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Svensk titel: Elevers ord- och begreppsförståelse på en svensk skola i England – sett ur 

lärarperspektiv 

 

Engelsk titel: Pupils words- and conceptual understanding in a Swedish school in 

England - From teacher's perspective 

 

Abstrakt 
 

Denna studie undersöker hur lärare anser att de kan stärka elevers ord- och 

begreppsförståelse för att uppnå läroplanens kunskapskrav i det svenska språket. På 

grund av globaliseringen väljer många familjer att bostätta sig utomlands vilket medför 

att det bedrivs många svenska skolor runt om i världen. Studien utgår ifrån en svensk 

skola i England, där fyra lärare i de tidigare åren har intervjuats. Intervjuerna 

genomfördes via skype vilket medför både positiva och negativa konsekvenser för 

studien. Studien fokuserar bland annat på ord- och begreppsförståelse, lärarbakgrund, 

förväntningar samt elever med ett annat modersmål. Resultatet av studien visar att 

lärarna var medvetna om vikten av att arbeta med ord- och begreppsförståelse samt att 

eleverna tenderar att ha en lägre ord- och begreppsförståelse på en svensk skola i 

England än på en svensk skola i Sverige. Lärarna poängterar att arbetet med ord- och 

begreppsförståelse sker mer medvetet på grund av att eleverna är tvåspråkiga. Resultatet 

visar att förväntningar från föräldrar och lärare påverkar elevernas kunskapsutveckling. 

Lärarna uppfattar att föräldrarnas förväntningar i på skolan i England skiljer sig från 

förväntningarna i Sverige i form av att de har högre krav på skolan och lärarna än på 

deras barn.  

 

 

Nyckelord: Förväntningar, ord- och begreppsförståelse, språk, svensk skola i utlandet, 

undervisningsmetoder.  



  
 

ii 

Innehåll 

Abstrakt ______________________________________________________________ i 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 

2. Syfte _______________________________________________________________ 3 

3. Teoretiskt ramverk ___________________________________________________ 4 
3.1 Definition av ord- och begreppsförståelse ____________________________ 4 
3.2 Betydelsen av ord- och begreppsförståelsen i språket __________________ 4 
3.3 Undervisningsstrategier ___________________________________________ 5 

3.4 Att växa upp med två språk _______________________________________ 6 
3.5 Lärarens roll i ord- och begreppsutvecklingen ________________________ 7 
3.6 Förväntningar från hemmet _______________________________________ 8 

4. Metod _____________________________________________________________ 10 
4.1 Urval _________________________________________________________ 10 
4.2 Genomförande _________________________________________________ 10 
4.3 Bearbetningsmetod ______________________________________________ 11 

4.4 Forskningsetik __________________________________________________ 12 
4.5 Metodkritik ____________________________________________________ 12 

5. Resultat ___________________________________________________________ 14 
5.1 Lärarbakgrund _________________________________________________ 14 

5.2 Ord- och begreppsförståelse ______________________________________ 14 
5.3 Förväntningar __________________________________________________ 15 
5.4 Elever med annat modersmål _____________________________________ 16 

6. Analys ____________________________________________________________ 18 
6.1 Lärarbakgrund _________________________________________________ 18 

6.2 Ord- och begreppsförståelse ______________________________________ 18 
6.3 Förväntningar __________________________________________________ 19 
6.4 Elever med annat modersmål _____________________________________ 20 

7.  Diskussion _________________________________________________________ 22 
7.1 Metod diskussion _______________________________________________ 22 
7.2 Resultatdiskussion ______________________________________________ 23 

7.3 Slutord ________________________________________________________ 27 

Referenser ___________________________________________________________ 28 

Bilaga 1 ______________________________________________________________ I 
Intervjuguide _________________________________________________________ I 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

KOLLA HUR DU TYCKER ”STRUT-MODELLEN” ÄR NU:  

På grund av en ökad globalisering väljer många familjer att bosätta sig i länder där det 

talas ett annat språk än familjens modersmål. Denna studie kan därför vara betydelsefull 

för föräldrar som väljer att ha sina barn i en svensk skola i det nya landet.  

 

I vår tid har det blivit vanligt med en ny global rörlighet. Människor från 

Sverige och andra rika länder reser över hela världen och studerar eller 

arbetar i andra länder. Med det följer kontakter, vänskap, äktenskap och 

familjebildning över många språkgränser. Många familjer flyttar mellan 

länder på grund av arbete eller släktband och bor en tid i ett land, sedan 

några år i ett annat. På grund av denna nya rörlighet kommer många barn att 

leva i nya språkliga konstellationer. (Ladberg 2003:23) 

 

Vi ställer oss frågande till ifall lärare är medvetna om elevers ord- och 

begreppsutveckling får konsekvenser på grund av globaliseringen, samt hur de i så fall 

hanterar dem.  

 

Grundskolans krav på elever är föränderlig över tid. En aktuell samhällsdebatt är att 

skolans krav på eleverna ökar. Eleverna förväntas nå höga resultat i alla ämnen. För att 

kunna nå höga resultat måste eleverna utveckla sina kunskaper i att reflektera och förstå 

innehållet i en text. Ord- och begreppsförståelse är en del av läsförståelsen, vilket gör att 

studien kan vara intressant för samhällsdebatten om elevernas höjda krav.  Att det krävs 

mer av eleverna kan vara en konsekvens av att många elever idag redan kan läsa när de 

börjar grundskolan och därför kan ord- och begreppsutveckling komma i skymundan på 

grund av att lärarna tar för givet att eleverna kan detta då de redan kan läsa. Kan det 

vara på det sättet att elevernas läsning redan är så utvecklad vid skolstarten att lärarna 

missar att arbeta med ord- och begrepp? 

 

På många ställen i världen finns det svenska skolor som bedriver  undervisning på ett 

liknande sätt som i Sverige. Svenska skolor är menade för de barn som har bosatt sig 

utomlands tillsammans med sina vårdnadshavare och som vill fortsätta att utbilda sig 
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efter svenska styrdokument. Syftet är att skolan ska erbjuda en utbildning som är 

likvärdig den som finns i Sverige.  I respektive land  bedrivs skolorna mestadels av 

enskilda styrelser. Skolinspektionen granskar så att skolorna är likvärdiga de skolor som 

finns i Sverige (Skolverket 2013).  

 

Den svenska skolan i England har funnits sen 1976 och erbjuder undervisning från 

förskolan upp till gymnasiet. Skolan drivs som en privatskola utan vinstkrav med en 

styrelse som är vald av föräldrarna. Undervisningen sker i små grupper och utgår från 

Lgr11 (Swedish school in London 2013). Forskning visar att det finns ett samband 

mellan elevprestationer och antalet elever i en klass. Det har visats att små klasser har 

positiva effekter (Frank 2009). 

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat språkets betydelse 

i skolan. En av språkets grundstenar är ord- och begreppsförståelse. Vi har 

uppmärksammat att elever som har en lägre ord- och begreppsförståelse tenderar till att 

ha det svårare under sin skolgång än de elever med en bredare ord- och 

begreppsförståelse. Om eleverna visar på lägre ord- och begreppsförståelse kan det 

exempelvis bli svårare att ta till sig innehållet i en text, vilket eleverna måste kunna för 

att klara grundskolan. I läroplanen för skolans tidiga åldrar står det att undervisningen 

ska “[...] bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga 

och kommunikativa förmågan” (Lgr11 2011:222), i samma läroplan under 

kunskapskraven för årskurs sex står det att eleverna ska  utveckla: ”[..] lässtrategier för 

att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de 

uttalade och sådant som står mellan raderna“ (Lgr 11 2011:224). Bristande 

ordkunskaper är en av faktorerna som påverkar elevens läsförståelse negativt menar 

Mezek (2013).  

 

En av våra verksamhetsförlagda utbildningar valde vi att genomföra på en svensk skola 

i England. Där väcktes intresset för ord- och begreppsförståelse ytterligare då vi började 

reflektera över hur stor betydelse ord- och begreppsförståelse har i allt lärande. Med 

detta i åtanke ställde vi oss frågande till hur elevernas ord- och begreppsförståelse i 

svenska generellt kan påverkas av att undervisas på en svensk skolan i England. 
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2. Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare, som undervisar på en svensk skola i 

England, anser att de kan stärka elevers ord- och begreppsförståelse för att uppnå 

läroplanens kunskapskrav i det svenska språket. Till syftet kopplas följande 

frågeställningar: 

 

 Hur påverkar lärarens bakgrund elevers ord- och begreppsutveckling? 

