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Abstract 
This study analyses the textbook Veckans ord 5 by Britta Redin and Görel Hydén 

(2003), which is used as a teaching aid in Swedish as a second language. The aim is to 

examine the theories of vocabulary learning and the learning strategies revealed in the 

content and design of the textbook and thereby examine its functionality for Swedish L2 

pupils. We use content analysis as a method and apply it to selected chapters in the book 

connected to vocabulary learning and how pupils are expected to consolidate the words 

they learn. The analysis also considers whether the exercises deal with the form of 

words (morphology, orthography, phonology) or their content (syntax, lexical field, 

synonyms, hyponyms, antonyms). 

 

The result shows that the arrangement of the textbook agrees with some common 

theories and vocabulary learning strategies such as repeating words, linking them to 

synonyms and learning words through pictures. Another finding is that the exercises 

highlight the form of words more than their content and meaning. 
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I 
 

1 Inledning 
 

I den tidiga språkinlärningen tillägnar vi oss nya ord främst genom talat språk och i 

vardagliga sammanhang, men i skolåldern utvecklas ordförrådet i allt högre grad med 

stöd av läromedel i undervisningen (Enström 2004:169ff). En god ordförståelse och ett 

brett ordförråd är centralt för att effektivt kunna inhämta ny kunskap och prestera väl i 

skolan (Enström 2004:176; Bergman 2001:28). Ordinlärning och ordförrådet är på så 

vis avgörande för elevers inlärning i alla ämnen. Det gäller både för svenska inlärare 

och för elever med svenska som andraspråk (Enström 2004:174f). En särskild utmaning 

för elever med svenska som andraspråk är dock att de utöver att utveckla språket med 

nya ord samtidigt också måste lära sig det basordförråd som svenska elever i samma 

årskurs redan behärskar (Tornberg 2009:127f).  

 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) ska 

svenskundervisningen ge eleverna ”förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] 

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” (Skolverket 2011:223). Genom 

undervisning som tar stöd i läromedel kan elever ges olika möjligheter att utveckla sina 

kunskaper om språkliga strukturer och normer inom exempelvis morfologi, ortografi 

och syntax. Läromedel styrker alltså undervisning eftersom de idag och sedan länge 

fungerar som en central del i undervisningen trots att läroplaner uppmanar till ny 

pedagogik (Mattlar 2008:19f).  

 

För att kunskapsinhämtningen ska bli så effektiv som möjligt för såväl svenska inlärare 

som för elever med svenska som andraspråk krävs att de läromedel som används för 

ordinlärning bygger på strategier som kan stödja lärandet (Enström 2004:174ff). Det är 

med andra ord viktigt att elever genom läromedel och undervisning erbjuds strategier 

för att lära och ta till sig språket. Därför är det relevant att göra en studie på just ett 

läromedel och dess funktionalitet för ordinlärning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka ordinlärningsteorier och 

inlärningsstrategier som nyttjas eller aktualiseras i ett läromedel i svenska för elever i 

årskurs 5. Med utgångspunkt i analysen vill vi särskilt belysa läromedlets funktionalitet 

för elever som har svenska som andraspråk. Utifrån syftet ställs följande frågor: 
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• Hur är läromedlet Veckans ord 5 uppbyggt?  

• Vilka teorier för ordinlärning respektive vilka inlärningsstrategier framträder i 

läromedlets innehåll och utformning?  

 

Vi analyserar vilka teorier för ordinlärning och vilka inlärningsstrategier som synliggörs 

i läromedlets innehåll och övningar. Särskilt undersöker vi läromedlets ordinära 

inlärningsmönster och  jämför den analyserade bokens upplägg med teorier om 

ordinlärning, så som hur ord lagras i hjärnan, samt analyserar vilka inlärningsstrategier 

som läromedlets övningar aktualiserar.  

 
2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis tidigare forskning om läromedel (2.1.1). 

Därefter presenteras forskning om elever med svenska som andraspråk med betoning på 

ordinlärning och kunskapsutveckling (2.1.2). Vidare beskrivs forskning om läromedel i 

svenskundervisning för elever med svenska som andraspråk (2.1.3). I kapitlet 

presenteras också uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs teorimetoden 

mentalt lexikon (2.2) och lagring av ord (2.3). Kapitlet avslutas därefter med en 

genomgång av ordinlärningsprocessen samt olika strategier för att befästa ord (2.4).  

 

2.1 Tidigare forskning  

Det finns studier om läromedels funktionalitet i lärande, liksom studier om 

språkutveckling och ordinlärning hos elever med svenska som andraspråk, men 

forskningen är ännu begränsad när det gäller funktionaliteten hos läromedel som 

används vid ordinlärning för svenska som andraspråkselever. I detta delkapitel 

presenterar vi några studier med relevans för uppsatsens ämnesområde.  

 

2.1.1 Forskning om läromedel  

Läromedel har som främsta syfte att normera sociala praktiker, upprätthålla ett 

kollektivt minne och sprida kunskaper (Mattlar 2008:19). Statens institution för 

läromedel benämner två typer av läromedel, den ena typen inriktar sig på basläromedel 

så som faktabok, kursbok och grundbok, medan den andra typen definieras som 
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läromedel utan bas, som t.ex. övningshäften, ordlistor och arbetsböcker (Mattlar 

2008:20f).   

 

Läromedel fungerar som en ram för planeringen av undervisningen. Lärare utgår 

antingen från läroboken som en referens, en huvudsaklig källa eller använder sig av 

utvalda uppgifter från läroboken. Läroboken har i praktiken en stark påverkan på 

undervisningen menar Wikman (2004:82ff).  

 

Englund (1999) redogör utifrån tidigare forskning för några anledningar till varför 

läromedel används till stor del i undervisningen. En av anledningarna kan vara att 

läromedel ses som en auktoriserad aktör med hjälp av undervisningens mål och den 

andra är att läromedel hjälper till att ge en sammanhållande struktur, det vill säga att 

eleverna får en likvärdig utbildning. Läroboken fungerar som planerings- och 

samverkansstöd, bedömningsstöd och som disciplinering i klassrummet, menar Englund 

(1999).  

 

Utvecklingen av läroböcker har förändrats genom tre olika skeden. Under 1800-talet var 

mängden text i läroböckerna begränsade eftersom större delar av böckerna innehöll 

bilder. Därefter blev det allt viktigare att läroböckerna inkluderade en större pedagogisk 

och socialt mångfald. Läroböckerna utökade även mängden text. Idag förväntas inte 

läroböckerna ge ut information som ska läras utantill utan tyngdpunkten läggs på 

metakunskap (Wikman 2004:76f).  

 

2.1.2 Forskning om kunskapsutveckling och ordinlärning för elever 
med svenska som andraspråk  

Ordinlärning är en central del i undervisningen när det gäller språkinlärning för 

nybörjare (Enström 2004:171). I skolsituationer är det oftast svårare för en 

andraspråkselev än för en elev med svenska som modersmål att kommunicera och göra 

sig förstådd eftersom det krävs ett större ordförråd i skolan än när eleven befinner sig i 

sin hemmiljö (Gibbons 2010:17). När det gäller skolan, skolspråket och ämnen, så som 

svenska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen kan 

andraspråkselever känna stor osäkerhet eftersom de där möter nya ord och begrepp 

(Gibbons 2010:17ff). Det är därför viktigt att eleverna får nya ord och begrepp 

förklarade i undervisningen så att kunskapsluckan inte blir större (Gibbons 2010:184ff). 
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Skolan ansvarar för att varje elev får möjlighet att utveckla sitt andraspråk utifrån sina 

egna förutsättningar (Gibbsons 2010:185).  

 

För att andraspråkselever ska känna sig trygga och inkluderade krävs det att läraren 

hjälper eleverna med språket och bidrar till att utveckla elevernas vokabulär (Gibbons 

2010:183ff). Genom att använda ord i olika sammanhang utvecklas språkkunskaperna 

och ordinlärningen får ett syfte vilket bidrar till att eleverna lättare förstår vad orden 

betyder (Gibbons 2010:184f).  

 

Elevernas sociala situation och ålder är några av de faktorer som påverkar 

andraspråksinlärningen. Inlärningen påverkas även av vilket utgångsläge eleven 

befinner sig i när det gäller sitt förstaspråk. Om eleverna har kommit olika långt i sitt 

förstaspråk påverkas det också utvecklingen av deras andraspråk (Cerú, 1994:36). 

Bergman (2000) menar att det är viktigt att utveckla sitt modersmål för att skapa en bas 

i språkutvecklingen innan man bygger vidare på sitt andraspråk. 

 

Enligt Jensen (1997:110) behöver en elev inte lära sig språkets grammatiska struktur på 

sitt modersmål utan grammatiken kommer naturligt med talet. Nelson Wareborn 

(2004:5ff) menar att en andraspråkselev måste lära sig minst 100 nya ord i veckan för 

att kunna komma ikapp en enspråkig elev.  De elever som kommer till Sverige och har 

svenska som andraspråk ställs därför inför en stor utmaning. Ord och fraser behöver 

finnas i andraspråksinlärarens vokabulär för att han eller hon snabbt ska kunna föra en 

konversation (Tornberg 2009:59).  Enström och Holmegaard (1994:187f) förklarar att 

det är av stor betydelse för en inlärare att kunna koppla och placera ord till olika 

betydelsegrupper som t.ex. byxor till gruppen kläder eller till ord som ligger nära 

varandra som t.ex. stirra, snegla, titta. Detta är något som utökar förståelsen av ordet 

och inläraren kan lättare ta till sig ordet. Elever utökar även sitt ordförråd om inläraren 

använder sig av dialoger för att lära sig ord (Enström & Holmegaard 1994:187f).  

 

2.1.3 Forskning om läromedel för svenska som andraspråkselever 

Tove Bruun (2013:19) har skrivit ett examensarbete som handlar om läromedel som 

inriktar sig på ordinlärning för svenska som andraspråk. Bruuns (2013:19) resultat visar 

att de flesta läromedel som finns idag för elever i svenska som andraspråk är utformade 

för nybörjare i svenska språket. Bilder och grafik är en viktig del i läromedel för 
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svenska som andraspråk eftersom det underlättar ordinlärningen menar Bruun 

(2013:20). Hyltenstam och Lindberg (2004:14) menar att läromedel i svenska som 

andraspråk spelar en betydande roll i dagens skola eftersom lärarna får ett material de 

kan arbeta efter och planera sin undervisning utifrån.  

 

Genomgången av befintlig forskning visar att det finns en lucka när det gäller läromedel 

som innehåller både baskunskaper och tillhörande uppgifter. De flesta läromedel verkar 

innehålla det ena eller det andra. Forskningen visar också att läromedel inte 

kompletterar undervisningen helt vilket bidrar till att läraren fortfarande behövs i 

klassrummet. Svenska som andraspråk är fortfarande ett relativt nytt ämne i den svenska 

skolan, och därför finns det inte mycket tidigare forskning om just detta ämne. Vi har 

utgått från den forskning som finns, och kan utifrån denna dra slutsatsen att det är en 

forskningslucka om läromedel i ämnet svenska som andraspråk. 

