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Abstract 

Research has been done on how social and cultural differences affect spoken language within 

different social and cultural groups. Research has shown that variables such as gender, level of 

education, and place of residence can affect language use. It also appears that the linguistic 

environment that children grow up in has a big effect on the language that the child acquires. 

     The purpose of this quantitative study is to see if the vocabulary of pupils in the 6
th

 grade is 

affected by the educational background and income of their parents, the pre-school starting age and  

their families’ social networks during the pupils early years. The study was carried out by 

comparing the results of a vocabulary test with background variable information supplied by a 

parental survey. 

     Because of the varying results within the divided groups and because of the low entry this study 

cannot give an answer to whether there is a difference in the students vocabulary on the basis of 

parents education or income. Out of the social part of the study there cannot be a reliable conclusion 

that the social network around the pupils during their early years affects their vocabulary. When the 

mean was calculated for when the pupils started pre-school it showed something interesting, the 

chart was in a falling order. The earlier the pupils started in pre-school the more nouns and 

synonyms they wrote. But this cannot be said with certainty because the two pupils who started in 

preschool by the age of one had the highest and the lowest result. 

 

Keywords: vocabulary, linguistic environment, social network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammandrag 

Det har forskats om hur sociala och kulturella skillnader påverkar det språk som talas inom olika 

sociala och kulturella grupper. Forskningen har visat att variabler som kön, utbildningslängd och 

var man bor påverkar hur man använder sitt språk. Det har även visat sig att den språkliga miljö 

som barnet växer upp i har en stor effekt på det språk som barnet tillägnar sig.  

     Syftet med detta arbete är att genom en kvantitativ undersökning titta på om ordförrådet hos 

elever i årskurs 6 påverkas av föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst samt om elevens 

förskolestart och familjens sociala nätverk under elevens tidiga år har någon inverkan på 

ordförrådet. Undersökningen utfördes genom att jämföra resultat från ett ordförrådstestet med 

bakgrundsinformation från en föräldraundersökning    

          Eftersom resultaten varierade så mycket inom de grupper jag delade in eleverna i och på 

grund av ett lågt deltagarantal så kan inte denna undersökning ge svar på om det finns skillnader i 

elevernas ordförråd utifrån föräldrarnas ekonomi eller utbildning. Utifrån den sociala biten av 

undersökningen så kan man inte heller dra någon tillförlitlig slutsats om att det sociala nätverket 

runt elevens tidiga år påverkar deras ordförråd. Något som däremot var intressant var att snittet för 

när eleverna började på förskolan var fallande. Ju tidigare de började på förskolan desto fler 

substantiv och synonymer skrev de. Men detta går inte heller att säga med säkerhet eftersom de två 

deltagare som började vid ett års ålder hade det högsta respektive det lägsta resultatet. 

 

Nyckelord: ordförråd, språklig omgivning, socialt nätverk. 
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1.Inledning 

Det har forskats om hur sociala och kulturella skillnader påverkar det språk som talas inom olika 

sociala och kulturella grupper. Forskningen har visat att om man är kvinna eller man, lågutbildad 

eller högutbildad, stadsbo eller glesbygdsbo så påverkar det hur man använder sitt språk.  Det har 

även visat sig att den språkliga miljö som barnet växer upp i har en stor effekt på det språk som 

barnet tillägnar sig. Eftersom elever kommer från olika språkliga miljöer så får alla olika 

förutsättning i skolan. 

     En forskare vid namn Basil Bernstein har visat att det finns ett samband mellan elevers 

skolresultat och deras sociala tillhörighet. Bernstein pratade om att föräldrar från olika 

samhällsklasser använder olika sätt att tala till sina barn. Han kallade detta för utvecklad respektive 

begränsad kod. Begränsad kod används ofta i hemmet, det är ett informellt språk, medan en 

utvecklad kod används i mer formella sammanhang och kräver mer tydlighet av talaren (Loman 

1974:217f). 

     Jag valde att göra ett arbete inom språksociologi eftersom det har relevans för alla som jobbar 

inom skolan. I mitt arbete som lärare kommer jag att stöta på elever med olika språklig bakgrund 

och olika språkliga kunskaper. Jag väljer att inrikta min undersökning på elevers ordförråd. Detta 

gör jag dels för att jag måste dra en gräns någonstans men mestadels för att Bernstein i sin 

undersökning med begränsad och utvecklad kod kom fram till att en begränsad kod innehåller flest 

pronomen och en utvecklad kod innehåller flest substantiv (Einarsson 2004:159f). På grundval av 

detta kommer jag att undersöka hur elevers ordförråd i årskurs 6 ser ut gällande substantiv och dess 

synonymer. Substantiven kommer i min undersökning att stå för den begränsade koden, det 

basordförråd som eleverna har. Synonymerna kommer i min undersökning att representera den 

utvecklade koden. Jag tolkar Bernstein så att om man har en utvecklad kod kan man nämna saker 

med fler namn än ett och därför kan man anpassa sig efter olika språkliga situationer. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att titta på om elevers ordförråd påverkas av föräldrars 

utbildningsbakgrund och inkomst samt om elevens ålder vid förskolestarten och familjens sociala 

nätverk under elevens tidiga år har någon inverkan på ordförrådet. 

 

1.2 Frågeställning 

De frågor som jag genom detta arbete vill ha svar på är: 

 

1. Finns det skillnader i elevers ordförråd mellan olika grupper utifrån ekonomi och 

utbildning? 

 

2. Finns det skillnader i ordförrådet i relation till det sociala nätverk som omger eleven och vid      

               vilken ålder barnet började i förskolan? 
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2. Bakgrund 

I denna bakgrund kommer jag att presentera olika sätt att se på barns språkinlärning. Jag kommer 

att nämna olika teorier och bl.a. presentera en forskare vid namn Basil Bernstein. Det är utifrån hans 

teorier jag kommer att basera min undersökning. Jag kommer också att presentera hur familjen och 

skolan och förskolan påverkar barnets språk. 

  

2.1 Lärandeteorier 

Det finns många olika sätt att se på hur barn bygger upp sitt ordförråd. Hur barnet tillägnar sig 

orden är viktigt eftersom de olika synerna på inlärning påverkar hur man bemöter ett barn och dess 

lärande. Här kommer en kort presentation av olika sätt att se på barnets ord inlärning och en 

presentation av vilken syn jag har som utgångspunkt i mitt arbete. 

 

2.1.1 Nativismen 

Enligt nativisterna så föds barn med en inbyggd så kallad ”universell grammatik”. Med universell 

grammatik menar nativisterna att barn från födseln har en inneboende kunskap om hur språk är 

uppbyggda. Det språk som barnet möter i sin omgivning innehåller inte tillräckligt med information 

för att barnet ska tillägna sig språket på ett tillfredställande sätt. Därför anser nativisterna att det 

måste finnas något mer än bara det sociala samspelet. Det språk som barnet möter i sin omgivning 

använder barnet bara för att ventilera sina kunskaper och öva på de språkliga regler som barnet har 

genom den universella grammatiken (Strömqvist 2003:58f). 

