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Sammanfattning  

 
Den här uppsatsen handlar om ordinlärningen i svenska som andraspråk hos vuxna studerande 

på Vård-och omsorgscollege. Undersökningens fokus ligger på inlärningen av fackord, 

ämnesrelaterade ord och förkortningar samt påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier. 

Studiens syfte är att observera hur användningen av olika strategier påverkar elevernas 

inlärning av ord, fraser och förkortingar. Undersökningens informanter är 18 vuxna 

studerande på en undersköterskeutbildning.  Metoden för undersökningen består av dagliga 

observationer i klassrumssituation, ett läsförståelsetest och en enkätundersökning om vilka 

ordinlärningsstrategier informanterna använder sig. För både undersökningens metodval och 

analys av dess resultat används i studien teoretiska utgångspunkter från tidigare forskning 

inom ordkunskap och ordinlärningsstrategier. Studien visar att informanterna som använder 

sig av flera olika inlärningsstrategier är effektiva i sin inlärning. För bästa effekten är det 

nödvändigt att inläraren använder sig av flera olika kognitiva strategier, varav deduktion är en 

av de viktigaste. Undersökningen visar dessutom att det krävs mer direkt och medvetet arbete 

för att man ska kunna få grepp om ords betydelser och användningsområden.                  
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Without grammar very little can be conveyed,  

without vocabulary nothing can be conveyed 

Wilkins (1972:111)  
 

 

1. Inledning 

För närvarande jobbar jag som lärare i yrkessvenska på Vård-och Omsorgscollege i en 

mellanstor stad i Norrland. Utbildningen har tydligt fokus på att deltagare får individuell 

språkanpassning i yrkessvenska inom sitt yrkesområde för att kunna ta del av och fullfölja en 

arbetsmarknadsutbildning alternativt en praktik. Utbildningen innehåller såväl individuell 

språkanpassning, undervisning i grupp samt arbetsplatsförlagda aktiviteter. Arbetet som lärare 

i yrkesvenska är intressant, mångfacetterat och viktigt. Sverige har ett växande behov av 

vårdpersonal inom kort framtid och det är bl.a. Västerbottens län som inriktar sina insatser på 

att utbilda och rekrytera utrikesfödda personer. Utbildningen blir intensiv för de utrikesfödda i 

och med att de på några terminer skall klara ett yrkesprogram. Eleverna tycker att det är en 

spännande yrkesutbildning kombinerad med språkutbildningen och med möjlighet att få jobb 

direkt efter examen. Efter utbildningen är man kvalificerad att arbeta som undersköterska 

inom hälso-och sjukvård, äldreomsorg och andra områden där det finns behov av 

undersköterskor.  

 

Kursdeltagarna upplever att det är svårt att ta del av föreläsningarna i vårdämnen, att göra 

studieuppgifterna och att klara proven varje vecka då de skriver prov till varje moment. 

Eleverna menar att det aldrig skulle fungera utan stödet i yrkessvenska. Med hjälp av deras 

läromedel och ämneslärarnas planering skall läraren i yrkessvenska kunna gå igenom 

ämnesrelaterade/naturvetenskapliga begrepp, teorier inom psykologin och andra moment 

inom vårdämnen för eleverna. Inflödet av information på svenska blir enormt, men det är inte 

bara talspråk deltagaren möter utan även fackord och många ämnesrelaterade/-

naturvetenskapliga begrepp, de behöver också lära sig ett språk för patient/-

vårdtagarjournalskrivning. Förkortningar används jättemycket inom sjukvårdsdokumentation 

och journalskrivning, därför måste inlärarna ha kunskap om det.    

Utifrån arbetet på lektionerna med läsförståelsen av texter i vårdämnen med målgruppen har 

jag hypotesen att läsförståelsen utifrån ett begränsat ordförråd blir mycket bristfällig. För att 

bli effektiv och framgångsrik i studierna behöver inläraren utveckla sina 
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ordinlärningsstrategier och därigenom utvidga sin kunskap om den ordkategori som vållar 

svårigheter.    

 

 

1.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att observera hur användningen av olika strategier påverkar 

elevernas inlärning av ord, fraser och förkortningar. Jag är särskilt intresserad av att 

undersöka hur olika inlärningsstrategier hjälper eleverna att förstå och lära sig de 

fackord/branschord och ämnesrelaterade/naturvetenskapliga termer och begrepp och 

förkortningar i svenskan som de möter inom sitt yrkesprogram.  

 

Frågeställningarna i föreliggande uppsats är följande:   

1) Vilka ordförståelsestrategier använder informanterna? 

2) Hur många olika inlärningsstrategier använder informanterna vid inlärningen av fackord, 

ämnesrelaterade termer/begrepp och förkortningar?   

3) Finns det samband mellan informanternas ordinlärningsstrategier och hur de klarar av ett 

språktest? 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1. Begreppsdefinition och forskningsbakgrund inom ordkunskap   

I detta kapitel redogörs för begrepp och definitioner av ordkunskap utifrån tre olika forskare: 

Ingegerd Enström, universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs 

universitet och forskare om ordförråd och ordinlärning; Paul Nation, professor vid Victoria 

University of Wellington och forskare om ordinlärning vid andraspråksinläring och James 

Milton, professor vid David Singleton, Trinity College, Dublin och forskare i 

andraspråksinläring. Dessa begrepp och definitioner används som analysverktyg i uppsatsens 

analysdel.    

Samtliga forskare anser att det spelar en stor roll vilken definition av begreppet ord som 

används i undersökningar och vad det innebär att ”kunna ett ord”.  

Enström skiljer mellan graford och lexem/lexikalisk enhet. Med begreppet lexikalisk enhet 

eller lexem menas ett språkligt tecken som är lagrat som en enhet i minnet, t.ex. penna, gul, 

skriva. Olika böjningsformer av ord, t.ex. ’skrev’ och ’skrivit’, räknas som en enda lexikalisk 

enhet. Graford är den term som brukar användas om man med ord menar ”det som finns 

mellan två mellanrum i en text” (Enström 2010:16). 

Enligt Nation (2001) och Milton (2009) finns det flera sätt att bestämma sig vad som ska 

räknas som ord. Precis som Enström, anser både Nation och Milton att ett sätt att räkna ord är 

att enkelt räkna varje ordform i en skriftlig eller talad text och om en och samma ordform 

förekommer mer än en gång så räknas varje förekomst av den. Till exempel, meningen ‘Det är 

inte enkelt att klara det’ består av sju ord trots att två av dem är samma ord, ‘det’. Ord som 

räknas på det här sättet kallas graford (token eller running words). Till skillnad från Enström, 

indelar både Nation och Milton orden i ytterligare tre kategorier, ordtyper, lemman och 

ordfamiljer. Ordtyper är ett annat sätt att räkna ord då man inte räknar ett och samma ord igen 

när det inträffar. Till exempel, i meningen ‘Det är inte enkelt att klara det’ räknar man ‘det’ en 

gång och på så vis finns det sex ord i denna mening. Så meningen med sju graford ovan består 

av sex ordtyper. Ett lemma består av ett huvudord och dess böjda och reducerade former för 

varje ordklass. Som lemmaformer räknas i svenskan singulara respektive plurala obestämda 

och bestämda formerna av substantiv; positiva, komparativa och superlativa formerna av 

adjektiv och adverb, possessiva formerna av substantiv och pronomina; infinitiv, presens, 

preteritum och supinum av verb samt particip. Till exempel, skriva, skriver, skrev, skrivit, 
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skriven, skrivet, skrivna räknas som ett lemma, fin, finare, finast räknas som ett lemma eller 

regera, regerar, regerade, regerat, regerande blir ett lemma. Vecka, veckor, veckorna hör till 

ett och samma lemma. Slutligen, en ordfamilj eller lexikonord består av ett huvudord, dess 

böjda former samt dess närarelaterade härledda former, dvs. med prefix och suffix. T.ex. 

veckovis, veckor, veckorna kan höra till en ordfamilj. Orden fest, fester, festlig, festliga, 

festligt, festlighet räknas som en ordfamilj; tack, tacksam, tacksamhet är en ordfamilj eller 

respekt, respektlös, respektlöst, respektlösa, respektfull, respektfullt hör till samma ordfamilj.  

Avseende vad som ska definieras som ordkunskap används Enströms perspektiv i denna 

uppsats.  Enström (2010) betonar att för att underlätta ordinlärningen bör inlärare ha kunskap 

både om ordförrådets inre struktur och om dess yttre struktur. Med den inre strukturen menas 

ordens innehållssida. Kunskap om den omfattar t.ex. de olika betydelserelationer som finns 

mellan ord. Kunskap om den yttre stukturen, ordens uttryckssida, omfattar hur svenska ord är 

uppbyggda, vilka byggstenar, morfem, de består av. God kunskap om ordförrådets inre och 

yttre kunskap hjälper inlärare att organisera och reducera mångfalden och på så sätt arbeta 

mer effektivt med att lära sig nya ord (Enström 2010:13). Andra begrepp som är lämpliga att 

relatera sig till när det gäller ordkunskap är Enströms begrepp receptivt och produktivt 

ordförråd. Receptiv ordkunskap innebär att ha en uppfattning om ordets betydelse, känna igen 

och förstå ett ord i sitt sammanhang. I receptiva situationer är det inte så nödvändigt att kunna 

ordet fullständigt, dvs. känna till alla betydelser och användningsområden ett ord kan ha, 

menar forskaren. Inläraren kan uppfatta ordet även med gissningsstrategi. Produktiv 

ordkunskap innebär att inläraren behärskar ordets betydelse-och stilmässiga aspekter såväl 

som stavning, uttal, grammatiska former, syntaktiska konstruktion och 

kombinationsmöjligheter (Enström 2013). “Det är helt naturligt att en persons produktiva 

ordförråd är mindre än det receptiva, eftersom det är betydligt lättare att känna igen ett visst 

ord och med hjälp av sammanhanget räkna ut vad det betyder än det är att plocka fram det ur 

minnet och därefter använda det korrekt” (Enström 2010:41).        