 

2.2  Det mentala lexikonet  

Levelt har en teori om att människan har en lexikal enhet i hjärnan som lagrar 

information om ord och ordens uppbyggnad. Informationen om orden kan individen 

sedan använda vid behov (Levelt 1989:74).  En lexikal enhet i hjärnan har fem 

komponenter som kan kopplas till ett ords form (ortografi, fonologi och morfologi) och 

innehåll (syntax och innebörd). Ordförståelsen handlar om den fonologiska och 

ortografiska informationen, om ordets ljudbild och skriftbild som är att skapa en avbild 

av ordet.  Den fonologiska kunskapen byggs upp genom att man befäster ordets uttal 

och dess prosodiska mönster som innefattar rytm, betoningar och melodi i språket 

(Abrahamsson & Bergman 2006:15). Det finns även morfologisk information om hur vi 

kan modifiera ordet i vår användning av det när det gäller skriftligt och verbalt 

språkbruk. För att kunna använda ordet i ett sammanhang är det viktigt att veta vilket 

tempus ett verb ska ha eller om ett substantiv ska stå i singular eller i plural (Levelt 

1989:259ff). 

 

Ordets innehållssida kan delas in i två delar, syntaxinformation och innebörd. 

Syntaxinformation handlar om att vi måste kunna ordets ordklass och syntax för att 

kunna använda det i en mening menar Levelt (1989:259ff). Innebörden handlar om att 

man måste ha förståelse för ordets lexikala innehåll, i vilka lexikala fält orden ingår  

samt förhållandet till synonymer, hyponymer och motsatsord för att förstå ordets 
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betydelse (Levelt 1989:258ff). Den lexikala kunskapen byggs upp genom förståelsen 

om ordets betydelse och om hur man placerar ord i olika meningar. 

 
2.3 Lagring av ord 

Femåringar kan omkring 5 000 ord och lär sig därefter cirka 10 nya ord per dag 

(Enström 2004:169). En elev som börjar skolan har 8 000–10 000 ord med sig sedan 

tidigare, och ordförrådet är något som utvecklas med åren med den kognitiva 

utvecklingen (Abrahamsson och Bergman 2006:16). För att kunna förstå och göra sig 

förstådd i vardagen är det viktigt att man bygger upp ett stort och varierat ordförråd 

menar Enström (2004:169).  

 

När det gäller receptiva kunskaper i hjärnan ligger inte vikten på att kunna den exakta 

innebörden av ett ord. Istället gissar man sig fram till vad ordet betyder (Enström 

2004:176ff). Den receptiva förmågan används ofta när vi läser stora textmassor och inte 

har tid att leta upp vad varje enskilt ord betyder utan man får en övergripande förståelse 

beroende på sammanhanget. När det gäller den produktiva inlärningen av ord innebär 

det att man måste behärska språket i en allt större utsträckning. Uttal, grammatiska 

former, stavning och kombinationsmöjligheter är i fokus när man ska lära sig ett språk. 

Vissa ord i det receptiva ordförrådet kan flyttas över till det produktiva eftersom man 

använt ordet ett flertal gånger och fått en större förståelse för det (Enström 2004:176ff).  

 

2.4 Ordinlärningsprocessen och strategier för att befästa ord 

Ordinlärning sker på olika sätt och med hjälp av olika inlärningsstrategier (Eriksson & 

Tholin 1997:67ff). I det följande redogör vi parallellt för ordinlärningsprocessen och 

ordinlärningsstrategier som inlärare kan använda för att befästa ord. Begrepp som vi 

återkommer till i analyskapitlet är kursiverade. 

 

Bearbetningen av nya ord sker genom två kategoriseringar. Det ena handlar om att nya 

ord som registreras i minnet lagras i ett så kallat mentalt lexikon (se 2.2 ovan) och kan 

plockas fram när det behövs. De andra är när man har byggt upp mer kunskap om orden 

vilket kan leda till att man breddar sin förståelse för hur det ska användas och uttalas i 

olika sammanhang (Field 2003:61f). Ordinlärning är kopplat till minnet och när vi lär 

oss ett nytt ord associerar vi det genast till tidigare erfarenheter. Ordet blir personligt 

kategoriserat i hjärnan, vilket betyder att man t.ex. förenar ordet ”jeans” med kategorin 
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”kläder” eftersom dessa ord tillhör samma grupp eller familj av ord. När man hör ett 

visst ord kopplas det alltså till en kategori (Enström & Holmegaard 1994:187ff). Ett ord 

kan därför tolkas på olika sätt av olika människor vilket kan innebära att olika elevers 

tolkningar av ett ord kan skilja eftersom de kopplar ordet till egna erfarenheter. Genom 

att alla elever får yttra sina personliga beskrivningar av ett ord kan de lära sig av 

varandra och få en större förståelse för ordets mening och sammanhang (Tornberg 

2009:121ff). 

 

Förutom att ordinlärning kopplas till minnet och att förståelse breddas genom koppling 

till tidigare erfarenheter, sker ordinlärning också i sammanhang genom att vi kopplar 

samman ett nytt ord med synonymer eller motsatsord (Field 2003:17). Oftast bygger vi 

upp olika inre bilder och definierar ett ord utifrån ett sammanhang när vi lär oss. En 

strategi för att lära ett nytt ord är därför att hitta synonymer och att försöka förklara 

ordet med hjälp av andra ord (Eriksson & Tholin 1997:69ff). Nya ord kan också 

befästas i minnet genom att inläraren sätter det i en mening och på så vis utforskar i 

vilket sammanhang det används. Att associera kring ordet kan också vara en strategi för 

att ordet ska få fäste i minnet (Eriksson & Tholin 1997:69ff).  

 

Ytterligare en strategi för ordinlärning är genom repetition (Eriksson & Tholin 

1997:67ff). Paul Nation (2001:74) menar att mötet med ett nytt ord bör ske vid flera 

tillfällen för att förstå dess innebörd. Vidare menar Nation (2001:74) att mötet med ett 

nytt ord har en stor komplexitet eftersom ordet måste lagras fonologiskt, ortografiskt 

och semantiskt och att det därför är av stor betydelse att man möter ordet vid flera 

tillfällen. Det betyder att en mer fokuserad inlärning av enstaka ord vid flera olika 

tillfällen visar sig vara effektivare än att repetera ett ord vid ett tillfälle, trots att den 

sammanlagda tiden är densamma (Nation 2001:76f).  

 

Skillnaden mellan en förstaspråksinlärare och en andraspåksinlärare är att ljudsystemet 

redan är inövat hos en förstaspråksinlärare, medan en andraspråksinlärare här kan stöta 

på många svårigheter gällande att koppla ljud till bokstav (Bergman 2000). 

Andraspråkselever måste bygga upp basen i ett andraspråk parallellt med att de jobbar 

med utbyggnaden av sitt modersmål. För en andraspråkselev handlar det oftast inte om 

att knäcka läskoden en gång till utan om att lära sig en ny teknik för sin inlärning 

(Bergman 2000). Elever med svenska som andraspråk tar ofta till sig ordens innebörd 
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enklare om de får lära sig ord i ett sammanhang (Enström 2004:175). Det är lättare att 

förstå ett nytt ord i ett sammanhang än att se det för sig självt (Enström 2004:174ff). En 

annan sak som är svårare för en andraspråksinlärare är ord som låter lika, t.ex. ord med 

ä eller e. Det är viktigt att fonologiskt ljuda orden så att de hör skillnaden eftersom ordet 

får en annan innebörd beroende på bokstav (Tornberg 2009:127ff). 

 

Andraspråkselever lär sig även nya ord enklare om de får koppla bild till text (Gibbons 

2012:32ff). Det underlättar förståelsen när de ska lära sig nya ord och detsamma gäller 

elever med svenska som modersmål. Genom att föreställa sig orden som bilder ges 

också ett bättre stöd för minnet att komma ihåg dem. Den visuella ordinlärningen är 

något som många undermedvetet använder sig av (Enström & Holmegaard 1994:187ff). 

 
3 Material och metod 
I detta kapitel presenteras det läromedel som analyseras i studien tillsammans med de 

avgränsningar som gjordes vid materialvalet (3.1). Därefter följer en beskrivning av 

innehållsanalys som är studiens analysmetod (3.2). Kapitlet avslutas med material- och 

metodkritik (3.3).  

 

3.1 Val och beskrivning av material 

I den här studien analyseras ett läromedel som används för ordinlärning i svenska:  

Veckans ord 5 författad av Britta Redin & Görel Hydén (2003). Vi har begränsat oss till 

enbart ett läromedel för att få ett djup i analysen. Läromedlet är inte anpassat specifikt 

för elever med svenska som andraspråk utan för elever med svenska som modersmål. 

Dock används läromedlet i undervisning för elever med svenska som andraspråk. 

Läromedlet är anpassat för årskurs 5 och fokuserar på vardagliga ord i svenska språket 

(Redin & Hydén 2003:3). Vi valde läromedlet efter att läraren Nermin Taha 

rekommenderade det. Taha (28 oktober 2015) undervisar i en skola där alla elever har 

svenska som andraspråk. Enligt Taha (28 oktober 2015) används läromedlet dagligen 

och är ett stort hjälpmedel för lärarna i deras undervisning om ordinlärning. 

 

Läromedlet fokuserar på att eleverna ska förstå ordens uppbyggnad i förstavelse, 

grundord och avledningsändelse. Förstavelse innebär att man sätter ett prefix framför 

ett ord t.ex. ”o-” framför ett ord såsom i ”o-seriös”. Grundord är ordets uppslagsform 

t.ex. ”handla”. Avledningsändelse är när ett suffix läggs till som t.ex. ”svamp-ar”. 
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Regler för dessa förstavelser och ändelser samt dubbelteckning och deras undantag står 

tydligt i inledningen av varje kapitel i läromedlet. Läromedlet innehåller ingen 

förklaring till betydelsen av de ord som boken lär ut vilket kan innebära att det krävs en 

genomgång av deras innebörd innan man börjar med området vilket också påpekas i 

början av varje kapitel. 

 

Läromedlet är uppbyggt för att jobba veckovis. Varje kapitel följer ett visst område 

gällande bokstavsljud och olika bokstavskombinationer i svenska språket, exempelvis 

ord med ng-ljud eller tj-ljud. Tolv ord bearbetas i varje kapitel. Läromedlets olika 

fördjupningar är förstavelser, ändelser, böjningsformer, dubbelteckningar, m-, n-, ng-, 

ks-, j-, tj-, ä-, sj-ljudet, ord som låter lika och luriga ord. Efter att ha arbetat med ett 

kapitel bör man enligt läroboksförfattarna i slutet av veckan ha ett läxförhör på orden 

för att se om eleverna verkligen förstått deras innebörd. En rekommendation är då att 

eleverna sätter in ordet i en mening så att de visar att de förstår sammanhanget och hur 

ordet stavas.  

 

För att få en så stor bredd som möjligt på analysen har vi valt kapitel som skiljer sig  åt i 

läromedlet. Vi vill strama åt analysen och har därför valt 7 av 30 kapitel med olika 

fördjupningar, vilket ger en större översikt om läromedlet och de ordinlärningsstrategier 

vi granskar. Urvalet är gjort för att få en så stor spridning som möjligt och för att 

representera olika former av ord. Vi har valt att analysera följande kapitel: 

 

• Kapitel 3 – Förstavelser och ändelser 

• Kapitel 7 – m-ljudet 

• Kapitel 16 – ks-ljudet i främmande ord 

• Kapitel 20 – Ord som låter lika 

• Kapitel 22 – ä-ljudet med e eller ä? 

• Kapitel 27 – s-ljudet med c, z, zz eller ps 

• Kapitel 30 – Luriga ord 

 

Läromedlets 7 analyserade kapitel innehåller totalt 45 övningar tillsammans. De valda 

kapitlen har olika ingångar när det gäller ordförståelse, vilket innebär att analysen får 

stor bredd. 
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3.2 Innehållsanalys: beskrivning av tillvägagångssätt 

Vi använder oss av innehållsanalys för att analysera det valda läromedlet Veckans ord 5. 