 

2.1.2 Funktionalismen 

Funktionisterna anser att barnet lär sig och utvecklar sitt språk för att fylla ett behov av att kunna 

kommunicera. Denna utveckling av språket och detta behov av att kunna kommunicera sker genom 

samspel med omgivningen. Gamla konstruktioner lärs in för att sedan ändras och anpassas till nya 

språkliga situationer som barnet kommer i kontakt med. Barnet tar in kunskap och ändrar den för att 

passa nya situationer. På detta sätt utvecklas språket och får nya betydelser och barnet blir en del av 

denna utveckling (Strömqvist 2003:58f). 

 

2.1.3 Konnektionismen 

Konnektionisterna tror som nativisterna att den språkliga förmågan är medfödd. Skillnaden mellan 

dessa två teorier är att konnektionisterna anser att språket som barnet möter i sin omgivning 

innehåller tillräckligt med information för att kunna utveckla ett språk. Nativisterna å andra sidan 



4 

 

tror att den inneboende kunskapen gör att det sociala samspelet inte behövs i lika stor utsträckning. 

Det språk som barnet möter i sin omgivning tillsammans med den medfödda förmågan att förstå 

språk gör att barnet lär sig hur språket fungerar. Konnektionisterna lägger stor vikt vid det sociala 

samspelet (Strömqvist 2003:58f) 

 

2.1.4 Undersökningens språkliga utgångspunkt 

I Bjar och Libergs bok ”Barn utvecklar sitt språk” (2003) skriver Strömqvist att det finns följande 

förklaring till hur man kan se på barns språkinlärning, det är denna syn som jag baserar delar av min 

undersökning på. Denna syn utgår från konnektionismen och de anser att barnets språkinlärning kan 

sägas ske genom både en medfödd förmåga och genom social interaktion. Den medfödda förmågan 

gör att den språkliga information som barnet möter i sin omgivning kan bearbetas och förstås. När 

barnet deltar i olika språkliga sammanhang så tar barnet in kunskaper om hur språket används. 

Sedan bearbetar barnet den information som det fått och använder detta i andra språkliga 

sammanhang (Strömqvist 2003:57).     

     Att imitera personer i omgivningen är ett sätt att lära sig språket och dess mönster. Barnet lär in 

vissa mönster som sedan används i olika situationer. När barnet har lärt in några så kallade ”mallar” 

(Bjar & Liberg 2003:22) kan de använda dessa mallar och fylla dem med eget innehåll i andra 

situationer. För att få tillgång till dessa mallar måste barnet vara en del av ett socialt sammanhang 

och i dessa sammanhang lär sig barnen hur man samtalar med andra. Att imitera personer i 

omgivningen är en del av lärandet och hjälper barnet att förstå sig på hur man uttrycker sig (Bjar & 

Liberg 2003:21). Barnet växer i sin roll som talare och utvecklar sig hela tiden med hjälp av andra 

personer som inspiration (Bjar & Liberg 2003:26). 

  

2.2 Begränsad och utvecklad kod 

Basil Bernstein var en brittisk språksociolog som forskade kring barns språk. Han intresserade sig 

för hur barnens språkanvändning påverkades av den sociala och ekonomiska samhällsklass som 

föräldrarna tillhörde. Bernstein främsta intresseområde var att studera hur samhällsklassen 

påverkade skolresultaten (Einarsson 2004:159). Bernstein ansåg att beroende på vilken 

samhällsklass man tillhör så lär föräldrarna och den sociala omgivningen barnen att använda sitt 

språk utifrån olika normer. Eftersom barnen lär sig att använda sitt språk på olika sätt ansåg 

Bernstein att barnen fick olika förutsättningar att klara sig i skolan (Einarsson 2004:162). 

     Einarsson (2004:159f) skriver om en undersökning som Bernstein gjorde där Bernstein kom 

fram till att arbetarklass- och medelklassbarn använder sig av ett språk som var antingen 
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situationsbundet eller situationsobundet. Han kom fram till detta genom en undersökning där barnen 

fick titta på en bildserie. Barnen skulle berätta om bilderna och vad som hände på dem. 

Medelklassbarnens beskrivning av vad som hände kunde förstås utan tillgång till bilderna. Dessa 

barn använde 13 substantiv och 8 pronomen för att beskriva bilderna. Arbetarklassbarnens 

beskrivning av vad som hände på bilderna kunde inte förstås om man inte hade tillgång till 

händelseförloppet. Arbetarbarnen använde 2 substantiv och 15 pronomen. Om man ser till vad som 

skrevs i undersökningen så kunde medelklassbarnen benämna fler saker med namn än vad 

arbetarklassbarnen kunde. Arbetarklassbarnen koncentrerade sig på att benämna personer istället för 

saker. Arbetarbarnen blir på grund av detta begränsade i sitt språk då de inte förstås av utomstående 

som inte har tillgång till händelseförloppet. Att arbetarklassbarnen använder ett begränsat språk 

beror på att de inte behöver vara tydliga i sitt språk eftersom det inte ställs några höga krav på hur 

barnet ska uttrycka sig. De vuxna runt om barnet förstår vad barnet menar eftersom de använder sig 

av ett språk som de i omgivningen också använder sig av.   

     Medelklassbarnen däremot, skriver Loman (1974:30), samtalar med personer som kanske inte 

har samma referensramar som barnet och därför måste barnet lära sig att uttrycka sig tydligt för att 

åhöraren ska följa med i samtalet. Loman (1974:217) skriver att det språk som medelklassbarnet lär 

sig kallas för den utvecklade koden. Ett medelklassbarn lär sig av föräldrarna och omgivningen att 

sätta ord på sina känslor och andra abstrakta ting. Den utvecklade koden innebär att barnet lär sig  

att resonera och kommunicera och tala om saker som är abstrakta. Att kunna tala om abstrakta ting 

gör att barnet kan följa med i olika resonemang och själv resonera (Loman 1974:218). De som får 

tillgång till den utvecklade koden har i regel ett större och mer varierat ordförråd än de som endast 

har tillgång till den begränsade koden (Loman 1974:11).  

     Vidare skriver Loman (1974:218) att arbetarklassföräldrar använder sig av en begränsad kod  

som innebär att barnen  inte får tillgång till abstrakta resonemang eller utvecklade tankar. Barnet får 

inte samma möjlighet att höra resonemang och kan därför inte heller uttrycka kedjor av 

resonemang, varken abstrakta eller känslomässiga. Dessa föräldrar uttrycker sig ofta känslomässigt 

och de talar om vad barnet får och inte får göra. Det språk barnen lär sig är inte nyanserat vad gäller 

betydelser.  Detta gör att barnet  inte får olika infallsvinklar för hur man kan använda språket  till att 

uttrycka en sak på många olika sätt (Loman 1974: 218). 

 

2.3 Barnets språkliga miljö 

Bjar och Liberg (2003:17) skriver att den språkliga miljö som barn växer upp i påverkar hur de 

använder sig av och utvecklar sitt språk. Barn som växer upp i en miljö där det är tillåtet för dem att 
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ta del i diskussioner och samtal får ett rikt språk. De som inte får samma chans att vara delaktiga får 

ett mindre utvecklat språk och ordförråd. 

