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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka andraspråksundervisning med fokus på ordförståelse och 

ordinlärning utifrån hur elever upplever att de arbetar med ord i olika ämnen och hur 

lärare uppfattar att de väver in ordförståelse och ordinlärning i sin undervisning.  

 

Materialet består av två enkäter med både slutna och öppna frågor som 27 

andraspråkselever och 20 gymnasielärare har besvarat. Metoden är såväl kvantitativ 

som kvalitativ. Resultatet visar att både eleverna och lärarna upplever att 

samhällskunskap, psykologi och naturkunskap är de ämnen som har svårast ord och där 

de har störst behov av hjälp.  

 

Vidare visar resultatet att eleverna önskar mer arbete med ordlistor, synonymer och att 

lärarna ska ha mer tid till förklaringar av ord och begrepp medan lärarna ger mer förslag 

på hur eleverna själva kan lösa ordförståelseproblem genom att använda olika 

hjälpmedel och fråga kompisar. 

 

Nyckelord 
Ordförståelse, ordinlärning, undervisning, andraspråkselever, gymnasiet  

 

Engelsk titel 
Pupils’ and teachers’ opinions regarding vocabulary and word comprehension education 
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1 Inledning 

Det finns en dominerande bild i svenska skolan om att människan är enspråkig men den 

bilden speglar inte verkligheten eftersom flerspråkighet är det vanligaste hos världens 

befolkning (Wagner, Strömqvist & Uppstad 2010:18). Dagens skola är en mångkulturell 

skola och i nästan alla klassrum finns elever med annat förstaspråk än svenska. En 

majoritet av Sveriges lärare bedriver alltså dagligen undervisning av andraspråkselever 

för vilka ordinlärning är av största vikt för att utveckla det språk som används i 

undervisningen. Ju fler ord andraspråkseleverna tillägnar sig desto fler vägar öppnas och 

därmed fler möjligheter. För att elever ska kunna tillgodogöra sig nya ord krävs det att 

lärarna förstår elevernas behov och arbetar språkinriktat.   

 

I denna studie undersöks därför hur andraspråkselever och lärare uppfattar undervisning 

om ordinlärning och ordförståelse. Jag valde ut en gymnasieskola och elever som har ett 

annat förstaspråk än svenska. Dessa elever samt gymnasielärare har besvarat en enkät. 

Jag valde att låta både elever och lärare besvara en enkät eftersom de kan ha olika 

uppfattningar och att jag i min studie ville kunna jämföra dessa och försöka utreda 

varför. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka om andraspråkselever och lärare på en 

gymnasieskola har samma uppfattningar om svårigheter vad gäller ordförståelse och 

ordinlärning och om de har samma uppfattning om hur arbetet går till vid ordinlärning.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för att besvara uppsatsens syfte: 

1) Finns det skillnader mellan elevers och lärares uppfattningar om vilka 

ämnen som har svårast ord att lära in och vilka är i så fall skillnaderna?  

2) Finns det skillnader mellan elevers och lärares uppfattningar om 
ordinlärning och vilka är i så fall skillnaderna?  

3) Finns det skillnader mellan elevers och lärares uppfattningar om arbete 

med ordförståelse i undervisningen och vilka är i så fall skillnaderna?  
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2 Tidigare forskning 

Följande kapitel är uppdelat i fyra delar som redogör för forskning om ordförråd, 

ordinlärning, ordförståelse och undervisning av elever med svenska som andraspråk.  

 
2.1 Ordförråd  

Termen ordförråd innehåller både ett basordförråd och en utbyggnad (Järborg 2007:63). 

Både läs-och hörförståelse är beroende av ordförrådet och dess omfång (Enström 

2010:11). Ett omfattande ordförråd är grunden till förståelse för skolans 

ämnesundervisning. I gymnasieskolan tillkommer ca. 3000 nya ord varje år vilket 

innebär att man behöver ett ordförråd på ca. 30 000 – 40 000 ord för att klara av att läsa 

facklitteraturen i de olika gymnasiekurserna. För flera andraspråkselever innebär detta 

ett hårt arbete, särskilt för de elever som kommit sent under grundskoletiden. Att kunna 

ett ord handlar inte bara om mängd utan också om förståelse på olika nivåer 

(Holmegaard & Wikström 2004:554). Det är inte tillräckligt att jämföra storleken på 

ordförrådet utan man bör också jämföra hur djupgående kunskaperna är. Men elevens 

storlek av ordförråd har en betydande roll för hur det går i skolan och vilken 

skolframgång de når (Bergman 2000:23). Eleven måste kunna förstå men även kunna 

använda olika begrepp för att klara skolans mål (Salameh 2014:17). Flerspråkiga elever 

behöver hela tiden få möjlighet att utveckla sitt andraspråk i en planerad miljö där de 

även får utveckla sitt tänkande och lärande på modersmålet. För att de bäst ska lära sig 

sitt andraspråk måste en språkutveckling ske på båda språken. Skolverkets rapport 

(2008) ”Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet” visar att 

flerspråkiga elever som får möjlighet att utveckla sitt modersmål generellt får högre 

betyg (Salameh 2014:18). Men många elever misslyckas i skolan och gör det på grund 

av bristande språkkunskaper (Lindberg 2006:58). Därför är det viktigt att lärare 

poängterar för sina elever vad ett stort ordförråd kan leda till som till exempel att 

läsförmåga bygger på ordavkodning och en förståelse för orden (Svedner 2010:101-

103).  Ett begränsat ordförråd leder till minskad förståelse menar Hyltenstam & Wassén 

(1984:65-66) och läsning är en viktig del i att utvidga sitt ordförråd. En omväxlande och 

varierad läsning är den metod som leder till ett ökat och varierat ordförråd (Holmegaard 

& Wikström (2004:553).  

 

Järborg (2007:86-87) menar att det finns olika vokabulärkategorier och det finns en 

skillnad mellan ämnesneutrala och ämnesrelaterade ord. Med ämnesneutrala ord menas 
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allmänspråkliga frekventa ord som används i tal och skrift i både vardagliga och 

formella sammanhang men även av allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord som är 

ord som ibland förekommer i ordinär sakprosa som t.ex. tidningstexter och läroböcker. 

Ämnesrelaterade ord är ämnestypiska ord som förekommer i t.ex. olika skolämnen men 

även fackord och termer som är unika för ett visst ämne (Järborg 2007:86-87). I skolan 

är det viktigt att det förekommer undervisning om det ämnesrelaterade ordförrådet men 

även om ämnesneutrala ord. Lärare bör också undervisa om de mindre frekventa 

ämnesneutrala uttryck som är karakteristiska för skolspråket, t.ex. liknelser, idiom och 

målande uttryck. För andraspråkselever tar det många år att utveckla goda 

språkkunskaper, och därför är det viktigt att de får undervisning i skolspråket dels med 

tanke på identitetsutvecklingen och dels för utveckling av ett kritiskt tänkande 

(Svensson 2013:273-275).  

 

2.2 Ordinlärning 

Enström (2010:23-31) menar att det krävs ett medvetet arbete för att eleven ska få en 

förståelse för ordets betydelse och användningsområden. Ibland kan det hjälpa att 

analysera ordets delar och jämföra med ord eleven redan kan antingen på sitt modersmål 

eller andra språk som eleven har kunskaper i men ibland behöver eleven konsultera en 

ordbok eller fråga en annan person. Det finns tre olika ordinlärningsmetoder enligt 

Enström.  