 Hur defineraras ord- och begreppsförståelse och hur ser arbetet med att utveckla 

förståelsen ut? 

 Hur kan förväntningar från elevens omgivning påverka ord- och 

begreppsutvecklingen? 

 Hur påverkas elevens ord- och begreppsutveckling av att tala två språk? 

 

Begreppsförklaring 

I detta arbete kommer vi att använda begreppen elev och barn i olika sammanhang. 

Begreppet elev kommer att användas i skol- och undervisningssammanhang medan 

begreppet barn används i sammanhang då det handlar om familjen.   

Ska vi inte bara ta bort detta stycke?! Istället för att skriva in det i teorin, jag tycker inte 

det passar in där..  

  



  
 

4 

3. Teoretiskt ramverk   

3.1 Definition av ord- och begreppsförståelse 

Begrepp kan beskrivas som en social konstruktion vilket gör det möjligt för oss att 

kommunicera med vår omgivning menar Stendrup (2001). “Begreppen kan betraktas 

som tänkandets byggstenar, det som avgör vilka tankar vi har förmåga att tänka” 

(Stendup, 2001:43). Husén (1975) definierar ord- och begreppsförståelsen som ett mått 

på en språklig förmåga. Det vill säga mängden på antalet ord och begrepp en individ 

besitter kan komma att visa sig i dess förmåga att till exempel tala och förstå innehållet i 

en text.  

 
3.2 Betydelsen av ord- och begreppsförståelsen i språket 

Ladberg (2000) och Franzén (2003) menar att språket har betydelse för alla skolämnen 

då det exempelvis i ämnet matematik inte bara handlar om att räkna utan även om att 

förstå arbetsuppgiften. Även Husén (1975) menar att ämnet svenska är grundläggande 

för att eleverna aktivt ska kunna följa med i alla skolämnen, samt i samhällsdebatten 

och kulturlivet. Författarna menar att läsförståelsen inte endast ligger till grund för 

utbildningen, den är också väsentlig för hur individen ska klara sig ute i samhället.  

 

För att en god läsförståelse ska utvecklas är det centralt att ha ett rikligt ordförråd menar 

Stendrup (2004). Då eleven besitter ett stort ordförråd har den enklare att tolka 

innehållet i en text och därmed uppnå en d upare förståelse.  ad som påverkar elevens 

ordförråd är bland annat vilket eller vilka språk som talas i hemmet och i elevens 

omgivning, samt vilket ordval som görs av aktörerna i individens omgivning (Me ek 

2013).  

 

Det är nödvändigt för elever att regelbundet lära sig nya begrepp för att utvecklas 

intellektuellt. De behöver tillägna sig nya erfarenheter för att bilda och definiera nya 

begrepp. Eriksson (1998) menar att alla elever på låg- och mellanstadiet behöver koppla 

begreppen till sin egen verklighet för att kunna ta dem till sig. Begrepp används för att 

beskriva och strukturera vår gemensamma omvärld och om det sker missförstånd vid 

ord- och begreppsförståelsen menar Stendrup (2001) att det inte endast blir 

intellektuella konsekvenser utan även sociala.   
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Att tillägna sig begrepp är m.a.o att intellektuellt kunna och ha möjlighet att 

delta i ett gemensamt tänkande och inte minst ge uttryck för eget tänkande. 

Om man får tro den kognitiva psykologin så är antalet begrepp måttet på 

vilka tankar en människa har möjlighet att tänka. (Stendrup, 2001:15) 

 

För att eleverna ska kunna förstå en text är det nödvändigt att den har tillräckliga ord 

och begreppskunskaper för att förstå textens innehåll (Mezek, 2013).  

 

3.3 Undervisningsstrategier 

Dialogen ligger enligt Stendrup (2001) till grund för en god ord- och 

begreppsutveckling, vilket i sin tur gynnar allt lärande. 

 

[...] dialogue is the sealing together of the teacher and students in the joint 

act of knowning and re-knowing the object of study…. Instead of 

transfferring the knowledge statically, as fixed possession of the teacher, 

dialogue demands a dynamic approximation towards the object. Burbules 

(1993) 

 

Eriksson (1988) har samma åsikt som föregående författare om att dialogen har en 

betydelsefull roll för inlärning. Han lyfter också fram vikten av att arbeta i par för att 

främja ord- och begreppsinlärningen då dialogen kommer att ligga i fokus. 

Undervisning som sker i mindre grupper är mer gynnsam för lärande än i större grupper 

då dialogen får ett större utrymme menar Husén (1975). Om undervisningen inte sker 

genom en dialog utan genom monolog där läraren ger eleverna en färdig definition av 

orden och begreppen kan det resultera i att eleverna inte kan ta till sig orden och 

begreppens innebörd. Eleverna har ofta en annan bild av ett begrepp än läraren och då 

krävs det en dialog för att de tillsammans ska kunna skapa en gemensam definition som 

är inom elevens referensramar (Eriksso,n 1988). 

 

Abstrakta begrepp bygger på tidigare begreppskunskaper menar Eriksson (1988). För att 

eleven enklare ska kunna tillägna sig nya begrepp är det enligt Österlind (2006) viktigt 

att undervisningen sker inom elevens referensramar. Undervisningen måste ha ett 

sammanhang och genom att stoffet är elevnära kan eleverna enklare skapa sig en 

uppfattning av ord och begrepp. Eriksson (1988) uttrycker samma åsikt som föregående 

författare om att en begreppsträning som inte är kopplad till något innehåll är mindre 
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utvecklande, det vill säga att det krävs en “innehållsrelaterad begreppsträning” för en 

utvecklande ord- och begreppsundervisning.  

 

Då en elev ska ta till sig nya ord och begrepp sker detta ofta genom en muntlig 

beskrivning, därefter använder läraren sig av bilder och konkret material. Ord- och 

begreppsförståelsen underlättas genom att arbeta växelvis muntligt, med bilder och 

konkret material. En bild kan i vissa fall komplettera en muntlig beskrivning av ett 

begrepp (Eriksson, 1988). Enligt Persson (2000) är en praktisk arbetsmetod mest 

gynnsam för en ord- och begreppsutveckling då eleverna får använda sig av alla sinnen 

samt relatera till tidigare upplevelser. Dock menar Eriksson (1988) att det inte går att 

säga vilken inlärningsmetod som är den bästa. Om det är en förklarande- eller 

upptäckande arbetsmetod är upp till varje enskild individ.  

 

3.4 Att växa upp med två språk 

Omgivningen får betydelse för barnets språk redan vid två års ålder. Barnet observerar 

sin omgivning och efterliknar den så gott den kan. Om barnet växer upp med flera språk 

kommer den vänja sig vid att växla mellan de olika språken. Det blir mer naturligt för 

dessa barn att använda sig av flera språk i sin vardag än för ett barn som växer upp i 

enspråkig kultur. Barn utvecklar sitt språk tillsammans med andra barn genom olika 

aktiviteter. I vardagliga sociala sammanhang utvecklas barnets språk, ordförrådet 

expanderar och hela barnets språk påverkas (Ladberg, 2003). Ladberg (2000) menar att 

barn som lever i ett flerspråkigt samhälle får en annan syn på språkets betydelse än ett 

barn som växer upp i ett enspråkigt samhälle. Författaren menar att en vanlig fördom 

bland enspråkiga är att flera språk skulle vara ett hinder för varandra i utvecklingen. 

 

Om någon har svårt att lära sig ett språk så beror det inte på att ett annat 

språk hindrar, eller att det är “för mycket” av något annat språk. Det beror på 

att förutsättningarna för det språket är dåliga. (Ladberg, 2000:16) 

 

Utvecklingen av ett språk kan avbrytas på grund av olika anledningar. 