     De språkliga förebilderna under barnets första år är familjen. Både vuxna och andra äldre barn 

som omger barnet bidrar till den språkliga kulturen som barnet får del av. När barnet blir äldre 

påverkas det av förskola och skola språkmässigt men även vänner tar en allt större roll (Liberg 

2003:85). Vad den vuxne talar till barnet om spelar in för hur barnet ser på språket och använder sig 

av det. Liberg (2003:94) skriver att om den vuxne ställer orienterande frågor till barnet, som var och 

när, så utvecklar barnet sitt berättande utifrån just orienterande händelser. I familjer där orienterande 

frågor inte funnits med har barnet heller inte använt sig av ett orienterande berättande. Så att tala 

med barnet räcker inte, man måste även tänka på hur man talar med barnet. För att barnet ska 

utveckla sitt språk på ett tillfredställande sätt måste man vara medveten om hur man som vuxen 

använder sitt språk. Det sätt man som vuxen talar till barnet på kommer att påverka barnets 

språkliga utveckling (Liberg 2003:95). 

     Loman(1974) skriver i sin bok att det är de sociala styrmekanismerna som påverkar barnet att 

använda sin språkliga potential på olika sätt (Loman 1974:25). Detta styrks av en amerikansk 

undersökning gjord av Betty Hart och Todd R Risley (1995). I undersökningen deltog familjer från 

3 olika socioekonomiska grupper. Det var familjer där föräldrarna var högutbildade, så kallade 

”professionella familjer” (Hart & Risley 1995:31f), ”arbetarklassfamiljer” (Hart & Risley 1995:31f) 

och familjer som hade ekonomisk hjälp från de sociala myndigheterna, så kallade 

”understödsfamiljer” (Hart & Risley 1995:31f).  

     Undersökningen pågick under en timme varje månad under cirka 2½ år (Hart & Risley 1995:30). 

Under denna tid observerades det hur föräldrarna i hemmet använde sitt språk till barnen och hur 

barnen tillägnade sig och utvecklade sitt språk. Hart och Risley kom fram till att barn från 

professionella familjer hörde fler ord per timme och de kunde fler ord när de hade fyllt tre år 

jämfört med dem från de andra grupperna. Barnen i de professionella familjerna hörde i snitt 2 153 

ord per timme, arbetarklassbarnen hörde i snitt 1 251 ord och barnen från understödsfamiljerna 

hörde i snitt 616 ord per timme (Hart & Risley 1995:197).  

     När barnen var tre år så observerades det ordförråd som barnen använde sig av. Även här såg 

undersökarna att det inlärda ordförrådet skiljde sig åt mellan de olika grupperna. Barnen från de 

professionella familjerna hade ett ordförråd på runt 1100 ord. Arbetarklassbarnens ordförråd var på 

runt 750 ord och bidragsfamiljernas barn hade ett ordförråd på runt 500 ord (Hart & Risley 

1995:176). 
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2.4 Skolan 

En stor del av barnens vardag spenderas i skolan där eleverna möter andra elever och vuxna som 

påverkar ordförrådet. Denna påverkan kan ske antingen genom samtal med andra elever eller 

genom undervisning. 

     Bjar och Liberg (2003:17) förklarar att i undervisningen möter lärare elever med olika bakgrund 

och språklig förmåga. Lärare ska ge dessa elever redskap och medvetenhet så att de kan utveckla 

sitt språk och de ska finnas där för att stödja eleven i dess språkutveckling. Språkutvecklingen kan 

ses som en process som aldrig tar slut. Vissa språkliga processer utvecklar man genom hela livet, 

däribland ordförrådet (Strömqvist 2003:57). Eftersom uppbyggnaden av ordförrådet är en process 

som fortlöper under hela livet har man som lärare möjligheter att påverka elevens utveckling. Att 

som lärare använda sig av språkutvecklande arbetssätt gör att eleven kan vidareutveckla sitt språk 

(Bjar & Liberg 2003:23). 

     Abrahamsson och Hyltenstam (2003:53) menar att eftersom eleverna har kommit olika långt i sin 

språkliga utveckling och har olika förutsättningar för att bygga sitt ordförråd, är det bra att veta att 

med rätt motivation eller med en effektiv undervisning så kan eleverna trots biologiska 

begränsningar kompensera för det de inte fått genom den sociala miljön. 

     Hart och Risley (1995) gjorde en studie på två förskolor där de spelade in 4-åriga barn i deras 

spontana konverserande under lek (Hart & Risley 1995:5f). Jämförelsen gjordes mellan ”fattiga” 

barn och professorers barn och en skillnad kunde ses i deras ordförråd. De kom fram till att de 

”fattiga” barnens ordförråd inte fylldes på i samma utsträckning som professorernas barn (Hart & 

Risley 1995:10). Hart och Risley inriktade sig på att hitta metoder som personalen i förskolan skulle 

kunna använda sig av för att kompensera för de skillnader i ordförråd som fanns. Eleverna i den 

förskola där brister i ordförrådet uppvisats fick åka på utflykter för att få erfarenhet från så många 

olika miljöer som möjligt. En testgrupp från förskolan fick innan utflykten samlas för att samtala 

om vad de skulle få uppleva. Till exempel så besökte de en bank och eleverna fick lära sig ord som 

skulle komma att användas under det besöket. Efter besöket hade en bankmiljö ställts i ordning där 

barnen kunde leka. Ordförrådet under den fria leken sköt i höjden när eleverna använde sig av de 

nya bankorden, men detta var bara tillfälligt (Hart & Risley 1995:13f). De nya orden ledde inte till 

en fortsatt tillväxt i ordförrådet men eleverna hade fått erfarenhet från en ny miljö och de hade lärt 

sig nya ord som de annars kanske inte fått tillgång till. 

  

2.4.1 Skolans kursplan 

I kursplanen står det specifikt för just ord och ordinlärning i årskurs 4-6 och årskurs 7-9 under 
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rubriken centralt innehåll att elever ska lära sig ”Ords och begrepps nyanser och värdeladdning” 

(Lgr11:226), ”Nya ord i språket, till exempel lånord” (Lgr11:227) samt ”ord och begrepp som 

används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Lgr11:226). Eleven ska även lära sig att ta 

hjälp av ”ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse” (Lgr11:226). 

     Detta är vad som nämns i kursplanen om ord. Sedan innehåller kursplanen indirekta 

hänvisningar till att eleven måste ha ett brett ordförråd, detta eftersom språket är uppbyggt med ord 

och för att kunna nyansera språket så måste eleven kunna välja bland många olika ord till många 

olika situationer. 

 

2.4.2 Förskolans kursplan 

I förskolans kursplan nämns det i några stycken om hur personalen ska arbeta med barnens 

språkliga utveckling. Bland annat så står det att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och  intresse för den 

skriftspråkliga världen” (Lpfö98:7). Det står även ”att skapa och kommunicera […] med hjälp av 

tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling 

och lärande” (Lpfö98:7).  I läroplanen står det också att ”förskolan ska sträva efter att varje barn: 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98:10). 

