

ett annat modersmål uppfattar många lärares muntliga undervisning såväl som skriftliga 

som svår att förstå. Det visade sig också att ämnesläraren hade insikt i vilka ord som 

kan vara svåra att förstå för elever med ett annat modersmål än svenska, men att hon 

ofta underskattade deras språkliga förmåga. Det kan i förlängningen leda till minskade 

förväntningar på dessa elever, vilket i sin tur leder till försämring av eleverna 

skolresultat och prestationer.  

Resultaten för denna studie kan endast appliceras på den grupp som 

undersökningen utfördes i, och liknade studier i andra grupper kan ge andra resultat 

beroende på sammansättning av elever, förutsättningar, personligheter och förstås andra 
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lärare. Troligen ligger resultaten inte långt ifrån verkligheten i många klassrum i 

Sverige. 

 

6 Metodkritik, reliabilitet och validitet 
I detta kapitel presenteras den kritik som kan komma att riktas mot studiens metoder. 

Här diskuteras även studiens reliabilitet och validitet. 

 
6.1 Metodkritik 
Det finns en del begränsningar i val av metod och urval. Enligt Denscombe (2009) är 

metodtrianguleringens fördel att flera olika metoder höjer tillförlitligheten i studien om 

de utförs på rätt sätt och med rätt intention. En nackdel kan vara att flera metoder är 

tidsödande och innebär att mycket tid går till förberedelse av olika moment (2009)  

Under observationen ville inte ämnesläraren bli filmad, vilket var ett önskemål 

från min sida. Därför finns möjligheten att nyanser i undervisningen försvann för mig 

som observatör. Under observationen kan också en så kallad observers paradox ha 

uppkommit i vilken den observerade situationen i sitt naturliga sammanhang blir 

onaturlig eftersom en observatör påverkar med sin närvaro (Norrby 2014).  

I ordförståelsetestet upplevde informanterna i båda grupperna att del 3 var särskilt 

svår. Informanterna skulle ange synonymer samt sätta ordet i en mening som tydligt 

visade ordets betydelse. Uppenbarligen var ordet synonym, trots förklaring av vad det 

betydde svårt att greppa av informanterna. En tydligare förklaring hade kanske haft 

inverkan på svarsresultaten och gett utslag i resultatet. 

Vid de semistrukturerade elevintervjuerna, men också under lärarintervjun hade 

det med fördel kunnat formuleras frågor av mer öppen karaktär. I sin nuvarande 

utformning ges informanten ett snävare utrymme i sitt svar. Enligt Norrby (2014) är 

grundtanken med semistrukturerade frågor att ge informanten utrymme att brodera ut 

sina svar och vidareutveckla resonemang utifrån öppet konstruerade frågor. Studiens 

resultat kan endast appliceras på den undersökta elevgruppen, eftersom inga test är 

statistiskt testade. Med ett högre deltagarantal och fler intervjuer hade studiens resultat 

kunnat bli mer tillförlitliga.  

 

6.2 Reliabilitet 
Det kan ifrågasättas om ämnet kommunikation och digitala medel är ett ämne där det 

faktiskt finns många specifika ämnesord på samma sätt som i naturkunskap, matematik 

och samhällskunskap. Det gjorde indelningen i ordgrupper enligt Järborgs (2007) 
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definitioner aningen godtycklig i studien Vid upprepning av metod hade en annan 

uppdelning kunnat ske, vilket sänker studiens reliabilitet. 

Ordförståelsetestet är en variant av ”The vocabulary knowledge scale” (VKS) i 

svensk översättning. VKS-testet är i sin originalversion utarbetat av Paribakht och Weshe 

(1997) och är både en kvalitativ och kvantitativ bedömning av djupet och bredden i 

andraspråkstalares ordförståelse. Dock användes inte testet i original version, vilket 

sänker reliabiliteten även om testet till stora delar efterliknar originaltestet. Inte heller 

originalets poängsystem användes vilket i efterhand kan ifrågasättas. Skillnaden mellan 

informanterna med svenska som andraspråk och informanterna med förstaspråk har inte 

testats statistiskt, vilket sänker reliabiliteten, dock stärker forskning av bland andra 

Lindberg (2007), Laufer (1997a, 1997b), Namei (2002), Thomas och Collier (1997), 

m.fl. resultatet att det finns en viss skillnad mellan informanter med annat modersmål 

gällande ordförståelse trots en längre vistelse i Sverige.  

I testet hade det varit fördelaktigt om orden hade förekommit i de meningar som 

de ursprungligen använts i. I den händelse hade det funnits en kontext där informanterna 

hade kunnat hämta ledtrådar. Det hade styrkt resultaten för samband mellan 

gissningsstrategier och ordförståelse. 

 

6.3 Validitet 
Triangulering av metod är ett sätt att öka validiteten genom att belysa en frågeställning 

från olika håll (Denscombe 2009), vilket är en fördel i studien. Validiteten är i 

ordförståelsetestet hög, även i lärarintervju kan validiteten anses vara hög. Mätning av 

elevernas strategier för ordförståelse hade behövt undersökas i större utsträckning för att 

kunna ge några valida resultat. 