Språkutvecklingen kan stanna upp för en kortare tid eller avbrytas för alltid. Beroende 

på i vilken ålder barnet slutar att använda sitt modersmål kommer det bli olika svårt att 

ta igen den kunskapen sen. Det kan vara svårt att inhämta viss kunskap om barnet har 

missat det som vanligen lärs in vid en viss ålder. Språk som inte talas regelbundet kan 

avstanna eller gå tillbaka i utvecklingen. Det som enligt Ladberg (2003) kan vara ett 
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problem med språkutvecklingen är inte att flera språk är närvarande utan att ett av 

språken är frånvarande. Det leder endast till att inte något av språken utvecklas.  

 

Hur vida ett barn väljer att behålla sitt modersmål är beroende av en rad olika faktorer. 

En av dessa faktorer är attityderna till modersmålet på samhälls-, grupp- och 

individnivå. Det kan till exempel vara synen på undervisning samt hur skolan väljer att 

handla för att stötta eleven i modersmålsutvecklingen (Laaksonen, 1999). Samhället, 

skolan och familjen går enligt Frank (2009) hand i hand gällande barnets 

språkutveckling. De tre elementen kommer att samspela mer eller mindre med varandra 

under hela barnets uppväxt.   

 

3.5 Lärarens roll i ord- och begreppsutvecklingen 

Utbildning är ett partnerskap mellan familj, skola och samhälle menar Frank (2009). För 

att skapa de bästa förutsättningarna för lärande är det viktigt att det sker ett samarbete 

mellan lärare och familj. När båda parter ser sitt ansvar och sätter upp gemensamma mål 

främjas elevens utbildning. Hattie (2009) menar att det finns två faktorer som dominerar 

över socioekonomiska faktorer när det gäller att främja elevens utveckling. De två 

faktorerna är elevens egen förmåga till självbedömning samt lärarens förmåga att ge 

konstruktiv kritik. Lärarens förväntningar på eleven påverkar dess framgång. Ladberg 

(2003) menar att om läraren tror att eleven kommer att lyckas överförs tankemönstret 

till eleven. Elevens motivation och självkänsla stärks då vilket gynnar 

kunskapsutvecklingen genom att eleven vågar och vill utvecklas.  

 

För att uppnå den mest optimala inlärningsmiljön i ett klassrum bör läraren sträva efter 

att skapa ett analytiskt träningsläger menar Svanleid (2011). Då kan eleverna ges 

möjlighet till att utveckla de fem förmågorna att: kommunicera, analyser, söka 

information, tolka samt arbete med nya begrepp. Småpratet är enligt Ekman (2003) 

nyckeln till kunskap och effektivitet Genom att det finns ett naturligt småprat mellan 

alla aktörer på skolan kan stämningen bli mindre tryckt och fler personliga relationer 

kan utvecklas. Småpratet är även av stor vikt inne i klassrummet då läraren bör föra en 

dialog med eleverna, inte en monolog.  
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Svenska lärare utsätter mycket tid åt planering och lektionsförberedelser jämfört med 

lärare i andra länder enligt Hansson (1975). En lärare måste hela tiden reflektera över 

sitt förhållningssätt och sina undervisningsmetoder. Genom att läraren har ett 

professionellt förhållningssätt kan den ta vara på sina tidigare erfarenheter menar 

Irisdotter (2009). Läraren kan genom erfarenhet förutse hur den ska handla i situationer 

som den tidigare mött.  

 
3.6 Förväntningar från hemmet  

Motivationen har en betydande roll i elevers läs- och skrivutveckling menar Westlund 

(2012). Förväntningar från hemmet har en avgörande roll för elevers motivation till att 

utvecklas. Författaren menar att elevens motivation är beroende av vilken 

socioekonomisk klass familjen lever i. I en studie av Heath (1983) visades det att de 

barn som växer upp i familjer med låg socioekonomisk status utvecklar sitt språk genom 

att lyssna och iaktta när vuxna pratar med varandra. Barnen utvecklar då mest muntliga 

kompetenser och inte de kompetenser som skolan förväntar sig att barnet har när de 

börjar skolan. I medelklassfamiljer visade det att barnen fick böcker upplästa för sig och 

föräldrarna ställde frågor som har rätt eller fel svar. Barnen utvecklar då en vana för 

böcker men de fick däremot inget reflekterande tänkande som skolan förväntar sig att 

barnen ska ha vid skolstarten. I studien syntes att barn som växer upp i familjer med hög 

socioekonomisk status klarar sig bäst i skolan. De läste böcker tillsammans med sina 

föräldrar och diskuterade innehållet med hjälp av varför-frågor. Dessa barn var väl 

förberedda inför skolan och hade de förkunskaper som skolan förväntade sig. Barn från 

familjerna med låg- och mellanstatus tappade generellt motivationen till att lära då de 

inte befann sig på samma kunskapsnivå vid skolstarten.  

 

Elevers hembakgrund är kopplad till skolan. Elever med låg socioekonomisk status 

visade sig enligt Frank (2009) i större grad känna sig utsatta i skolan än elever med hög 

socioekonomisk bakgrund som trivdes bättre. Författaren menar att elever som är trygga 

på skolan har högre motivation att lära sig. Förutom föräldrars socioekonomiska klass 

har även föräldrars engagemang betydelse för elevernas skolresultat menar Elmeroth 

(1997). Författaren menar att när föräldrar visar på engagemang elevens skolgång 

genom att de till exempel besöker dem på skolan och deltar vid möten, kommer elevens 

skolgång påverkas i en positiv riktning. 
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[...] [M]inst lika viktig för barnens skolresultat som föräldrarnas kunskaper är 

troligen deras inställning. Föräldrar som helt saknar utbildning kan ändå uppmuntra 

sina barn och ge dem en mycket stark önskan att lyckas i skolan. (Ladberg, 

2003:191) 

 

Föräldrar kan känna osäkerhet inför skolan då de inte vet hur de ska stötta sina barn i 

skolgången. Vilket kan begränsa föräldrarna när de ska hjälpa sina barn med skolgången 

menar Frank (2009). Om föräldrar tror på sitt barn och dess utveckling, kommer också 

barnet själv att göra det. Med ett gott självförtroende kommer ansträngningen att höjas, 

vilket ökar chanserna att lyckas avsevärt. Självförtroende går hand i hand med 

motivation och formas av positiv respons, förväntningar samt att bli sedd av 

omgivningen (Ladberg, 2003). 
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4. Metod 

Studien utgår från en hermeneutisk ansats vilket innebär att det ständigt sker en växling 

mellan delar och helhet samt mellan olika synvinklar menar Patel & Davidsson (2011). 

Exempelvis kan intervjuerna i denna studie ses som delar och resultatet kan motsvara 

helheten. Enligt författarna innebär den hermeneutiska ansatsen att det sker en tolkning 

av den insamlade datan och att detta kan leda till en förståelse av studiens 

undersökningsområde. Denna studie bygger på en kvalitativ ansats, vilket innebär en 

insamling av mjuk data  (Patel & Davidson, 2011). Larsen (2009) har samma åsikt som 

föregående författare om att kvalitativ forskning är en insamling av så kallad mjuk data. 

Hon menar att det ofta bygger på upplevelser och förväntningar.  

 

 

4.1 Urval 

Intervjupersonerna till denna studie är fyra grundskolelärare för de tidigare åren på den 

svenska skolan i England. Samtliga lärare har varit verksamma i både Sverige och 

England under olika lång tid. Lärarna har i genomsnitt varit verksamma femton år inom 

yrket och samtliga har en svensk lärarutbildning. Varför vi valde att intervjua fyra 

stycken lärare var för att det förhoppningsvis ger ett tillräckligt brett underlag till 

studieresultatet. Då syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna på den svenska 

skolan i England arbetar med ord- och begreppsförståelse är det också relevant att 

intervjuerna sker med de verksamma lärarna på skolan.  

 

4.2 Genomförande 

I studien har fyra intervjuer genomförts utifrån en kvalitativ intervjumodell. Larsen 

(2007) menar att denna modell kan andvändas antingen tillsammans med andra metoder 

eller fristående. Vid intervjun deltog vi båda och läraren vilket enligt Svensson (1996) 

är en kvalitativ intervju då både intervjuaren och intervjupersonen deltar i en dialog. 