Personalens jobb på förskolan, vad det gäller ord, är att se till att barnen ”stimuleras och utmanas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpfö98:11). Förskolan har därmed ett ansvar att 

utveckla barnets språkliga förmåga och utvidga ordförrådet och ge barnet verktyg för att kunna 

använda språket i olika situationer. 
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3. Metod 

Jag har valt att göra en enkätundersökning bland elever i årskurs 6 där jag undersöker elevernas 

ordförråd gällande utvalda substantiv och dess synonymer. Eftersom resultaten från denna 

undersökning grupperas efter föräldrarnas utbildningsbakgrund och ekonomiska status samt utifrån 

när eleverna började i förskolan och det sociala nätverk som omger barnet så har även föräldrarna 

fått svara på en enkät (se bilaga 2). Detta för att kunna fastställa föräldrarnas status men även för att 

få information om barnens sociala nätverk och förskolestart. Del 1 i undersökningen är den enkät 

som föräldrarna svarar på och del 2 i undersökningen är den enkät som eleverna svarar på (se bilaga 

1). 

 

3.1 Urval 

Från början var detta arbete tänkt att, utöver de två frågeställningar som tidigare nämnts, ta reda på 

om eventuella skillnader i ordförrådet mellan tidigare nämnda grupperingar hade minskat med åren. 

Detta arbete skulle undersöka om det fanns en möjlighet att skolan hade en positiv inverkan på 

ordinlärning genom att minska eventuella klyftor. Jag började min undersökning med att tidigt 

under hösten dela ut 20 stycken föräldraenkäter i årskurs 9. Min tanke var att sedan dela ut 

föräldraenkäter i en förskoleklass. Jag fick aldrig något svar, trots upprepade påtryckningar, om det 

skulle vara möjligt att få genomföra undersökningen i förskoleklassen. Bara 4 av de 20 utlämnade 

enkäterna i årskurs 9 lämnades tillbaka med ett godkännande om deltagande i del 2 av 

undersökningen. Eftersom bara 4 enkäter kom tillbaka från årskurs 9 så valde jag att inte genomföra 

del 2 av undersökningen i den klassen.  

     Jag valde att efter det låga deltagarantalet söka mig till en annan skola i en annan kommun På 

den nya skolan delades 26 enkäter ut i en 6:e klass. Endast 9 av dessa enkäter kom tillbaka med ett 

godkännande om deltagande i del 2 av undersökningen. Trots det låga deltagarantalet valde jag att 

genomföra den återstående delen av undersökningen. 

 

3.2 Genomförande 

Alla elever i klassen fick en enkät att ta med sig hem till föräldrarna. Syftet med den enkäten var att 

ta reda på föräldrarnas utbildningsbakgrund, nuvarande yrke samt årsinkomst. Föräldrarna fick även 

svara på hur barnens sociala nätverk såg ut när barnen var 0-5 år samt vid vilken ålder barnet 

började i förskolan. Genom att föräldrarna svarade på enkäten och returnerade den till skolan så 

godkände de barnens deltagande i del 2 av undersökningen.  

     I del 2 av undersökningen fick barnen en enkät med 31 stycken bilder på diverse föremål (se 
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bilaga 1). Dessa föremål fick barnen i instruktion att namnge med det substantiv de tyckte passade, 

de skulle även skriva så många synonymer de kunde komma på till varje substantiv. Innan enkäten 

delades ut ritade och skrev jag ett exempel på tavlan för att eleverna skulle veta hur uppgiften skulle 

genomföras. Syftet med elevernas enkät var att få en inblick i deras ordförråd och se om de kunde 

benämna saker med flera olika namn, jag ville se om de hade tillgång till en begränsad eller 

utvecklad kod.  

     Jag valde att använda mig av en enkätundersökning eftersom informationen då blir mer 

överskådlig och det är ett sätt att få många svar under en begränsad tidsperiod. Att få elevernas svar 

skriftligt gör att de blir lättare att hantera och analysera. När jag räknade substantiven togs de med 

som hade relevans för det som fanns på bilden. Vid räkning av synonymerna togs de synonymer 

med som hade en koppling till det först nämnda substantivet. På föräldraenkäten fanns 

svarsalternativ att kryssa i, detta underlättade indelningen av elever i grupper när resultatet skulle 

analyseras. 

 

3.3 Metodkritik 

En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning där eleverna namnger bilder behöver inte 

alltid ge en rättvis bild av vad eleven egentligen kan eller hur stort ordförrådet är. När eleven skriver 

enkäten spelar dagsform, motivation och engagemang en stor roll. Om eleven inte är motiverad att 

skriva så gör inte eleven sitt bästa och svaren kommer inte att spegla det egentliga ordförrådet för 

just det föremålet som namnges. Den sista frågan där föräldrar ska ange det sociala nätverket runt 

barnet behöver inte heller vara rättvisande eftersom minnet och engagemanget hos föräldern att 

tänka tillbaka påverkar vad föräldern svarar. 

     En över tid längre kvalitativ undersökning där man samtalar med eleven och analyserar hur och 

vilka ord som används och när de används skulle vara det optimala, men då finns kanske inte heller 

tid för att följa många elever och få en bredd på undersökningen. När man genomför en 

enkätundersökning måste man även tänka på hur frågorna är formulerade för att deltagaren inte ska 

missuppfatta frågeställningen. Tydlighet är av största vikt, men ändå kan den enskilde deltagaren 

missförstå eller svara på frågan på ett sätt som det inte var tänkt. Eftersom inte alla föräldrar 

skickade tillbaka enkäten blev det inte så många elever som fick delta i undersökningen. Detta gör 

att underlaget för analys blev mindre och resultatet kanske inte heller blir helt rättvisande. 

 

3.4 Vetenskapsteoretisk anknytning 

Undersökningen genomförde jag utifrån en kvantitativ metod som innebär att den är statistiskt 
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inriktad. Enligt Holme & Solvang (1997:14) kännetecknas den kvantitativa metoden av att den är 

kontrollerad av forskaren i större utsträckning än den kvalitativ metod. Vidare skriver Holme & 

Solvang (1997) att undersökningsformen till stor del påverkas av forskarens för- förståelse av 

området som ska undersökas. Forskaren har ofta fördomar mot hur problemet ska bemötas och 

undersökningen kommer även att påverkas av forskarens värderingar (Holme & Solvang 1997:151).  

     Enligt Holme och Solvang (1997:172) finns det olika sätt att göra en kvantitativ undersökning på 

till exempel observationer, enkäter eller källanalys. I denna undersökning valde jag att göra en 

enkätundersökning. Holme och Solvang (1997:172) nämner att det som är gemensamt för dessa 

undersökningsformer är att planering och upplägg av undersökningen ska vara färdigt innan 

informationen samlas in. Forskaren har sett till vilka resultat som undersökningen kan leda till och 

detta gör att insamlingen och sammanställningen av materialet blir effektivt (Holme & Solvang 

1997:172). Efter att ha läst litteratur där språksociologiska faktorer nämns så har jag blivit 

medveten om vilka resultat undersökningen kan komma att få. Därefter har planeringen av enkätens 

upplägg tagit vid. Eftersom Holme & Solvang nämner att jag som enkätens sammanställare kan ha 

fördomar om enkätens ungefärliga utgång och att detta kan påverka hur jag lägger upp enkäten har 

jag genom hela processen försökt att tänka objektivt. Jag har försökt att inte tänka inom det 

förväntade resultatet när frågorna till enkäten sammanställts. 