 

1. Den första är inlärning i kontext som handlar om att man möter orden i naturliga 

sammanhang. Men det räcker inte att möta ett ord en gång utan flera 

undersökningar visar att det tar mellan sex till tio gånger för att man ska lära sig 

ordet. Om man stöter på det i rätt kontext lär man sig både betydelsen, 

användningsområdet och kombinationsmöjligheter. I undervisningen måste 

läraren se till att eleverna tränar på att ta till sig nya ord i olika sammanhang och 

prövar sig fram till en förståelse genom andra ledtrådar som finns i texten. Den 

här ordinlärningsmetoden tar tid och särskilt för de elever som har kortare tid till 

sitt förfogande. Den här metoden är inte tillräcklig för andraspråkselever om de 

ska nå ett stort och varierat ordförråd. 

 

2. Den andra metoden är inlärning med hjälp av ordböcker vilket belyser att 

ordböcker har en central roll vid inlärandet av ett nytt språk eftersom de kan 
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hjälpa eleven att förstå texten, att producera en text och att lära sig nya ord. 

Ordböcker fyller alltså en betydande funktion och är en bra resurs i 

språkinlärningen men de kan också ge en del problem. En nackdel med en 

tvåspråkig ordbok är att den ger intryck av att alla ord finns att översätta på 

modersmålet. Men samtidigt kan man snabbt få fram en någorlunda 

översättning. Det är också viktigt att eleven använder både tvåspråkiga och 

enspråkiga ordböcker och lär sig hur man får ut det mesta av dem. Därför är det 

av stor vikt att lärare undervisar i hur man använder dem.  

 

3. Den tredje metoden är inlärning med hjälp av undervisning men det är viktigt att 

betona att det är elevens ansvar att bygga upp ett stort ordförråd, menar Enström. 

De flesta ord lärs inte in genom undervisning och lärare har inte tid till att 

behandla alla de ord som elever har behov av. Men självklart är lärarens roll 

viktig genom att presentera och strukturera ordförrådet dock inte genom att lära 

ut enskilda ord. Som lärare kan man hjälpa eleven att sålla bland den ofantliga 

mängd ord som finns. Ett sätt är att arbeta med ordkunskapsövningar och 

ordbetydelseövningar för att belysa de ord som är viktiga att lära sig i det 

specifika sammanhanget. Men ord kan också läras in genom att eleven frågar 

andra personer om ord och dess betydelse. Då kan man använda olika 

förklaringssätt som t.ex. att gå via ett annat språk. Dock är det inte lämpligt att 

förklara ord genom att översätta det. Ett bättre alternativ är att använda 

synonymer men det bästa är att förklara ordet och sätta in det i en kontext 

(Enström 2010:23-31).   

 

Peters (2007:50-54) har undersökt om det finns någon skillnad i elevers sätt att arbeta 

med ordbok och slå upp ord online vid läsandet av en text om de vet att de ska ha ett 

ordkunskapstest eller inte. När andraspråkselever stöter på ord som de inte förstår är det 

vanligt att de slår upp ordet. Att använda en ordbok på internet spar tid och ger resultat. 

Olika tester har genomförts med elever för att se hur ofta de slår upp ord. Resultatet 

visade att om elever visste om att de kommer att ha ett ordkunskapstest slog de upp fler 

ord vid läsandet av en text än de elever som inte fick den förvarningen. Men samtidigt 

påverkar det inte elevens bevarande av ordet eftersom fokus är att förstå måltexten och 

då lär sig ordet ytligt (Peters 2007:50-54).  
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Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Under två års tid lär människor sig ett basspråk med 

relativt gott uttal och korrekt språk, vilket är det som Cummins (2000) kallar för 

vardagsspråk. Kommer barnet till Sverige i 10–12 års åldern eller senare hör man ofta 

en prägling av modersmålet i uttalet. Detta gör att de elever som har ett mer korrekt 

uttal tolkas som att de har större språkkunskaper och kan följa med i undervisningen 

men det fungerar inte alltid. Ju äldre barnet blir desto mer märker man att elevens 

vardagsspråk inte räcker till för att kunna följa skolundervisningen (Salameh 2014:16-

17). Några timmar i svenska som andraspråk räcker inte utan alla lärare måste bli en del 

i att utveckla elevernas språk. Alla lärare behöver grundläggande kunskaper om vad 

som krävs för en språkutvecklande ämnesundervisning och hur man bedriver den. 

Svenska som andraspråk och undervisning i övriga ämnen ska stödja och förstärka 

varandra för att nå störst utveckling hos eleverna (Holmegaard och Wikström 2004:540-

541).  

 

2.3 Ordförståelse 

Det är inte svårt att lära sig nya ord men det är när de svenska orden inte har en 

direktöversättning till elevens modersmål som det blir svårt. I språk som är mer 

språktypologiskt avlägsna är skillnaderna ännu större. En annan svårighet är att 

andraspråkselever möter nya företeelser i Sverige som de inte har ord för i sitt 

modersmål (Hyltenstam & Wassén 1984:65-66). Förutom läs- och skrivinlärning 

behöver andraspråkselever ett specialordförråd som leder till ett bättre 

kunskapsinhämtande av andra kurser (Bergman 2000:23).  

 

Enligt Lindberg (2007:15-16) är språket ett tankeredskap men även ett verktyg som 

används till att kunskaper ska utvecklas, fördjupas och redovisas. Under skoltiden 

handlar språkutveckling mycket om att elever ska erövra det skrivna språket vilket 

innebär särskilda svårigheter för elever med ett annat modersmål. Vanligtvis får 

andraspråkselever fokusera mer på den språkliga förståelsen av innehållet än 

förstaspråkselever eftersom de till viss grad själva kan erövra sig en förståelse för 

specifika ord i t.ex. NO- och SO-ämnena (ibid). 

 

Carver (1994) har gjort en undersökning med 1219 elever i årskurs 3–6. 

Undersökningens metod bestod i att eleverna fick en text bestående av 100 ord och 

elevernas uppgift var att stryka under ord som de inte förstår. Carver gjorde ett liknande 
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test men med andra texter för 60 högskolestudenter. Undersökningen kom fram till att 

om eleven möter 2% okända ord i en text hindrar det förståelsen av texten. ”Easy 

reading” kan ge eleverna en djupare förståelse för ord som de har i sitt ordförråd men 

Carver understryker också hur viktigt det är att elever ägnar sig åt ”free reading” 

eftersom det kan leda till en ökning av ca. 3000 extra ord varje år i sitt ordförråd.  Det är 

viktigt att skolan ägnar sig åt ”free reading” eftersom det både underhåller eleven och 

förhoppningsvis ökar elevens läslust (Carver 1994). 

 

Holmegaards (2007:158-159) undersökning visar att längre ord med flera stavelser i 

SO-ämnena är svåra att förstå vilket gäller både andraspråkselever och 

förstaspråkselever. Har man svårt för dessa ord kan de hindra läsförståelsen. De ord som 

är svårast för andraspråkselever är ofta abstrakta och allmänna läroboksord som till 

exempel rörelse och företräda (Holmegaard 2007:158-159).   