Intervjuerna valde vi att genomföra över skype (videosamtal över internet) istället för 

via telefon eller mejl. Orsaken till detta är att intervjuerna via telefon eller mejl kan 

komma att bli mindre givande då en viktig faktor som kroppsspråket går förlorad. Om 

intervjun genomförs via mejl uppstår det även en problematik med att ställa följfrågor. 

Vid intervjun satt båda parterna i ett lugnt rum där de kunde fokusera på intervjun. 

Intervjun flöt på bra och vi blev inte avbrutna av några större tekniska problem.  
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Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjumodell (se bilaga 1) vilket innebär 

att intervjuguiden bestod av en lista med tydliga teman med öppna frågor. Frågorna 

behöver inte ställas i någon speciell ordning och intervjupersonen har stor frihet att 

formulera sina svar med de öppna frågorna enligt Svensson (1996). Under intervjun 

ställdes öppna frågor vilket Lantz (2013) menar är ett bra sätt för att vi ska kunna göra 

d upgående analyser och dra slutsatser utifrån svaren. Då “[d]en som svarar beskriver 

sin bild av verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelsen för människors 

sub ektiva erfarenheter” (Lantz, 2013:43). Dock menar Gillham (2000) att öppna frågor 

är vanligtvis mer problematiska att analysera än slutna frågor. Dessutom menar 

författaren att de öppna frågorna försvårar situationen för intervjuaren. Under 

intervjuerna var grundtanken att vi båda skulle ställa frågor till intervjupersonen, men i 

praktiken blev det att en av oss tog ett större intiativ till att hålla i samtalet medan den 

andra fyllde på med frågor och kommentarer som ansågs relevanta. 

 

För att få ut så mycket som möjligt vid intervjutillfällena valde vi att genomföra en 

provintervju på en lärare i Sverige. Syftet med detta var att testa så att vår intervjuguide 

var godtagbar samt att vi själva skulle bli mer vana intervjuare så att nästa intervju 

kunde bli mer naturlig och innehållsrik. Utfallet resulterade i att vi valde att behålla 

samtliga frågor i intervjuguiden då vi upplevde att frågorna besvarades och tolkades väl. 

 

4.3 Bearbetningsmetod 

Intervjuerna som genomförs i denna studie har spelats in för att sedan kunna 

transkriberas. Enligt Patel & Davidsson (2011) är transkriberingen ett viktigt moment i 

analyseringsprocessen. Transkriberingen och analysen av varje enskild intervju bör 

enligt Svensson (1996) påbörjas direkt efter att intervjun är avslutad. Han menar att 

analysen av intervjuerna inte ska ske då alla intervjuerna är avslutade utan efter varje 

enskilt fall. ”Ju längre tid som förflyter innan vi påbör ar analysen desto svårare är det 

att få ett ”levande” förhållande till sitt material” (Patel & Davidsson, 2011:121). Med 

detta i åtanke har vi i denna studie transkriberat varje enskild intervju direkt efter den är 

avslutad. En annan viktigt aspekt av att transkribera intervjuerna är att det blir enklare i 

analyseringsprocessen då intervjuerna kan särskiljas från varandra.  
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4.4 Forskningsetik 

I denna studie har vi tagit hänsyn till följande etiska principer: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets-  och nyttjandekrav. Informationskravet innebär enligt 

Bryman (2011) att alla berörda personer i studien har fått information om  studiens syfte 

samt om vilka moment som kommer att ingå. De ska även vara medvetna om att deras 

deltagande är frivilligt samt att de har rätt att hoppa av när som helst. Denna information 

har givits till de fyra personerna som har intervjuats.   

 

Samtyckeskravet innebär att de berörda personerna i studien  har fått information om att 

de själva får bestämma om de vill medverka eller inte menar Bryman (2011). I denna 

studie har alla medverkande själva fått ta ställning till om de ville medverka eller inte.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter till de berörda personerna i studien 

inte kommer att användas för något annat ändamål än till denna studie., samt att alla 

som ingår i studien skall vara anonyma. Nyttjandekravet innebär även att all insamlad 

data endast kommer att användas till denna studie och inte till något annat ändamål 

menar Bryman (2011). Denna information har alla deltagare i denna studie också fått ta 

del av innan intervjerna genomfördes. Informationen valde vi att delge i samtal innan 

intervjun startade. 

 

4.5 Metodkritik 

Denna studie visar hur en svensk skola i England arbetar med ord och 

begreppsförståelse. Det är viktigt att påpeka att denna studie inte visar något generellt 

resultat som stämmer på alla svenska skolor i England. Varför vi valde att intervjua fyra 

lärare i de tidigare åren i England var för att det förhoppningsvis ger ett tillräckligt brett 

underlag samt att samtliga intervjupersoner har en svensk lärarutbildning i botten vilket 

gör deras åsikter trovärdiga och relevanta för denna studie. Då vi använde oss av en 

semistrukturerad intervjumodell kan det föra med sig både negativa och positiva 

konsekvenser. Det positiva kan vara att intervjupersonen får öppna frågor att svara på 

och därmed kan deras svar bli mer omfattande och tolkningsbara än slutna frågor. En 

negativ konsekvens kan bli att intervjuarna inte är vana vid denna typ av intervjumodell 

och därför kommer de inte att utnyttja modellen till fullo, genom att till exempel inte 

ställa följdfrågor eller få ett flyt i samtalet.  För att denna studie ska vara kvalitativ krävs 
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det en hög grad av trovärdighet och äkthet, som är viktiga faktorer menar Bryman 

(2011). Författaren betonar vikten av mängden insamlad data för att trovärdigheten och 

äktheten skall öka. Patel & Davidson (2011) poängterar i likhet med Bryman (2011) att 

den som samlar in data andvänder sig av sina egna förförståelser och gör egna 

tolkningar. När intervjuarna bearbetar den insamlade datan och använder sina egna 

tolkningar i analysen kan det komma att få konsekvenser som påverkar studien. Genom 

att vara väl insatt i ämnet och inte ha några på för hand givna svar till studiens syfte blir 

tillförlitligheten större.  
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5. Resultat  

5.1 Lärarbakgrund 

Samtliga lärare svarar att de har arbetat som verksamma lärare i både Sverige och 

England.  Lärarna har arbetat under olika lång tid i respektive land, de har arbetat 

mellan fyra och sexton år i Sverige och mellan fyra och femton år i England. Alla lärare 

berättar även att de har undervisat i ämnet svenska under hela sin yrkeskarriär.  

 

5.2 Ord- och begreppsförståelse 

På frågan hur lärarna definierar ord- och begreppsförståelse är inte alla överens. Tre av 

fyra lärare anser att ord och begrepp är två olika saker som går in i varandra. Orden 

beskrivs som det lexikon eleverna besitter, det vill säga de ord som kan sättas i ett 

sammanhang och som inte har en lika omfattande betydelse som ett begrepp. Lärarna 

menar att ett begrepp är mer omfattande och att det krävs en djupare förklaring där 

eleven använder sig av sina egna ord. Den lärare som inte håller med resterande sa: “Jag 

vet inte vad skillnaden är mellan ord och begrepp”. Läraren menar att alla ord och 

begrepp är de ting som eleven har en förståelse för och kan beskriva med sina egna ord. 

 

Samtliga lärare är överens om att elevernas ord- och begreppsförståelse generellt är 

sämre på den svenska skolan i England än i Sverige. En av lärarna sa även att: “Jag tror 

dock att det finns områden i Sverige där ordförståelsen är sämre än vad vi har på 

svenska skolan här”. Två av lärarna menar att ett av de problemen som har varit mest 

tydliga i elevernas ord- och begreppsförståelse är att eleverna inte har kunskaper om 

synonymer, vilket de menar är ett resultat av ett begränsat ord- och begreppsförråd. En 

annan lärare menar att då eleverna inte har tillgång till det svenska språket i sin vardag 

genom exempelvis tv, radio, möten av olika rubriker eller tidningar påverkas elevernas 

språk i en negativ riktning. En av lärarna påpekar att de elever som hon upplever har 

lägst ord- och begreppsförståelse i svenska är de elever som har engelska som 

modersmål. Hon betonar också att eleven i många fall då även har en låg ord- och 

begreppsförståelse i sitt modersmål, med andra ord att det finns en låg ord- och 

begreppsförståelse i båda elevens språk.  