     Vidare nämner Holme och Solvang (1997:291) att när det är dags att tolka det insamlade 

materialet finns det två faktorer som spelar stor roll. Det första är att forskaren måste vara medveten 

om vad denne gör och det andra att forskaren måste ha en kritisk inställning till de tolkningar som 

denne gör. Detta stycke i Holme & Solvang har haft stor betydelse i sammanställningen av 

materialet. Jag har försökt att inte tolka in mer i resultatet än vad som kan utläsas av de fakta jag 

samlat in. Holme och Solvang (1997:291) nämner också att många gånger kan vår förklaring till det 

vi undersöker fångas in genom undersökningens alla bitar. Men vi måste också vara medvetna om 

att andra förklaringar också kan passa in på det vi har undersökt. Därför ska vi aldrig vara helt säkra 

på att den förklaring som presenteras är den enda förklaringen (Holme & Solvang 1997:291). 

Eftersom deltagarantalet i min enkätundersökning var lågt så har jag inte kunnat vara säker på att 

mina resultat är en förklaring som stämmer överens med verkligheten. 

 

3.5 Etik, reliabilitet och validitet 

Holme och Solvang (1997:32) nämner några saker om etik som är viktigt att tänka på innan en 

undersökning görs. När en undersökning genomförs måste man visa respekt för de individer som 

deltar. De får inte känna att den ”fysiska eller psykiska integriteten” (Holme & Solvang 1995:32) 
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blir skadad. De som deltar måste känna att den som utför undersökningen inte kommer att bryta mot 

tystnadsplikten. Det är också viktigt att deltagaren vet vad syftet med undersökningen är, detta för 

att deltagaren själv ska kunna välja om han/hon vill vara delaktig eller inte (Holme & Solvang 

1995:32). 

     Under forskningsprocessen är det viktigt att man ser till att informationen blir pålitlig. För att 

kunna hålla en hög reliabilitet gäller det att se till detaljerna, vara kritisk och utvärdera de steg i 

processen där man för tillfället befinner sig (Holme & Solvang 1995:167). För att hålla en hög 

reliabilitet finns det några frågor som är viktiga att ställa sig under undersökningens gång. Dessa 

frågor är enligt Holme & Solvang (1995:164) ”Är svarsalternativen uttömmande?”, ”förstår 

svarspersonerna de intentioner vi har med frågorna?”, ”hur många får vi svar från?”, ”hur stort är 

bortfallet?”, ”är vi tillräckligt noggranna?” och ”har vi läst ut mer av informationen än det finns 

grund för?”. 

     Validiteten i undersökningen, skriver Holme och Solvang (1995:163), ”är beroende av vad vi 

mäter och om detta är utklarat i frågeställningen”. Vi måste vara säkra på att den information vi 

frågar efter undersöker just det vi vill undersöka. En reliabel information har ingen betydelse om 

den inte också är valid gentemot det syfte och de frågeställningar vi har. Har vi ingen validitet så 

har vi ingen möjlighet att svara på de frågeställningar som ställts upp (Holme & Solvang 1995:167). 
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4. Resultat  

När jag hade genomfört del 2 i undersökningen sammankopplade jag föräldraenkäten med de 

resultat som deras barn presterat. De frågor som jag ställt till föräldrarna ledde  i sammanställningen 

fram till 4 olika grupper att analysera elevernas resultat utifrån. I det första diagrammet under varje 

grupp har jag valt att slå samman synonymer och substantiv för att kunna se till elevens totala 

ordförråd Att jag presenterar synonymerna i ett eget diagram är för att se till det utökade 

ordförrådet. Även om eleverna inte hade namn på alla substantiv så kan de ha många synonymer 

som visar på att de kan variera sitt ordförråd utifrån de ord de känner till. Varje stapel i diagrammen 

är en enskild elevs resultat, sedan är staplarna indelade i grupper efter den variabel som diskuteras. 

 

4.1 Inkomst 

I den första gruppen delade jag in barnen efter föräldrarnas sammanlagda inkomst. Det blev tre 

grupper som jag kallar låg-, mellan- och hög inkomsttagare. Som låginkomsttagare räknas de som 

högst har en sammanlagd inkomst på upp till 450 000kr om året. Som mellaninkomsttagare räknas 

de som högst har en sammanlagd inkomst på upp till 750 000kr om året. Som höginkomsttagare 

räknas de som högst har en sammanlagd inkomst på upp till 1 050 000kr om året.   

(Diagram 1) 

Diagram 1 visar hur många substantiv som barnen kunde namnge, siffrorna inkluderar även 

synonymer. Eleverna är här indelade i grupper efter föräldrarnas inkomst. Som man kan utläsa av 

diagrammet finns det stora variationer mellan grupperna men även inom grupperna. Den elev som 

hade det högsta antalet substantiv har föräldrar med hög inkomst, men inom samma inkomstgrupp 

finns även en elev med det lägsta antalet substantiv. Om man inom grupperna räknar ut ett snitt på 

antalet substantiv blir resultatet ca 39 för höginkomstgruppen, ca 44 för mellaninkomstgruppen och 

33 för låginkomstgruppen.   
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(Diagram 2) 

I undersökningen kunde man skriva 31 basord och sedan hade eleven möjlighet att fylla på med 

synonymer. Eleverna i höginkomstgruppen hade stor variation på hur många synonymer de skrev. 

Spännvidden var från 3 synonymer upp till 26 stycken (se diagram 2). Höginkomstgruppen hade ett 

snitt på ca 11 synonymer, i mellaninkomstgruppen var medelvärdet högre, ca 17 synonymer. 

Låginkomstgruppen hade det lägsta resultatet med ett snitt på ca 4 synonymer. 

     I diagram 3 visas en sammanställning av det snitt som framkommit för de olika 

inkomstgrupperna gällande synonymer och substantiv. 

 (Diagram 3) 

 

4.2 Utbildning 

I den andra gruppen delade jag in eleverna efter föräldrarnas högst avslutade utbildning. Detta 

resulterade i tre grupper, en grupp där båda föräldrarna har avslutad gymnasieutbildning, en grupp 

där den ena föräldern har avslutad gymnasieutbildning och den andra avslutad högskole-, 

universitetsutbildning samt en grupp där båda föräldrarna har avslutad högskole-, 

universitetsutbildning.  
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(Diagram 4) 

     I diagram 4 kan man utläsa att det inte finns några tydliga skillnader mellan grupperna efter 

föräldrarnas utbildningslängd. I gymnasiegruppen har eleverna ett snitt på ca 41 ord, gymnasie- och 

högskolegruppens snitt ligger på ca 40 ord och högskolegruppens snitt ligger på ca 35. Den elev 

som hade flest substantiv befinner sig i gymnasiegruppen och har föräldrar med den kortaste 

utbildningen. I högskolegruppen ligger varken elevernas resultat i toppen eller i botten utan de 

hamnar i mitten. 