 

 

 



8 

 

I det följande redogörs för forskningsbakgrund om ordkategoriseringar av tre olika forskare: 

Åke Viberg, forskare inom andraspråksinläring i olika åldrar, bl.a. i vuxen ålder; Ingegerd 

Enström och Paul Nation.       

Kända ord är sådana allmänna och frekventa ord som vanligtvis utgör huvuddelen av orden i 

en normal text. Det är de 1000 vanligaste ord i svenskan och de täcker 85 % av ordmassan i 

en text (Viberg 1988:216). Men många av de kända orden är betydelsemässigt inte särskilt 

tunga i en text, dvs. de bär inte den största informationen i texten.  Enligt Enström, även om 

man kan det mest centrala ordförrådet och förstår uppemot 95 % av alla ord i en text, orsakar 

de övriga, okända orden stora svårigheter, eftersom det ofta är just de som ger den största 

informationen i varje text (Enström 2013).       

Enligt Enström är fackord facktermer i de olika ämnena. De är mindre frekventa och de är 

betydelsetunga ord i en text. Fackord är närmare relaterade till ämnesområdet i en text än de 

mer allmänna orden. I början av ämnesstudierna är fackorden normalt obekanta både för 

andraspråkselever och elever med svenska som modersmål. Därför brukar ämnesläraren 

uppmärksamma fackorden. Icke-fackord är abstrakta ord som man särskilt förknippar med 

olika skolämnen men som inte betraktas som facktermer, som t.ex. gnida i fysik. Med 

hänvisning till Golden (2006) menar Enström att utifrån ett förstaspråksperspektiv är det lätt 

att lärare inte uppfattar sådana ord som okända och svåra och därför inte förklarar dem. Detta 

gör att de icke-fackliga orden orsakar störst svårigheter för andraspråkseleverna (Enström 

2013:171). 

Enström (2013) betraktar orden även utifrån dess grad av abstraktion, hur ofta de används i en 

text och ordens ursprung. Med den utgångspunkten delar hon in orden i fyra kategorier: 

allmänna högfrekventa ord, allmänna skriftspråkliga abstrakta ord, ämnesrelaterade ord samt 

fackord och facktermer. Allmänna skriftspråkliga abstrakta ord är ämnesneutrala ord, de 

utgör en stor mängd som tillhör ett mer generellt fackspråkligt “akademiskt” ordförråd. Dessa 

ord tillhör inte de mest frekventa orden i ett språk men har en betydligt större spridning än de 

ämnesrelaterade. De förekommer alltså inte bara inom ett visst ämnesområde utan inom 

många olika discipliner. Exempel på sådana ord är adekvat, anamma, förfarande, påfallande 

(Enström 2013:173). En mängd av ord av den allmänna skriftspråkliga abstrakta typen kan 

vara ”bekanta” för inlärare och det kan underlätta inlärningen för dem eftersom de är 

internationella ord, de västerländska språkens gemensamma förråd, dvs. av latinskt eller 

greksikt ursprung, som t.ex. evolution, injektion. Andraspråksinlärare som har goda kunskaper 
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i t.ex. engelska kan känna igen och identifiera en mängd av de lånord i svenskan som tillhör 

det s.k. internationella ordförrådet (Enström 2013:173).     

Nation (2001) betraktar ord utifrån frekvensen och användningsområden och på så sätt delar 

han in ord i vanliga ord (högfrekventa och lågfrekventa), akademiska ord och tekniska ord. 

Med akademiska ord menar forskaren ord som förekommer från akademiska texter, dvs. från 

läromedel. Det är sådana ord som är vanliga i olika läroböcker, t.ex. policy, hållbar, 

hållbarhet, neuroner, celldelning, amplitud, derivering. De utgör ca 9 % av alla ord i en text 

(Nation, 2001: 12). Tekniska ord är sådana ord som är mycket nära relaterade till textens 

ämne. Det är t.ex. inhemsk, förnyelse, podocarp, björk, rimu, timmer. Tekniska ord är ganska 

vanliga inom ett specifikt ämnesområde men inte i andra. Tekniska ord utgör ca 5 % av alla 

ord i en text. De skiljer sig från ett ämnesfält till ett annat och de kan finnas samlade i 

specialordböcker som t.ex. medicinsk ordbok, matematisk ordbok m.fl. (Nation, 2001:12).   

Definition av förkortningar i det skriftliga språket ges av Enström som menar att det är att på 

olika sätt förkorta de redan existerande ord och uttryck och att detta är ett vanligt sätt att skapa 

nya ord som är enklare och bekvämare att uttala och skriva. Enligt Enström finns det olika 

sätt att förkorta orden, bl.a. bara behålla de inledande bokstäverna i ett sammansatt ord eller i 

en fras, s.k. initialorden, t.ex. DN, FN, BRIS. En del initialförkortningar har utvecklats till 

självständiga ord, skrivs med små bokstäver och har en egen böjning, t.ex. en pc (personal 

computer), ett wc (water closet). Även ord som t-sprit, i-land och u-båt brukar räknas som 

initialord; kortord uppstår då någon av delarna i ett ord stryks, t.ex. el (elektricitet), 

foto(grafi), kortavledning uppstår där det nya ordet blir kortare än grundordet när 

avledningsaffix -a tas bort från verbet, t.ex. substantiven ett lyft, en frys skapas från verben 

lyfta, frysa (Enström 2010).  

 

2.2 Begreppsdefinition och forskningsbakgrund inom ordinlärningsstrategier 

I detta kapitel redogörs begrepp och teorier om ordinlärning och ordinlärningsstrategier av tre 

olika forskare: Ingegerd Enström; Nicklas Abrahamsson, docent vid Centrum för 

tvåspråkighet, Stockholms Universitetet, forskare i språkinlärning, bl.a. om 

psyko/neurolingvistiska aspekter av språkinlärning där han utgår från Selinkers 

interimspråksteori (1972); och Rebecka Oxford, forskare om inlärningsstrategier vid Indiana 
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University. Dessa teoretiska kunskaper används som analysverktyg i uppsatsens analysdel. I 

korthet ges sedan synen på en god inlärare.       

Enligt Enström finns det två huvudsakliga inlärningsmetoder som kompletterar varandra och 

är viktiga vid språkinlärningen: implicit och explicit ordinlärning. Explicit ordinlärning sker 

genom direkt undervisning med lärare och läromedel. Den explicita undervisningens främsta 

uppgift är att arbeta med att aktivt öka inlärares språkliga medvetenhet, ge kunskap om 

lexikonets inre och yttre struktur, dvs. om ordens innehållssida och uttrycksida. Den explicita 

undervisningen skall också stimulera inlärare att tillägna sig effektiva ordinlärningsstrategier. 

Implicit ordinlärning sker på annat sätt, som t.ex. genom repetitionsmöjligheter, genom mer 

eller mindre kvalificerade gissningar utifrån den situationella kontexten och genom åtföljande 

slutledning utifrån sin kunskap om världen. Våra gissningar om ords betydelse styrs av ämnet, 

men också av omgivande ord, morfologisk och grammatisk struktur, menar forskaren 

(Enström 2013). Enström anser att gissning är det vanligaste exemplet på en 

ordinlärningsstrategi. “Att som andraspråksinlärare lägga ner tid och kraft på att öva olika 

gissningsstrategier är lönsamt, eftersom de erbjuder en metod att medvetet försöka uppnå den 

mer omedvetna skicklighet som en modersmålstalare brukar ha” (Enström 2010:42). 

Enligt Enström, för att ordinlärning ska äga rum räcker inte att inläraren möter ett ord en enda 

gång. Hen behöver möta ordet upprepade gånger i olika kontexter, dvs. använda 

repetitionsstrategin. Det räcker inte med en omfattande läsning för att bygga upp och behärska 

ett stort ordförråd. Inläraren behöver välja en effektiv för hen metod, utnyttja lässtrategier på 

ett konstruktivt sätt för att inom rimlig tid kunna få inte bara en ungefärlig, utan en grundlig 

och exakt kunskap om lexikonets morfologiska (ordbildnings-och ordböjningsegenskaper), 

syntaktiska (vilka krav på frasens eller satsens övriga ord ett givet ord ställer) och semantiska 

struktur (betydelsekomponenter, betydelserelationer mellan ord, betydelserelationer inom ord, 

ordens bibetydelser). Ordinlärningsstrategier kan t.ex. vara att ta hjälp av ordböcker, 

synonymböcker, SAOL, digitala medel som t.ex. glosor.se där man kan öva ordets 

översättning, stavning och lyssna på uttal; rita bilder, färglägga nya ord, ringa in nya ord i 

texten, använda sig av poster m.fl. strategier (Enström 2013).  