 

Att elevernas ord- och begreppsförståelse i svenska och engelska skiljer sig åt är 

samtliga lärare överens om. Lärarna menar att beroende på när eleven kommer från 
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Sverige till England kommer den ha ett större ord- och begreppsförråd i svenskan än 

engelskan. Men en elev som växer upp med både det svenska och engelska språket 

kommer ungefär ha ett likvärdig ord- och begreppsförråd i respektive språk. En av 

lärarna som håller med övriga poängterar dock att: “Eleverna blir inte balanserat 

tvåspråkiga utan de utvecklas i olika områden i olika språk”. Två andra lärare menar att 

om eleven har ett starkare ord- och begreppsförråd i exempelvis svenskan kommer den 

enklare kunna bilda sig en förståelse för nya ord och begrepp i det engelska språket. De 

menar att språken kan fungera som ett verktyg för att utveckla det andra. En av lärarna 

uttryckte sig: ”Om eleven kan två språk tror jag att den kan få nytta i sin 

språkutveckling av det andra språket”. 

 

På frågan om lärarna arbetar med ord- och begreppsförståelse medvetet eller omedvetet 

svarar samtliga att de arbetar med detta medvetet. En lärare säger även: “Jag jobbade 

nog mer med det här än vad jag gjorde i Sverige”. Alla lärare förklarar att de inför varje 

arbetsområde går igenom svåra ord och begrepp med eleverna och utgår från deras 

tidigare kunskaper. De berättar att de har många diskussioner i helklass om vad olika 

ord betyder och försöker gemensamt hitta exempelvis synonymer till orden. Majoiteten 

av lärarna menar att diskussioner är den arbetsform som dominerar när det gäller att 

främja ord- och begreppsförståelsen. En lärare uttrycker sig: ”Vi har många 

diskussioner om vad begrepp betyder”. Några av lärarna brukar även använda sig av en 

begreppslista som utformas innan påbörjat arbetsområde tillsammans med eleverna, då 

arbetsrådet avslutas tas orden och begreppet upp igen för att se om eleverna är förtrogna 

med dem. Några lärare försöker även uppmuntra elevernas föräldrar att diskutera ord 

och begrepp med sina barn vid läxläsningen och generellt i vardagen för att deras 

kunskaper ska utvecklas. En lärare säger bland annat: “Jag uppmuntrar föräldrar att 

diskutera ord i läsläxan och annat de talar om hemma”.  

 

5.3 Förväntningar 

Lärarna var överens om att förväntningar är centralt i skolan och att förväntningar från 

omgivningen påverkar elevernas kunskapsutveckling. Lärarna menar att om de tror på 

sina elever kommer de att prestera bättre. Samtliga lärare var därför noga med att visa 

eleverna att de hade höga förväntningar på dem. Enligt två av lärarna var 

förväntningarna från dem tydliga; att alla ska nå de mål som de har satt upp för en viss 

period eller för en viss lektion. Alla förutom en lärare tog även upp vikten av att alla 
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elever är medvetna om vad som förväntas av dem. Två av dessa lärare förmedlar vilka 

förväntningar de har i början av ett nytt arbetsområde medan den tredje av lärarna 

menade att det inte räcker att eleverna får höra vilka förväntningar som finns i början av 

ett arbetsområde, de behöver påminnas under hela arbetets gång samt utvärdera hur det 

har gått i slutet.  

 

Lärarna har olika upplevelser av vilka förväntningar föräldrarna hade på sina barn. 

Enligt tre av lärarna hade föräldrarna inte höga förväntningar på sina barn, den fjärde 

läraren menade däremot att det fanns höga förväntningar från föräldrarna. Den fjärde 

läraren poängterade den tydliga skillnaden mellan förväntningar från föräldrarna i 

Sverige och i England. Läraren menade att förväntningarna i England var högre på 

grund av att många av mammorna inte arbetade och därför hade tid att fundera kring 

skolan. Läraren menade vidare att det berodde på att familjer som bosätter sig 

utomlands oftast tillhör den högre klassen. Läraren uttryckte sig föl ande: “Plus att de 

föräldrarna som är här är alla framgångsrika (paus) då. Och det ställer ju lite krav på 

barnen då”.   

 

Alla lärare var överens om att föräldrarnas förväntningar var högre på skolan och 

lärarna än på eleverna. De upplevde att föräldrarna ansåg att ansvaret för elevernas 

ordförrådsutveckling var lärarnas. Enligt en av lärarna ville föräldrarna helst inte vara 

delaktiga i skolarbetet. En annan lärare upplevde att förväntningarna var olika beroende 

på vilket ämne det handlade om. Ämnet svenska menade hon var det ämnet där 

föräldrarna hade lägst förväntningar på sina barn.  

 

5.4 Elever med annat modersmål 

I samtliga av läraranas klasser var det mellan en och fem elever som hade ett annat 

modersmål än svenska. Majoriteten av eleverna i klasserna klassificerar lärarana som 

tvåspråkiga. En lärare uttryckte sig följande; “Ja, för alla utom den eleven så var 

svenskan modersmålet men sen hade engelskan för vissa tagit över och blivit det 

närmaste språket för dom”.  Lärarna menar att på grund av att det fanns tvåspråkiga 

elever samt elever med annat modersmål än svenska arbetar de ytterst medvetet med 

ord- och begreppsförståelse. Lärarna är överens om att eleverna har god ord- och 

begreppsförståelse i båda språken även fast de inte har samma djupa förståelse som en 

enspråkig elev generellt har.  
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6. Analys  

6.1 Lärarbakgrund 

Lärare som har varit verksamma inom yrket under en lång tid kan inta ett professionellt 

förhållningssätt, menar Irisdotter (2009). Alla lärare som deltagit i denna studie har varit 

verksamma lärare under minst åtta år. Att kunna inta ett professionellt förhållningssätt 

innebär att läraren kan ta vara på sina tidigare erfarenheter, både akademiska och 

yrkeserfarenheter, i undervisningen. Lärarna kan komma att utveckla sin undervisning i 

större grad enligt Irisdotter (2009) då de kan reflektera över tidigare 

undervisningsmetoder och tillvägagångssätt. 

 

6.2 Ord- och begreppsförståelse 

Tre av fyra lärares definition av ord- och begreppsförståelse stämmer delvis överens 

med Stendrups (2001) definition. Författaren menar att ord och begrepp är byggstenar 

som ligger till grund för den språkliga förmågan. Lärarnas uppfattning stämmer med 

författaren, däremot anser de även att ord och begrepp bör ses som två fenomen som går 

in i varandra. De menar att ett begrepp är mer omfattande än ett ord då begreppet 

beskrivs med hjälp av ord. Den fjärde läraren som inte anser sig se någon skillnad 

mellan ett ord och begrepp kan däremot anses vara helt överens med Stendrups (2001) 

definition. 

 

Att elevernas ord- och begreppsförråd var lägre på den svenska skolan i England än i 

Sverige var samtliga lärare var överens om. Det poängterades i intervjuerna att en 

bakomliggande faktor till detta kan vara att eleverna inte får möta det svenska språket i 

sin omgivning på samma sätt som de hade fått göra i Sverige. Detta kan enligt Ladberg 

(2000) och Ladberg (2003) vara en bidragande faktor till ett lägre ord- och 

begreppsförråd. Enligt författarna är det avgörande i elevernas språkutveckling vilket 

språk som talas i deras omgivning. En vanlig fördom är enligt Ladberg (2000) att det är 

ett hinder för elevens språkutveckling då den talar två språk. Detta stämmer överens 

med hur samtliga lärare uttryckte sig om att en elev som växer upp med två språk 

kommer att ha ett likvärdigt ord- och begreppsförråd i de båda språken. Om en elev är 

starkare i ett av språken kommer detta att gynna utvecklingen i det andra språkets 

utveckling. Ladberg (2003) menar att språkutvecklingen beskrivs avstanna då ett av 
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språken är frånvarande för eleven. Det krävs att båda språken är näravarande för att 

språkutvecklingen ska vara som mest framgångsrik pointerar författaren.  