(Diagram 5) 

Om man väljer att dela in eleverna efter föräldrarnas utbildning samt bara ser till elevernas resultat 

på antalet synonymer ser man att grupperna är heterogena. Resultaten varierar stort inom och 

mellan grupperna (se diagram 5). I gymnasiegruppen finns de elever som har flest samt minst 

synonymer. De två elever som har föräldrar där båda har läst på högskola kommer först på fjärde 

respektive åttonde plats när man ser till antalet nämnda synonymer. I snitt ligger de med 

gymnasieutbildade föräldrar på ca 13 synonymer. De med högskole- och gymnasieutbildade 

föräldrar har ett snitt på ca 12 synonymer medans de med högskoleutbildade föräldrar har ett snitt 

på 8 synonymer. I diagram 6 ses en sammanställning av det snitt som räknats ut för 

utbildningsgrupperna gällande synonymer och substantiv. 

57 
53 

38 
42 

39 
33 

36 

28 30 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Gymnasie Gymn.+ högsk. Högskola 

Antal substantiv 

Utbildning 

26 

23 

13 

16 

9 

3 

8 

5 

1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

gymnasiet gymn + högskola högskola 

synonymer 

Utbildning 



16 

 

 (Diagram 6) 

 

4.3 Socialt nätverk 

I den tredje gruppen delades eleverna in i grupper efter det sociala nätverket som omgav dem när de 

var 0 till 5 år. I undersökningen fick föräldrarna fylla i en enkätdel där personer, vuxna och barn, 

som barnet träffade regelbundet skulle nämnas. I denna del av enkätundersökningen var det några 

föräldrar som inte följde instruktionerna fullt ut och därför blev det svårt att veta exakt hur många 

människor som ingick i det sociala nätverket. Ett exempel är att föräldern skrivit ”bekanta vuxna 

vänner”, det nämns då inte hur många bekanta och eftersom skillnaderna kan vara stora på två och 

sex bekanta så kan resultatet bli missvisande i denna gruppindelning. En uppskattning har gjorts på 

vad som är rimligt att ha som nära vänner och i de enkäter där inte antalet har nämnts har jag använt 

samma siffror för att räkna det onämnda antalet bekanta och vänner. De personer som har räknats 

till det sociala nätverket är de som umgåtts med familjen regelbundet, 1 gång per månad eller oftare. 

     I ett stort nätverk ingår de elever vars föräldrar angett 15- 20 personer i det sociala nätverket. I 

mellannätverket har föräldrarna angett 11-14 personer och i ett litet nätverk ingår det 5-10 personer. 

Att jag drar dessa gränser beror på hur föräldrarna svarade på enkäterna. Jag skulle lika gärna kunna 

dela in eleverna i två grupper och dra gränsen vid ett medelvärde för grupperna. Föräldrarnas svar 

gjorde att eleverna kunde delas upp i tre grupper, men sedan skulle resultatet kunna analyseras 

utifrån olika gruppkonstellationer.   

     Förskolepersonal och de barn som går i förskolan har inte räknats med i denna undersökning 

eftersom alla elever gått på förskolan och därför är den sociala biten likvärdig för alla. 
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 (Diagram 7) 

De elever som räknas till det stora nätverket hade både det högsta och lägsta antalet substantiv 

vilket kan ses i diagram 7. Snittet för den stora gruppen på substantiv är ca 44 ord. De som kom i 

mellangruppen hade ett mer jämnt resultat sinsemellan och snittet hamnade där på 33 substantiv. 

Gruppen med ett litet socialt nätverk hade ett snitt på 40 substantiv. 

 

(Diagram 8) 

Resultatet för antalet synonymer i de grupper som delats in efter socialt nätverk visas i diagram 8. I 

gruppen med flest personer i det sociala nätverket är skillnaderna stora, från 5 till 26 synonymer. De 

elever med ett litet nätverk hade ett högre antal synonymer än 50% av eleverna i gruppen med ett 

stort socialt nätverk. Lägst antal synonymer som grupp hade de som hade ett mellanstort socialt 

nätverk. De med ett stort nätverk hade ett snitt på ca16 synonymer, de med ett mellanstort nätverk 

hade ett snitt på 4 synonymer medans de med ett litet nätverk hade ett snitt på ca 14 synonymer. 

     Diagram 9 visar en sammanställning av det snitt som räknats ut för indelningen efter socialt 

nätverk gällande synonymer och substantiv. 
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 (diagram 9) 

 

4.4 Förskola 

I den fjärde och sista gruppen delades eleverna upp i grupper efter vilken ålder de började på 

förskolan. Alla elever har gått i förskolan men de har börjat vid olika åldrar och därmed fått 

förskolans sociala kontakt med andra barn och vuxna vid olika tidpunkter i livet. 

(Diagram 10) 

De elever som började i förskolan vid ett års ålder har det högsta och det lägsta resultatet av 

substantiv (se diagram 10). I snitt hade barnen som började på förskolan vid 1 års ålder 42 

substantiv. De som började vid 1½ års ålder hade ett snitt på ca 41 substantiv. De som började på 

förskolan vid 2 års ålder hade ett snitt på ca 37 substantiv och den som började vid 2½ års ålder 

hade 33 substantiv. Här kan man se att snittet för eleverna sjunker ju senare de börjar i förskolan.
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(Diagram 11)   

När det gäller antalet synonymer är indelningen som det visas i diagram 11. I ettårsgruppen var 

snittet ca 15 synonymer. I gruppen som började vid 1½ års ålder var snittet ca 13 synonymer. I 2 års 

samt 2½ årsgrupperna var resultatet ca 8 respektive 3 synonymer. 

     I diagram 12 visas sammanställningen av det snitt som räknats ut för tidpunkten för 

förskolestarten gällande substantiv och synonymer. 

 

 (Diagram 12) 
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5.Diskussion 

Syftet med detta arbete är att titta på om elevers ordförråd påverkas av föräldrars inkomst- och 

utbildningsbakgrund och om elevens och familjens sociala nätverk under elevens tidiga år har 

någon inverkan på ordförrådet. Under detta avsnitt kommer jag att diskutera det jag fann genom 

undersökningen i förhållande till bakgrunden 

  

5.1 Inkomst  

Basil Bernstein forskade om hur språkanvändningen påverkades av den ekonomiska 

samhällsklassen som barnet tillhörde (Einarsson 2004:159). Enligt honom så har barn till föräldrar 

med hög inkomst, och kanske därmed också en högre utbildning, ett rikare språk. Hart och Riley 

(1995) har i sin undersökning visat på att högutbildade föräldrar med hög inkomst lär sina barn fler 

ord än de som har en sämre inkomst och lägre utbildning. Einarsson (2004:159) skriver i sin bok att 

de barn som kommer från en högre samhällsklass använder fler substantiv än ett barn från en lägre 

samhällsklass. All tidigare forskning visar att eleverna kommer att prestera bättre på den substantiv- 

och synonymenkät jag tilldelat dem ju högre inkomst och utbildning deras föräldrar har.  