 

2.4 Undervisning av elever med svenska som andraspråk  

Gibbons (2010:33-34) menar att det är varken rimligt eller rättvist att bedriva samma 

undervisning för andraspråkselever som för förstaspråkselever. Lindberg (2006:58) 

belyser att alla lärare bör arbeta med elevernas språk för att få det att utvecklas. Det 

räcker inte med några timmar svenska i veckan utan alla lärare måste bli en del av den 

utvecklingen. I undervisningen måste man utgå från de olika utgångspunkterna som 

eleverna har annars finns risk för att skapa ojämlikhet. För att nå bästa resultat krävs det 

att lärare i svenska som andraspråk och lärarna i skolans andra ämnen samarbetar 

(Gibbons 2010:34), men också att undervisningen integrerar både ämnesinnehåll och 

språk eftersom inlärningen av språket får en kontextuell användning. Språkinlärningens 

fokus bör ligga på det ämnesspecifika språk som är kopplat till ämnet och inte på ett 

språk som ligger utanför en meningsfull kontext (Gibbons 2010:35). Cummins (2000:4) 

hävdar att det tar minst fem år för andraspråkselever att komma ifatt studiemässigt. Det 

innebär att alla lärare behöver undervisa andraspråkselever på sina ”vanliga lektioner” 

och i skolorna måste alla lärare förstå hur de ska undervisa elever som har ett annat 

förstaspråk än svenska. Ett förslag är att skolor utformar en språkpolicy för 

undervisning av andraspråkselever för annars finns det risk för att det endast är ”lärarna 

i svenska som andraspråk” som tar uppgiften på allvar (Cummins 2000:4). Samtliga 

lärare måste då tänka på att skapa undervisning där andraspråkselever kan engageras 

och att därigenom vara aktiva i inlärningsprocessen. För att skapa det måste lärare visa 
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intresse och en vilja att lära sig om andraspråkselevernas kultur, bakgrund och 

kunskaper. En utvecklande undervisning ska ge eleverna möjlighet till att hantera språk 

och begrepp, ge eleverna möjlighet till kunna se samband mellan funktion och 

språkbruk samt få använda språket i kontakt med andra människor. En bra undervisning 

ska således ha fokus på språk, innehåll och språkanvändning (Cummins 2000:14). Ett 

sätt är att aktivera andraspråkselevernas tidigare kunskaper i specifika ämnen och på så 

vis öka den kontextuella förståelsen. Till exempel kan man brainstorma i helklass eller 

låta eleverna arbeta parvis. Om de har bristande språkkunskaper kan de få arbeta på sitt 

förstaspråk för att kunna nå en ökad förståelse för ämnet (Cummins 2000:11).  

 

Som lärare ska man sträva efter att eleven på egen hand ska kunna förstärka sitt 

ordförråd vilket är viktigt eftersom ordinlärning pågår hela livet. En elev måste förstå 

sin egen inlärning, de måste ha ett intresse för att utveckla sitt ordförråd, förstå hur 

viktigt det är att lära sig ordet i kontext men även ha kunskaper om ordets lexikala 

struktur. Elever bör få hjälp med att bli utvecklande ordinlärare (Enström 2004:183-

184).  

 

3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras metod och material. Därefter beskrivs de olika enkäterna med 

bakgrundsinformation om informanterna. Sist följer två avsnitt om genomförande och 

forskningsetiska regler.  

 
3.1 Metod 

För att undersöka elevers och lärares uppfattningar om arbete med ordinlärning har jag 

valt att använda mig av ett frågeformulär. Jag valde den metoden för att få skriftliga 

svar som jag sedan kunde sammanställa. Frågeformuläret är utformat efter Denscombes 

(2009:213-214) anvisningar (bilaga A och B). Formuläret har också med tydliga 

instruktioner för hur enkäten ska besvaras, och enligt Denscombes (2009:213-214) 

förslag hade jag också med olika exempel på hur man ska fylla i enkäten. 

Frågeformuläret har haft en identisk uppsättning av frågor till eleverna och till lärarna. 

Det är lämpligt att använda frågeformulär vid ett stort antal respondenter (Denscombe 

2009:208). Andraspråkseleverna som har besvarat enkäten går olika program och olika 

klasser därför kändes det som att denna metod passade dem bäst. Svaren kan delas in i 
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faktafrågor och åsiktsfrågor vilket man måste ha i åtanke när man bearbetar svaren 

(Denscombe 2009:209).  

 

Först lät jag en lärare besvara enkäten för att undersöka om utformningen var lämplig. 

Då jag fick bra feedback av läraren som ”testade” enkäten bestämde jag att inte låta en 

elev testa eftersom enkäterna är väldigt lika. Sammanlagt fick jag in 34 elevsvar. 

Eftersom sju elever inte svarat enligt anvisningarna tog jag bort sju svar. Från lärarna 

fick jag in 23 svar varav tre ej hade svarat enligt anvisningarna. Totalt blir det 47 

enkätsvar som är till grund för studien.  

 

Frågorna är en blandning av både slutna och öppna frågor. De slutna frågorna innehöll 

olika alternativ och de öppna frågorna gav möjlighet att skriva egna svar. Jag har även 

frågor där de ska välja alternativ från en lista och även gradera olika alternativ. 

Frågeformulären tog cirka 5-10 minuter att besvara.  

 

3.2 Material 

Den utvalda gymnasieskolan är en medelstor skola med ungefär 400 elever, varav 50 

elever har valt att läsa svenska som andraspråk. På skolan finns Svenska som 

andraspråk 1, 2 och 3.  Eleverna i min undersökning kommer från både teoretiska och 

praktiska program och har alla ett annat förstaspråk än svenska. Vissa av eleverna är 

födda i Sverige medan andra kom när de var små eller för ungefär fyra år sedan.   

 

3.2.1 Elevenkät 

Enkäten bestod av nio olika frågor varav fråga fyra hade både del a och del b. 27 elever 

besvarade enkäten. Av dessa 27 elever är 10 födda i Sverige och resterande har kommit 

till Sverige mellan 4–13 år sedan. I diagram 1 kan vi se elevernas modersmål varav fyra 

elever svarade att de har svenska som modersmål eftersom de kan svenska bättre än sina 

föräldrars språk. Eleverna har utgått från det språk de kan bäst när de definierat sitt 

modersmål. Initialt undersökte jag om det finns skillnader mellan de som uppger 

svenska som modersmål och de andra men jag har inte funnit några skillnader, och 

därför använder jag alla elevers sammanlagda resultat. I diagrammet nedan ser vi 

elevernas modersmål och den vertikala axeln visar antalet. 
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Diagram 1. Elevernas modersmål 

 
3.2.2 Lärarenkät 

Enkäten bestod av tolv olika frågor både slutna och öppna frågor. Totalt besvarade 20 

lärare enkäten och i diagram 2 kan vi se deras undervisningsämnen. Med 

karaktärsämneslärare menas en lärare som arbetar på hantverksprogrammet som frisör, 

en annan som arbetar på handelsprogrammet som ekonom och en lärare som arbetar på 

omvårdnadsprogrammet.  

 

 Diagram 2. Lärarnas undervisningsämne 
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3.3 Genomförande 

Under samma vecka besökte jag tre ”svenska som andraspråksklasser” där jag 

förklarade min enkät och lät dem fylla i den. Samma vecka delade jag ut en enkät på 

samtliga lärares skrivbord och mailade till alla med en förklarande text. Tanken var först 

att jag skulle låta dem besvara enkäten på ett eftermiddagsmöte men då mötet blev 

inställt såg jag till att alla lärare fick en enkät på sitt skrivbord. I mitt resultat har jag 

behandlat samtligas svar men några av dem har lyfts fram eftersom just dessa lärares 

svar kom att få särskilt stor betydelse för min studie.  

 
3.4 Forskningsetiska regler 
 
Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning finns fyra allmänna huvudkrav 

för forskning och dessa ska alltid tas i beaktande vid genomförandet av en studie 

(Vetenskapsrådet 2002).  Det första kravet är informationskravet som innebär att man 

som forskare är skyldig att delge sina deltagare studiens syfte. I min enkät har jag en 

inledande text om syftet med uppsatsen. Det andra kravet är samtyckeskravet som 

innebär att deltagarna ger sitt godkännande till att delta i studien. I mitt fall pratade jag 

med rektorn på skolan som godkände att jag fick genomföra enkäten och samtliga 

deltagare har skrivit under och godkänt att jag får använda deras svar i min uppsats. 

Detta samtycke finns i inledningen av mina enkäter. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som innebär att forskaren behandlar materialet på ett sådant sätt 

att inga obehöriga har tillgång till det. I min enkät har jag lovat deltagarna sekretess och 

fått tillåtelse att använda materialet till forskningens ändamål vilket är det sista kravet, 

nyttjandekravet.  