Abrahamsson argumenterar i sin artikel Sociala faktorer och individuella skillnader för att 

ordinlärningsstrategier hör till den implicita inlärningen. Med inlärningsstrategier menas de 

mer eller mindre medvetna tillvägagångssätt som andraspråksinläraren nyttjar för att utveckla 

sitt målspråk. ”Användningen av inlärningsstrategier har mestadels studerats i 
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klassrumskontexten och många av de strategier som identifierats är också mest relevanta för 

just formella språkstudier”, menar forskaren (Abrahamsson 2009: 210). I samma artikel med 

hänvisning till O’Malley m.fl. (1985) redogör Abrahamsson för 26 typer av 

ordinlärningsstrategier som inlärare på nybörjar-och medelnivå tillämpar. Dessa typer fördelas 

på tre kategorier:  

• kognitiva strategier (på det språkliga stoff som tagits in applicerar inläraren problem-

lösningsoperationer och analysprocedurer, t.ex. inläraren använder översättningstekniker 

och nyttjar sitt modersmål som stöd i sin inlärning, eller minnestekniker, t.ex. när inläraren 

associerar till redan befintlig kunskap då hon/han möter en ny information),  

• metakognitiva strategier (där tonvikten ligger på olika sätt att planera, övervaka och 

utvärdera sin inlärning och den uppnådda kunskapen vid olika stadier i 

utvecklingsprocessen som exempelvis att förbereda sig inför sina studier och inför specifika 

uppgifter, t.ex. prov, läxförhör eller muntliga presentationer, eller att regelbundet 

kontrollera och utvärdera sin inlärning och kunskap av målspråket).   

• sociala/affektiva strategier (olika sätt på vilka inläraren nyttjar sin omgivning för sina 

inlärningssyften, t.ex. fråga läraren eller infödda talare om ords betydelser eller uttal eller 

samarbeta med andra inlärare för att få stöd och återkoppling på sin inlärning).  

Abrahamsson (2009) hänvisar också till Oxford (1990) som identifierar ca 62 

inlärningsstrategier vilka fördelas på direkta och indirekta strategier:  

• Direkta strategier är sådana strategier som direkt involverar målspråket genom mental 

processning: minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier. 

• Indirekta strategier är sådana strategier som ger indirekt stöd för språkinlärningen genom 

olika förebyggande och uppföljande åtgärder såsom planering, utvärdering, kontakter med 

infödda talare och samarbete med andra inlärare. Indirekta strategier delas därför in i 

metakognitiva strategier, affektiva strategier och sociala strategier.    

Abrahamsson argumenterar i artikeln Språklig kognition och processning att inlärnings-

strategierna kan betraktas som medvetna eller omedvetna. Medveten inlärningsstrategi är t.ex. 

att upprepa nya ord tyst för sig själv i syfte att få dem att fastna, eller att använda sig av andra 

minnesknep. I klassrumsmiljö kan det även röra inlärares studieteknik, t.ex. att placera sig på 

fördelaktig plats i klassrummet, att föra noggranna anteckningar, eller att göra sina läxor i 
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direkt anslutning till undervisningen. Omedveten ordinlärningsstrategi kan t.ex. vara 

språkliga förenklingar, utebliven inversion, odifferentierat tempus och numerus 

(Abrahamsson, 2009: 113).     

 

2.3 En god inlärare   

I Enström (2013) karaktäriseras en god ordinlärare av att hen är medveten om sin egen 

inlärning, är intresserad av ord och är mån om att utöka sitt ordförråd. Hen vet även vikten av 

att lära ord i kontext samt behärskar olika gissningsstrategier, har förmåga att systematisera 

och automatisera den förvärvade kuskapen, har kunskap om målspråkets lexikala struktur och 

fäster avseende vid de semantiska relationer som råder mellan tidigare inlärda ord och nya ord 

(Enström 2013:183).   

 

 

3. Metod, material och genomförande   

3. 1. Metod    

Metoden är dagliga observationer under 6 veckor i klassrumssituationen på Vård-och 

omsorgscollege, undersköterskeutbildningen, med fokus på vad de 24 vuxna inlärarna ställer 

för frågor om texterna i de läromedel som de läser i vårdämnen, dvs. vilka svåra ord, begrepp, 

sammanhang och förkortningar de vill ha förklarade. Baserad på de observationerna har jag 

konstruerat uppgifter för test i ordkunskap och läsförståelse (se bilaga 2). Jag har genomfört 

ett läsförståelsetest som består av nio uppgifter i enlighet med Milton (2009:18-19) där det 

rekommenderas att genomföra ett kort och enkelt test och räkna lexem i resultatberäkningen 

av ordkunskap. Med hjälp av språkdidaktikern Ulrika Tornbergs modell för 

prov/uppgiftskonstruktion och idé om ordanvändning (Tornberg 2015: 135-137) baseras 

testkonstruktionen i aktuella studien och val av testord på de ord som eleverna arbetade med 

under de 6 veckorna och frågade om förklaring. 18 elever ställde upp att delta i 

undersökningen.  

 

 

 



13 

 

3.2. Material 

3.2.1. Testkonstruktionen (se bilaga 2). Testet går ut på, i enlighet med uppsatsens syfte, att 

eleven ska kunna uppvisa både receptiv och produktiv kunskap av naturvetenskapliga 

begrepp/ämnesrelaterade ord och fackord och visa läsförståelse av en text om vård och 

omsorg. I testuppgift 1 behöver inläraren visa produktiv kunskap genom att a) ange tre 

arbetsuppgifter (verb) och tre verktyg/redskap/utrustning (substantiv) och b) bilda egna 

meningar och använda de valda orden i rätt sammanhang. Uppgift nr 2 a) testar inlärarens 

receptiva ordkunskap, nämligen huruvida inläraren kan känna igen ordet och koppla ihop det 

med dess förklaring genom att dra streck mellan dem. Uppgift 2 b) testar inlärarens både 

receptiva och produktiva ordkunskap. Informanten uppmanas att förklara betydelsen av tre 

ord: förhållningssätt, smärtbehandling och komplikationer, vilket kräver att inläraren känner 

igen orden och sätter in dem i rätt sammanhang. Uppgift 2 c) testar inlärares förmåga för 

läsförståelse, att förstå orden och sätta in dem där de passar in. Ordens genus, numerus och 

form, bestämdhet eller obestämdhet, skall kunna hjälpa eleven att passa in orden. I uppgift 3a) 

testas inlärares läsförståelse mellan och på raderna genom att kryssa om påståendet är sant 

eller falskt. Texten är en fallbeskrivning inom demensvården med talspråkliga särdrag. Den 

innehåller alltså flera ord av germanskt/nordiskt ursprung och några få akademiska 

ord/branschord. Uppgift 3 b) testar läsförståelsen med hjälp av informantens egna svar på tre 

frågor till samma text. Uppgift 3c) är test på både receptiv och produktiv ordkunskap på hur 

informanten kan förklara orden genom att hitta två branschord i texten och skriva betydelsen 

av dem. Uppgift 4 a) testar receptiv kunskap av fackord i testet agnosi, geriatrik, palliativ, 

reminiscens, delegering och växelboende. Informanten behöver dra streck mellan ordet och 

dess förklaring. Uppgift 4b) testar receptiv och produktiv kunskap av fackord delegering, 

palliativ och undernäring. Informanten behöver skriva vad orden betyder. Uppgift 4 c) går ut 

på att välja tre av följande åtta ord och använda dem i egna meningar: venprov, hierarki, 

stickskador, stress, trakasserier, våld, skyddsombud och koncentration. Samtliga ord är 

abstrakta akademiska ord. Uppgift 5 testar hur inläraren tolkar ordet med det närmast 

liggande betydelsen vid val av ett synonym. Informanten behöver välja synonym till 

förvirring (bland oro, bestörtning, självfrånvaro), hantera (bland behandla, handskas med, 

sköta), ångest (bland obehaglig inre spänning, sorg, rädsla) och samråd (bland diskussion, 

konsultation, fråga). Samtliga synonymord är abstrakta och 11 av de givna 16 orden är 

abstrakta allmänskriftspråkliga/akademiska ord. 14 av de givna 16 orden är av 

germanskt/nordiskt ursprung och 2 är internationella ord. Uppgift 6 testar kunskap om 
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förkortningar. Milton (2009) ställer frågan om hur vi ska räkna tal och förkortningar, t.ex. om 

ska vi räkna ’CNS’ som ett ord eller som tre ord, ’Centrala Nervsystemet’? I denna 

undersökning räknas förkortningar som ett ord (ett lemma). Uppgift 7 testar kunskap av 

fackord och ämnesrelaterade ord av latinskt/grekiskt ursprung. Ord som ska förklaras är 

inkontinens, protein, dehydrering, diarre’, kontraktur och biopsi. Uppgift 8 testar kunskap om 

internationella ord aggressivitet, depression, empati och uppgift 9 testar kunskap om 

sammansatta ord. Samtliga ord i listan är abstrakta ämnesrelaterade ord.  

           

3.2.2 Enkätskonstruktionen (se bilaga 3). I studien genomförs också en enkätundersökning 

om vilka ordinlärningsstrategier informanterna använder sig av. Enkäten baseras på teorin av 

O’Malley m.fl. (1985, se Abrahamsson 2009: 212) samt på Malmberg m.fl. (2000) som går ut 

på att synliggöra hur man skulle kunna undersöka elevers ordinlärningsstrategier i de egna 

klassrummen. I den aktuella enkäten ställs 22 frågor, där frågor 1, 3 och 16 är tänkta att ge 

inblick om elevens tidigare språkkunskaper är behjälpliga i inlärningen av svenska. Frågor 2, 

4 -8, 14, 18, 20-22 ställs med tanken att få inblick om elevens metakognitiva strategier, bl.a. 

om eleven gör någon sorts självutvärdering. Frågor 9-13 ställs med tanken att få inblick om 

vilka kognitiva strategier eleven använder sig av och frågor 15, 17-19 ställs för att få inblick 

om vilka sociala/affektiva strategier eleven använder sig av.    