  

Samtliga lärare uttryckte att de arbetar medvetet med ord- och begreppsförståelsen med 

eleverna. Eriksson (1998) och Stendrup (2001) antyder att dialogen är värdefull för att 

utveckla nya ord och begrepp. Enligt lärarna är deras arbete att bilda nya ord och 

begrepp för eleverna genom dialog och diskussion. Dock menar Persson (2000) att det 

är av stor vikt för eleverna att även ta till sig nya begrepp genom praktiska moment eller 

genom exempelvis bilder, vilket ingen av lärarna nämner som arbetsmetod. Då lärarna 

endast väljer att arbeta med diskussioner och att klassen gemensamt kommer fram till 

en definition kommer det enligt Österlind (2006) vara inom elevens egna referensramar. 

Diskussionerna gör också att eleverna inte får någon färdigkonstruerad definition av 

läraren som de har svårt att förstå då eleverna enligt Eriksson (1998) ofta har en annan 

bild av ett ord eller begrepp än vad läraren har då den har andra förkunskaper. 

 

Några lärare ansåg att föräldrarna borde vara en del i ord- och begreppsutvecklingen 

genom att stötta sina barn vid exempelvis läxläsningen. De menar att om föräldrarna 

diskuterar ord och begrepp med eleverna kommer deras utveckling ske snabbare än om 

det endast förs en diskussion i skolan. Ett hinder med detta kan enligt Frank (2009) vara 

att föräldrarna känner en osäkerhet inför att hjälpa sina barn då de själva inte besitter de 

kunskaper som barnet förväntas omfamna. Att lärarna vill att föräldrarna ska samverka 

med skolan stämmer överens med det Frank (2009) menar. Det vill säga att det är 

väsentligt med en föräldrakontakt för elevens språkutveckling då skola, hemmet och 

samhälle samspelar med varandra. Om en av faktorerna skulle försvinna kommer också 

detta få negativa konsekvenser för språkutvecklingen menar författaren.  

 

6.3 Förväntningar 

Samtliga lärare var överens om att förväntningar från föräldrar och lärare påverkar 

eleverna. Ladberg (2003) styrker lärarnas upplevelser. Författaren menar att om 

föräldrar och lärare tror på eleverna kommer deras självförtroende att öka och de 

kommer att utveckla en tilltro till sin egen förmåga. Lärarna var tydliga med att visa 

sina elever att de har höga förväntningar på dem. Tre av lärarna menade dessutom att 

eleverna ska vara medvetna om vilka förväntningar som ställs på dem. De menade att 
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genom medvetenhet, kommer elevernas motivation att öka. Enligt Westlund (2012) är 

motivationen en av de viktigaste faktorerna då en person ska lära sig ett nytt språk.  

 

 

Lärarna hade olika upplevelser av hur föräldrarnas förväntningar på barnen såg ut. Tre 

av fyra lärare ansåg att föräldrarnas förväntningar inte var höga. De upplevde att 

föräldrarna varken ägnade energi eller tid på elevernas kunskapsutveckling. En av 

lärarna märkte skillnad på förväntningarna mellan ämnena och menade att ämnet 

svenska inte prioriterades av föräldrarna. Westlund (2012) menar att elevernas 

motivation och föräldrarnas förväntningar har ett samband. Då förväntningarna ökar, 

ökar även elevernas motivation. Enligt den fjärde läraren var förväntningarna höga på 

eleverna. Läraren poängterade skillnaden som upplevdes mellan Sverige och England, 

att föräldrarna i Sverige inte hade lika höga förväntningar som i England. Enligt den 

fjärde läraren fanns det två faktorer som bidrog till skillnaden. Den första faktorn hade 

med föräldrarnas tid att göra. Läraren menade att det vanligaste är att elevernas ena 

förälder inte arbetar. Föräldrarna har därför mer tid att fundera över hur det går för deras 

barn i skolan. Den andra faktorn handlade om föräldrarnas klasstillhörighet. Heath 

(1983) menar att barn som växer upp med föräldrar med hög socioekonomisk status gör 

bäst ifrån sig i skolan. Föräldrar med socioekonomisk status ägnar mycket tid åt barnens 

skolgång i form av att de läser och diskuterar innehållet i böcker tillsammans. 

Resultaten i Heaths (1983) studie avviker dock från upplevelserna från de tre resterande 

lärarana. Som tidigare nämnt upplevde tre av lärarana att föräldrarna inte var 

engagerade och intresserade av skolans verksamhet. Frank (2009) menar att föräldrars 

ointresse av skolan kan bero på osäkerhet. Föräldrarna vet inte hur de ska handla för att 

stötta sina barn i deras kunskapsutveckling antyder författaren.  

  

6.4 Elever med annat modersmål 

På den svenska skolan i England var det mellan en och fem personer i varje klass som 

inte hade svenska som modersmål. Enligt Ladberg (2003) anpassar barn som växer upp 

i omgivning med flera språk sig efter vilket språk som passar till vilken situation. De 

barnen kommer att bli vana vid att växla mellan sina språk. På skolan var majoriteten av 

eleverana tvåspråkiga och/eller hade ett annat modersmål än svenska. Lärarna på skolan 

var överens om att eleverna på skolan hade god ord- och begreppsförståelse även om 

förståelsen inte var lika djup i något av språken som hos en enspråkig elev samt att ord- 
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och begreppsförrådet generellt var lägre än i Sverige. Lärarna på skolan arbetade därför 

högst medvetet med att stärka elevernas ord- och begreppsförståelse.  Ladberg (2000) 

menar ett språk inte hindrar ett annat språk från att utvecklas. Utvecklingen kan däremot 

stanna upp på grund av andra faktorer som gör att förutsättningarna för det ena språket 

är sämre än det andra.   
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7.  Diskussion  

7.1 Metod diskussion 

När vi ser tillbaka på genomförandet av vår studie finns det både positiva och negativa 

aspekter att diskutera. Vi tänkte först att vi skulle utföra intervjuerna med lärarna under 

vår verksamhets förlagda utbildning då vi var på plats på den svenska skolan i England. 

Förutsättningarna gjorde dock att det inte var möjligt eftersom att vi inte hade fått vår 

intervjuguide godkänd från handledaren. Intervjuerna genomfördes istället via skype, de 

blev innehållsrika och givande även om vi tror att det hade varit bättre att genomföra 

intervjuerna med fysisk närvaro, då kroppspråket hade blivit mer tydligt och även en 

mer naturlig del i samtalet. Om vi istället hade valt att genomföra enkäter i denna studie 

kan det ha bidragit till mer ytliga svar, dock hade vi fått ett bredare underlag då fler 

personer i det fallet hade deltagit i studien. Vi anser att intervjuer gav denna studie ett 

mer innehållsrikt resultat. Observation är en annan möjlig undersökningsmetod, då hade 

vi istället gått miste om lärarnas egna upplevelser vilket hela denna studien bygger på.  

 

När vi genomförde vår intervjuguide i Sverige för att se om den var hållbar märkte vi att 

frågorna var givande på så sätt att den gav intervjupersonen stor frihet att utveckla sina 

svar. Vi kände även att frågorna skapade stort utrymme för följdfrågor. Dock upplevde 

vi att en fråga tolkades olika av lärarna, vilket vi har haft i åtanke när vi har analyserat 

deras svar. Innan intervjuerna genomfördes var vi oroliga att det skulle vara störningar i 

uppkopplingen. Detta var lyckligtvis inget problem under intervjuerna, dock var bilden 

och ljudet lite fördröjt vilket kan ha bidragit till att samtalet blev mer onaturligt. 