En innehållsanalys är en systematisk och kvalitativ metod där innehållet står i fokus och 

innehållskategoriseringen sker efter utvalda teman (Bryman 2011:192). För att 

analysera något på djupet behövs teorier och forskning om ämnet som studeras så att 

analysen blir så innehållsrik som möjligt (Bryman 2011:197ff). De teman vi 

studerar i  analysen är de olika teorier och strategier om ordinlärning som presenterats i 

kapitel 2. Dessa teorier och strategier om ordinlärning kategoriseras och struktureras i 

analysdelen med hjälp av tabeller och text.  

 

Vi analyserar läromedlets innehåll för att se om läromedlet följer teorierna om 

ordinlärning samt olika ordinlärningsstrategier. En sådan teori om ordinlärning som 

används är lagring av ordinformation i hjärnan samt teorimodellen om det mentala 

lexikonet (Levelt 1989:74). Vi antar att användarna av ett läromedel lättare minns nya 

ord om orden repeteras i texten. Därför granskar vi förekomsten av upprepningar av 

orden i boken. Vi antar också att inlärare befäster nya ord genom att placera orden i 

olika kategorier i hjärnan och därför analyserar vi om dessa kategoriseringar finns med i 

uppgifterna som t.ex. att ordet ”byxa” kan associeras till ordet ”jeans”. 

 

Vi analyserar hur läromedlets uppgifter är utformade för att få kunskaper om ordets 

innehåll och form. Uppgifterna är utformade med förklaringar av vad orden betyder 

eller grammatiska övningar. Det passiva ordförrådet är de ord som inläraren förstår men 

inte kan använda i sitt språk medan det aktiva ordförrådet handlar om det som inläraren 

förstår och kan använda (Enström & Holmegaard 1994:175ff). Detta är något som är 

svårt att analysera eftersom vi inte vet vilka ord inläraren har med sig i sitt aktiva 

respektive passiva ordförråd men ändå något vi har i åtanke under analysen. Till sist 

inriktar vi oss på att analysera läromedlets representation av strategier för att befästa 

ord, genom att undersöka till exempel hur man kan sätta in ett nytt ord i en mening och 

hur eleven kan förklara och hitta synonymer till ett ord vilket kopplas till strategier för 

ordinlärning (jfr Eriksson & Tholin 1997:69ff). Vi undersöker om dessa teorier och 

strategier används i läromedlet och vilken strategi som förekommer oftast samt om det 

är någon teori eller strategi som inte förekommer alls av de strategier som vi tar upp i 

teoriavsnittet (2.2 och 2.3). Genom att analysera läromedlets uppgifter och granska på 

vilket sätt uppgifterna främjar elevernas inlärning kan vi undersöka vilka teorier om 
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ordinlärning och ordinlärningsstrategier som synliggörs i uppgifterna. I läromedlet 

söker vi i första hand efter teorier och strategier vi tidigare nämnt och granskar i andra 

hand förekomsten av andra möjliga teorier eller strategier om ordinlärning.  

 

För att undersöka om läromedlets upplägg överensstämmer med ordinlärningsstrategin 

om repetitionens betydelse har vi räknat hur många gånger eleverna ska öva på ett och 

samma ord i det analyserade kapitlet. Vi har också kvalitativt och delvis kvantitativt 

undersökt hur eleverna ska lära sig ordet, om det är genom sambandsord, genom att 

sätta in ordet i en mening, genom synonymer eller bilder. Analysen görs kapitelvis, och 

varje övning i kapitlet beskrivs och analyseras. På så vis blir det tydligt vilka teorier och 

strategier om ordinlärning som läromedlet verkar bygga på eller som dess uppgifter kan 

relateras till. 

 

Genom tabeller synliggör vi analysen och redogör för vilka ordinlärningsstrategier och 

teorier som finns representerade i läromedlets uppgifter. Ordens form och innehåll är de 

två grupper som är centrala för analysen och analysen görs enligt en kvantitativ 

kategorisering. Kategorier inom form är: ortografi, morfologi och fonologi, (se avsnitt 

2.2). Dessa kategorier är valda för att synliggöra ortografisk stavning och morfologisk 

lära om hur ord är uppbyggda och hur de böjs samt hur de fonologiskt ska ljudas och 

hur det synliggörs i läromedlets uppgifter. Under innehåll har vi valt de underkategorier 

som är kopplade till Levelts studie om det mentala lexikonet: syntax, synonymer, 

hyponymer, lexikal form och motsatsord (jfr avsnitt 2.2). Orden och övningarnas 

innehåll kan på så vis kopplas till syntax som binder samman ord till fraser, synonymer 

som handlar om liknande ord i ett sammanhang, hyponymer som ger associationer, 

lexikal form som berättar om ordet har ett annat ursprung och motsatsord som är två ord 

som hör ihop med dess olikheter. I analysen kommer strategierna för ordinlärning att 

synliggöras och om övningarna innehåller respektive kategorier eller inte. Vi har 

analyserat varje uppgift i de 7 utvalda kapitlen. 

 

3.3 Materialets och analysmetodens styrkor och svagheter 

I denna undersökning görs en analys av endast ett läromedel. Undersökningen hade 

breddats om vi hade analyserat flera olika läromedel. Trots det valde vi att koncentrera 

oss på ett läromedel för att ge ett analytiskt djup som är svårt att uppnå om man studerar 

många olika läromedel. Materialets omfång är litet, men det ökar möjligheterna att göra 
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kvalitativa och ingående analyser av läromedlets innehåll som kan ge en bild av 

funktionaliteten hos ett läromedel inom svenska som används vid ordinlärning för 

svenska som andraspråkselever i årskurs 5.  

 

Analysmetodens styrkor är att vi genomför en grundlig analys av innehållet i det utvalda 

läromedlet. I analysens tabeller kan man avläsa vad övningarna fokuserar mest på som 

ordens form eller deras innehållssida. Ordinlärningsstrategierna kan också avläsas i 

tabellerna eftersom vi uppgift för uppgift analyserar varje kategori i ordens form 

(morfologi, ortografi, fonologi) och ordens innehåll (syntax, synonymer, lexikala fält, 

hyponymer, motsatsord). Svagheterna i analysmetoden bygger inte uttalat på just 

analysen utan vad analysen ska bygga på. Utan mycket tidigare forskning blir det svårt 

att göra analysen så djup och bred som möjligt. 

 

4 Analys  
I följande kapitel redogör vi för övningarnas utformning i de sju utvalda kapitel som 

analyseras i läromedlet Veckans ord 5. Vi redovisar också vilka ordinlärningsstrategier  

som vi analytiskt kan synliggöra i läromedlet och dess uppgifter samt vilka teorier om 

ordinlärning som finns representerade. Vi presenterar analysen kapitelvis och uppgift 

för uppgift utifrån forskningsfrågorna: 

   

§ Hur är läromedlet Veckans ord 5 uppbyggt?  

§ Vilka teorier för ordinlärning respektive vilka inlärningsstrategier framträder i 

läromedlets innehåll och utformning?  

 

4.1 Kapitel 3 – Förstavelse och ändelse  

Kapitel 3 i Veckans ord 5 handlar om förstavelser, ändelser och ordens form (det vill 

säga om morfologi). De förstavelser (prefix) som står i fokus i detta kapitel är: ”o-”, 

”av-”, ”för-”, ”ut-” och ”miss-”, och de ändelser (suffix) som kapitlet innehåller är ”–

het”, ”-lig”, ”-ning”, ”-ing”, ”-ad”, ”-are” och ”-ig”. Följande ord behandlas i kapitlet. 

§ otrygghet, oklarhet, olaglig, onaturlig, 

§ avslutning, avlöning, 

§ förkortning, försvagad, förgasare, 

§ uttröttad, utlåning, 

§ missmodig 
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I det analyserade kapitlet får eleven en förståelse för att ett ord är uppdelat i olika delar 

(lexikala morfem), det vill säga i grundord, förstavelse och ändelse (prefix och suffix). 

Av erfarenhet har elever med svenska som andraspråk lätt för att blanda ihop liknande 

ord som ”trygghet” och ”otrygghet” där förstavelsen är betydande för ordets innebörd 

(Taha 28 oktober 2015) .  

 
4.1.1 Kapitlets utformning  

Figur 1 visar kapitel 3 med dess övningar. Efter figuren beskrivs övningarnas fokus och 

utformning. 

 

Figur: 1. Ur Veckans ord 5 (Redin & Hydén 2003).  

 

I övning A får eleven en överblick av orden (1–12) som kapitlet behandlar. I övning A 

ges också en informationstext med en instruktion till eleven för hur inlärningen ska gå 

till och en motivering till varför den ska ske på föreslaget vis. I övning B ska eleven 

skriva de förstavelser och ändelser som orden i övningen består av. I övning C får 

eleverna träna på att skriva prefixen och suffixen till grundordet, alltså förstavelsen och 

ändelsen till exempelvis orden ”trygg” och ”klar”. I övning D är prefixen och suffixen 

utskrivna och eleverna får istället träna på att sätta in rätt grundord. Vidare ska eleven i 

övning E skriva synonymer till ett ord eller en fras, t.ex. är en synonym till ”inte laglig” 
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”olaglig”, medan en synonym till ”del av motor” är  ”förgasare” (se Figur 1).  

 

Elever med svenska som andraspråk kan ha svårt att förstå ord som ”förstavelser” och 

”avledningsändelser” eftersom det är ord som inte förekommer särskilt ofta i svenska 

språket. Läromedlet har inte tidigare givit någon förklaring till de grammatiska orden, 

och de antas ses som självklara.. Utformningen av kapitel 3 går från styrda uppgifter 

”skriv 5 förstavelser” till mindre styrda uppgifter ”välj bland orden 7-12”. Övningarna 

är också utformade så att de först inriktar sig på grundordet och att tillsätta suffix och 

prefix, för att sedan lägga ihop förstavelserna och avledningsändelserna till ett helt ord. 

Slutsatsen är att utformningen av kapitel 7 först riktar sig mot ordens form och sedan 

mot ordens innehåll. 

 

4.1.2 Övningarnas relation till ordinlärningsteorier 

I tabell 1 och 2 nedan visas vilka av det analyserade kapitlets övningar som berör form 

respektive innehåll utifrån kategorier hämtade från teorin om det mentala lexikonet (jfr 

avsnitt 2.2 och avsnitt 3.2). Tabellerna följs av en beskrivande analys.  

 

Tabell 1. Kapitel 3. Formkomponenter i kapitlets uppgifter. X markerar att 

komponenten berörs i uppgiften och – att komponenten inte berörs i uppgiften.1 

 
 
 
 

 

 

 

Tabell 2, kapitel 3: Innehåll. Vilka kategorier inom innehåll som synliggörs i 

uppgifterna. X markerar att kategorin berörs i uppgiften och – att kategorin inte berörs 

i uppgiften.1 

                                                
1 Teckenförklaringen gäller samtliga tabeller i texten, men skrivs endast ut för tabell 1 
och tabell 2. 

Uppgift  ortografi morfologi fonologi 
A x - - 
B x x x 
C x x x 
D x x x 
E 
 

x - - 

Totalt 5 3 3 

Uppgift  syntax synonymer hyponymer lexikal
t fält 

motsats
- ord 

A - - - - - 
B - - - - - 
C x - - - - 
D x - - - - 



 

 XV 

 
 
 

 

Av tabell 1 och 2 kan vi utläsa att uppgifterna fokuserar mer på ordens form än på deras 

innehåll. Ortografi, som handlar om ordets stavning, förekommer i kapitlets alla 5 

uppgifter (A–E). Orden upprepas i varje övning och stavning är i fokus i uppgifterna 

eftersom orden ska skrivas flera gånger. Morfologi som är läran om hur ord bildas och 

böjs samt deras grammatiska funktion synliggörs i 3 av kapitlets 5 uppgifter (B–D) 

genom att plocka isär ordet i delar och sedan sätta ihop delarna igen. I övning B–D ska 

inläraren lägga till förstavelser och ändelser och övningen visar hur orden är 

uppbyggda. Det sista området i kapitlet är kopplat till form vilket är fonologi som 

handlar om ordets språkljud och det förekommer också i 3 av 5 uppgifter (B–D). 