 

3.3 Genomförande            

Jag har gått igenom varje uppgift och elevlösning med fokus på båda receptiv och produktiv 

ordkunskap samt med fokus på huruvida inläraren tar hjälp av ordets yttre och inre strukturer, 

betydelse och användning. Testresultaten sammanställs i tabeller. I ordberäkningen används 

lemman/lexem enligt Milton (2009) och Enström (2010). Tabell 2 visar totala antalet ord 

informanten kan bland de givna 57. Tabell 4 visar totala antalet fackord, ämnesrelaterade ord 

respektive ord av germanskt/nordsikt ursprung informanten kan (se Kapitel 4) där i 

sammanställningen ingår vissa ord i flera kategorier på följande sätt:  

 

Ämnesrelaterade ord (används inom naturvetenskaliga ämnen): blodtrycket, CNS, 

inkontinens, protein, dehydrering, diarré, matspjälkningsorganen, ämnesomsättning.  

Fackord (används inom branschen): endoskopi, biverkningar, smärtlindrande, 

smärtbehandling, komplikationer, agnosi, geriatrik, palliativ, reminiscens, delegering, 

växelboende, undernäring, venprov, stickskador, skyddsombud, BMI, BPSD, ADL, HSL, 
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kontraktur, biopsi, minnesstörning, empati, blodtryckssänkande, hörselnedsättning, 

humörsvängningar. 

Internationella ord: komplikation(er), person(en), kriti(ska), hierarki, stress, koncentration, 

diskussion, konsultation, BMI, CNS, aggressivitet, depression, empati, hygien.   

Ord av germanskt/nordiskt ursprung: blodtrycket, biverkningar, smärtlindrande, 

förhållningssätt, smärtbehandling, uppmärksamhet, uppgift, tiden, växelboende, undernäring, 

stickskador, trakasserier, våld, skyddsombud, förvirring, oro, bestörtning, självfrånvaro, 

hantera, behandla, handskas med, sköta, ångest, obehaglig inre spänning, sorg, rädsla, samråd, 

fråga, s.k., bl.a., minnesstörning, hörselnedsättning, blodtryckssänkande, humörsvängningar, 

matspjälkningsorganen, livsmedel, ämnesomsättning (etymologierna är hämtade från 

Norstedts etymologiska ordbok).  

 

Testresultaten och enkätstudien har sammankopplats för att se hur elevernas 

ordinlärningsstrategier påverkar deras ordinlärning och läsförståelse.  

 

3.4 Målgruppen är homogen med avseende på studiebakgrunden och kunskapsnivån i 

svenska (se Tabell 1 på s.14). Eleverna har inte klarat SFI (kursen Svenska För Invandrare) 

vid början av yrkesutbildningen, inte ännu tillägnat sig den grundläggande svenska 

grammatiken fullständigt och inte heller förvärvat något större ordförråd i svenska. 

Deltagarna är antagna till yrkesutbildningen med B-, C- eller D-nivån av SFI. De kommer 

från olika delar av Afrika och Asien och har modersmål som är inte nära besläktat med 

svenska. Det innebär en stor språklig och kulturell distans för inläraren och att hela det 

lexikala systemet måste byggas upp från grunden (Enström (2013) i Hyltenstam & Lindberg 

(red.), (2013: 182)). 
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Tabell 1. Informanternas bakgrund som framgår ur enkäten  

 
 

Elev 

nr  

 

Kvinna/Man 

Antal timmar i 

yrkessvenska 

Modersmål Andra språk utöver 

modersmålet/Europeiskt 

språk 

Tidigare 

skolbakgrund I 

hemlandet 

Elev 

nr 1 

M 8 Amarga Engelska 9 år Grundskola 

Elev 

nr 2 

 

M 

 

8 

 

tigrinja 

Lite engelska 9 år grundskola 

Elev 

nr 3 

 

M 

8  

kinjarwanda 

 

Franska 

Gymnasiet 

Elev 

nr 4 

 

M 

6  

amhariska 

 

Engelska 

Gymnasiet 

Elev 

nr 5 

 

M 

6 Somaliska Inga Gymnasiet 

Elev 

nr 6 

 

K 

8  

tigrinja 

Inga 9 år Grundskola 

Elev 

nr 7 

 

M 

6  

tigrinja  

Lite engelska 9 år Grundskola 

Elev 

nr 8 

K 8 Amhariska Inga 9 år Grundskola 

Elev 

nr 9 

K 8 Swahili Inga 6 år Grundskola 

Elev 

nr 10  

K 8 Somaliska Inga 5 år Grundskola 

Elev 

nr 11 

M 8 Tigrinja Inga 10 år Grundskola 

Elev 

nr 12  

K 4 Tigrinja Inga 11 år Grundskola 

Elev 

nr 13  

M 6 Nepaliska Engelska Gymnasiet + 2 år 

högskola 

Elev 

nr 14  

K 6 Arabiska Lite engelska Gymnasiet  

Elev 

nr 15  

K 6 Thailändska Engelska Gymnasiet 

Elev 

nr 16  

K 6 Amhariska Lite engelska 

 

9 år Grundskola 

Elev 

nr 17 

man 

M 6 Diola-wolof Lite engelska och franska 9 år  

Elev 

nr 18  

K 6 Swahili Inga 9 år 

 

 

Deltagarna på B-nivå får 8 timmars, på C-nivå 6 timmars, på D-nivå 4 timmars undervisning i 

yrkessvenska per vecka som innebär framför allt arbete med läsförståelsen av de texter som 

behandlas under veckan i respektive vårdämne, hjälp att lösa instuderingsuppgifter och 

formulera skriftliga svar. För att eleverna med framgång ska kunna studera på svenska 

behöver de inte bara ett stort ordförråd i största allmänhet, utan också ett mer abstrakt och 

specialiserat ordförråd.              
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3.5. Etiska överväganden 

Eleverna blev informerade om syftet med studien samt undersökningens process 

(Vetenskapsrådet 2011). Före utförandet av testet och enkätundersökningen fick eleverna 

information om att medverkan är frivillig, samt att de kommer att vara anonyma i min 

uppsats. De fick numrera sitt test och sin enkät i stället för att skriva namn på dem. Eleverna 

fick också ställa frågor angående undersökningen. Testen kommer att presenteras anonyma. 

(Lagerholm 2005: 39).  

Jag är medveten om att det inte är lätt att vara helt objektiv i sin undersökning när man 

observerar språkutvecklingen hos de individer som man själv undervisar, men jag ska försöka 

vara det genom att analysera studiens resultat med hjälp av teorierna.  

 

4. Resultat  

I det här kapitlet redogörs för de resultat informanterna visar i testet och enkäten. 

Elevlösningarna blev granskade och med resultaten att kunna ett ord avses både receptiv och 

produktiv ordkunskap.  

Tabell 2. Resultat av inlärarens kunskap av de 57 totala antalet ord (lexem) som testas 

gentemot inlärarens användning av medvetna ordinlärningsstrategier   

 

Informant , 

nr  

Totala antalet testord informanten kan 

samt andelen  

Totala antalet ordinlärningsstrategier ur 

enkäten  

Elev nr 1  32,     56 % 5 

Elev nr 2 40,    70% 5 

Elev nr 3 40,    70% 8 

Elev nr 4   53,      92 % 6 

Elev nr 5 32,    56% 4 

Elev nr 6 36,    63% 9 

Elev nr 7 43,    75% 6 

Elev nr 8 38,    66% 2 

Elev nr 9 42,    73% 7 

Elev nr 10  42*,    73% 4 

Elev nr 11  20*,    35% 2 

Elev nr 12  22*,    38% 7 

Elev nr 13   49,      85 % 10 

Elev nr 14 40,    70%  6 

Elev nr 15 52,    91% 11 

Elev nr 16 52,    91% 8 

Elev nr 17 36,    63% 6 

Elev nr 18 42,   73% 8 

*betyder att informanten gjorde inte klart testet genom att utelämna en del av uppgifterna 

olösta 
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Tabell 2 demonsterar svar på studiens fråga 2) Hur många olika inlärningsstrategier 

använder informanterna vid inlärningen av fackord, ämnesrelaterade termer/begrepp och 

förkortningar. I tabellen sammanställs också totala antalet testord informanten kan.  

 

Tabell 3. Ordinlärningsstrategier som informanterna använder sig av  

Inlärningsstrategier 

 

Informanter som använder  

Kognitiva strategier  

 

Repetition (både tyst och öppen övning) 

 

Elev nr 1, elev nr 2, elev nr 3, elev nr 5, elev nr 6, 

elev nr 7, elev nr 8, elev nr 9, elev nr 10, elev nr 

11, elev nr 12, elev nr 13, elev r 14, elev nr 15, 

elev nr 16, elev nr 17, elev nr 18. Totalt 17/18 

 

Översättning (använda modersmål som grund för att förstå 

och producera yttrande på målspråket ) 

Elev nr 1, elev nr 2, elev nr 3, elev nr 4, elev nr 6, 

elev nr 7, elev nr 8, elev nr 9, elev nr 11, elev nr 

12, elev nr 13, elev nr 14, elev nr 15, elev nr 16, 

elev nr 17, elev 18. Totalt 16/18  

 

Deduktion (medvetet tillämpa grammatiska regler för att 

producera och förstå yttranden på målspråket ) 

Elev nr 1, elev nr 3 , elev nr 4, elev nr 6, elev nr 

12, elev nr 13, elev nr 15, elev nr 17, elev nr 18. 