     I diagram 1 och 2 där eleverna är indelade i grupper efter föräldrarnas inkomst ser man att det 

inte är ett fallande antal substantiv och synonymer ju mindre inkomst föräldrarna har. Däremot kan 

man se att de med lägst inkomst också har barn med de lägsta antalet substantiv och synonymer när 

man jämför i snitt mellan varje grupp. Detta kan visa på att de med lägre inkomst och utbildning 

också presterar sämre i skolan. Eftersom tidigare forskning har gett resultatet att inkomst, utbildning 

och skolresultat hänger samman så kan detta visa på att det finns skillnader. Men eftersom mitt 

elevunderlag var begränsat vill jag vara försiktig med att dra den slutsatsen utifrån min 

undersökning. 

 

5.2 Utbildning      

De föräldrar som har en högre utbildning lär barnet att använda en utvecklad kod. Barnen lär sig då 

att sätta ord på abstrakta ting, resonera och kommunicera. Bjar och Liberg (2003:17) skriver att den 

språkliga miljö som barnet växer upp i påverkar hur de använder sig av och utvecklar sitt språk. Om 

utbildningsnivån påverkar ordförrådet och hur man använder språket så borde eleverna med de 

högst utbildade föräldrarna ha det högsta antalet substantiv och synonymer. 

     I diagram 2 och 3 är eleverna indelade i grupper efter vilken utbildning föräldrarna har. Även i 

detta diagram borde det vara en fallande stapel från den högst utbildade ner till den med lägst 

utbildning. I detta fallet så är ordningen den omvända. Om man ser till gruppens snittresultat så blir 
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det en fallande stapel från den lägst utbildade ner till den högst utbildade. I varje grupp finns det 

alltid avvikelser åt ett eller annat håll och eftersom elevunderlaget var litet så kanske det inte ger en 

rättvis bild av hur det egentligen skulle sett ut om fler deltagit. Eller så kan det vara på så sätt att 

utbildning inte spelar så stor roll och att det finns andra faktorer som har en större påverkan. 

 

5.3 Socialt nätverk   

Barnet deltar i olika språkliga sammanhang och tar in kunskaper om hur språket används 

(Strömqvist 2003:57). Liberg (2003:85,94) skriver om hur familjen är den första språkliga 

förebilden för barnet och att den vuxnes frågor påverkar hur barnet i framtiden kommer att berätta 

saker. Det sociala nätverket runt barnet är viktigt och påverkar språket och dess ordförråd och 

uppbyggnad. Om ett barn har många språkliga förebilder och umgås med många olika slags 

människor så borde ordförrådet utvecklas. Loman (1974:30) skriver att medelklassbarnen oftare 

talar med personer som inte har samma referensramar som dem själva och därför ställs det högre 

krav på tydlighet från barnets sida. Så ett stort socialt nätverk är inte det optimala utan variation i 

det sociala nätverket är den största språkliga hjälpen för ett barn. 

     I diagram 5 och 6 är eleverna indelade i grupper efter hur stort deras sociala nätverk är. I båda 

diagrammen visar resultatet att de grupper som i snitt har flest substantiv och synonymer är de med 

störst socialt nätverk samt de med minst socialt nätverk. Men eftersom storleken på nätverket 

kanske inte har den största betydelsen så borde man undersöka hur många bekanta eleverna har. Att 

undersöka hur ofta eleverna träffar nya bekantskaper borde vara av större intresse. Så om man ser 

till resultatet i denna undersökning så borde det inte spela någon roll om man har ett stort eller litet 

socialt nätverk. Det ser inte ut som att ordförrådet påverkas negativt av att ha ett litet socialt 

nätverk, men åter igen så är antalet deltagande elever inte optimalt för att få ett rättvisande resultat.  

 

5.4 Förskolan      

En annan social miljö som barnet vistas i är förskolan och skolan. På förskolan och i skolan finns 

det dokument som talar om hur barnen ska hjälpas att utvecklas språkligt. Det sociala är en stor del 

av dagen i skolan eller på förskolan. Elever ska ges redskap och medvetenhet så att de kan utveckla 

sitt språk och språkutvecklande arbetssätt ska användas i skolan (Bjar och Liberg 2003:17,23). 

Eftersom det är en fördel att träffa nya bekantskaper och umgås i olika sociala kretsar är förskolan 

en plats där många nya språkliga möten sker. Små barn tar lätt till sig språk och nativisterna och 

konnektionisterna anser att barn föds med en inneboende förmåga att ta till sig språket och de vet 

från början hur språk är uppbyggda (Strömqvist 2003:58). Vidare nämner Strömqvist (2003:58) att 
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konnektionisterna tror på att barnet utvecklar språket med hjälp av den inneboende språkliga 

förmågan i samspel med omgivningen och genom socialkontakt. Detta borde betyda att ju tidigare 

barnet kommer i kontakt med nya och olika sociala kretsar desto bättre för språk och 

ordutvecklingen. 

     I diagram 7 och 8 är eleverna indelade i grupper efter vilken ålder de började i förskolan. Räknar 

man ut snittet för varje åldersgrupp så ser man att de som började i förskolan vid ett års ålder har det 

högsta antalet substantiv och synonymer. Detta resultat sjunker sedan stadigt ju senare eleven har 

börjat i förskolan. Detta skulle kunna visa på att ju tidigare ett barn börjar i förskolan, desto bättre 

för den språkliga utvecklingen. Som jag tidigare nämnt så är elevunderlaget för litet för att jag ska 

kunna dra den slutsatsen. Detta skulle vara intressant att forska vidare på vid ett annat tillfälle, 

eftersom detta var den enda indelningen där ett tydligt resultat kunde uppvisas. 

 

5.5 Slutsats 

I undersökningen var det för få deltagare och det fanns för stora variationer inom grupperna för att 

jag ska kunna dra någon tillförlitlig slutsats. Eftersom resultaten varierade så mycket inom de 

grupper jag delade in eleverna i så kan inte denna undersökning ge svar på om det finns skillnader i 

elevernas ordförråd utifrån föräldrarnas ekonomi eller utbildning. Räknar man ut ett snitt för varje 

grupp så kan man inte heller där se något samband. Detta beror troligen på ett för lågt deltagarantal, 

med fler deltagare i varje grupp så märks troligen inte de stora variationerna av lika mycket och ett 

mer tillförlitligt snitt kan räknas ut.  

     Utifrån den sociala biten av undersökningen så kan man inte heller dra någon tillförlitlig slutsats 

om att det sociala nätverket runt elevens tidiga år påverkar deras ordförråd. Något som däremot var 

intressant var att snittet för när eleverna började på förskolan var fallande. Ju tidigare de började på 

förskolan desto fler substantiv och synonymer skrev de. Men detta går inte heller att säga med 

säkerhet eftersom de två deltagare som började vid ett års ålder hade det högsta respektive det lägsta 

resultatet. 