Eftersom minnet är kopplat till våra sinnen blir det enklare att ljuda ordet samtidigt som 

man skriver det. De övningarna som innehåller förstavelser och ändelser behöver ljudas 

för att fästa i minnet (Taha 28 oktober 2015). Övningarna tränar just detta eftersom 

prefix eller suffix bygger ut grundordet och läromedelsförfattarna skriver i början av 

läromedlet att orden bör ljudas för bästa inlärning.  

 

Genom granskning av övningarnas innehåll och form (Tabell 1–2) kan vi synliggöra att 

det inte är lika mycket fokus på ordens innehåll som på ordens form. Syntax som 

innebär att man sätter samman ord till fraser eller meningar berörs i 2 av 5 uppgifter (C 

och D). Övningarna går ut på att man ska sätta en förstavelse och ändelse till ett 

grundord och på så vis få ett nytt ord. Synonymer finns med i en uppgift (E) där 

liknande ord ska kopplas samman med ett passande ord. Hyponymer som handlar om 

associationer till ord som kan finnas i samma kategori, lexikala fält som innebär låneord 

från t.ex. engelska samt motsatsord finns inte med i någon av uppgifterna.  

 

4.1.3 Kapitlets koppling till inlärningsstrategier 

I kapitel 3 förekommer samma tolv ord vid fyra tillfällen vilket bidrar till att eleverna 

får repetera orden och att de därmed lättare kan få fäste i inlärarens minne. Den analys 

vi gör utifrån informationen vi har i materialet i relation till de teorier som vi presenterar 

i bakgrunden, visar att både övning C och D (se Figur 1) är kopplade till att vi behöver 

lagra morfologisk information om ett ord. Eleven ska sätta in ett passande grundord 

mellan förstavelsen och ändelsen. Strategin om att vi lagrar synonymer ihop med 

E - x - - - 

Totalt 2 1 0 0 0 



 

 XVI 

varandra synliggörs i övning E eftersom rätt ord från listan ska placeras med rätt 

synonymbeskrivning (Figur 1). Genom att öva på förstavelser och ändelser utvecklar 

man den produktiva och receptiva ordförståelsen och lagrar därmed orden enklare i 

minnet (Enström 2004:176ff).  

 

I kapitel 3 finns endast en övning med synonymer, vilket innebär att läraren måste gå 

igenom ordens innebörd innan eleverna börjar jobba med övningarna. ”Avlöning”, 

”förgasare” och ”missmodig” är ord som är ovanliga och ord som sällan ingår i 

elevernas vardagsspråk. Ordinlärning är kopplat till minnet och när vi lär oss ett nytt ord 

kopplar vi det till tidigare erfarenheter (Tornberg 2009:121ff).  

 

Slutsatsen av analysen i kapitel 3 är att övningarna fokuserar mer på ordens form än på 

deras innehåll. Svenska som andraspråkselever lär sig ord lättare om de får lära sig ordet 

i ett sammanhang än att bara se det skriftligt. Övningar som fokuserar på innehåll så 

som strategierna för ordinlärning (synonymer, associationer, hyponymer) borde 

förekomma oftare för att orden ska befästas lättare. 

 

4.2 Kapitel 7 – m-ljudet  

Kapitel 7 fokuserar på m-ljudet och innehåller sju övningar där eleverna bland annat får 

träna på uppslagsformen ”gammal” till böjningsformen ”gamla”, avledningsändelsen ”-

ning” som t.ex. ”simma” och ”simning” samt reglerna för hur ”m” ska dubbeltecknas. 

Orden som behandlas är följande: 

§ somras, gamla, skämdes, 

§ simning, rymning, skymning, 

§ översvämning, bekymrad, himlakropp, 

§ bestämmer, majblomma, soptömning. 

 

4.2.1 Kapitlets utformning  

Figur 2 visar kapitel 7 med dess övningar. Efter figuren beskrivs övningarnas fokus och 

utformning. 
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Figur 2. Ur Veckans ord 5 (Redin & Hydén 2003). 

 

Kapitlet inleds med orden (1–12) och en informationstext om hur man stavar med m-

ljudet, det vill säga att ”m” aldrig dubbeltecknas före en annan konsonant även om det 

dubbeltecknas i uppslagsformen. Övning C i kapitlet innehåller uppslagsformer som 

t.ex. ”sommar”, ”gammal” och ”skämmas” där eleverna ska sätta in rätt böjningsform 

och där stavningen är i fokus (Figur 2). Övning D innehåller uppgifter som grundar sig 

på morfologi. Orden ska omvandlas från grundformen och ändelsen ”–ning” ska läggas 

till (Redin & Hydén 2003:16). Övning E innebär att eleverna ska utgå från förstavelsen 

till ordet och skriva avslutningen, t.ex. ”be+___” (bestämmer) (se Figur 2). De får hjälp 

av synonymer som är en strategi för att enklare veta vilket ord som åsyftas eftersom det 

anges ett liknande ord bredvid luckan där det utvalda ordet ska skrivas. Övning F är en 

repetition av övningen C och D där orden står i grundform och sedan ska skrivas med 

en avledningsändelse, t.ex. ”simma – simning”. Det finns också en övning G där man 

ska skriva ord till bilder (Figur 2).  

 

Kapitlets utformning av övningar går från styrda övningar där man måste bygga vidare 

på det valda ordet till sista övningen som är mindre styrd eftersom man fritt kan tolka 

bilderna. Uppgifterna bryter också ner antalet ord eftersom man i uppgift D bara kan 

välja mellan orden mellan 7–12. Slutsatsen av detta kapitel är att ordets form ligger i 

centrum eftersom kapitlet handlar mest om att bryta ner ordet till grunden och sedan 

böja det på olika sätt eller tillsätta ett suffix. 
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4.2.2 Övningarnas relation till ordinlärningsteorier 

I tabell 3 och 4 visas vilka av det analyserade kapitlets övningar som berör form 

respektive innehåll utifrån kategorier hämtade från teorin om det mentala lexikonet (jfr 

delkapitel 2.2 och avsnitt 3.2). Tabellerna följs av en beskrivande analys. 

 

Tabell 3. Kapitel 7. Formkomponenter i kapitlets uppgifter.1  

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4, kapitel 7: Innehåll.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Form- och innehållskategoriseringen av övningarna i kapitel 7 i tabell 3 och 4 visar 

precis som kapitel 3 att uppgiftern inriktar sig på form oftare än på innehåll. Ortografi 

förekommer i alla 7 uppgifter (A–G). Orden upprepas ett flertal gånger och ska kopplas 

samman till stavning. Morfologi förekommer i 4 av 7 uppgifter (B–D, F). Kapitlets 

övningar handlar om m-ljudet och när bokstäverna ska dubbeltecknas, samt att orden 

ska böjas från grundform till bestämd form. Fonologi berörs i 6 av 7 övningar (A–F). 

Övningarna bidrar till att eleverna måste jobba fonologiskt genom att träna på att böja 

orden på olika sätt.  

 

Uppgift  ortografi morfologi fonologi 
A x - x 
B x x x 
C x x x 
D x x x 
E x x x 
F x x x 
G  x - - 
Totalt 7 5 6 

Uppgift  Syntax Synonymer Hyponymer Lexikalt 
fält 

Motsatsord 

A - - - - - 
B - - - - - 
C - - - - - 
D x - - - - 
E x x - - - 
F x - - - - 
G - x - - - 
Totalt 3 2 0 0 0 
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Uppgifternas innehåll (se Tabell 4) behandlar ordens innehållssida genom att syntax 

berörs i 3 av 7 uppgifter (D–F). Uppgifterna innehåller ord som ska byggas på med en 

ändelse eller göras om till en annan form. Synonymer finns med i 2 av 7 uppgifter (E 

och G). Övning E har ord som betyder ungefär samma sak och övning G har bilder som 

man ska sätta ett passande ord under. Hyponymer, lexikala fält och motsatsord 

förekommer inte i någon av uppgifterna likt i analysen av föregående kapitel. 

 

4.2.3 Kapitlets koppling till inlärningsstrategier 

I kapitel 7 repeteras orden fem till sex gånger vilket bidrar till att eleverna har lättare att 

fästa dem i minnet likt strategin om repetition (Eriksson & Tholin 2003:60). Orden syns 

som både grundord och böjs med ändelser i övningarna vilket gör att eleverna får öva på 

stavningen och morfologin flera gånger. Övning G går ut på att man ska sätta rätt ord 

under rätt bild. Som tidigare nämnts i strategierna om ordinlärning lär man sig enklare 

om man får använda flera sinnen. Om man får höra ordet, läsa ordet och se det på en 

bild är chansen större att det fastnar i minnet än om man endast skulle läsa det (Gibbons 

2012:32ff). Det kollektiva minnet upprätthålls genom att man får repetera orden genom 

hela kapitlet med olika strategier som t.ex. övningar med synonymer eller ortografiska 

övningar som gör det enklare för inlärningen (Mattlar 2008:11). Kapitlet kan kopplas 

till teorimetoden om det mentala lexikonet eftersom ordens uppbyggnad står i fokus 

(Levelt 1989:74).  

 

Även i kapitel 7 saknas ordinlärningsstrategier som bygger på teorier om ordinlärning 

för att vi enklare ska befästa ord (Eriksson & Tholin 1997:69ff). Det hade behövts fler 

uppgifter som innehåller synonymer, hyponymer och motsatsord så att eleverna får ett 

sammanhang och lättare kan associera ordet till liknande ord och därmed komma ihåg 

dem (Enström 2004:175). Genom uppgifterna i övning G synliggörs det om eleven har 

memorerat ordet och kan koppla det till bilden. Att koppla ord till bild är en effektiv 

strategi för ordinlärning och läromedlet hade behövt fler liknande övningar. 

 

4.3 Kapitel 16 – ks-ljudet i främmande ord  

Kapitel 16 fokuserar på ks-ljudet i främmande ord där stavningen innehåller ett ”x” och 

”y”. Följande ord behandlas: 

§ exakt, export, expo 

§ explodera, expandera, extrapris 
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§ lyxig, mixa, spexa 

§ frysbox, taxameter, faxa 
 

4.3.1 Kapitlets utformning  

Figur 4 visar kapitel 16 med dess övningar. Efter figuren beskrivs övningarnas fokus 

och utformning. 
 

 
Figur 4. Ur Veckans ord 5 (Redin & Hydén 2003). 

 

Övningarna i kapitel 16 fokuserar på förstavelsens betydelse för orden. I övning A står 

orden uppradade tillsammans med en informationstext om att ”ks-ljud” kan stavas med 

”x”. Övning B tar upp hur ks-ljudet stavas i främmande ord och vad förstavelsen ”ex” 

betyder (Figur 3). Detta är viktigt ur stavnings-, morfologisk- och semantisk synvinkel. 