 

4 Resultat 

Vid redovisningen vävs informanternas svar samman och ställs mot varandra genom en 

direkt jämförelse mellan elevernas och lärarnas svar. Resultatdelen är indelad utifrån 

forskningsfrågorna, vilket innebär att enkätfrågorna inte behandlas i turordning utan 

tematiskt. 

 

4.1 Elevers och lärares uppfattningar om svårast ord i olika ämnen  

Forskningsfråga ett motsvarar inledningsvis fråga 1 i enkäten och berör vilket ämne 

som eleverna tycker att det finns flest ord som de har svårt att förstå och vilka ämnen 
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som lärarna tror att det finns flest svåra ord. Som vi ser i bilaga A och B (enkäterna) så 

kunde de välja mellan de ämnen som redovisas i diagram 3. Stapeldiagram 3 visar hur 

många procent av markeringar de olika ämnena har fått och stapeldiagram 4 visar antal 

procent av ettor, d.v.s. de ämnen som markerades som svårast i första hand.  

 

 

Diagram 3. Skolämne med flest antal svåra ord baserat på flest antal inringade  

markeringar.  
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Diagram 4. Skolämne med flest antal svåra ord baserat på flest antal markeringar av 

ettor (där ettor symboliserar vad de upplever som svårast). 

I båda diagrammen kan vi se att det är samhällskunskap som har fått flest markeringar. 

Psykologi är det andra ämnet som har fått 20% (lärare) och 16% (elever) med 

markeringar men även  22,2% (elever) och 20 % (lärare) antal ettor. Svenskämnet är ett 

annat ämne med flera markeringar men det är oklart om informanterna menar svenska 

eller svenska som andraspråk och jag väljer därför att inte diskutera dess svar i min 

studie. En skillnad där lärarna har gjort fler markeringar är historia och religion är det 

ämnet som har fått minst antal markeringar. I grundskolan är de alla en del av SO-

ämnena men trots det visar sig samhällskunskap vara svårare än historia och religion.  

 

På enkätens sjätte fråga skulle informanterna skriva vilket ämne som de känner att de 

har mest behov av hjälp med förklaringar av ord. I diagram 5 ser vi antal markeringar 

som elever har markerat för det ämne som de upplever att de behöver mest hjälp med.  

 

 

Diagram 5. I vilket ämne känner du att du har mest behov av hjälp med förklaringar av 

ord och dess betydelse? 

 

Det är återigen samhällskunskap och psykologi som elever upplever som svårast och 

där de har mest behov av hjälp. Några elever svarade två ämnen och en elev skrev ”I de 

flesta ämnen eftersom jag har ett annat modersmål”. De tre samhällskunskapslärarna 
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skrev att de sätter in ord i sammanhang och använder dem ofta, genom att sätta in ordet 

i meningar och genom repetition. De gav alla tre liknande svar och framhöll liknande 

arbetssätt. Psykologiläraren skrev att ”Jag försöker att förklara ord samt att eleverna får 

arbeta aktivt med att hitta de ord som är svåra”.  

 

4.2 Elevers och lärares uppfattningar om hur man bäst lär sig ord 

Forskningsfråga två motsvarar den sista frågan som eleverna skulle besvara och den  

berör hur de lär sig nya ord på svenska. I diagram 6 ser vi elevernas svar om hur de lär 

sig nya ord på svenska. Staplarna visar antal elever som har markerat olika metoder för 

att lära sig nya ord. 

 

 

Diagram 6. Hur lär du dig nya ord på svenska? 

 

I diagrammet ser vi att eleverna upplever att de främst lär sig nya ord genom att läsa 

böcker, prata med kompisar men även genom att höra språket som t.ex. att lyssna på 

lärare eller teven. Fyra elever skrev att de lär sig genom att översätta ord, två elever 

nämnde sociala medier och en elev skrev att han lär sig genom att umgås med 

samhället.  

 

Lärarna fick en liknande fråga, fråga nummer 11 i lärarenkäten: Hur lär 

andraspråkselever sig nya ord bäst? På frågan skrev lärarna en hel del olika alternativ. 
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Flera skrev att repetition är det viktigaste och att de då använder orden ofta för att det 

ska bli en del av elevens ordförråd. Några skrev att det är viktigt att de ser hur ordet 

stavas men även hur det låter och kanske till och med ha bilder. Genom att arbeta med 

synonymer, bygga upp en ordbank, genom läsning, ordförståelselekar och att diskutera 

ord så lär man sig nya ord menar flera lärare. Samhällskunskap anses av informanterna 

vara det ämne med flest svåra ord där skrev lärarna ”Att de lär sig att sätta in orden i 

sammanhang och nya ord skall användas ofta för att de skall sätta sig”, ”Genom att höra 

dem och även sätta in ordet i meningar för ett sammanhang” och den tredje 

samhällskunskapsläraren skrev ”Traditionell inlärning, genom repetition”. 

Psykologiläraren skrev ”Genom att läsa och lyssna. Arbeta aktivt med de ord som 

återkommer i olika kurser och moment men även genom att leta synonymer”. 

Naturkunskapsläraren skrev ”Att man muntligt ger förklaringar”. Som resultaten visar 

talar samhällskunskapslärarna och psykologiläraren mer om vad eleverna själva kan 

göra än om sin egen insats. Naturkunskapsläraren var däremot mer inne på sin insats 

som lärare.  

 

Eleverna skrev flera alternativ som har med lyssning att göra, genom att lyssna på 

läraren, lyssna på TV och kompisar så lär de sig. Lärarna poängterade repetition och det 

är ju indirekt vad eleverna gör genom att lyssna.  

 

4.3 Elevers och lärares uppfattningar om arbete med ordförståelse i 

undervisningen 

Forskningsfråga tre berör elevers och lärares uppfattningar om arbete med ordförståelse 

i undervisningen. Eleverna fick besvara fråga nummer 7 om de känner att de får hjälp 

med förklaringar av ord i det ämne där de tycker att de har mest behov av hjälp och 16 

elever svarade att de alltid får hjälp och 11 elever svarade att de ofta får hjälp. Det var 

ingen elev som kryssade i att de aldrig eller sällan får hjälp. Lärarna fick istället besvara 

en liknande fråga, fråga nummer 5 i lärarenkäten, om de upplever att elever har svårt att 

förstå på deras lektioner. 
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Diagram 7.  Svar på fråga nummer 5: Hur många procent av andraspråkselever verkar 

ha svårt att förstå på dina lektioner? 

 

En lärare markerade visserligen ett alternativ men skrev sedan en kommentar om att han 

inte har några andraspråkselever. Psykologiläraren svarade 25%, naturkunskapsläraren 

svarade 15% och av samhällskunskapslärarna svarade två 15% och en 25%.  

 

Fråga nummer 2 till eleverna belyser hur de upplever att lärarna arbetar med 

förklaringar av ord och de svarade att de frågar lärare och andra klasskamrater, de 

översätter till sitt modersmål och att läraren förklarar. En elev skrev att ”Jag tänker 

alltid att jag delar in ordet i två delar t.ex. samhälls-kunskap och då blir det lättare att 

förstå” medan en annan elev skrev att ”Det svåra är när vi översätter ord och ordet inte 

finns i vårt modersmål eller att vi fortfarande inte förstår det”. Fem elever skrev att de 

får ord av läraren som de först översätter och sen använder i sitt arbete och en del elever 

skrev att läraren går igenom olika ord framme vid tavlan. Mestadels skrev eleverna vad 

de själva gör och svarade inte direkt på frågan om hur de arbetar med ord i de olika 

ämnena.  

 

Fråga nummer 7, diagram 8, behandlar hur mycket de undervisande lärarna väver in 

undervisning om ordförståelse i de olika ämnena.  
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Diagram 8. Väver du in undervisning om ordförståelse i dina ämnen? 