Svaret på frågeställningen blir som följer: 

1. Finns det skillnader i elevers ordförråd mellan olika  grupper utifrån ekonomi och 

utbildning? 

I denna undersökningen finns det inga klara bevis för att det skulle finnas något samband eller 

några skillnader mellan elever som har föräldrar från olika ekonomiska grupper eller föräldrar med 

olika lång utbildning. 
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2. Finns det skillnader i ordförrådet i relation till det sociala nätverk som omger eleven? 

Genom denna undersökning kom det inte fram några resultat som visar på att det sociala nätverket 

har någon större inverkan på elevernas ordförråd.  

5.6 Vidare forskning 

Utifrån de resultat jag fick genom min undersökning skulle det vara intressant att titta närmare på 

hur förskolan påverkar barnens ordförråd. Jag skulle genom en mer utförlig undersökning vilja se 

om barnens ålder vid inskolning har någon betydelse för ordförrådet. Det skulle även vara 

intressant att mer utförligt undersöka om och hur det sociala nätverket påverkar barnens ordförråd. 
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Bilaga 1 Elevenkät 
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Bilaga 2 Föräldraenkät 

 

Till dig/er som är förälder eller vårdnadshavare. 

 

Jag heter Åsa Olsson och jag läser till lärare vid Karlstads Universitet. Jag skriver nu mitt 

examensarbete och jag skulle bli glad om du/ni och ert barn vill ställa upp i en undersökning som 

jag ska genomföra.  

 

Jag undersöker vilka faktorer som påverkar barns ordförråd. 

Undersökningen består av två delar. Del 1 är denna enkät som du/ni som förälder svarar på. Jag 

skulle vilja ha separata svar från båda föräldrar om detta är möjligt. Del 2 kommer jag till skolan för 

att genomföra tillsammans med eleverna. Delen som genomförs i skolan går ut på att uppskatta 

elevernas ordförråd. Eleverna kommer att få titta på olika bilder och sätta ord på vad bilderna 

föreställer. 

De data som jag får in genom denna undersökning kommer inte att kopplas till en enskild individ, 

istället kommer deltagarna anonymt att delas in i olika grupper efter de svar som denna 

föräldraenkät ger samt de svar som kommer från elevenkäten. 

Om du som förälder/vårdnadshavare fyller i denna enkät och lämnar till skolan betyder det att du 

går med på att ditt barn får delta i del 2. Del 2 kommer inte att genomföras för de barn vars föräldrar 

inte fyllt i denna enkät. 

 

Om du/ni undrar över något så kan ni kontakta mig genom mail eller telefon. 

 

Med vänlig hälsning Åsa 

 

Kontakt: 

070-601 11 39 

izzy_sol@hotmail.com 

 

Vänligen skicka med denna enkät med ert barn till skolan så snabbt som möjligt. 
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Förälder/vårdnadshavare 1 

Ditt barns namn:....................................................................................................................... 

(Detta kommer endast att användas i gruppfördelande syfte, där du/ni och ert barn ses som en enhet) 

 

Utbildning: 

Kryssa för den högsta avslutade utbildning du har gått 

 

( ) Högstadium 

 

( )Gymnasiet, antal år........................Program........................................................................................ 

 

( )Högskola/universitet, antal år..................Program.............................................................................. 

 

( ) Högskola/universitet. Enstaka kurser. 

 

( ) Komvux/Folkhögskola 

 

( ) Annat.................................................................................................................................................. 

 

Arbete: 

Inom vilka yrken är du utbildad?............................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

Vilket är ditt yrke/ din sysselsättning idag:............................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

Vilken är din ungefärliga inkomst per år före skatt. 

( ) 0kr -150 000kr 

( ) 150 000kr -300 000kr 

( ) 300 000kr – 450 000kr 

( ) 450 000 – 600 000kr 

( ) Över 600 000kr 

 

Frågor om ditt barn: 

1.a Vid vilken ålder började ditt barn på förskola? 

…........................................................................................................................................................... 

 

1.b ( )Mitt barn gick aldrig på förskola utan började direkt i förskoleklass. 

 

Om ditt barn inte gick i förskola, vem har mestadels tagit hand om barnet? 

…........................................................................................................................................................... 
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2. Jag har nu en fråga om det sociala nätverket runt barnet. Jag skulle vilja att du funderar på vilka 

människor barnet hade runt sig när barnet var 0 till 5 år och hur ofta barnet träffade dessa personer. 

Du behöver inte nämna namn, jag vill veta om personen är en vuxen eller ett barn, nära vän eller 

släkting. Personer ni träffade mer sällan än en gång per månad kan utelämnas. Glöm inte 

familjemedlemmar. 

Exempel: Far/morförälder, ca 3 gånger/vecka 

                 2 Vuxna vänner, 1 gång per månad 

                  Pappa helger, Mamma veckodagar 

                  2 äldre syskon, varje dag 

                  1 yngre syskon, varje helg, osv., osv. 

 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................ 
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Förälder/vårdnadshavare 2 

Ditt barns namn:....................................................................................................................... 

(Detta kommer endast att användas i gruppfördelande syfte, där du/ni och ert barn ses som en enhet) 

 

Utbildning: 

Kryssa för den högsta avslutade utbildning du har gått 

 

( ) Högstadium 

 

( )Gymnasiet, antal år........................Program........................................................................................ 

 

( )Högskola/universitet, antal år..................Program.............................................................................. 

 

( ) Högskola/universitet. Enstaka kurser. 

 

( ) Komvux/Folkhögskola 

 

( ) Annat.................................................................................................................................................. 

 

Arbete: 

Inom vilka yrken är du utbildad?............................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

Vilket är ditt yrke/ din sysselsättning idag:............................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

Vilken är din ungefärliga inkomst per år före skatt. 

( ) 0kr -150 000kr 

( ) 150 000kr -300 000kr 

( ) 300 000kr – 450 000kr 

( ) 450 000 – 600 000kr 

( ) Över 600 000kr 

 

Frågor om ditt barn: 

1.a Vid vilken ålder började ditt barn på förskola? 

…........................................................................................................................................................... 

 

1.b ( )Mitt barn gick aldrig på förskola utan började direkt i förskoleklass. 

 

Om ditt barn inte gick i förskola, vem har mestadels tagit hand om barnet? 

…...........................................................................................................................................................
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2. Jag har nu en fråga om det sociala nätverket runt barnet. Jag skulle vilja att du funderar på vilka 

människor barnet hade runt sig när barnet var 0 till 5 år och hur ofta barnet träffade dessa personer. 

Du behöver inte nämna namn, jag vill veta om personen är en vuxen eller ett barn, nära vän eller 

släkting. Personer ni träffade mer sällan än en gång per månad kan utelämnas. Glöm inte 

familjemedlemmar. 

Exempel: Far/morförälder, ca 3 gånger/vecka 

                 2 Vuxna vänner, 1 gång per månad 

                  Pappa helger, Mamma veckodagar 

                  2 äldre syskon, varje dag 

                  1 yngre syskon, varje helg, osv., osv. 

 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 