 

7 Vidare forskning 
Ordförrådet är en viktig komponent för förståelse och är en förutsättning för 

språkbehärskning. Därför är det förstås av värde att fortsätta forskning inom 

ordförståelse och andraspråksundervisning i allmänhet och ordförståelse i 

ämnesundervisning i synnerhet. Denna studie mynnar ut i frågan om hur språk- och 

kunskapsutveckling kan ske parallellt inom ett ämne. Det tycks också viktigt att utreda 

ytterligare påverkansparametrar för skolresultat för elever med ett annat modersmål än 

svenska. Liksom skolverket (2003) har konstaterat finns det många faktorer som 

påverkar en individs skolresultat. Det handlar inte bara om när en person anlände till 

Sverige, eller vilken skolbakgrund denne har utan det handlar även om kön, klass, 
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socioekonomi, inkludering, exkludering, motivation, personlighet, intresse och mycket, 

mycket mer. Det som egentligen är av intresse är som tidigare nämnts frågan hur? inte 

frågan vad? Men för att kunna ge svar på frågan hur, måste frågan vad först besvaras. 

Hur kan undervisningen utformas för att alla elever, oavsett modersmål, ska inkluderas 

och ges lika förutsättningar i skolans alla ämnen, och är det överhuvudtaget möjligt? 

Hur kan jag som lärare och hur kan skolan som institution förändras så att klimatet blir 

välkomnande och såväl språkutvecklande som kunskapsutvecklande? Hur kan skolan 

organiseras för att våra nyanlända elever, såväl som infödda med ett annat modersmål 

ska få sina färdigheter och förmågor bekräftade oavsett målspråkskunskap. Det tycker 

jag är viktiga forskningsfrågor för framtiden. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Samtycke 
Hej! 

 

Jag är tacksam för att du vill vara med i min undersökning om språk. 

Genom att du skriver din signatur nedan godkänner du att jag är med och observerar och 
spelar in under lektionstid. Jag vill gärna intervjua några av deltagarna efter studiens 
avslut och nedan kan du välja om du vill ställa upp på en intervju längre fram. 

 

Det insamlade materialet kommer endast att användas av mig. I min uppsats kommer 
alla namn att vara borttagna så att ingen identifikation är möjlig. 

 

 

_____________________________        ___________________________ 

Namnteckning        Namnförtydligande 

      

 

Jag ställer gärna upp på en intervju!  Ja Nej 
      
 
 

    

Stort tack för din medverkan!  

 

 

Frida Björklund, Linnèuniversitetet, Växjö 

Handledare: Gudrun Svensson, lektor, Linnèuniversitetet, Växjö. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Ordförståelsetest 

Tack för att du medverkar i min undersökning! I text kommer alla namn att vara 

anonymiserade. Var vänlig att svara på alla frågor! Testet består av tre olika delar, och 

du skriver på både fram- och baksida. 

 
Namn: __________________ 
 
Instruktioner del 1 
 
Sätt ett kryss i den ruta som passar bäst in på din kunskap om ordet och skriv en 

förklaring om du vet vad ordet betyder. 

 
1. flygblad  Jag vet inte alls vad ordet betyder  

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
2.  patent  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
3. dominans  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
4.  sekreterare  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
5.  svältfödd  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
6.  kvartal   Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 



  
 

III 

 
7.  umgänge  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
8. rekommendera  Jag vet inte alls vad ordet betyder  

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
9.  underhållning  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 
 

10.   fördel  Jag vet inte alls vad ordet betyder 
 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
11.  dokument  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 
 

12.  hållbart   Jag vet inte alls vad ordet betyder 
 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
13.  underutvecklad  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
14.  tillgång  Jag vet inte alls vad ordet betyder 

 Jag är osäker på vad ordet betyder 
 Jag vet säkert vad ordet betyder. Det betyder: 

 
_________________________________________________ 

 
 
 



  
 

IV 

Instruktioner del 2 
 
Skriv den förklaring av alternativen a - d som passar bäst in på ordet i frågan på linjen 

genom att skriva bokstaven. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Vad betyder komponenter?  

 a. delar av det hela 

 b. inställningar 

 c. sladdar 

 d. tekniker 

2.  Vad betyder fantast? 

 a. Någon som är en talang inom något speciellt område 

 b. Någon som tycker mycket illa om något speciellt 

 c. Någon som är väldigt bra på något speciellt 

 d. Någon som är mycket intresserad av något speciellt 

3.  Vad betyder att redigera? 

 a. spara 

 b. dela ut 

 c. ändra 

 d. ta bort 

4.  Vad betyder att anta? 

 a. Att ta något för givet 

 b. Att motsätta sig något 

 c. Att hoppas på något 

 d. Att fortsätta med något 

5.  Vad betyder debatt? 

 a. Att utbyta åsikter 

 b. Att bråka 

 c. Att kontrollera något 

 d. Att svara 



  
 

V 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

6.  Vad betyder mimik ? 

 a. Förminska 

 b. Grimasera 

 c. Fotografera 

 d. Kompostera 

7.  Vad betyder publicera? 

 a. Att ge ut i tryck 

 b. Att visa framför publik 

 c. Att framföra meddelande 

 d. Att tillkännage 

8.  Vad betyder tillgänglig? 

 a. Pålitlig 

 b. Lättlurad 

 c. Betydelsefull 

 d. Lätt att nå 

 

9.  