Totalt 9/18 

 

Elaborering (relatera ny information till existerande 

begrepp i minnet) 

Elev nr 1 , elev nr 2, elev nr 3 , elev nr 4, elev nr 

6, elev nr 7, elev nr 9, elev nr 13, elev nr 15,  elev 

nr 16, elev nr 17. Totalt 11/18 

 

Interferens (använda tillgänglig information för att t.ex. 

gissa innebörden av nya ord) 

Elev nr 6, elev nr 7, elev nr 13, elev nr 15. Totalt 

4/18 

Metakognitiva strategier   

 

Förberedelser (ta reda på hur språkundervisningen är 

upplagd; förbereda noga inför förhör och uppgifter) 

Elev nr 3, elev nr 4, elev nr 6, elev nr 7, elev nr 9, 

elev nr 10, elev nr 13, elev nr 14, elev nr 15, elev 

nr 16, elev nr 18. Totalt 11/18 

 

Fokuserad uppmärksamhet (bestämma i förväg att 

fokusera på inlärningsuppgiften och inte låta sig 

distraheras av annat)  

Elev nr 3 , elev nr 5, elev nr 6, elev nr 7, elev nr 9, 

elev nr 10, elev nr 12, elev nr 13,  elev nr 14, elev 

nr 15, elev nr 16, elev nr 18. Totalt 12/18 

 

Självutvärdering (kontrollera och utvärdera den egna 

inlärningen)  

 

Elev nr 1, elev nr 2, elev nr 3, elev nr 4, elev nr 6, 

elev nr 9, elev nr 13, elev nr 15, elev nr 16, elev nr 

17, elev nr 18. Totalt 11/18 

Sociala/affektiva strategier   

 

Begäran om klargörande (fråga en lärare, infödd talare 

eller annan L2-talare om förklaring, omskrivning, exempel 

eller repetition)  

Elev nr 3, elev nr 5, elev nr 9, elev nr 10,  elev nr 

12, elev nr 13, elev nr 14, elev nr 15, elev nr 16,  

elev nr 18 . Totalt 10/18 

Samarbete (arbeta tillsammans med en eller flera andra 

inlärare) 

Elev nr 2, elev nr 4, elev nr 5, elev nr 6, elev nr 12, 

elev nr 13, elev nr 14, elev nr 15, elev nr 16, elev 

nr 17, elev nr 18. Totalt 11/18 

 

Tabell 3 demonstrerar svar på studiens fråga 1) Vilka ordförståelsestrategier använder 

informanterna? I den är resultaten av enkätundersökningen sammanställda och redovisade.   
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Tabell 4. Sammanställning av testresultat: antal givna ord av viss kategori informanten 

kan  

 

Informant  Antalet 

ämnesrelaterade 

ord bland de 

givna 8 ord 

Antalet fackord 

bland de givna 

29 ord   

Antalet 

internationella ord 

bland de 14 ord 

Antalet ord av 

germanskt/nordiskt 

ursprung bland de 

givna 39 ord 

Elev nr 1 3 15 7 17 

Elev nr 2 4 15 4 10 

Elev nr 3 8 22 11 21 

Elev nr 4 7 16 8 16 

Elev nr 5 2 7 4 11 

Elev nr 6 4 

 

10 9 11 

Elev nr 7 4 16 4 13 

Elev nr 8 4 9 6 14 

Elev nr 9 5 17 10 17 

Elev nr 10 1* 3* * * 

Elev nr 11 1* 3* * * 

Elev nr 12 1* 3* 1* 1* 

Elev nr 13 6 21 14 31 

Elev nr 14 4 14 5 17 

Elev nr 15 3 18 10 20 

Elev nr 16 3 20 9 24 

Elev nr 17 1 10 5 8 
Elev nr 18 4 17 5 14 

*betyder att informanten gjorde inte klart testet genom att utelämna en del av uppgifterna.  

 

Tabell 4 demonstrerar hur informanterna klarar de olika ordkategorierna. Tabellen visar vilka 

ordkategorier informanten klarar bäst.            

 

 

5. Analys  

För analysen sammankopplas informanternas testresultat och deras användning av 

inlärningsstrategier ur enkäten.  

 

Med hjälp enkätundersökningens resultat i tabell 3 kan vi se att informanterna huvudsakligen 

använder sig av kognitiva och metakognitiva inlärningsstrategier. 17 av 18 informanter 

använder repetition (både tyst och öppen övning) för inlärningen. De är medvetna om att för 

att komma ihåg och kunna använda orden måste de repetera dem. Enbart 4/18 använder sig av 

interferens (användning av tillgänglig information för att t.ex. gissa innebörden av nya ord).  

Interferens är alltså den inlärningsstrategi som används minst bland informanterna i studien. 
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Jag anser att det kan ha med ämnets karaktär att göra, alltså texternas genre. Jag tolkar det 

som att eleverna upplever att de behöver kunna exakta definitioner av termer och begrepp i 

vårdämnen.   

 

Granskning av testresultaten visar att i produktionen av skriftliga meningar använder samtliga 

informanter sig av omedvetna strategier som språkliga förenklingar, utebliven inversion, 

odifferentierat tempus och numerus.               

 

5.1. Studiens goda inlärare        
       

I tabell 4 kan man se att elev nr 3 är en god inlärare, han visar det bästa resultatet när det 

gäller ämnesrelaterade ord och fackord, elev nr 13 kan 14/14 internationella ord och elev nr 

16 har högst resultat när det gäller ord av germanskt/nordiskt ursprung. I tabell 2 kan vi se att 

elev nr 3 använder många olika ordinlärningsstrategier, 8 st., där bl.a. på frågan ’Vad gör du 

för att lära dig nya ord?’ besvarar informanten förutom ’prickar för’, ’slår upp i ordböcker’ 

m.m., att han ’sitter framme nära läraren’, ’för noggranna anteckningar’. Ur tabell 2 framgår 

också att elev nr 3 kan 70 % av totala antalet testord. I tabell 1 kan vi se att informanten gick 

gymnasium i hemlandet och förutom sitt modersmål kan han franska. Det går att göra den 

tolkningen att de medvetna strategier och studietekniken informant nr 3 använder sig av 

hjälper honom att nå goda inlärningsresultat, särskilt när det gäller ämnesrelaterade ord (8/8) 

och fackord (22/29) men också av internationella ord (11/14). Informanten anger en felaktig 

förklaring till ordet ’förhållningsätt’ men klarar av att förklara ordet ’smärtbehandling’, vilket 

är ett fackord/branschord av högfrekvens. Han klarar av användningen av orden ’uppgift’ och 

’personen’, vilka är högfrekventa ord och kända ord, enligt Viberg (1988:216), men klarar 

inte användningen av ’uppmärksamhet’, ’kritiska’ och ’tiden’ i den situationella kontexten. 

Ordet ’tid’ är frekvent, men eleven förvirras av orden före och efter i meningen, dvs. av 

kontexten. Informanten anger i enkäten att han brukar läsa meningen före och efter, men 

samtidigt anger han att han inte använder sig av gissningsstrategin och att han har svårt med 

formläran. De två sistnämnda skulle kunna hjälpa informanten att sätta in orden korrekt i 

uppgift 2c) (se bilaga 3). Informanten klarar inte av att i uppgift 3a svara korrekt på frågan till 

en fallbeskrivning med talspråkliga drag. Han anger i enkäten att han har svårt med svenskans 

olika dialekter och talspråk. Han menar också att för att förstå nya ord och uttryck brukar han 

slå upp i ordboken, söka på nätet, läsa två eller fler gånger, tänka på översättningen. 

Informantens svårighet att förstå orden i fallbeskrivningen och textens budskap kan förklaras 
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med Enströms synpunkt att betydelsen av denna typ ord är många gånger svår att gissa sig 

utifrån kontexten. Man går visserligen miste om den djupare, mer detaljerade information som 

dessa ord om karaktärernas sinnesstämning och uppträdande (Enström 2013:174).  

 

I testets uppgift 5 som handlar om att ringa in synonymer kan vi se att informant 3 har svårt 

med ord av germanskt/nordiskt ursprung då han väljer synonym ’konsultation’ till ordet 

’samråd’ och visar förståelse enbart av det ordet, dvs. 1/14 ord av germanskt/nordiskt 

ursprung. Inlärningssvårigheten av synonymorden förvirring, bestörtning, själfrånvaro; 

hantera, behandla, handskas med; ångest, obehaglig inre spänning, sorg kan förklaras med 

att de är allmänskriftliga abstrakta ord (Enström 2013), akademiska ord (Nation 2001:12) och 

lågfrekventa. Som det redogörs i den teoretiska delen spelar graden av abstraktion roll vid 

inlärningen av nya ord. Enligt Enström är låg frekvens en potentiell källa till bristande 

förståelse och en möjlig orsak till inlärningsproblem (2013:172). Att informanten kan ordet 

’konsultation’ som också är ett mindre frekvent ord kan förklaras med att ordet hör till de 

internationella orden, de västerländska språkens gemensamma förråd, vilka underlättar 

inlärningen för många inlärare som kan något av västeuropeiska språken (Enström 2013: 173, 

Viberg (2004:173)). I tabell 1 kan vi se att informanten får 8 timmarsundervisning i 

yrkessvenska, vilket betyder att han började yrkesutbildningen från B-nivån av SFI. Med 

hänsyn till detta kan man konstatera att informanten visar en god språkutveckling tack vare 

användningen av många olika medvetna strategier, att han är en god inlärare (Enström 

2013:183).  