 

I diagrammet ser vi att det var ingen som svarade aldrig och sällan vilket är negativa 

ord ur elevernas synvinkel medan ofta och alltid är till deras fördel och för lärarna är det 

en fråga om tid. Eftersom ingen svarade aldrig så besvarade alla fråga fem om hur de 

väver in undervisning om ordförståelse.   

 

Samtliga tre samhällskunskapslärare har besvarat att de ofta väver in undervisning om 

ordförståelse. Den ena samhällskunskapsläraren svarade att han använder Kahoot.com 

och Quizlet.com för begrepp, bryter ner ord på tavlan för att härleda dem, kopplar ord 

till engelskan samt ger flera exempel för samma ord”. Den andra 

samhällskunskapsläraren skrev att ”Jag har hamnat i ett tråkigt, men nödvändigt 

mönster. Jag tenderar att använda svåra ord och samtidigt förklara dem, vilket nog kan 

upplevas som väldigt omständligt för elever utan dessa svårigheter” och den tredje 

samhällskunskapsläraren skrev att ”Jag förklarar och läser texter för eleverna”. 

Psykologiläraren skrev ”Jag försöker förklara ord samt att eleverna får arbeta aktivt med 

att hitta de ord som är svåra”. Naturkunskapsläraren svarade att ”Jag brukar ibland göra 

ordlistor på naturvetenskapliga termer för att skapa en större förståelse”. Elevernas svar 

beskriver mestadels vad de själva kan göra medan lärarna beskrev hur de gör.  
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Fråga 3 och 6 handlar om vad både lärare och elever gör när de/eleverna inte förstår ord. 

Här har jag ställt deras svar i samma diagram 9 även om ett alternativ skiljer sig åt. 

Endast lärarna kunde markera ”förklarar med andra ord” och endast eleverna kunde 

markera ”ingenting”.  

 

Diagram 9: Vad gör du när du/andraspråkselever inte förstår ord? 

 

Samhällskunskapslärarna svarade att de förklarar med andra ord, psykologiläraren och 

naturkunskapsläraren svarade att de förklarar med andra ord men de ber också eleven att 

översätta ordet med hjälp av dator/mobil. På frågan fick de möjlighet att ringa in flera 

alternativ men ingen valde alternativet att de inte gör någonting. Nästa fråga, nummer 8, 

är en följdfråga till dem som har svarat sällan/aldrig och där frågan handlar om varför 

de inte frågar läraren mer. Sex elever svarade sällan och av dem menar tre elever att de 

hellre översätter själva med hjälp av dator/mobil, en elev svarade att hon skäms och två 

orkar inte fråga. Eleverna försöker lösa hindret själva genom att göra något eftersom 

ingen ringade in ingenting.  

 

Diagram 9 handlar om vad lärarna gör när andraspråkselever inte förstår ord.  De fick 

lov att ringa in flera alternativ och totalt ringades alternativen in 30 gånger. I 

diagrammet ser vi att lärarna försöker hjälpa eleverna genom att förklara med andra ord 

men även genom att lära dem att lösa hindret själva.  
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Som vi ser i diagram tre och fyra framträder samhällskunskapsämnet tydligt i 

jämförelse med resterande so-ämnen och även naturkunskap som fått färre markeringar. 

Enkäten har besvarats av tre samhällskunskapslärare där samtliga har markerat att 

samhällskunskap är ett ämne med störst antal svåra ord, två har markerat historia och 

naturkunskap som andra och tredje val medan den tredje har markerat psykologi och 

historia. Alla tre har markerat att de ofta väver in arbete med ordförståelse. 

Religionsläraren som har besvarat enkäten har markerat att han tror att idrott och hälsa 

innehåller störst antal svåra ord, sedan matematik och religion. Han nämnde inte alls 

samhällskunskap. Naturkunskapsläraren valde samhällskunskap som det ämne med 

svårast ord, sedan psykologi och sist naturkunskap. Naturkunskapsläraren nämner att 

hon arbetar mycket med ordlistor vilket samhällskunskapslärarna och religionsläraren 

inte har nämnt. Eleverna svarade att de önskar att fler lärare arbetar med ordlistor men 

även med mer arbete med synonymer.  

 

Fråga nummer 5 behandlar vad eleverna brukar göra om de inte förstår kurslitteraturen. 

18 elever har svarat att de frågar läraren, 9 elever har svarat att de frågor någon annan 

elev, lika många har svarat att de översätter med hjälp av dator/mobil och fyra elever 

har svarat att de stryker under ord som de sedan översätter till sitt modersmål. I svaret 

kan vi se flera av de alternativ som lärarna att skrivit men nu nämner de själva att 

eleverna frågar läraren. 

 

Nästa fråga, nummer 9, berör hur mycket lärarna tänker på ord när de skapar olika 

uppgifter. Om de använder ord som elever förstår eller om de ger dem språkliga 

utmaningar?  Flera lärare svarade både och men att det beror på uppgift och klass. Det 

krävs både utmaningar men även en ordbank som de kan luta sig tillbaka på. En lärare 

skrev att: ”Jag förenklar aldrig språket utan istället ger jag fler förklaringar och 

förklaringar på olika sätt”. 

 

En samhällskunskapslärare skrev att ”Jag brukar använda ord som eleverna känner igen 

till stor del, annars förklarar jag för eleven”, den andra samhällskunskapsläraren svarade 

att ”Jag försöker medvetet använda lite svårare ord för att utöka ordförrådet. Detta är i 

stort sett omöjligt om vi ser till en klass på 33 elever med gigantisk nivåskillnad”. Den 

tredje samhällskunskapsläraren skrev ”Båda delar beroende på uppgiftsform. Vanligtvis 

använder jag ord som är en utmaning för alla elever oavsett elevers ursprung”. 
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Psykologiläraren svarade att ”Jag brukar be svensklärare om hjälp med vissa uttryck 

som jag är osäker på om eleverna förstår eller inte förstår. Jag brukar använda ett 

varierat språk”. Naturkunskapsläraren skrev att det är mixat och att hon gör både och.  

 

Fråga 8 på elevenkäten handlar om vad elever helst vill att lärare ska göra för att 

eleverna ska förstå mer under lektionstid. Flest ettor (6 stycken) hamnade på att de 

önskar att de alltid gör ordlistor, flest tvåor (10 stycken) hamnade på ”Jag önskar att vi 

arbetar mer med synonymer”, flest treor (7 stycken) markerade att ”Jag önskar att min 

lärare tar sig mer tid till att förklara ord för mig” och flest fyror (4 stycken) hamnade på 

”Jag förstår allt så mina lärare behöver inte göra något annorlunda”. Noterbart är att sju 

tvåor hamnade på samma svar som hade fått flest ettor alltså att de önskar att lärarna gör 

ordlistor. Samhällskunskap är det ämne som har upplevts som svårast av både elever 

och lärare. Av samhällskunskapslärarna svarade två att 15% andraspråkselever verkar 

ha svårt att förstå på lektionen och en  svarade 25%. Samhällskunskapslärarna svarade 

att när deras andraspråkselever inte förstår ord förklarar de med andra ord. Eleverna 

upplever olika och sex elever svarade att de helst önskar att läraren tar sig mer tid till att 

förklara ord och fem elever har svarat att de önskar att de alltid gör ordlistor. Eleverna 

vill uppenbarligen att lärarna ska arbeta mer med förklaringar och ordlistor.  

 

Psykologiläraren svarade att hon tror att 25% av andraspråkseleverna har svårt att 

förstå. Samtidigt skrev hon att ”Jag försöker förklara ord samt att eleverna får arbeta 

aktivt med att hitta de ord som är svåra”. Eleverna som nämnde psykologi som ett ämne 

där de har mest behov av hjälp skrev att de helst arbetar mer med synonymer. Som 

andra alternativ skrev de att de helst arbetar mer med ordlistor och sist i graderingen 

svarade de att de önskar att läraren tar sig mer tid till att förklara ord. Enligt enkäten kan 

vi utläsa att psykologiläraren lyckas bättre med förklaringar än samhällskunskapslärarna 

eftersom vi ser att eleverna önskar mer i samhällskunskap.  