Längden på intervjuerna varierade beroende på hur djupgående lärarna valde att svara 

på frågorna. Vi gjorde vårt bästa för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna 

genom att ställa följdfrågor. Under intervjuerna valde vi att båda författarna till studien 

var närvarande. Det är något som vi nu i efterhand ser både negativa och positiva 

resultat av. Det positiva var att vi hjälptes åt med att komma på de följdfrågor som drev 

samtalet framåt. Vi upplevde dock vid få tillfällen att vi pratade i mun på varandra samt 

att en av författarna tog mer plats i samtalet än den andra. En annan negativ aspekt var 

att läraren som blev intervjuad kan ha kommit att känna sig i underläge eftersom 

maktfördelningen var ojämn. Om läraren känner sig underlägsen kan svaren bli fåordiga 

samt att den kan svara på ett sätt som den tror att intervjuarna vill höra. Detta var 
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lyckligtvis inget vi upplevde som ett problem.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Lärarna som har deltagit i denna studie redogjorde för att de har varit aktiva inom yrket 

under en längre tid. En lång erfarenhet inom sitt yrke kan göra det enklare att utveckla 

sin undervisning då de kan ta stöd i sina tidigare erfarenheter. En nackdel med att 

läraren har arbetat under en lång tid kan vara att den arbetar utifrån samma 

undervisningsmetod som till exempel för tjugo år sedan. Då läraren inte är självkritisk 

och strävar efter att utveckla sig själv och därmed intar ett professionellt förhållningssätt 

kan en annan lärare som arbetat under en kortare period vara en nog så duglig. Detta 

trots att läraren har lägre erfarenheter men med samma akademiska bakgrund. Hur lång 

tid läraren har arbetat är inte den enskilt avgörande faktorn för hur en välutvecklade 

undervisning skall bedrivas.  

 

Det som ligger till grund för att denna studie genomfördes var bland annat att vi under 

vår verksamhetsförlagda utbildning på den svenska skolan i England uppmärksammade 

att elevernas ord- och begreppskunskaper var lägre än i Sverige. Att vår uppfattning 

stämde kunde majoriteten av lärarna som deltog i studien vara överens om. En teori från 

lärarna var att orsaken till detta kan vara att eleverna inte fick stöta på det svenska 

språket i sin omgivning och därmed kan de gå miste om den språkstimulans som de 

annars skulle fått om de befann sig i Sverige. Samtidigt menade en av lärarna att 

elevernas ord- och begreppskunskaper befann sig på samma nivå i Sverige och England. 

Skulle det då kunna vara så att omgivningen inte har någon avgörande betydelse för 

språkutvecklingen? En elev som växer upp i Sverige och omges av det svenska språket 

kan kanske komma att få lika stor språkstimulans av svenskan som en elev som går på 

den svenska skolan i England och talar svenska hemma. Eleven i Sverige må gå i en 

svensk skola och bo i ett svensktalande samhälle men den kan exempelvis ha ett 

begränsat svensktalande språk i hemmet, samtidigt som den på fritiden befinner sig i 

datorspelens värld där det i många fall inte talas svenska. Att språket i omgivningen 

påverkar elevernas språkutveckling var samtliga lärare överens om, vilket även Ladberg 

(2000) och Ladberg (2003) menar. Vi ställde oss då frågande till hur lärarnas 

modersmål påverkas då de befinner sig i ett engelsktalande samhälle och det i många 

fall talas även engelska i hemmet. Kan det vara så att även lärarnas modersmål 

missgynnas av att bo i en omgivning som talar ett annat språk?  
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Att lärarna i denna studie är medvetna om att de arbetar med ord- och 

begreppsförståelsen är enligt oss en positiv överraskning då vi utifrån tidigare 

erfarenheter har de motsatta upplevelserna. En lärare menade i sin intervju att hon 

arbetar mer medvetet med ord- och begreppsförståelsen i England än i Sverige, men hon 

kunde inte komma fram till vad som var orsaken till detta. Att lärarna arbetar med ord- 

och begreppsförståelsen är viktigt för att utveckla sitt eget språk och därmed kunna bli 

en del av det demokratiska samhället. Efter intervjuerna genomförts ställde vi oss 

frågande till varför vissa lärare ansåg sig ha en klar bild av vad ord och begrepp betyder 

för dem men andra inte har det. En av lärarna ser ord och begrepp som ett fenomen 

medan de övriga lärarna ser ord och begrepp som två fenomen som har en koppling till 

varandra. Då lärarnas uppfattning av ord och begrepp skiljer sig åt ställde vi oss 

frågande till om deras arbetsmetoder kommer att skilja sig åt på grund av att de ser på 

ord och begrepp ur två olika synvinklar. Om lärarna inte är medvetna om stoffet i 

undervisningen kan det vara svårt att förmedla det till eleverna.  

 

Vad vi fick fram i resultatet var att undervisningen främst utvecklas genom 

diskussioner. Vi ställer oss frågande till detta och får stöd av teorin att en undervisning 

som kombinerar diskussion och praktiska moment är mer gynnsam för eleverna. En 

fördel med diskussioner av ord- och begrepp kan vara att lärarna får en bättre inblick i 

vad eleverna tänker samt att eleverna får en möjlighet att hitta en förklaring med sina 

egna ord, menar Eriksson (1998) och Stendrup (2001). Ytterligare en fördel kan vara att 

eleverna inte får en färdig konstruerad definition av ett begrepp som den inte förstår och 

som ligger utanför dess referensramar, samt att diskussioner bidrar till att eleverna 

utvecklas till demokratiska medborgare som kan föra ett resonemang och ta till sig av 

andras åsikter. Nackdelar med att endast använd sig av diskussioner kan vara att läraren 

går miste om de elever som lär sig bäst genom konkret material som exempelvis bilder. 

Varje elev har individuella inlärningsmetoder som den utvecklas bäst i och genom att 

kombinera diskussion och konkret material kan läraren komma att gynna flest elevers 

utveckling. I intervjuerna var det ingen av lärarna som nämnde någonting om att de 

arbetar med konkret material för att utveckla ord- och begreppsförrådet men under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på skolan uppmärksammade vi att lärarna arbetade med 

konkret material trots att de inte nämner det i intervjuerna. Det förvånade oss att lärarna 

inte nämner sitt arbete med konkret material. Kan det vara så att lärarna inte är 
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medvetna om sitt arbete eller misstolkade de intervjufrågorna så att ämnet aldrig kom på 

tals? Om lärarna inte är medvetna om att de arbetar med konkret material för att 

stimulera utvecklingen är det då den optimala undervisningen? Det väsentliga är att 

elevernas ord- och begreppsförståelse utvecklas och detta kan endast ske genom att 

lärarna arbetar med området, medvetet eller omedvetet.  

 

Att ett andra språk gynnar modersmålet var samtliga lärare överens om i intervjuerna. 

Vi ställer oss då frågande till varför lärarna inte utnyttjar att eleverna är bekanta med två 

språk i undervisningen mer än vad de gör. Eleverna får komma i kontakt med båda 

språken i några av de praktiska ämnena då de har en lärare som talar engelska istället för 

svenska, samt i engelska undervisningen. Men att lärarna inte arbetar mer medvetet med 

någonting som de själva anser vara en god hjälp i sitt lärande förvånade oss.  

 

Genom intervjuer fick vi veta att de elever som gick på den svenska skolan generellt 

tillhörde överklassen. Något som förvånade oss var att tre av fyra lärare upplevde att 

föräldrarna inte var engagerade i elevernas skolarbete. En studie som gjorts av Heath 

(1983) visar att föräldrar från överklassen tenderar att vara mer intresserade och insatta i 

skolan än föräldrar från lägre samhällsklasser. Detta stämde alltså inte överens med de 

resultat som vi fått i vår studie. En av lärarna menade att föräldrarna tyckte ämnena i 

skolan var olika viktiga och att ämnet svenska inte var något som prioriterades. Det kan 

bero på att familjen inte längre bor i Sverige och därför inte anser att ämnet svenska är 

det mest centrala. Föräldrarna anser kanske istället att till exempel ämnet engelska är 

mer intressant i situationen eftersom att familjen och barnen ska få de bästa 

förutsättningarna för att komma in i samhället så bra och så fort som möjligt.  

 

Majoriteten av lärarna upplevde att föräldrarna var oengagerade i deras barns skolgång. 

Föräldrarnas oengagemang kan tolkas som ointresse, vilket kan påverka elevens 

inställning till skolan i negativ riktning.  Detta är något som skrämmer oss eftersom vi 

genom litteratur och egna erfarenheter har blivit medvetna om hur föräldrarnas 

inställning påverkar elevens motivation i skolan. Föräldrars bristande engagemang i 

skolan behöver dock inte bero på ointresse utan det kan ha med andra faktorer att göra. 