 

En annan god inlärare i studien är elev nr 13. Han använder tio olika inlärningsstrategier, bl.a. 

gissningsstrategier och association. Ur tabell nr 2 framgår att elev nr 13 kan 85 % av totala 

antalet testord. Han kommer från Indien och kan engelska bra och har tidigare eftergymnasial 

utbildning i hemlandet. Informanten effektiviserar sin inlärning med hjälp av medvetna 

strategier, t.ex. genom att identifiera internationella ord och underlätta på så sätt sin 

ordinlärning. Han är en av få informanter som klarar av att förklara orden ’förhållningssätt’ 

och ’smärtbehandling’. Dessa ord är sammansättningar av abstrakta ord och vi kan se i 

tabellen att det är få informanter, 4 av 18, som kan sådana ord (informanter nr 2, nr 4, nr 15 

och nr 16). Detta kan man förklara dels med Enströms resonemang om att ”många 

sammansatta ord i svenskan ställer till svårigheter att förstå, inte minst på grund av att 

inlärare har svårt att avgöra var gränsen går mellan förled och efterled i ordet” (Enström 
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2013:186) och dels med resonemanget om att det är svårt att hitta sammansatta ord i en 

ordbok och först när inläraren har övat upp sin förmåga om ordbildningstyper och ”kan slå 

upp varje ord var för sig och därefter försöka komma fram till vad det sammansatta ordet 

betyder” (Enström 2010:28).   

Att informanter har svårt att lära sig sammansatta ord kan vi se i lösningen av uppgift 9 i 

testet då 15/18 informanter kan 3 eller färre av 7 givna ord. Informant nr 16 är den enda som 

har fullständiga svar till samtliga ord i uppgift 9, hon är dessutom den enda informant som 

kan ordet ’livsmedelshygien’. De övriga informanterna tar inte hänsyn till förleden ’livsmedel’ 

och förklarar ordet med betydelsen hygien i allmänhet eller som kroppshygien. Elev nr 2 

förklarar ordet ’undernäring’ som ’energi för kroppen’. Antingen blandar inläraren ihop orden 

undernäring och näring och uppfattar båda orden som detsamma, vilket är en sorts 

övergeneraliseringsstrategi eller förenklingsstrategi enligt Philipsson (2013:134), eller så tar 

han inte hänsyn till förleden ’under-’, enligt Enström (2010:92). Analysen visar att 

betydelserelationen mellan förleden och efterleden inte är självklar för de flesta av 

informanterna. De ord som testas i uppgiften är av fogemorfem typen, dvs. rotmorfemen 

kombineras med varandra utan förändring av något slag. Inlärning av sådana ord måste ske 

lexikalt, dvs. varje ord måste läras in som separata enheter (Enström 2010:100). 

Sammansättningar är vanliga bland fackord, akademiska ord och ämnesrelaterade ord. 

Inlärning av sammansatta ord kräver kunskap om förleder (som kan utgöras av ord från de 

olika ordklasserna) och efterleder (som bestämmer ordklasstillhörigheten och genus) samt 

kunskap om att det är efterleden som är det semantiska och grammatiska huvudordet 

(Enström 2010:92). Vi kan också se att mer än hälften av informanterna inte tar hänsyn till 

tillägget av fogefonemet -s. I testuppgift 3c) hämtar informant nr 13 ordet ’personalgruppen’ 

som är en sammansättning och ordet ’situation’ och klarar av att förklara dem. Det kan 

förklaras med att dessa ord är internationella. I uppgift 4c) väljer informant nr 13 ut orden 

’skyddsombud’, ’stress’ och ’hierarki’ att använda i egna meningar. Också här är 2/3 orden, 

stress och hierarki, internationella ord.  

I testuppgift 6 testas kunskap om förkortningar och informant nr 13 kan samtliga ord förutom 

’s.k’. Det gör även informant nr 3. Fastän ordet tillhör de internationella orden känner inte 

informanterna igen det i dess svenska form. Att på olika sätt förkorta ord och uttryck är ett 

vanligt sätt att skapa nya ord och det är enkelt och bekvämt att skriva och uttala dem 

(Enström 2010: 126). Som testord har jag valt de mest frekventa orden inom vårdämnen, 
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BMI, BPSD, ADL, HSL och CNS, vilka är det mest radikala typen förkortningar där man 

behåller de inledande bokstäverna i ett sammansattord eller i en fras. Jag har också inkluderat 

två vanligaste förkortningar av rent språkskriftliga uttryck: bl.a. och s.k.  

Också elev nr 16 är en god inlärare. Hon använder sig av 8 olika inlärningsstrategier, bl.a. 

sociala och affektiva strategier. Ur tabell 2 framgår det att elev nr 16 kan 91 % av totala 

antalet testord. Informanten har lärt sig merparten, 24/39, av ord av germanskt/nordiskt 

ursprung, merparten av fackord 20/29 och 9/14 internationella ord. Bland fackorden kan elev 

nr 16 orden endoskopi och blodtrycket, men inte biverkningar och smärtlindrande. Detta kan 

förklaras med att ordet ’blodtrycket’ förekommer ofta inom vårdämnen, det är ett högfrekvent 

ord som används i kombinationen med ’mäts’ men också uppfattas som ett konkret ord 

eftersom eleverna får öva och praktisera att mäta blodtryck och utgå från dess konkreta 

värden för människan, lika som ’endoskopi’ då de deltar i genomföranden av endoskopiska 

undersökningar. Medan orden ’biverkningar’ och ’smärtlindrande’ är dels sammansatt ord 

och dels abstrakta ord. Ordet ’smärtlindrande’ innehåller dessutom suffixet -ande, vilket 

tillhör gruppen av de svårinlärda grammatiska strukturer för andraspråksinlärare, enligt 

Enström (2013: 98). Informanten berättar i enkätstudien att hon har svårt att lära sig långa ord 

men att hon har lätt att lära sig genom att se. De två orden är abstrakta och kräver att inläraren 

förstår dess betydelser med hjälp av sin kognitiva förmåga. Informanten får 6 timmars-

undervisning i yrkessvenska, vilket betyder att hon började yrkeutbildningen från C-nivån av 

SFI. Med hänsyn till detta och till hennes kortare skolbakgrund i hemlandet kan man tycka att 

informanten har framgång i utökande av sitt ordförråd tack vare användingen av flera olika 

inlärningsstrategier. Informant nr 16 kan orden ’uppgift’, ’personen’ och ’kritiska’ i uppgift 

2c) där de första två orden är högfrekventa och konkreta. Informanten klarar inte av 

insättningen av orden ’tiden’ och ’uppmärksamhet’ i luckorna då hon sätter in ’tiden’ mellan 

’med’ och ’lär du dig’. Detta innebär att informanten tar hänsyn till kollokationerna men inte 

till de grammatiska strukturerna i meningarna. Med helfrasinlärning (Philipsson 2013: 133) 

använder informant nr 16 orden ’uppgift’ och ’personen’ korrekt i fraser ’uppgift ska 

genomföras’, ’personen vill ha’. Eftersom det inte blir fel och det passar att använda ’med 

tiden lär du dig …’ krävs det att informanten läser meningarna fler gånger för att avgöra det 

andra ordvalet där det relativa pronomenet som bör hjälpa den grammatikmedvetna inläraren.  
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5.2. Studiens ineffektiva inlärare  

 

Om vi ser på de lägsta resultaten i tabell 4 (bortse från de informanter som inte gjorde testens 

alla uppgifter) så ser vi att det är elev nr 5 och elev nr 17 som kan lägst antal testord. Ur tabell 

2 framgår att elev nr 5 kan 56 % av totala antalet testord och använder 4 inlärningsstrategier, i 

Tabell 1 kan vi se att elev nr 5 gick gymnasium i hemlandet och kan inga andra språk förutom 

modersmål. Elev nr 5 klarar inte av orden ’endoskopi’ och ’smärtlindrande’. Som förklaring 

till ’endoskopi’ väljer informanten meningen ’en viktig hörnsten vid all behandling av kronisk 

smärta’ och till ’smärtlindrande’ väljer han meningen ’läkaren går in med ett optiskt 

instrument i någon av kroppens öppningar’. Det innebär att inläraren varken känner igen 

orden eller förstår betydelsen av dem eller av de valda meningarna. Endoskopi är ett fackord, 

en medicinsk term som används inom branschen men inte så brett, dvs. inte inom alla dess 

områden. Ordet är ett samlingsnamn för undersökningar där endoskop används. Sådana ord 

förvirrar flera informanter (elev nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10, 18), då de blandar ihop 

och inte riktigt förstår skillnaden mellan endoskop, endoskopi och andra ord i ordfamiljen (se 

sidan 8). Elev nr 5 kan förklara ’palliativ’ på ett bra sätt (inläraren har memorerat och 

använder samma definition som anges i läromedlet). Han förklarar ’delegering’ som ’man kan 

dela utbildning med legitimation’, vilket blir obegripligt för läsaren. Det kan tolkas så att 

inläraren har förstått och kommer ihåg att delegering skall ges av den som erhåller formell 

kompetens, dvs. utbildning, kompetens och legitimation men han klarar inte av att formulera 

meningen rent grammatiskt. Detta gör att inläraren inte kan använda ordet. I sina enkätsvar 

har elever nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 nr 6, nr 8, nr 9, nr 10 och nr18 inte visat att de lägger märke till 

ordens eller meningens uppbyggnad eller att de använder sig av flera olika strategier för att 

förstå, komma ihåg och använda orden. I testuppgift 3a) avgör elev nr 5, precis som elever nr 

1, nr 3, nr 7, nr 13, nr 14 och nr 16 rätt på 2 av 3 påståenden. De klarar inte av fråga 3. Denna 

fråga kräver att informanten läser texten noggrant och förstår innebörden av alla ord utifrån 

textens genre. Elev nr 5 har inte markerat i enkäten att han brukar slå upp glosor i ordböcker, 

att han förstår sammanhanget i alla fall, att han prickar för och går tillbaka senare och inte 

heller att han försöker gissa ordets betydelse utifrån sammanhanget. Informanten har dock 

markerat att han försöker förstå betydelsen av ord genom att fråga läraren och prata med 

andra.             