I övning C ska eleven sätta in rätt ks-ljud som t.ex. ”ex”, ”ix”, ”ax” eller ”ox” (Figur 3). 

Övning D, E och G går ut på att hitta rätt synonym eller förklaring för att kunna skriva 

rätt tillhörande ord (Figur 3). Övning F fokuserar på stavning och ordets form eftersom 

bokstäverna till orden har blandats och eleverna ska plocka ut rätt ord för att bilda orden 

på nytt (Figur 3). Eleverna ska även jämföra ord på latin med svenska motsvarigheter så 

att de kan se likheterna dem emellan.   
 

Kapitlets uppgifter är utformade från styrda uppgifter till mindre styrda ”välj ord som 

passar” och avslutningsvis genom styrda uppgifter igen. Övningarna går från att sätta ut 
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prefix till att skriva hela grundordet vilket kan sammanfattas i att övningarnas fokus 

ligger på ordens form och mindre på innehållssidan. 

 

4.3.2 Övningarnas relation till ordinlärningsteorier 

Tabell 5 och 6 visar vilka av det analyserade kapitlets övningar som berör form 

respektive innehåll. Efter tabellerna följs en beskrivande analys i teorin om det mentala 

lexikonet (se delkapitel 2.2) följt av en analys av uppgifternas relation till teorin om det 

mentala lexikonet och ords form och innehållssida. 

 

Tabell 5. kapitel 16. Formkomponenter i kapitlets uppgifter.1  

 
Uppgift  ortografi morfologi fonologi 
A x x x 
B x x x 
C x - x 
D x x - 
E x - - 
F x x - 
G x - - 

Totalt 7 4 3 

 

Tabell 6, kapitel 16: Innehåll.1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 16 (tabell 5) utgår mer från kategorin innehåll än vad föregående kapitel gör. 

Dock står fortfarande ordens form i fokus i kapitlet. Ortografi finns med i alla 7 

uppgifter (A–G). Detta för att alla uppgifter repeterar ordet och eleverna behöver stava 

det. Morfologi behandlas i 4 av 7 övningar (B–D, F). Övningarna innebär att orden ska 

byggas på en förstavelse eller skrivas i en annan form. Fonologi finns i 3 av 7 övningar 

(A–C). Dessa övningar saknar en förstavelse eller behöver läsas högt för att få en 

Uppgift  Syntax Synonymer Hyponymer Lexikalt 
fält 

Motsatsord 

A - - - x - 
B x - - x - 
C x - - - - 
D x x - - - 
E - x - - - 
F x - - x - 
G - x - - - 

Totalt 4 3 0 3 0 



 

 XXII 

förståelse av hur ordet låter. En beskrivning till hur förstavelsen ”ex” låter (ks-ljudet) 

står med i kapitlet. Ordens form står alltså även här i centrum.  

 

Uppgifternas innehåll berör syntax i 4 av 7 uppgifter (B–D, F, se Tabell 6). I övningarna 

bryts ordet ner och eleven ska sedan skriva rätt ord med hjälp av en förstavelse eller 

skriva ordet i en annan form. Synonymer förekommer i 3 av 7 uppgifter (D–E, G). Här 

står ett liknande ord eller en fras som sedan ska kopplas samman till rätt ord från listan. 

Lexikala fält finns med i 3 av 7 uppgifter (A–B, F) och eftersom kapitlet heter ”ks-

ljudet i främmande ord” är detta något som bör finnas med. Det ges en förklaring i 

övning A att främmande ord stavar ks-ljudet med ett ”x”. Hyponymer och motsatsord 

förekommer inte alls i någon av uppgifterna. Kapitlet innehåller några fler övningar 

gällande ordets innehåll än tidigare analyserade kapitel vilket innebär att de kan kopplas 

till ordinlärningsstrategierna eftersom ordets innehåll fokuserar på vad ordet faktiskt 

betyder medans ordets form fokuserar mer på ordets stavning och uppbyggnad (Field 

2003:17). Strategierna för ordinlärning fokuserar på ordets innehåll genom associationer 

och synonymer. 

 

4.3.3 Kapitlets koppling till inlärningsstrategier 

Ks-ljudet står i fokus och orden repeteras sex gånger i kapitlet vilket innebär att de 

därigenom har lättare att fastna i minnet och bli ihågkomna (Eriksson & Tholin 

2003:60). Både synonymer och beskrivningar till orden gör att eleverna befäster deras 

lexikala innebörd och har lättare för att komma ihåg dem i framtiden likt strategin om 

att befästa ord. I övning B får eleverna ta del av hur ks-ljudet stavas i främmande ord 

samt vilken betydelse förstavelsen ”ex-” har. Övningen kan även hjälpa eleverna att 

avkoda andra ord på ”ex-” än de som finns med i den, vilket betyder att den 

morfologiska kunskapen har en stor betydelse i sammanhanget. Teorin om ordinlärning 

synliggörs därför i dessa övningar (jfr Levelt 1989:258f). Övning C kan kopplas till 

strategin om lexikala fält eftersom ord med ”–ex”-stavning har ett annat ursprung än 

från svenska språket och kan underlätta för elever med svenska som andraspråk. 

Eleverna har andra erfarenheter av språk och bokstaven ”x” är inte lika främmande som 

”å”, ”ä” och ”ö” (Taha 28 oktober 2015). Läromedlet förmedlar alltså ett innehåll som 

ger eleverna en möjlighet att utvecklas och passa för alla parter (Bruun 2013:19ff). 
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Kapitlet innehåller inga bilder (Figur 4) vilket bidrar till att eleverna behöver skapa egna 

minnesbilder för att enklare komma ihåg orden. Här saknas kopplingen till strategin om 

att lära genom bild och text. ”Taxameter” och ”expo” är ord som inte förekommer så 

ofta i en elvaårings vardagsspråk därför kan dessa ord vara svåra att förstå trots 

beskrivning och synonymer.  

 

4.4 Kapitel 20 – Ord som låter lika  

I kapitel 20 går läroboken igenom ord som kan låta lika men stavas olika. I kapitlet 

förklaras det att ordets betydelse är beroende av hur det ska stavas samt hur man kan 

avgöra om ett ord ska stavas med ”å”, ”o”, ”ä” eller ”e” genom att se på ordets 

uppslagsform så som t.ex. ”gå – gått”. Om ordet stavas med ”å” i uppslagsformen har 

det också ett ”å” i böjningsformen. Orden som bearbetas i kapitlet är: 

§ gått, gott, 

§ brått, brott, 

§ kål, kol, 

§ sträck, streck, 

§ fäst, fest, 

§ väcka, vecka 

 

4.4.1 Kapitlets utformning  

Figur 5 visar kapitel 20 med dess övningar. Efter figuren beskrivs övningarnas fokus 

och utformning. 
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Figur 5. Ur Veckans ord 5 (Redin & Hydén 2003).  

 

I övning A redogörs alla 12 ord med en informationstext som tipsar om följande: Ibland 

kan man inte höra hur ett ords uppslagsform stavas, därför måste man lära sig 

stavningen utantill. Ett knep kan vara att tänka i bilder, att associera”. Eleverna får 

information om att orden i kapitlet behöver memoreras genom att tänka sig ordets 

stavning som en bild i minnet (Figur 5). I övning C ska eleverna använda sig av en 

ordbild för att slutföra ordet, som till exempel ”kol”. Därefter ska eleverna fylla i ordet i 

”grill-___” och ”___-svart” för att öva på att ”kol” både kan stå i efterleden (grillkol) 

och i förleden (kolsvart). Det innebär att det både kan fungera som huvudord i 

sammansättningen och som en bestämning till huvudordet. I uppgiften tränar eleverna 

på att bli medvetna om båda funktionerna. Eleverna får även ta del av bilder som är 

kopplade till orden vilket ger en större förståelse för deras betydelse. Detta för att ge 

eleverna kunskap om att ett ord kan ha flera olika betydelser i olika sammanhang (Figur 

5). I övning D ska eleverna sätta in rätt form av ordet i övningen ”Vi har ___ två mil” 

genom att utgå från dess uppslagsform ”att gå” (Figur 5). Därefter får eleverna i uppgift 

E fylla i de ord som saknas i en mening: ”Sov___ och hon har redan ___ sin väg” 

utifrån uppslagsformerna ”gått – gott”.   
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Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att övningarnas utformning i detta kapitel är styrda 

eftersom man inte får välja fritt från de 12 behandlade ord utan får valmöjligheten att 

välja ett av de två ord som låter lika. 

 

4.4.2 Övningarnas relation till ordinlärningsteorier 

Tabell 7 och 8 visar formkomponenter och innehåll som synliggörs i kapitlet. Efter 

tabellerna följs en beskrivande analys i teorin om det mentala lexikonet (se delkapitel 

2.2) och slutligen en analys av uppgifternas relation till teorin om det mentala lexikonet, 

ords form och innehållssida. 

 

Tabell 7. Kapitel 20. Formkomponenter i kapitlets uppgifter.1 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 8, kapitel 20: Innehåll.1 

Uppgift  Syntax Synonymer Hyponymer Lexikalt 
fält 

Motsatsord 

A x - x x - 
B - - - x - 
C x x x - - 
D x x - - - 
E x x x - - 
Totalt 4 3 3 3 0 

 

Av tabell 7 och 8 framgår att kapitel 20 fokuserar mer på ordens innehåll än tidigare 

kapitel, men formen synliggörs fortfarande mest. Ortografi finns med i 4 av 5 uppgifter 

(A, C–E) eftersom dessa övningar innebär att eleverna ska stava orden ett flertal gånger. 

Övning B innehåller inte morfologi eftersom övningen endast vill ha svar på en fråga 

och inte är ute efter ett specifikt ord. Morfologi berörs i 4 av 5 övningar (A–B, D–E). 

Övningarna syftar på hur orden bildas och böjs. Fonologi förekommer också i 4 av 5 

övningar (A–C, E) eftersom dessa övningar fokuserar på hur ordet låter och om det ska 

Uppgift  ortografi morfologi fonologi 
A x x x 
B - x x 
C x - x 
D x x - 
E x x x 

Totalt 4 4 4 
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stavas med exempelvis ä eller e. Detta kapitel heter ”Ord som låter lika” och fokus 

ligger i att byta ut en bokstav och få ett helt nytt ord t.ex. ”gått” och ”gott”.  

 

Ordens form har en stor betydelse i detta kapitel och uppgifterna innehåller mest form 

och mindre innehåll (Tabell 8). Syntax finns med i 4 av 5 uppgifter (A, C–E) eftersom 

uppgifterna visar hur orden ser ut i fraser och hur de kan användas i sammansatta ord. 

Övningarna bryter ner orden och ska sedan skrivas om i annan form eller byggas på 

med ett annat ord. Synonymer förekommer i 3 av 5 uppgifter (C–E). Dessa uppgifter 

har bilder, förklaringar eller sammanhang där ordet ska sättas in vilket får med många 

av ordinlärningsstrategierna och de teorier om ordinlärning som vi tidigare nämnt. 

Hyponymer finns med i 3 av 5 uppgifter (A, C, E). Övningarna ger associationer så att 

eleverna kan placera orden i ett specifikt fack i hjärnan eller bilder som visar skillnaden 

på de annars mycket lika orden, t.ex. ”grill-kol” och ”kol-svart”. Lexikala fält och 

motsatsord förekommer inte alls. Synonymer och hyponymer förekommer i 6 övningar 

vilket bidrar till ökad ordförståelse enligt de strategier om ordinlärning vi tidigare 

nämnt. 