 

5 Diskussion 
 
Följande kapitel är indelat i tre avsnitt. Först diskuteras resultatet rörande ordförråd och 

ordförståelse, därefter ordinlärning och slutligen olika arbetssätt i undervisningen om 

ord.  
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5.1 Ordförråd och ordförståelse 

Att lärarna själva bedriver undervisning för andraspråkselever tycktes vara ett nytt och 

obekant faktum för en del av dem som verkade få en aha-upplevelse när de skulle fylla i 

enkäten. Flera hade inte insett att de själva bedriver undervisning för elever som har ett 

annat förstaspråk än svenska utan de tycks ha tänkt eftersom det finns ett ämne som 

heter svenska som andraspråk bedrivs sådan undervisning där och inte i den egna 

undervisningen. En lärare svarade att han inte har några andraspråkselever vilket är 

märkligt med tanke på att resterande lärare inte har nämnt något om det och jag vet att 

det finns andraspråkselever i samtliga klasser på den deltagande skolan. Första steget är 

att förstå att man bedriver undervisning för andraspråkselever för att kunna lyckas med 

undervisningen. Holmegaard & Wikström (2004:540-541), Lindberg (2006:58) och 

Cummins (2000:4) menar alla att det är samtliga lärares ansvar. Ett första steg för en 

lärande miljö är att läraren undersöker sin elevgrupp för att kunna leva upp mot 

individuella behov. Alla lärare bör arbeta med elevernas språk för att få det att 

utvecklas. Det räcker inte med några timmar svenska i veckan utan alla lärare måste bli 

en del av den utvecklingen (Lindberg 2006:58).  

 

På frågan om lärare upplever att elever har svårt att förstå på deras lektioner svarade 

psykologiläraren att hon tror att 25% har svårt att förstå, naturkunskapsläraren svarade 

15% och av samhällskunskapslärarna svarade två 15% och en 25%. Låga siffror hos 

samtliga med tanke på diagram 3 där eleverna har gjort flest markeringar på dessa 

ämnen och känner att de har flest svåra ord. 70 % (16 stycken utav 20) av lärarna hävdar 

att de alltid/ofta väver in undervisning om ord i sina ämnen. Det är en hög siffra dock 

borde eleverna i sådana fall kunnat ge fler exempel på hur de verkligen arbetar med ord 

i klassrummet. Vi ser att lärarnas och elevernas svar inte stämmer riktigt överens. 

Psykologiläraren skrev att ”Jag försöker att förklara ord samt att eleverna får arbeta 

aktivt med att hitta de ord som är svåra”. Men frågan är vad det gör efter att de har hittat 

svåra ord. Översätter de orden själva till sitt modersmål eller arbetar de med synonymer. 

Eftersom läraren inte har svarat på vad och hur kan man anta är det inte är någon 

planerad uppföljning. Cummins (2000:14) menar att en bra undervisning ska innehålla 

fokus på språk, innehåll och språkanvändning. Kanske dessa lärare saknar någon del? 

Men det kan också vara en naturlig del i vissa kurser att elever inte tänker på att de 

arbetar med ord och dess betydelse.  
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I enkätsvaren ovan kan vi se att nio elever önskar att lärarna tar sig mer tid till att 

förklara ord medan markeringarna från lärarna visar att de förklarar ord för 

andraspråkseleverna. Det krävs mycket av läraren och vad gör man som lärare i de fall 

då det inte finns någon motsvarighet i elevens modersmål/kultur? Det är när 

andraspråkselevers språk inte räcker till som det blir en utmaning för läraren eftersom 

det är i de situationerna som läraren måste ge andra förklaringar (Hyltenstam & Wassén 

1984:26-27). En elev har skrivit att det är de situationerna som är svårast alltså när de 

översätter ord som inte finns i deras modersmål vilket också framhålls av Hyltenstam & 

Wassén (1984:65-66). Det är en nackdel med en tvåspråkig ordbok att den ger intryck 

av att alla ord finns att översätta på modersmålet. Det är då som lärarens kompetens 

ställs på prov och det blir en pedagogisk utmaning att få eleverna att förstå genom att 

använda andra metoder som till exempel att få ordet i en kontext som är bekant för 

eleven (Enström 2010:25). Samtliga samhällskunskapslärare svarade att de arbetar med 

att sätta in ordet i en kontext och att de repeterar medan psykologiläraren svarade att 

hon förklarar ord och naturkunskapsläraren svarade också att hon muntligt förklarar ord. 

En undervisning där ämnesinnehåll och språk integreras är att föredra och då ges en 

användbar språkinlärning. Språkinlärningens fokus bör ligga på det ämnesspecifika 

språk som är kopplat till ämnet och inte ett språk som lärs ut utanför en meningsfull 

kontext (Gibbons 2010:35). 

 

5.2 Ordinlärning 

Naturkunskapsläraren nämner att hon arbetar mycket med ordlistor vilket 

samhällskunskapslärarna och religionsläraren inte har nämnt. Kan det vara den 

bidragande faktorn till att eleverna känner att det är enklare i naturkunskap? Eleverna 

svarade att de önskar att fler lärare arbetar med ordlistor men även mer arbete med 

synonymer. Enström (2010:25-29) skriver om ordböcker och då både om enspråkiga 

och tvåspråkiga och hur viktigt det är att de blir ett komplement till varandra.  Eleverna 

vill uppenbarligen att de ska arbeta mer med förklaringar och ordlistor.  

 

Att det är viktigt att man inte skapar texter som eleverna förstår direkt utan fortsätter att 

ge elever språkliga utmaningar har flera lärare poängterat. De använder ”nya” ord för att 

utveckla elevernas ordförråd, de använder ord som eleverna måste fråga om och de 

använder nya begrepp för att utveckla djupare kunskaper (Hyltenstam & Wassén 

1984:27). 
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Ett citat från samhällskunskapsläraren är att ”Jag försöker medvetet använda lite svårare 

ord för att utöka ordförrådet. Detta är i stort sett omöjligt om vi ser till en klass på 33 

elever med gigantisk nivåskillnad”. Kan detta bli för svårt för andraspråkselever? Av 

hans svar arbetar han mycket muntligt och med så stora klasser som han beskriver 

kanske en del försvinner? Enström (2004:183-184) menar att som lärare ska man sträva 

efter att eleven på egen hand ska kunna förstärka sitt ordförråd. Eleven bör ha ett 

intresse av att lära sig ordet men även förstå hur viktigt det är att lära sig ordet i kontext. 

Detta erbjuder samhällskunskapsläraren och då är det elevens ansvar att skapa sig en 

ordförståelse. 

        

I enkäterna skrev endast psykologiläraren om att man lär sig genom att läsa och lyssna 

trots att läsning är en annan metod till att utveckla sitt ordförråd. Holmegaard och 

Wikström skriver: ”Riklig och omväxlande läsning främjar språkfärdighet och är den 

stora källan till utökat och varierat ordförråd” (2004:553-554). Däremot skrev tio elever 

att de läser för att lära sig nya ord. Som lärare måste man tänka på vad man gör med 

läsningen och hur det ska kunna utveckla elevernas ordförråd bäst. Carver (2000) menar 

att om eleven ägnar sig åt ”free reading” så kan deras ordförråd öka med 3000 ord per 

år. Dock står det inte hur mycket som behöver läsas för att det ska bli detta resultat.  