En annan ineffektiv inlärare i studien är elev nr 17. Han kan 63 % av totala antalet testord och 

använder 6 olika strategier. Eleven gick i grundskola i hemlandet och kan lite engelska och 
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franska. I testuppgift 1 anger elev nr 17 tre relevanta arbetsuppgifter för sitt yrke (verb) och 

tre substantiv, men han använder inte de orden i meningar. Informanten hoppar över den 

delen av uppgiften. Man kan se även i informantens enkätsvar att han inte gillar att skriva, 

utan föredrar att lära in målspråkets strukturer genom att lyssna och höra. Han klarar av 

samtliga fackord receptivt i testuppgift 2a) men utelämnar dessa i uppgift 2b) där informanten 

behöver förklara orden, dvs. producera egna meningar. Också i de andra uppgifterna där det 

krävs att bilda egna meningar utelämnar informanten uppgiften eller misslyckas att processa 

egna meningar, dvs. klara av att producera meningar (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010: 

67). Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska 

utvecklingsstadier. Studentlitteratur: Lund.. Som fackord, ”arbetsord”, i testuppgift nr 3 c) tar 

informanten ut orden ’stolt’ och ’känslorna’ ur fallbeskrivningstexten och förklarar ’stolt’ 

som ’att vara glad’ och ’känslorna’ som ’att ha känslor’. I enkätfrågan ’Vad har du svårast 

att lära dig i svenskan?’ besvarar informant nr 17 ’Läser’, på frågan ’Vad har du lätt för att 

lära dig i svenskan?’ besvarar han ’Pratar med svenskarna’ och på frågan ’Vad tror du det 

beror på att du har lätt för vissa saker och svårt för andra?’ besvarar informanten ’För att jag 

gestikulerar också’, vilket betyder att informanten inte förstår frågan.  

 

Både i fallet med informant nr 5 och i fallet med informant nr 17 visar analysen att det inte är 

tillräckligt med enbart sociala och affektiva strategier, utan att kognitiva och metakognitiva 

strategier är viktiga att använda sig av. I enkätfrågan ’Tycker du att du minns bäst det du ser?  

eller det du hör?’ prickar informanten för ’det du hör’. I uppgift 4c) väljer informant nr 17 ut 

orden ’stress’, ’trakasserier’ och ’koncentration’ bland de givna åtta orden att sätta in i 

sammanhang och bildar meningar med ’stress’ och ’koncentration’ och frasen ’sexuella 

trakasserier’. Till enkätfrågan ’Tycker du att du har nytta av det du kan i andra språk när du 

lär dig svenska? besvarar informanten ’Ja, finns några franska ord som liknar och samma 

betydelse’. Även i det här fallet ser vi att inläraren har lätt att lära internationella ord. Till 

enkätfrågan ’Du har nyss gjort test i ordkunskap och läsförståelse. Kunde du ord denna gång 

som du inte kunde förra gången?’ besvarar informant nr 17 ’några kunde, några glom bort’; 

på frågan ’Var det något särskilt med de ord du kom ihåg?’ besvarar han ’De liknar på 

Franska’ och på frågan ’Var det något särskilt med de ord du glömt?’ besvarar han ’Långa 

ord’. Dessa svar innebär att inläraren reflekterar och utvärderar den egna inlärningen, dvs. 

informanten använder metakognitiva strategier. Denna informant får 6 timmars stöd i 

yrkessvenska, dvs. han började yrkesutbildningen från C-nivån SFI, gick grundskolan i 

hemlandet och han kan även lite engelska och franska. Modersmålet är diola-wolof (språket 
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talas i Senegal). Även denna inlärare har svårt med långa ord, sammansatta ord och ord av 

germanskt/nordiskt ursprung. Exempelvis kan inte informanten’stolt’ och ’känslor’, dessa ord 

är abstrakta och lågfrekventa. Men vi ser att informanten använder flertal fraser i sitt 

sammanhang, t.ex. ’lyssna på TV’, ’kollar på debatter’, ’repeterar ordet flera gånger’, ’pratar 

med svenskarna’, ’några franska ord’, ’har samma betydelse’, ’vi lär varandra’. Det betyder 

att informanten lär sig lättare med helfrasinlärning. I det avseende menar Enström att ”lättare 

att lära sig och använda verkar vara fasta fraser, ordkombinationer som utgörs av verb och 

substantiv, som t.ex. sätta betyg, dra nytta, hålla tal, fråga lärare. Kunskap om kollokationer 

är viktig, menar Enström, det ökar läshastigheten och förbättrar läsförståelsen” (2013:191). 

Philipsson menar att ”helfrasinlärning har en viktig roll i inlärarnas nominalfrasutveckling och 

språkbruk” (2013: 133).    

 

 

5.3. Reflektioner och slutsatser    

Drygt hälften av informanterna kan enbart förkortingar av de svenska förkortningarna ADL 

och HSL. Detta kan förklaras som att de är högfrekventa facktermer. Elever nr 6 och nr 7 kan 

3 av 7 ord, HSL, ADL och CNS. Elever nr 4, nr 5, nr 14 kan 2 ord, ADL och HSL. Det innebär 

att de kommer ihåg förkortningar av de svenska facktermerna. Elev nr 8 kan två ord, HSL och 

CNS. Elev nr 9 kan 3 ord, bl.a., HSL och CNS.   Elever nr 15 och nr 16 kan alla ord förutom 

CNS.  Elev nr 17 kan två ord bl.a. och HSL. Elev nr 18 kan 4 av 7 ord.  Elev nr 2 kan alla ord 

förutom BMI och BPSD och s.k. Elev nr 1 kan de svenska begreppen, han kan varken de 

engelska begreppen BMI och BPSD eller de svenska förkortningarna bl.a. och s.k. Analysen 

visar att det går lättare att lära sig förkortningar av de svenska begreppen än av de engelska 

och att det är svårt att lära sig förkortningar som är en del av de svenska skrivreglerna. De 

informanter som skriver ut s.k. felaktigt anger sjuksköterska som svar. Det tolkar jag som att 

inläraren associerar till den vanliga förkortningen ’USK’ som står för ’undersköterska’. De 

använder alltså här en slags övergeneraliseringsstrategi (Philipsson 2013: 134).     

 

Att inte ta hjälp av de grammatiska strukturerna gör merparten av informanterna. Orden det 

före och ögonblicket efter luckan hjälpte inte informanterna att välja det rätta ordet ’kritiska’, 

inte heller orden den före och som efter luckan. Det innebär att informanterna inte är 

medvetna om varken ordens yttre eller inre strukturer. Processning av frasen ’det kritiska 

ögonblicket’, dvs. att inläraren klarar av att producera den (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:67),  kräver av inläraren mer kunskap och medvetenhet av språkets grammatiska 
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strukturer, där dessutom det efterföljande ordet ’ögonblicket’ ställer till det eftersom det är ett 

ord av låg frekvens och ’som’ är ett relativ pronomen i relativa satsen som också orsakar 

svårighet. I enkäten förmedlar informanterna nr 6, nr 13, nr 14, n15 och nr 16 att de har svårt 

med grammatik, läser två eller fler gånger, försöker gissa ordets betydelse utifrån 

sammanhanget och försöker förstå hur meningen är uppbyggd. Trots dessa viktiga 

inlärningsstrategier klarar inlärarna inte av att fylla i de saknade orden. På enkätfrågan ’Var 

det något särskilt med de ord du glömt’ svarar elev nr 14 ’Jag vet inte’, vilket kan tolkas som 

att inläraren inte är medveten om sin språkinlärning.        

      

Med hjälp av en resultatanalys av studien får jag svar på den första frågan Vilka 

ordförståelsestrategier använder informanterna? Och jag ser att informanterna använder sig 

mest av medvetna kognitiva inlärningsstrategier. Merparten använder en tvåspråkig, ofta 

digital, ordbok och/eller frågar läraren. Få informanter använder både enspråkiga och 

tvåspråkiga ordböcker, frågar läraren men också andra i sin omgivning.  

På studiens andra fråga Hur många inlärningsstrategier använder informanterna vid 

inlärningen av fackord, ämnesrelaterade termer/begrepp och förkortningar? får jag dock svar 

att informanterna använder många olika inlärningsstrategier. Analysen visar inte förvånande 

att informanter som använder sig av flera olika inlärningsstrategier presterar bäst. Överlag 

visar studien att det går bra för informanterna att lära sig fackord och ämnesrelaterade ord. 

Det går sämre med mindre frekventa ord, abstrakta akademiska ord och särskilt svårt är det att 

lära lågfrekventa ord av nordiskt/germanskt ursprung. Men eftersom de oftast utgör kärnan i 

texter så försvåras inlärarnas läsförståelse och läshastighet.  

På den tredje och sista frågan Finns det samband mellan informanternas 

ordinlärningsstrategier och hur de klarar av ett språktest? får jag ett positivt svar. Utifrån 

resultatanalysen, i synnerhet analysen av högsta resultaten hos informanter nr 13 och nr 16 

och lägsta resultaten hos informanter nr 5 och nr 17, drar jag slutsatsen att det går att se ett 

tydligt samband mellan informanternas användning av de olika ordinlärningsstrategier och 

deras ordkunskap och läsförståelse. I fallet med informanter nr 5 och 17 och flera andra kan 

man se att det är viktigt att använda sociala, affektiva och metakognitiva inlärningsstrategier, 

men att det inte är tillräckligt. För bästa effekten är det alltså nödvändigt att använda sig av 

flera olika kognitiva strategier, varav deduktion (medvetet tillämpa grammatiska regler för att 

producera och förstå yttranden på målspråket) är en av de viktigaste. Det kan vi se t.ex. i 

testuppgift 2c).  
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I analysen av lösningarna av testuppgift 3 Läsförståelse kan vi se att majoriteten av 

informanter hade felaktiga svar till fallbeskrivningstexten med talspråkliga drag. De förstår 

inte textens budskap på riktigt. Det är klart att det krävs att inläraren är kapabel att använda 

olika strategier vid inlärningen för att sedan kunna analysera och dra slutsatser om textens 

budskap. Också i testuppgift 5 i val av synonymer kan vi se att informanterna har svårt att 

ange ordets närmast liggande betydelse.  