 

4.4.3 Kapitlets koppling till inlärningsstrategier 

Orden repeteras i hela kapitlet och eleverna får se i vilka sammansättningar man kan 

använda dem och hur man kan utgå ifrån uppslagsformen för att stava ordet i en mening 

samt hur man kan skilja på orden genom att förstå meningens innebörd (Figur 5). 

Kapitlets upplägg och innehåll överensstämmer med strategin om hur man befäster 

orden genom att se dem i olika sammanhang (Enström 2004:175) och genom detta får 

eleverna en större förståelse för ordens innebörd. Teorin om lagring av ord synliggörs i 

detta kapitel eftersom den produktiva inlärningen är viktig för att behärska språkets 

grammatiska former (Enström 2004:176ff). I och med att orden låter lika är det lätt att 

blanda ihop dem och därför måste eleverna vara medvetna om stavningen och den 

receptiva kunskapen blir mindre betydande (2004:176ff). 

 

4.5 Kapitel 22 – ä-ljudet med e eller ä?  

Kapitel 22 fokuserar på både ordets stavning och på dess betydelse. När man stavar är 

det vanligt att man blandar ihop ord som låter lika och därmed stavar fel. Orden som 

behandlas i kapitlet är följande: 

§ ensam, enkel, endast, 
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§ enda, ända, ännu, 

§ ändå, förrän, 

§ verkstad, tillverka, 

§ hantverk, tandvärk. 

 

Orden ovan är svårstavade för många eftersom de uttalas med ett ä-ljud. Ett typiskt 

exempel är ”enda” och ”ända”. Att gå igenom dessa ord i skolan och förklara 

skillnaderna är viktigt för elevernas förståelse och elever med svenska som andraspråk 

har särskilt svårt för denna typ av ord som låter likadant men stavas olika och har olika 

innebörd (Tornberg 2009:127ff). 

 

4.5.1 Kapitlets utformning  

Figur 6 visar kapitel 22 med dess övningar. Efter figuren beskrivs övningarnas fokus 

och utformning. 

 

Figur 6. Ur Veckans ord 5 (Redin & Hydén 2003).  

 

Övningarna i kapitel 22 handlar om ä-ljudet med ”e” eller ”ä”. I övning A får eleverna 

information om hur man kan skilja på orden ”en” eller ”än” och ”värk” eller ”verk”. 

Genom att associera ä-ljudet ”e” som ett räkneord kan man skilja det från ä-ljudet med 

stavningen ”ä”. Om ordet ”värk” eller ”verk” stavas med ”ä” associeras det till smärta 

och ”e” till att man gör något, ”att verka” (se figur 6). I övning B ska eleverna skriva de 
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ord från listan som associeras med ett speciellt räkneord (Figur 6). I uppgift C ska man 

välja bland orden 1 till 5 och sedan skriva det ord som saknas i meningen ”Han var 

____ hemma” (Figur 6). Övning D går ut på att eleverna får träna på morfologi genom 

att skriva samman ord i t.ex. ”förr + än ___”. Detta bidrar till förståelse för ordets 

betydelse i sammansättningen (Figur 6). Övning E innehåller meningar med tomma 

rutor där rätt ord ska placeras i rätt fält, och övning F består av ett korsord med en 

förklaring där rätt ord ska skrivas i rätt ruta. I övning G ska eleverna slutligen skriva rätt 

ord under rätt bild men alla ord är inte kopplade till bilder eftersom vissa är svårare att 

identifiera via bilder (Figur 6). 

 

Övningarna i kapitel 22 är utformade från styrda uppgifter till mindre styrda uppgifter, 

till mer styrda och till sist mindre styrda igen. I mitten förekommer en övning där man 

ska sätta suffix och prefix till grundordet. 

 

4.5.2 Övningarnas relation till ordinlärningsteorier 

Tabell 9 och 10 innehåller information om det analyserade kapitlets övningar och visar 

hur de förhåller sig till form respektive innehåll. Därefter följs en beskrivande analys (se 

delkapitel 2.2) av uppgifternas relation till teorin om det mentala lexikonet och ords 

form och innehållssida. 

 

Tabell 9. Kapitel 22. Formkomponenter i kapitlets uppgifter.1 

 
Uppgift  ortografi morfologi fonologi 
A x x x 
B x - x 
C x - x 
D x x x 
E x - x 
F x - x 
G x - - 

Totalt 7 2 6 

 
Tabell 10, kapitel 22: Innehåll.1 

Uppgift  Syntax Synonymer Hyponymer Lexikalt 
fält 

Motsatsord 

A - - - - - 
B x - - - - 
C x x - - - 
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Utifrån tabell 9 kan vi utläsa att övningarna är mer fokuserade på ordens form än på 

deras innehåll. Ortografi finns med i alla 7 övningar (A–G). Morfologi finns endast med 

i 2 av 7 övningar (A och D). I endast uppgift A och D påvisas hur orden bildats och böjs 

och i de andra uppgifterna ska orden skrivas i den form de står i. Fonologi kan tänkas 

finna med i 6 av 7 övningar (A–F). Dessa övningar kräver att eleverna ljudar ordet för 

att klara uppgifterna.  

 

Uppgifternas och ordens innehåll (Tabell 10) visar att syntax finns med i 4 av 7 

uppgifter (B–E). Övningarna kräver att man kan sätta samman ord till fraser. 

Synonymer förekommer i 3 av 7 övningar (C, F–G). Bilder, synonymer och 

sammanhang kopplas med orden, vilket bidrar till en bredare förståelse för orden. 

Hyponymer, lexikala fält och motsatsord förekommer inte i någon av övningarna i 

kapitel 22. Ordens form är i fokus men de få övningar som innehåller synonymer ger 

eleverna en förståelse för vad ordet faktiskt betyder (Field 2003:17). 

 

4.5.3 Kapitlets koppling till inlärningsstrategier 

Minnet stimuleras mycket i kapitlet eftersom orden repeteras sju gånger. Strategin om 

repetition kan tänkas finnas i kapitlet vilket också bidrar till att orden fastnar enklare i 

minnet (Eriksson & Tholin 2003:60). Övning C, E och F överensstämmer med strategin 

om hur man befäster orden genom att se dem i olika sammanhang. Övning D ger 

elverna möjlighet att tränar på den morfologiska medvetenheten. För att arbeta 

fonologiskt krävs det att eleverna upprepar orden muntligt. Det kan vara bra att göra det 

även för att få höra att orden ”värk” och ”verk” uttalas likadant men har olika betydelse 

beroende på stavningen. Den produktiva kunskapen som lagringsstrategi är alltså av 

betydelse för inlärningen av ord som låter lika (Enström 2004:176ff). Teorimodellen om 

det mentala lexikonet som Levelt (1898:258ff) presenterar synliggörs i kapitlet eftersom 

orden lagras i den lexikala enheten i hjärnan. Eleverna måste alltså upprätthålla ett 

kollektivt minne (Mattlar 2008:11f) för vidare användning av orden vilket läromedlet 

hjälper dem med.  

 

D x - - - - 
E x - - - - 
F - x - - - 
G - x - - - 
Totalt 4 3 0 0 0 
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4.6 Kapitel 27 – s-ljudet med c, z, zz eller ps 

Kapitel 27 innehåller tolv ord med fokus på s-ljudets olika former. Kapitlet handlar om 

ord där s-ljudet kan stavas på olika sätt så som, ”c”, ”z”, ”zz” eller ”ps”. Följande ord 

behandlas i kapitlet: 

§ medicin, 

§ cigarr, 

§ procent, 

§ recept, 

§ citrusfrukt, 

§ cirkel, 

§ cirkustält, 

§ zon, jazzmusik, pizza, 

§ psalmbok, psykolog. 
 

4.6.1 Kapitlets utformning  

Figur 7 visar kapitel 27 med dess övningar. Efter figuren beskrivs övningarnas fokus 

och utformning. 
 

 
Figur 7. Ur Veckans ord 5 (Redin & Hydén 2003).  
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I kapitel 27 ska eleverna få en större förståelse för att s-ljud låter likadant men stavas 

olika beroende på ordet. I det här kapitlet krävs det att läraren går igenom de olika orden 

och deras fonologiska innehåll för att eleverna ska förstå uppgiften. Det är även något 

som läromdelsförfattarna påpekar i bokens inledning. I uppgift A står de 12 orden 

uppradade tillsammans med en informationstext. I uppgift B ska eleverna skriva ett ord 

där s-ljudet stavas med ett ”c”, ”z” eller ”ps”. I uppgift C ska eleverna repetera de tolv 

orden. Eleverna får se ursprungsordet på latin, italienska eller grekiska och de ska sedan 

skriva in motsvarande ord på svenska under det. Att lära sig ordens ursprung och deras 

latinska stavning kan bli överväldigande för eleverna att ta in vid ett och samma tillfälle. 

I uppgift D ska eleverna ta hjälp av luftballonger för att lösa uppgiften. Ballongerna 

innehåller bokstäver som är kopplade till uppgiftens siffror och tillsammans ska de bilda 

ett ord. Det finns även en förklaring till orden så att det blir enklare att se om man har 

fått fram rätt ord. Ballongerna innehåller en bokstav och ett tal och med hjälp av det ska 

eleverna få fram vilket ord som passar till frågan. I övning E får eleverna bara en ledtråd 

till orden och det är genom synonymer (se Figur 7) som är en av strategierna för 

ordinlärning.   

 

Övningarna i kapitel 7 är styrt utformade eftersom texten ger kommandon ”skriv rätt 

ord”. Övningarna går från att ha fokus på prefix till att skriva hela grundordet. 

Slutsatsen är att övningarnas utformning har mer fokus på ordens innehåll än ordens 

form eftersom många ord kan vara främmande för elever genom att de ingår i andra 

lexikala fält. 

 

4.6.2 Övningarnas relation till ordinlärningsteorier 

Tabell 11 och 12 visar en överblick av de analyserade kapitlets övningar med fokus på 

form respektive innehåll. Därefter följer en beskrivande analys av uppgifternas relation 

till teorin om det mentala lexikonet och ords form och innehållssida. 

 

Tabell 11. Kapitel 27. Formkomponenter i kapitlets uppgifter.1 

 
 

 

 

 

Uppgift  ortografi morfologi fonologi 
A x x x 
B x - x 
C x x x 
D x - - 
E x - - 
Totalt 5 2 3 
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Tabell 12, kapitel 27: Innehåll.1 
Uppgift  Syntax Synonymer Hyponymer Lexikalt 

fält 
Motsatsord 

A - - x x - 
B x - x x - 
C - - x x - 
D - x x x - 
E - x - - - 

Totalt 1 2 4 4 0 
 

Tabellen 11 visar att övningarna innehåller mer samband till ordets innehåll än 

föregående kapitel. Tabellen visar även att form är i fokus i större utsträckning än 

innehåll eftersom ortografi finns med i alla 5 uppgifter (A–E). Orden upprepas och 

behöver stavas i alla övningar. Morfologi finns enbart med i 2 av 5 uppgifter (A och C). 

I dessa uppgifter får eleverna veta hur ordet är uppbyggt och hur det böjs. Fonologi 

finns med i 3 av 5 uppgifter (A–C) och dessa 3 uppgifter kräver att orden fonologiskt 

blir ljudade för att veta hur det ska uttalas eftersom stavning med ”c”, ”z”, ”zz” och ”ps” 

kan vara svårt för eleverna att förstå.  