 

Två lärare nämnde att de arbetar med tekniska hjälpmedel. På skolan som informanterna 

går på/arbetar på har samtliga elever/lärare egna datorer. Två online-program som 

nämndes är Kahoot och Quizlet vilket är två olika program där man kan arbeta med ord 

men enligt eleverna använder de sina datorer mer till att slå upp ord. Enligt Peters 

(2007:50-54) spar eleverna tid om de använder en ordbok på internet och det ger 

resultat. Men enligt lärarna bör de arbeta mer med olika program för att nå en ökad 

ordförståelse.  

 

I diagram 9 ser vi att lärarna försöker hjälpa eleverna genom att förklara med andra ord 

men även att lära dem att lösa hindret själva. På gymnasiet är framtiden mycket i fokus 

och således hur de kan arbeta och lösa hindren själva därför är det tänkbart att många 

uppmanar sina elever att använda något hjälpmedel. Den tredje metoden för 

ordinlärning enligt Enström (2010:29-31) är inlärning med hjälp av undervisning men 

det är viktigt att betona att det är elevens ansvar att bygga upp ett stort ordförråd. De 
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flesta ord lärs inte in genom undervisning och lärare har inte tid till att behandla alla de 

ord som elever har behov av utan det krävs eget ansvar (ibid). 

 

Lärarna skrev mer om vad eleverna själva kan göra än om sin egen insats. Om vi tänker 

på Enströms (2010:23-31) tre olika inlärningsmetoder, kontext, ordbok och genom 

undervisning kräver alla tre metoderna undervisning i och om hur de ska använda dem. 

Lärarna skrev till exempel: ”Att de lär sig använda verktyg som de sen kan använda för 

att ta sig an nya ord” och ”Att de lär sig att sätta in orden i sammanhang”. Men det är 

lärarna som bör undervisa i hur man sätter ord i en kontext och hur man använder en 

ordbok. Som lärare ska man dock sträva efter att eleven på egen hand ska kunna 

förstärka sitt ordförråd vilket är viktigt eftersom ordinlärning pågår hela livet. En elev 

måste förstå sin egen inlärning, ha ett intresse för att utveckla sitt ordförråd och förstå 

hur viktigt det är att lära sig ordet i kontext men även ha kunskaper om ordets lexikala 

struktur. Elever bör få hjälp av sina lärare i denna process till att bli utvecklande 

ordinlärare (Enström 2004:183-184).  

 

5.3 Olika arbetssätt i undervisningen om ord  

I enkätsvaren kom det fram att eleverna antagligen känner en trygghet för lärarna. Det 

var ingen som svarade att de aldrig frågar läraren om ord och endast en elev skrev att 

hon skäms för att fråga. Vissa lärare poängterade hur viktigt det är att bygga upp en 

relation så att de känner sig bekväma till att fråga efter hjälp eftersom lärare måste 

hjälpa sina elever till att bli goda ordinlärare (Enström 2010:184).  En del i detta är 

studieteknik och att undervisa hur man väljer ut ord som är av betydelse i en text men 

även om hur man bygger upp en ordbank. Cummins (2000:13-14) betonar också 

lärarens roll i inlärningsprocessen. Dels måste lärare inse vikten av att skapa 

undervisningssammanhang där andraspråkselever kan bli aktiva i sin inlärningsprocess 

och dels måste lärarna inse att de själva är tvungna att lära sig av sina elever om deras 

bakgrund, kultur och kunskaper (ibid ).  

 

I min undersökning skriver endast samhällskunskapsläraren att han kopplar ord till 

engelskan vilket Enström (2010:29-31) menar inte är lämpligt. Ett bättre alternativ är att 

använda synonymer men det bästa är att förklara ordet och sätta in det i en kontext 

(ibid).   
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6 Metodreflektion 

Den genomförda studien har syftat till att undersöka en grupp gymnasieelevers och 

gymnasielärares uppfattningar om ord och ordförståelse på den skola där de 

studerar/arbetar. Studiens resultat kan inte vara ett underlag för generella slutsatser 

eftersom den endast har undersökt en skola. Jag valde ut samtliga klasser som läser 

svenska som andraspråk vilket innebar en klass i varje årskurs. För en mer generell bild 

hade fler skolor och flera klasser behövt vara delaktiga i enkäten. Jag valde att arbeta 

med enkäter och hade först en tanke på att följa upp några elever och lärare med 

intervjuer men tiden räckte inte till. Jag hade antagligen fått en större variation av 

kommentarer och även haft möjlighet till följdfrågor för att säkra vissa svar. På den 

utvalda skolan arbetar jag och alla som har besvarat enkäten vet vem jag är. Det är 

möjligt att det har påverkat resultatet men samtliga informanter har besvarat enkäten 

enligt anvisningarna förutom de 10 enkäter som jag tog bort. En fråga att undra över är 

varför det kan skilja så mycket mellan elevernas och lärarnas svar angående 

samhällskunskap. Har lärarna överdrivit sina svar för att de vet att jag kommer att 

studera deras svar eller upplever eleverna att de kan arbeta ännu mer med ordförståelse 

och ordinlärning. 

 

Enkäterna är skapade på liknande vis och har liknande frågor. Det jag märkte var att 

fråga ett var en svår fråga för både lärare och elever. Det blev för mycket att göra då de 

både skulle stryka under och numrera. Därför tog jag bort sju elevsvar och tre lärarsvar 

eftersom de inte följde anvisningarna för den första frågan. 

 

Fråga tre i båda enkäterna handlar om vad de gör i första hand när de/elever inte förstår 

ord. Här hade de möjlighet att ringa in flera alternativ och nu i efterhand inser jag att det 

skulle varit bättre om det endast varit möjligt att ringa in ett alternativ eftersom jag 

annars inte kan få fram vad de gör i första hand. Dock finns det olika sätt att tolka även 

denna fråga och givetvis kan det variera från lektion till lektion. Jag har således räknat 

markeringar och utgått från dem men inte kunnat dra någon slutsats om vad de gör i 

första hand. 

 

På frågan om lärarna upplever att elever har svårt att förstå vilket redovisas i diagram 7,  

finns en stor spridning av åsikter. Det är en svår fråga att svara på och den kan tolkas på 

olika sätt eftersom eleverna kanske har svårt att förstå i vissa moment men inte i andra. 
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Ett misstag jag har gjort är att jag har skrivit svenska och inte delat upp det i svenska 

och svenska som andraspråk. Samtliga elever som har besvarat enkäten läser svenska 

som andraspråk men de svensklärare som har besvarat enkäten undervisar i svenska. 

Detta gör att jag inte kan göra någon jämförelse av likheter och skillnader för dessa 

lärare och detta ämne eftersom informanterna syftar på olika grupper. Därför valde jag 

att ta bort alla kommentarer och svar som har med svenskämnet att göra.  

 

Studiens reliabilitet är relativt hög eftersom det är frågor som de är väl bekanta med 

dock kan deras bristande språkkunskaper ha lett till sämre reliabilitet eftersom de 

kanske inte förstod alla frågor eller kanske inte kunde uttrycka sig så bra som de tänkte. 

Om jag skulle gjort om enkäten antar jag att jag skulle få samma resultat om jag skulle 

ha gjort om den inom den närmsta tiden. Det kan t.ex. komma nya arbetsområden som 

elever upplever är svårare och därför hade de möjligtvis svarat med andra svar. Dock är 

det troligt att lärarna hade svarat med liknande svar som nu. Syftet med studien var att 

få en inblick i elevers och lärares uppfattningar om ordförståelse och ordinlärning vilket 

jag har fått, därav är studiens validitet hög.  