Föräldrar kan känna osäkerhet inför skolan eftersom de själva inte vet hur de ska kunna 

vara ett stöd för sina barn på bästa sätt.  Det kan även handla om bristande kunskaper i 

skolämnena vilket bidrar till att föräldrarna hellre väljer att lämna barnens 
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kunskapsutveckling till skolan och lärarna. I studien upplevde samtliga lärare att 

föräldrarna överlämnade ansvaret för elevernas ord- och begreppsutveckling till skolan. 

Vi reflekterar då över vilka konsekvenser det kan bidra till. Lärarna är utbildade och har 

metoder att använda för att stärka elevens utveckling på bästa sätt, å andra sidan 

påverkar ett samspel mellan hem och skola elevens utveckling i positiv riktning. När 

föräldrarna är med och utvecklar elevens ord- och begreppsförståelse kan familjen 

komma att diskutera och reflektera över ord och begrepp även på elevens fritid.  

 

Vi blev positivt överraskade av resultatet där det visas att lärarna har höga förväntningar 

på eleverna i skolan och att de dessutom ser vikten i att göra eleverna medvetna om 

vilka förväntningar som ställs på dem. En av fyra lärare menade dock att det är svårt att 

ha samma förväntningar på eleverna i England som i Sverige. Enligt läraren har 

eleverna i England generellt en stor social kompetens, de är duktiga på att prata och 

säga vad de tycker. Läraren menade då att det är lätt att ge eleverna ett högre betyg eller 

högre omdöme för att man ser den sociala kompetensen istället för kunskapen. Vi ser 

det som positivt att eleverna är duktiga på att föra sig socialt eftersom det är en kunskap 

som hjälper dem i det framtida livet samt att bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle. 

Vi ser dock den negativa aspekten där det inte blir en rättvis internationell bedömning. 

Dessutom kan lärarna missa de områden där det finns bristande kunskaper hos eleverna.  

 

Samtliga klasser på skolan hade elever med ett annat modersmål än svenska samt flera 

tvåspråkiga elever. Lärarna upplevde att eleverna hade en god ord- och 

begreppsförståelse i både svenska och engelska, dock ansåg de att förståelsen inte var 

lika djup som hos en enspråkig elev. Vi ser det som positivt när eleverna har en god 

ord- och begreppsförståelse i två språk. Språk hindrar inte varandra från att utvecklas, 

däremot kan ett språk stanna upp i utveckling beroende på vilka förutsättningar som 

finns för språket beroende på omgivning, menar Ladberg (2000). Vi blev därför positivt 

överraskade när lärarna på skolan berättade att de arbetade med ord- och 

begreppsförståelse på ett medvetet sätt. Genom att jobba medvetet kan lärarna skapa de 

bästa förutsättningarna för att utveckla elevernas båda språk. Vi ställde oss frågan vad 

som är mest värt, att ha goda kunskaper i två språk eller att ha mycket goda kunskaper i 

ett språk. I vår diskussion kom vi fram till att det ena inte behöver utesluta det andra. En 

elev är fullt kapabel till att utveckla mycket goda kunskaper i två språk om samhälle, 

skola och familj hjälps åt att skapa de bästa förutsättningarna för språkutveckling. I en 
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kommande studie kan det vara intressant att studera hur föräldrar/elever ser på ord- och 

begreppsutvecklingen. 

 

 

7.3 Slutord 

Denna studie kan vara intressant för såväl lärare som, föräldrar och elever. Lärare 

gynnas genom att de kan reflektera över hur de arbetar med ord- och begreppsförståelse. 

För föräldrar och elever kan de vara en trygghet att veta hur skolan arbetar med detta 

område. En medvetenhet hos alla parter kan bidra till ett ökat engagemang och ökad 

förståelse för ord- och begreppsutvecklingen. Som du gynnar elevernas språkutveckling 

då vi anser att om eleverna bygger upp en god ord- och begreppsförståelse från början 

kommer det underlätta skolgången eftersom att det exempelvis blir enklare att förstå en 

text. 

 



  
 

28 
 

Referenser 
 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Burbules, Nicholas C. (1993). Dialogue in teaching: theory and practice. New York:  

Teachers College Press 

Ekman, Gunnar (2003). Från prat till resultat: om vardagens ledarskap. 1. uppl.  

Malmö: Liber 

Elmeroth, Elisabeth (1997). Alla lika - alla olika: skolsituationen för elever med båda  

föräldrarna födda utomlands. Diss. Lund : Univ. 

Eriksson, Karl Henrik (1988) Om barns förmåga att bilda begrepp. Institutionen för  

pedagogik och psykologi. Lindköping universitet 

Frank, Elisabeth (2009). Läsförmågan bland 9-10-åringar: betydelsen av skolklimat,  

hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund. Diss. 

Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 

Gillham, Bill (2000). Developing a questionnaire. London: Continu 

Hattie, John A. C. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses  

relating to achievement. London: Routledge 

Heath, Shirley Brice (1983). Ways with words: language, life, and work in communities  

and classrooms. Cambridge: Cambridge Univ. Press 

Husén, Torsten & Hansson, Gunnar (1975). Svensk skola i internationell belysning. 2,  

Läsning och litteratur. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Irisdotter, Sara, Paulin, Ann & Grönlien Zetterqvist, Kirsten (2009). Etik i professionellt  

lärarskap. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

Ladberg, Gunilla (2000). Tala många språk. 2., omarb. uppl. Stockholm: Carlsson 

Ladberg, Gunilla (2003). Barn med flera språk: tvåspråkighet och flerspråkighet i  

familj, förskola, skola och samhälle. 3. uppl. Stockholm: Liber 

Lantz, Annika (2010). Intervjumetodik. Johanneshov: TPB 

Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig  

metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm:  

Skolverket.  

Me ek,  pela (2013). Advanced second-language reading and vocabulary learning in  

the parallel-language university. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms 

universitet, 2013 



  
 

29 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera,  

genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitterur 

Persson, Hans (2000). Att "bygga" begrepp: konkret och kreativ naturvetenskap.  

Stockholm: HLS förl. 

Skolverket (2013) Svenska utomlandsskolor. Utbildningsavdelningen. Stockholm.  

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-

undervisning-i-utlandet/svenska-utlandsskolor [2013-11-25] 

Stendrup, Conny (2001). Undervisning och tanke: en ämnesdidaktisk bok om språk och  

begreppskunskap : exemplet matematik. Stockholm: HLS förl. 

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och  

praktik. Lund: Studentlitteratur 

Swedish school in London (2013) Välkommen till svenska skolan. Tillgänglig:  

http://www.swedishschool.org.uk/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=12 [2013-11-21] 

Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik.  

2., uppdaterade utg. Stockholm: Natur & kultur 

Österlind, Karolina (2006). Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande  

arbetssätt: studier av elevers arbete med miljöfrågor. Diss. (sammanfattning) 

Stockholm : Stockholms universitet, 2006 

http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-undervisning-i-utlandet/svenska-utlandsskolor
http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-undervisning-i-utlandet/svenska-utlandsskolor
http://www.swedishschool.org.uk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=12
http://www.swedishschool.org.uk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=12


  
 

I 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Lärarbakgrund 

1. Har du arbetat som lärare i Sverige? Isåfall, hur länge? 

2. Hur länge har du undervisat eleverna i svenska? 

 

Ord- och begreppsförståelse 

1. Hur definierar du ord- och begreppsförståelse? 

2. Vi har uppmärksammat att eleverna i England har en lägre ord- och 

begreppsförståelse än i Sverige. Ser du någon skillnad mellan elevernas ord- och 

begreppsförståelse på skolan i Sverige och England?? 

3. Om du jämför elevens ord- och begreppsförståelse med begreppsförståelsen i 

engelska, vad skiljer sig åt/är lika 

4. Hur arbetar ni med ord- och begreppsförståelse?Arbetar du med detta medvetet 

eller omedvetet? 

 

Förväntningar 

1. Vilka är dina förväntningar på eleverna? Hur framgår det i undervisningen? 

2. Vilka förväntningar anser du finns från föräldrarna? 

 

Elever med annat modersmål 

1. Är någon av eleverna tvåspråkiga eller har ett annat modersmål än svenska? Hur 

visar det sig då? 

 

 