  

Tabell 12 visar att övningarna berör innehåll så som syntax i endast 1 av 5 övningar, det 

vill säga att eleverna ska utgår från en bokstav och sedan skriva ett ord (B). Här ska 

eleverna utgå från en bokstav och sedan skriva ett ord. Synonymer finns med i 2 av 5 

uppgifter (D–E). Dessa uppgifter har associationer och liknande ord som sedan ska 

paras ihop med det rätta ordet från kapitlets lista. Hyponymer finns med i 4 av 5 

uppgifter (A–D). Övningarna har utformats enligt kategorier av ord för att eleverna 

enklare ska få en förståelse för vad ordet handlar om och  detta kan kopplas till 

ordinlärningsstrategin som handlar om att vi kategoriserar ord som t.ex. doktor med 

kategorin sjukhus. Lexikala fält finns med i 4 av 5 uppgifter (A–D) eftersom orden i 

kapitlet har ett annat ursprung än det svenska språket. Motsatsord förekommer inte alls i 

detta kapitel. 

 

4.6.3 Kapitlets koppling till inlärningsstrategier 

Levelts (1989:259ff) teorimodell om ordförståelse som bl.a. ortografi synliggörs i 

kapitel 27 och det är därför viktigt för läraren att läsa upp orden så att eleverna hör att s-

ljudet kan stavas på olika sätt. Upprepning av orden sker vid fyra tillfällen i kapitlet 
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vilket handlar om strategin om repetition (Eriksson & Tholin 2003:60). Övningarna 

handlar om att ordinlärningen behöver ske i förhållandet mellan fonologisk och 

ortografisk kunskap. Därför behöver eleverna möta orden ett flertal gånger för att 

enklare befästa dem (Bruun 2013:20. Kapitlet innehåller fler bilder än övriga kapitel 

vilket underlättar inlärningen av ord.  

 

Analysen visar att kapitel 27 behandlar innehåll i större utsträckning än tidigare kapitel 

eftersom hyponymer finns med i många av uppgifterna. Detta bidrar till en större 

förståelse hos eleverna enligt tidigare forskning om teorier och strategier om 

ordinlärning (Eriksson & Tholin 1997:69ff). 

 

4.7 Kapitel 30 – Luriga ord  

Kapitel 30 är det sista i läroboken och det innehåller luriga ord. Orden som behandlas i 

kapitlet är ord som oftast stavas fel som t.ex. ”hade” med dubbeltecknat ”d”. Följande 

ord förekommer i kapitlet: 

§ hade, 

§ fastna, 

§ förresten, 

§ åtminstone, 

§ honom, 

§ allvar, villkor, 

§ visste, 

§ äntligen, egentligen, 

§ cykel. 
 

4.7.1 Kapitlets utformning  

Figur 8 visar kapitel 30 med dess övningar. Efter figuren beskrivs övningarnas fokus 

och utformning. 
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Figur 8. Ur Veckans ord 5 (Redin & Hydén 2003).  

 

Kapitel 30 skiljer sig när det gäller dess upplägg till skillnad från övriga kapitel. I 

kapitlet finns det en förklaring till att varje ord stavas på ett visst sätt som t.ex. att ”en 

del av ordet har sitt ursprung i ett annat språk så som cykel som kommer från det 

latinska bicyclus”. Eleven får ta del av ordet i en språkhistorisk kontext kopplat till 

ursprungsordet, vilket kan innebära att eleverna får större förståelse för orden. Varje ord 

har fyra till fem övningar som kan innebära att man t.ex. ska ” böja ordet rätt utifrån 

meningens innebörd”. Dessa övningar överensstämmer med teorierna om att lära sig 

ordet i ett sammanhang och få förståelse genom det. Genom träning på att böja orden 

får eleverna även befästa den morfologiska kunskapen om dem (Figur 8). 

 

I kapitlet ges det en lexikal förklaring till varje ord vilket bidrar till en förkunskap när 

eleverna sedan ska lära in orden och se dem i olika sammanhang. Eleverna får även lära 

sig att hitta synonymer vilket kan kopplas till strategin för att befästa ord (Eriksson & 

Tholin 1997:69ff). Genom att skriva ordet två till fem gånger ökar chanserna för att 

eleverna ska komma ihåg stavningen i minnet, och de har större möjlighet att komma 

ihåg stavningen när läromedlet förklarar att ordet är ”lurigt”. Dessa uppgifter kan 

kopplas till strategin om repetition (Eriksson & Tholin (2003:60). ” 

 

Kapitel 30 som också är det sista kapitlet i läromedlet, har en helt annan utformning än 

tidigare kapitel. I kapitlet har de 11 utvalda orden varsin uppgift med olika delar 
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förutom 2 ord som delar uppgift med ett annat ord. Uppgifternas utformning är styrda 

och det finns inte så många ord att välja mellan i uppgifterna. Orden ska placeras i ett 

sammanhang och skrivs bara som grundord eller med en avledningsändelse t.ex ”idag 

fastnade” och ”har fastnat”. Sammanfattningsvis ser man att kapitel 30 är det sista 

kapitlet som behandlas då det skiljer sig starkt från övriga kapitel.  

 

4.7.2 Övningarnas relation till ordinlärningsteorier 

I tabell 13 och 14 visas vilka av det analyserade kapitlets övningar som berör form 

respektive innehåll. Därefter följs av en beskrivande analys i teorin om det mentala 

lexikonet (se delkapitel 2.2). Slutligen beskrivs uppgifternas relation till teorin om det 

ords form och innehållssida. 

 

Tabell 13. Kapitel 30. Formkomponenter i kapitlets uppgifter.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14, kapitel 30: Innehåll.1 

 
Uppgift  Syntax Synonymer Hyponymer Lexikalt 

fält 
Motsatsord 

hade 
fastna 
förresten  
åtminstone 
honom 
allvar/villkor 
visste 
äntligen/egentligen 
cykel 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Totalt 8 8 8 8 8 
 

Kapitel 30 (tabell 13) har ett annorlunda upplägg och går igenom 11 ord som i sin tur 

har en uppgift och en förklaring av vad ordet kommer ifrån, dess uppslagsform, hur det 

låter och är satt i ett sammanhang. Därför kan både ortografi, morfologi och fonologi 

kopplas till alla 11 ord och uppgifter i kapitel 30.  

Uppgift  ortografi morfologi fonologi 
hade 
fastna 
förresten  
åtminstone 
honom 
allvar/villkor 
visste 
äntligen/egentligen 
cykel 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Totalt 8 8 8 
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I tabell 14 synliggörs att syntax, synonymer, hyponymer och lexikala fält kopplas 

samman och finns med i endast en övning. Det enda som inte finns med är motsatsord. 

Detta kapitel berör innehållet gällande ordinlärningsstrategier och teorier om 

ordinlärning så som synonymer, associationer, lagring av ord och hur orden enklare kan 

befästas i det mentala lexikonet (Levelt 1989:74). Det som saknas är dock koppling 

mellan bild och ord. De bilder som finns med i kapitlet hör inte ihop med uppgifterna 

eller vad orden betyder (Gibbons 2012:32ff).  

 

4.7.3 Kapitlets koppling till inlärningsstrategier 

Kapitlets struktur kan relateras till Levelts (1989:259ff) teorimodell om 

syntaxinformation eftersom man måste kunna ordets syntax för att kunna placera det i 

en mening. Levelt (1989:74) framhäver att vi lagrar information om ords form, det vill 

säga genom ortografi, fonologi och morfologi samt genom ords innehåll så som syntax 

och innebörd. Detta görs med hjälp av en lexikal enhet i hjärnan. Ordinlärning handlar 

också om att lära sig nya ord med hjälp av synonymer och motsatsord (Field 2003:17). 

En strategi är även att kunna associera kring ordet menar Eriksson och Tholin 

(1997:69ff). Enström (2004:169ff) menar att man genom den receptiva kunskapen kan 

gissa sig fram till ett ords betydelse i stället för att kunna den exakta innebörden. Orden 

kan vid ett senare tillfälle överföras till den produktiva kunskapen om man använder sig 

av orden vid flera tillfällen (Enström 2004:169ff).  

 

5 Sammanfattande diskussion 
Nedan följer en sammanfattning av analysen (5.1) och slutsatser av analysen (5.2). 

Därefter följer en diskussion om didaktiska implikationer (5.3) samt diskussion om 

koppling till forskningssläge (5.4) och slutligen förslag på vidare forskning (5.5).  

 

5.1 Sammanfattning av analys 

De sex första kapitel som analyserats i Veckans ord 5 fokuserar på ord som låter eller 

stavas lika eller ord som dubbeltecknas likadant, så som ord med x eller dubbeltecknat 

m eller e/ä-stavning. Det sjunde och sista analyserade kapitlet innehåller ord som elever 

ofta brukar stava fel på som t.ex. ”hade”. Den strategi som förekommer flest gånger i de 

analyserade kapitlen i Veckans ord 5 är repetition vilket också bidrar till att ordet befästs 
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lättare i minnet. Orden upprepas i varje kapitel två till sex gånger så att eleverna får 

möta samma ord vid flera tillfällen och därmed lättare kan komma ihåg dem.  

 

I endast tre av sju analyserade kapitel förekommer en uppgift där tre bilder ska kopplas 

till ord och i resterande kapitel förekommer en till två bilder som illustrerar texten. De 

tre kapitel som innehåller ordbilder kan kopplas till teorin om hur man enklare befäster 

ord genom att relatera dem till bilder. 

 

Morfologiska kunskaper övas i alla kapitel eftersom ordens uppbyggnad står i fokus, 

dvs. hur de böjs och bildas samt hur deras grammatiska funktion ser ut. För att eleverna 

ska få fonologiska kunskaper måste dock läraren finnas till hands eftersom det är svårt 

för elever att veta hur orden uttalas eller vad de betyder om de aldrig har hört orden 

innan.  De ortografiska kunskaperna om ord tränas genom att orden repeteras så att 

skriftbilden befästs. Synonymövningar finns genomgående i alla kapitel vilket man kan 

koppla till teorin om strategier för att befästa ord. Genom att koppla orden till 

synonymer får eleverna en förståelse för deras innebörd och har enklare att komma ihåg 

orden i framtiden.  

 

Alla kapitel i läromedlet har uppgifter som är utformade på i princip samma sätt. 

Uppgifternas utformning går från mer styrda uppgifter till allt mindre styrda uppgifter 

likt ”skriv 3 ord” till ”välj ord som passar”. I de olika kapitlen ska eleverna ofta utgå 

från grundordet och skriva in rätt suffix och prefix eller utgå från hela ordet och bryta 

ner det till grundordet. Uppgifterna är också utformade från att ha ordens form i fokus 

till att inrikta sig på ordens innehåll i slutet av kapitlet.  

 

5.2 Slutsatser av analys 

Läromedlet Veckans ord 5 används inte enbart för elever i svenska som andraspråk utan 

också för elever med svenska som modersmål. Läromedlet innehåller vissa ord som kan 

vara svåra för eleverna så som ”pastill” och ”faxa”. Likaså innehåller läromedlet en del 

jämförelser med latinska ord och ord med annat ursprung. Läroboksförfattarna skriver i 

inledningen till läromedlet att orden är vardagliga ord som ska vara rimliga för en 

femteklassare (Redin & Hydén 2003).  
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Läromedlet Veckans ord 5 kan kopplas till teorierna om vad man behöver kunna om ett 

ord. För att befästa nya ord behöver man de fem kunskaperna om ord vilka är de 

lexikala/semantiska, syntaktiska, morfologiska och fonologiska samt ortografiska 

kunskaperna (jfr Levelt 1989:258ff). Olika metoder aktiverar olika ingångar till ordet 

vilket bidrar till förståelse. Uppgifternas upplägg i läromedlet överensstämmer med 

aktiveringen av olika ingångar till ordet när det gäller stavnings-, förstavelse-, ändelser- 

och böjningsformer, d.v.s. morfologi (Levelt 1989:258ff). Ortografisk kunskap övas i 

alla kapitel eftersom skriftbilden står i fokus som t.ex. i kapitel 27 där man tränar på 

vokalljud som har samma uttal men som skiljer sig åt i skrift.  