 

Vad betyder avfall? 

 a. något som faller av 

 b. skräp 

 c. samling 

 d. utveckling 

10.  Vad betyder utbrett? 

 a. Vanligt förekommande 

 b. modernt 

 c. oviktigt 

 d. billigt 



  
 

VI 

Instruktioner del 3 
 
Om du inte vet vad det fetmarkerade ordet betyder sätter du ett kryss i rutan. Om du 

vet vad ordet betyder svarar du på frågorna. 

1. kvalitet 
 

 Jag vet inte vad ordet betyder.  
Jag kan ordet. Det betyder  
 
______________________________________________________________________ 
(skriv ordförklaring)  
 
Jag kan ange en synonym till ordet.  
 
______________________________________________________________________  
(skriv synonym)  
 
Jag kan använda ordet i en mening där betydelsen blir tydlig:  
 
______________________________________________________________________  
(skriv en mening)  
 
 
2. kommunikation 

 Jag vet inte vad ordet betyder.  
 
Jag kan ordet. Det betyder  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv ordförklaring)  
 
Jag kan ange en synonym till ordet.  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv synonym)  
 
Jag kan använda ordet i en mening där betydelsen blir tydlig:  
 
______________________________________________________________________  
(skriv en mening)  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VII 

 
 
3. ett krav 

 Jag vet inte vad ordet betyder.  
 
Jag kan ordet. Det betyder  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv ordförklaring)  
 
Jag kan ange en synonym till ordet.  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv synonym)  
 
Jag kan använda ordet i en mening där betydelsen blir tydlig:  
 
______________________________________________________________________  
(skriv en mening)  
 

4. (att) motsvara 
 

 Jag vet inte vad ordet betyder.  
 
Jag kan ordet. Det betyder  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv ordförklaring)  
 
Jag kan ange en synonym till ordet.  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv synonym)  
 
Jag kan använda ordet i en mening där betydelsen blir tydlig:  
 
______________________________________________________________________  
(skriv en mening)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VIII 

 
5. apropå 

 Jag vet inte vad ordet betyder.  
 
Jag kan ordet. Det betyder  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv ordförklaring)  
 
Jag kan ange en synonym till ordet. 
 
 _____________________________________________________________________  
(skriv synonym)  
 
Jag kan använda ordet i en mening där betydelsen blir tydlig:  
 
______________________________________________________________________  
(skriv en mening)  
 
 
6. strikt 

 Jag vet inte vad ordet betyder.  
 
Jag kan ordet. Det betyder  
 
_____________________________________________________________________  
(skriv ordförklaring)  
 
Jag kan ange en synonym till ordet. 
 
 _____________________________________________________________________  
(skriv synonym)  
 
Jag kan använda ordet i en mening där betydelsen blir tydlig:  
 
______________________________________________________________________  
(skriv en mening)  
 
 

1. Lärde du dig ett annat språk innan  Ja                  Nej 

du lärde dig att prata svenska?    

2. Vilket språk lärde du dig i så fall? _____________ 

3. Hur gammal var du när du började lära dig svenska?  __________ 

Tusen tack för din medverkan!  



  
 

IX 

Bilaga C Underlag för elevintervju 
 

1. Vilket språk tycker du att du är bäst på? 

2. Hur många poäng tror du att du hade på ordförståelseenkäten utav 42 möjliga? 

3. Möter du ofta ord i undervisningen som du inte förstår? 

4. I vilket ämne i skolan tycker du att det finns flest svåra ord, eller ord som du inte 

förstår? 

5. Vad gör du om en lärare använder ord i undervisningen som du inte förstår? 

6. Hur listar du ut ord som du inte förstår om du träffar på det i text och det inte 

finns någon att fråga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

X 

Bilaga D Underlag för lärarintervju 
1. Vilka ord tror du att eleverna tyckte var svåra att förstå? 

 

2. Tycker du att det är någon skillnad mellan elever som läser svenska som 

förstaspråk och elever som läser svenska som andraspråk gällande ordförståelse? 

 

3. Vilka typer av ord är svåra att förstå för elever som har svenska som andraspråk, 

tycker du? 

 

4. I vilken utsträckning får du frågor om ord i din undervisning? 

 

5. Har du en strategi eller ett tillvägagångssätt för att få elever som har svenska 

som andraspråk att lära sig fler ord och begrepp inom ditt ämne? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