 

7 Slutsatser och vidare forskning 

Syftet med min uppsats var att belysa andraspråkselevers och lärares uppfattningar om 

hur ordförståelse och ordinlärning går till på en gymnasieskola. Vilka ämnen upplever 

elever och lärare har svårast ord och hur upplever de att de arbetar med ordinlärning och 

ordförståelse på gymnasiet? Genom mina enkäter kom jag fram till att samhällskunskap 

och psykologi är de ämnen som både elever och lärare upplever att det finns flest svåra 

ord och även de ämnen där eleverna behöver mest stöd. Enligt lärarnas svar verkar det 

som att de inte riktigt inser att eleverna tycker att deras ämne är svårt och att de behöver 

mer hjälp. Jag är förvånad över omedvetenheten hos lärarna och att de inte förstår att 

eleverna lär sig på ett andraspråk.  

 

I lärarenkäten hade jag flera omfattande och öppna frågor vilket gav mängder med 

kommentarer men också olika kommentarer vilket gör det svårt att få ihop en 

sammanställning. Frågeenkäten har gett många svar och jag har hört flera positiva 

kommentarer från lärare om att den var välarbetad och att den har lett till flera tankar.  
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Det finns ett behov av att mer fokus läggs på ordinlärning även om lärarna menar att de 

ofta väver in det i undervisningen. Det måste bli en naturlig del och inte komma som ett 

inslag ibland. Enströms (2010:23-31) inlärningsmetoder består av att sätta in ord i en 

kontext, att använda ordböcker och att de lär sig genom undervisning. Målet är att 

eleverna ska bli självständiga och klara att lösa språkliga hinder själva utan lärarens 

hjälp, särskilt för gymnasieelever som den här uppsatsen har berört. Eleverna svarade att 

de önskar mer arbete med ordlistor, synonymer men även att lärarna har mer tid till 

förklaringar. En lösning är till exempel att datorn används mer som ett verktyg och inte 

bara som en uppslagsbok. 

 

Det hade varit intressant att fördjupa studien med intervjuer av både andraspråkselever 

och lärare för att få en djupare bild över ordinlärning och ordförståelse. Som framtida 

forskning kan man undersöka vilka svårigheter andraspråkselever har med olika sorters 

ord eftersom en elev skrev att: ”Det svåra är när vi översätter ord och ordet inte finns i 

vårt modersmål”.  
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Bilagor 
Bilaga A Elevenkät 
 
Elevenkät: 
 
Jag skriver just nu på min kandidatuppsats och skulle uppskatta om du har några 
minuter över till att besvara min enkät. Min uppsats handlar om 
andraspråksundervisning med fokus på ordinlärning och ordförståelse. Jag lovar 
sekretess och ingen kommer att få veta vad just du har svarat. Genom att besvara 
enkäten så godkänner du att jag får använda dina svar i min uppsats, självklart med ett 
fiktivt namn.  
 
Jag godkänner att Frida får använda mina svar i sin uppsats:  
 
Namnteckning: 
______________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Program: _____________________________________ 
 
 

1. Vilka av följande ämnen tycker du att det finns flest ord som du har 
svårt att förstå? (Stryk under och numrera 1-3, där 1 är det ämnet som 
du tycker har svårast ord) 
 
T.ex. Matematik  1 
 

Samhällskunskap                            Matematik                                  Historia                                                 

Religion                                              Svenska                                       Idrott 

Naturkunskap                                  Psykologi 

 
2. Hur arbetar ni med förklaringar av ord i de ämnen som du har strukit 

under? (Förklara så att jag förstår vilket ämne du skriver om) 
 
T.ex. I psykologi arbetar vi med ordlistor.  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Vad gör du i första hand på lektionen när du inte förstår ord? (Kryssa i 
lämplig ring/lämpliga ringar) 
 

o frågar en kompis med samma modersmål      
o frågar en kompis      
o översätter ordet med hjälp av dator/mobil 
o ingenting 

 
 
       4a.   Brukar du fråga läraren om vad ord betyder? (Kryssa i lämplig ring) 
 

o alltid  
o ofta 
o sällan 
o aldrig 

 
      4 b.  Om du svarat sällan/aldrig, varför frågar du inte läraren? 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

5 Vad gör du när du inte förstår ord i kurslitteraturen eller texter som ni 
läser i olika ämnen? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

6 I vilket ämne känner du att du har mest behov av hjälp med 
förklaringar av ord och dess betydelse? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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7 Tycker du att du får hjälp med förklaring av ord i det ämne där du 
tycker att du har mest behov av hjälp? (Kryssa i lämplig ring) 

 
o alltid 
o ofta 
o sällan 
o aldrig 

 
 

8 Vad vill du att din lärare helst ska göra för att du ska förstå mer under 
lektionerna? (Gradera från 1-4, där 1 stämmer bäst in på dina 
önskemål)  
 
_______Jag önskar att vi arbetar mer med synonymer 
_______Jag önskar att vi alltid gör ordlistor 
_______Jag önskar att min lärare tar sig mer tid till att förklara ord för mig 
_______Jag förstår allt så mina lärare behöver inte göra något annorlunda 

   
9 Hur lär du dig nya ord på svenska? 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Vilket är det språk du lärde dig först? 
________________________________________ 
 
Hur många år har du bott i Sverige? 
__________________________________________ 
 
 
Är du villig på att ställa upp på en intervju?   (Kryssa i lämplig ring) 
 

o Ja   
o Nej 

 
 
Tack för dina svar! 
/Frida Margell  
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Bilaga B Lärarenkät 
 
Lärarenkät 
 
Jag skriver just nu på min kandidatuppsats och skulle uppskatta om du har några 
minuter över till att besvara min enkät. Min uppsats handlar om 
andraspråksundervisning med fokus på ordinlärning och ordförståelse. Jag lovar 
sekretess och ingen kommer att få veta vad just du har svarat. Genom att besvara 
enkäten så godkänner du att jag får använda dina svar i min uppsats, självklart med ett 
fiktivt namn.  
 
Jag godkänner att Frida får använda mina svar i sin enkät:  
 
Namnteckning: 
______________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Undervisningsämne: 
______________________________________________________________________ 
 
 

4. I vilka av följande ämnen tror du andraspråkselever stöter på det 
största antalet svåra ord?(Stryk under och numrera 1-3, där 1 är det 
ämnet som du tror elever upplever som svårast) 
 
T.ex. Matematik 1 

 

Samhällskunskap                            Matematik                                  Historia                                                 

Religion                                              Svenska                                       Idrott 

Naturkunskap                                  Psykologi 

 

5. Hur många procent av andraspråkselever verkar ha svårt att förstå på 
dina lektioner? (Kryssa i lämplig ring) 
 

o 15% 
o 25% 
o 50% 
o 75% 
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6. Vad gör du när andraspråkselever inte förstår ord? (Kryssa i lämplig 

ring/lämpliga ringar) 
 

o ber dem fråga en kompis med samma modersmål      
o ber dem fråga en kompis      
o förklarar med andra ord 
o ber dem översätta ordet med hjälp av dator/mobil 

 
 

7. Väver du in undervisning om ordförståelse i dina ämnen? (Kryssa i 
lämplig ring) 
 

o alltid  
o ofta 
o sällan 
o aldrig 

 
 
 

8. Hur väver du in undervisning om ordförståelse? (Om du har svarat 
aldrig på fråga 4 så går du direkt till fråga 6.) 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
9. Hur mycket tänker du på ordval när du skapar uppgifter?  Använder 

du ord som du vet att dina elever förstår eller ger du dem språkliga 
utmaningar? Motivera ditt svar. 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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10. Har du undervisat andraspråkselever som har missuppfattat prov? 
Om ja, vad tror du att det beror på? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

11. Hur tror du att andraspråkselever lär sig nya ord bäst? 
 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

12. Vad gör du för anpassningar för elever med andraspråk? 
 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Är du villig på att ställa upp på en intervju? (Kryssa i lämplig ring) 
 

o Ja   
o Nej 

 
 
 
Tack för dina svar! 
/Frida Margell
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