 

Många kapitel i läromedlet tränar på syntaktiska kunskaper eftersom eleverna ska böja 

orden och placera dem i meningar med rätt grammatisk form (Abrahamsson & Bergman 

2006:15). Syntaktisk kunskap kan även vara att sätta orden i ett sammanhang vilket 

läromedlet övar. På så vis får eleverna en större förståelse för hur varje ord är uppbyggt 

och hur grundordet ser ut. Den fonologiska kunskapen är viktig för elever med svenska 

som andraspråk eftersom uttal, betoning och melodi i språk och ord är betydande för att 

eleverna ska kunna förmedla orden (Abrahamsson & Bergman 2006:15ff). Som tidigare 

nämnts kan det vara svårt att uttala ett ord om man aldrig hört det förut utan enbart sett 

det på papper. Läraren behöver gå igenom orden muntligt och läsa dem högt för att 

eleverna ska förstå dem lättare. Läroboken uppfyller alltså inte just denna teori om inte 

läraren själv använder läromedlet på detta sätt (Abrahamsson & Bergman 2006:15). 

Läromedlet övar den semantiska kunskapen som omfattar inlärningen av begrepp som 

sedan kan lagras i långtidsminnet. Den lexikala kunskapen är kopplad till det produktiva 

och receptiva vilket läromedlet innehåller. Vissa övningar kräver inte att man ska kunna 

ordens exakta betydelse medan andra övningar har större krav på språkbrukarens 

ordförståelse (Enström 2004:175). 

 

Utifrån våra analyser av innehåll och form kan vi dra slutsatsen att strategier om visuell 

ordinlärning synliggörs i läromedlet genom att uppgifter med tillhörande bilder finns. 

Forskning om ordinlärningsstrategier (Gibbons 2012:32ff) visar att det borde vara mer 

bilder kopplade till orden för att eleverna ska få en bättre förståelse. Bilder hjälper 

eleverna att komma ihåg ordens innebörd eftersom vi bygger upp inre bilder i hjärnan. 

Genom att ha fler övningar där orden sätts in i meningar bidrar till att eleverna får öva 

på deras syntaktiska och semantiska kontext. Läromedlet har en tonvikt på stavning och 
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morfologi som är viktigt men det är inte av störst betydelse för elever i svenska som 

andraspråk. Läroboken innehållen en del övningar som synliggör synonymer och 

hyponymer. I endast 4 uppgifter av de analyserade kapitlen finns lexikal förmåga med 

och motsatsord finns det inga över huvud taget. Slutsatsen av analysen är alltså att form 

kommer före innehåll i uppgifterna vilket gör det svårare för elever med svenska som 

andraspråk eftersom de lär sig enklare genom att läsa sig ordets betydelse innan man går 

in på grammatiken (Taha 28 oktober 2015). 

 

5.3 Didaktiska implikationer 

Läromedlet Veckans ord 5 är uppbyggt kapitelvis och tanken är att man ska arbeta med 

ett kapitel under en veckas tid. Detta innebär att orden repeteras under hela veckan 

vilket gör att eleverna får höra orden vid flera lektionstillfällen och därmed 

förhoppningsvis minns dem bättre. Enström (2004:176ff) menar att på så vis överförs 

kunskaperna från det receptiva ordförrådet till det produktiva och eleverna kan då 

använda sig av ordet i en större utsträckning.   

 

Svagheterna i läromedlets uppgifter ligger i att vissa strategier borde förekomma oftare 

för en bättre inlärning, och den strategi vi främst framhåller är kopplingen mellan text 

och bild eftersom det är viktigt för en effektiv inlärning (Gibbons 2012:32ff). Koppling 

mellan ord och bild har påvisats vara en av den bästa strategierna för att lära sig nya ord 

eftersom man lättare kan relatera orden när de finns som bilder i minnet.  

 

En annan svaghet är att vi undersöker ordinlärning för svenska som andraspråkselever 

men gör analyser av ett läromedel för svenska inlärare. Dock har läromedlet använts i 

svenska som andraspråks-undervisning eftersom det syftar till ordinlärning vilket är en 

viktig punkt för elever i svenska som andraspråk.  

 

Att analyserna görs på endast ett läromedel minskar möjligheterna att dra generella 

slutsatser som är giltiga för alla läromedel om ordinlärning, däremot kan vi dra 

slutsatsen att detta läromedel bidrar till en viss del till ett ökat ordförråd. Ytterligare 

repetition vid ett senare tillfälle hade varit bra för att se om orden har befästs i minnet.  

 

En av styrkorna är att materialet använder sig av många ordinlärningsstrategier som vi 

tidigare nämnt vilket bidrar till att elevernas ordinlärning förbättras. Fler styrkor i 
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materialet är att varje kapitel endast fokuserar på 12 ord vilket ger eleverna en chans att 

verkligen lära sig orden och få dem att fästa i minnet. Varje kapitel bearbetar orden i 

olika slags övningar med både form och innehåll.  

 

Enligt analysen kan vi dra slutsatsen att läromedlet använder sig av främst form som det 

största redskapet för ordinlärning. I huvudsak är det ortografi, morfologi och fonologi 

som står i fokus. Genom att eleverna lär sig hur ordet är uppbyggt och hur ordet låter 

fonetiskt kan de också lättare fästa ordet i minnet. Efter dessa tre följer syntax som 

också finns med i många av uppgifterna i de analyserade kapitlen. Enligt tidigare 

forskning om strategier påstås det dock att elever lär sig bäst genom att se ordet i ett 

sammanhang genom exempelvis synonymer eller motsatsord. Det borde kanske alltså 

finnas fler uppgifter som fokuserar mer på innehåll än enbart form. Stavning är viktigt 

men inte viktigare än att eleverna vet vad ordet betyder. Svenska som andraspråkselever 

i synnerhet behöver ordkunskapen också, inte bara ortografiskt kunna stava ordet. 

 

Ortografi finns med i alla övningar utom i ett av de sju analyserade kapitlen. Alltså är 

ortografi det som ligger i fokus i detta läromedel om ordinlärning. Efter ortografi 

kommer fonologi som finns med i 40 av 45 övningar av de analyserade kapitlen 

Morfologi finns med i 27 av 45 övningar och syntax i 27 av 45 övningar. Alltså har 

formen en stor betydelse i läromedlets förmedling att lära eleverna ord. Vidare till 

innehållet så finns det 15 av 45 övningar som innehåller synonymer, 16 som innehåller 

hyponymer och 13 med lexikal förmåga. Motsatsord förekommer inte som tidigare 

nämnts. 

 

5.4 Diskussion om koppling till forskningsläge 

Tidigare forskning om läromedel relaterat till vår analys kan kopplas samman genom att 

läromedlet sprider kunskaper om ord (Mattlar 2008:20) och genom att använda 

läromedlet kan man planera undervisningen och ha läroboken som en referens (Wikman 

2004:82ff). Att använda läromedlet i undervisningen ger också ett samverkansstöd och 

disciplinering i undervisningen (Englund 1999). Alltså kan denna studien synliggöras i 

den tidigare forskningen om läromedel som vi valt ut.  

 

Enström (2004:171) menar att ordinlärning är en central del för en svenska som 

andraspråkselev. I analysen av läromedlet Veckans ord 5 synliggörs det att just 
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ordinlärning är den centrala delen vilket bidrar till svenska som andraspråkselevernas 

inlärning av svenska språket. Även Gibbons (2010:17) påstår att få ord och begrepp 

förklarade bidrar till utveckling av sitt andraspråk. Dock har läromedlet få förklaringar 

men inledningsvis står det att läraren bör förklara varje ord innan påbörjat arbete av 

områdena. Elever som har kommit olika långt i sitt förstaspråk påverkas även i sin 

inlärning av andraspråk (Cerú 1994:36). Detta gör läromedlet komplext eftersom det är 

gjort för just årskurs 5 och det är inte helt säkert att alla elever ligger på samma nivå 

kunskapsmässigt. Bergman (2000) menar att svenska som andraspråkselever bör 

utveckla sitt förstaspråk innan de bygger vidare på sitt andraspråk vilket gör att 

läromedlet som inte är utformat för just svenska som andraspråkselever kan vara för 

svårt.  

 

Läromedlet Veckans ord 5 fokuserar mycket på just ordens form och de grammatiska 

grenarna morfologi och otrografi. Alltså kan läromedlet vara på en för hög nivå 

eftersom en andraspråksinlärare behöver ha ordens innehåll som den centrala delen. Ord 

och fraser behöver finnas i en andraspåkselevs vokabulär (Tornberg 2009:59) och det 

synliggörs i läromedlet eftersom alla 30 kapitel går igenom 12 ord vilket ska bidra till 

ett större ordförråd. Enström & Holmegaard (1994:187f) menar att det är av stor 

betydelse för en andraspåkselev att kunna koppla ett ord till sin betydelsegrupp. 

Läromedlets uppgifter är delvis utformade efter ordinlärningsstrategin att kunna hitta 

synonymer eller hyponymer av ordet. Att kunna associera ordet med andra liknande ord 

är alltså av betydelse för att vidga andraspråkselevernas ordförråd. 

 

Forskning om läromedel i svenska som andraspråk (Bruun 2013:19) säger att bilder och 

grafik är en viktig del och i läromedlet finns några uppgifter utformade efter att koppla 

ord till bild. Dock var uppgifterna begränsade och berörde endast 3 av 12 ord. Det hade 

alltså behövts fler liknande uppgifter för att underlätta kunskapsinhämtningen hos 

andraspråkseleverna. Läromedel i svenska som andraspråk spelar en betydande roll 

(Hyltenstam & Lindberg 2004:14) vilket gör att det behövs fler läromedel som är 

inriktade just på ordinlärning till svenska som andraspråkselever. Vår studie visar att det 

också finns en forskningslucka om just läromedel i svenska som andraspråk vilket gör 

vår analys relevant för ämnet.  
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5.5 Vidare forskning 

I dagens samhälle ökar antalet elever med annat modersmål än svenska och skolorna har 

ännu inte fått specifika ordförrådsutvecklande läromedel för dessa elever (Mattlar 

2008:19f). Detta bidrar till att undervisningen stannar av eller blir försvårad för både 

lärare och elever eftersom det saknas material för att undervisningen ska möta eleverna 

på deras nivå. Det behövs fler och bättre läromedel som är anpassade till elevernas 

förmågor och tidigare erfarenheter. Läromedel bör också innehålla bilder så att eleverna 

lättare kan koppla ord till bild och därmed få en tydlig förklaring om ordet. Som tidigare 

nämnts är vi alla olika och lär oss på olika vis, alltså behövs många olika strategier för 

att eleverna ska kunna hitta den som passar dem bäst. Ett uppslag till vidare forskning 

skulle vara att göra en kvalitativ undersökning ute på skolorna och intervjua elever med 

svenska som andraspråk om hur de ser på sin ordförståelse, hur de lär sig bäst och hur 

de helst hade velat arbeta med ord i skolan. 
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