Av detta går det att dra slutsatsen att inlärarna behöver läsa många olika texter, i olika genrer. 

Precis som Enström påstår (2013: 173) är ”läsning av stora mängder texter, dessutom av olika 

genrer, en grundförutsättning för att ordförrådet ska öka snabbt”. Det är alltså inte tillräckligt 

att läsa texter i vårdämnen för att förvärva en god kommunikativ kunskap i målspråket. 

Inläraren bör läsa även svensk skönlitteratur för att få mer exakta uppfattningen av de olika 

germanska/nordiska ord och utöka sitt ordförråd. Studien visar därigenom att ordförrådet är en 

begränsande faktor för en god läsförståelse och välfungerande kommunikation. Ordförrådets 

omfång är i mycket stor utsträckning avgörande för den kommunikativa kompetensen och inte 

minst inom vårdbranschen. Det förhållandet att ordförrådet är så omfångsrikt och att korrekt 

ordanvändning kräver mycket specifik kunskap om varje enskilt ord är två viktiga faktorer att 

tänka på. Det gör att ordinlärningen blir komplicerad. Som lärare kan man då plocka fram 

tidningstexter eller texter i andra genrer som innehåller samma svåra ord och uppmana 

eleverna att läsa de texterna parallellt med vårdämnen.   

Med hjälp av resultatanalysen av testuppgifter 2b, 2c, 4b, 4c och 10 kan vi se att kunskap om 

ordförrådets både inre och yttre struktur är nödvändig för att göra inlärningen enklare och mer 

effektiv. De fungerar alltså som ett system. I de fall där informanterna inte tog hänsyn till t.ex. 

bestämdhetsmarkörerna i uppgift 2c), suffixen -ing och -ande i uppgifter 2a, 2b och10 eller 

kollokationerna i uppgift 1, 2c och 4c misslyckas informanterna med att lösa uppgiften. 

Utifrån detta anser jag att lärare bör uppmärksamma eleverna för de strukturerna vid 

läsningstillfällen och väva in arbeten med grammatik och ordens möjliga kollokationer och 

dess innehållsliga aspekter i arbetet med yrkessvenska.  

 

6. Diskussion 

En termin är väldigt kort tid för att åstadkomma stora förändringar i språkutvecklingen hos 

vuxna inlärare som saknar goda läsvanor. För att på så kort tid som möjligt kunna bygga upp 
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ett rikt, mångsidigt och varierat ordförråd behöver inläraren veta hur hon/han ska bära sig åt. 

För det behöver inläraren utveckla en god studieteknik och effektiva inlärningsstrategier 

eftersom uppbyggandet av ett ordförråd är en mycket komplicerad process.  

Undersökningen visar att det krävs ett mer direkt och medvetet arbete för att man ska kunna 

få grepp om ords betydelse och användningsområden. Det kan handla om att analysera ordets 

delar eller jämföra ordet med andra ord som inläraren redan kan, på modersmålet eller på 

andra språk, att kunna dra slutsatser utifrån den kunskap man har m.m. Genom att 

sammankoppla tabellerna 2, 3 och 4 samt resultatanalysen kan man se att samtliga 

informanter prioriterar repetition och att de inlärare som använder sig av kognitiva och 

metakognitiva inlärningsstrategier visar betydligt bättre resultat. Det går dessutom att 

observera att för informanter som kan engelska eller franska är det något enklare att lära sig 

internationella ord. Å andra sidan kan man se att även sociala/affektiva strategier spelar stor 

roll i inlärningen. Till exempel, det framgår ur enkäten att informant nr 14 lär sig bäst genom 

att fråga läraren, diskutera orden i klassrummet och fråga sin man som är svensk, medan alla 

andra informanter förutom nr 1, 3 och 7 tycker att grupparbeten och samarbete med andra 

inlärare hjälper mycket för den egna inlärningen. Det krävs alltså mer aktiv handling för att 

framgångsrikt tillägna sig ett större ordförråd.  

Studien visar även att inlärare som använder sig av många olika ordinlärningsstrategier lyckas 

bäst. Det krävs att eleven är uppmärksam på inlärning i kontext, inlärning med hjälp av 

ordböcker, inlärning med hjälp av undervisning, att de kan reflektera och koppla ihop alla 

dessa metoder. Eftersom ord i verkligheten sällan uppträder isolerade är det viktigt att inlärare 

tränar på ord också i naturliga sammanhang. För att testa hur väl förtrogna informanterna är 

med ords alla betydelser, användningsområden och kombinationsmöjligheter har jag 

inkluderat ett stycke text (en typisk fallbeskrivning från en av kursens läromedel) och två 

uppgifter att bilda egna meningar. Undersökningen visar att inläraren som använder flera 

olika inlärningsstrategier, bl.a. läsa, tänka på översättningen, associera, utvärdera sin kunskap 

(korrigera och komplettera sin kunskap) kommer fram till den exakta betydelsen och det rätta 

användningsområdet. När det gäller inlärning med hjälp av ordböcker får inläraren stor nytta 

genom att slå upp okända ord och kontrollera om hon/han gjort en bra gissning utifrån 

kontexten men också för att kontrollera stavning, böjningsformer, lämpliga ordkombinationer 

m.m.       
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Speciellt nödvändigt är det att använda sig av många olika inlärningsstrategier för inlärare 

med kortare skolbakgrund. I resultatanalysen kan vi se att informanter nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 

17 och 18 hade 9 årsutbildning i hemlandet och informant nr 10 hade 5 årsutbildning. I tabell 

4 kan vi se att informant nr 5 inte hinner lösa merparten av uppgifterna och har sämst resultat. 

Om vi granskar tabell 3 kan vi se att informant nr 10 använder sig av enbart repetition, 

föreberedelser inför förhör och uppgifter, fokuserad uppmärksamhet och begäran om 

klargörande av läraren. Det är absolut viktigt att en sådan inlärare använder sig av fler 

strategier. Elever med kortare skolbakgrund har alltså svårt att effektivisera sin 

lärandeprocess. Därför är det viktigt att läraren medvetandegör den enskilde eleven om vilka 

inlärningsstrategier som kan underlätta inlärningen för honom/henne. Jag delar samma 

uppfattning som Enström har att ”med tanke på ordförrådet är så stort och den tid som 

inlärare till sitt förfogande är så begränsad finns det behov också av speciella 

ordkunskapsövningar som komplement till den indirekta ordinlärningen”. Läraren bör 

medvetandegöra inlärare om i vilken relation ett ord står till andra ord och med vilka andra 

ord det kan kombineras.      

Slutligen vill jag hävda att undervisningen i svenska som andraspråk bör integreras med 

annan undervisning i allt större utstäckning inom vuxenutbildningen. Den behöver inte 

betraktas som en säråtgärd och bedrivas isolerat, i alla fall för inlärare på relativt avancerade 

nivåer. Det behövs tillämpa en socialt relevant andraspråksundervisning baserad på aktiv 

delaktighet och som har sin utgångspunkt i deltagarnas konkreta erfarenheter och behov.  
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Bilaga 1 Samtyckesformulär  

 

Samtycke att delta i en studie om ordinlärningen och användningen av ordinlärnings-

strategier hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk  

 

Studien genomförs inom kursen Svenska som andraspråk C på Institutionen för språkstudier 

vid Umeå Universitet. Studiens syfte är att undersöka hur användningen av olika strategier vid 

inlärningen av ord, fraser och förkortningar påverkar inlärarnas språkutveckling. Jag är 

särskilt intresserad av att undersöka hur användningen av olika inlärningsstrategier hjälper 

eleverna att förstå och lära sig de fackord/branschord och ämnesrelaterade termer och begrepp 

samt förkortningar som ni möter inom vårdämnen.   

 

Studiens genomförs i huvudsak genom ett test i ordkunskap och läsförståelse och en 

enkätundersökning om användningen av inlärningsstrategier.  

 

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Din skola, den ort där du 

studerar och ditt namn ska inte namnges i uppsatsen.  Du garanteras därmed anonymitet. 

Materialet som samlas in ska endast användas i detta syfte och det kommer att förvaras så att 

ingen obehörig person kan ta del av det.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan avbryta din medverkan när du vill.  

Tack för att du är med i undersökningen!  

 

 

Saadat Karimi 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i denna studie.  

 

Namnteckning                                                                  Namnförtydligande  
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TEST I ORDKUNSKAP OCH LÄSFÖRSTÅELSE  
 

Uppgift 1  

 
a) Välj tre arbetsuppgifter i ditt yrke (verb) och tre verktyg/redskap/ utrustning/ 

instrument (substantiv) 

1. __________________________                       1. ________________________________ 

 

2.  ___________________________                   2. _________________________________ 

 

3. ______________________________              3. ________________________________                                                                                                                                                                    

 

 
b) Skriv meningar med de verb och substantiv som du valde   

 

Mening 1 : 

___________________________________________________________________________ 

   

Mening 2:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Mening 3: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Uppgift 2. Ordkunskap. Läs och fundera på orden nedan   

a) Dra streck mellan orden och förklaringarna    

Endoskopi                                                         mäts för  att kontrollera cirkulationen                                     

 

Blodtrycket                                            kan förekomma  vid medicinering och strålbehandling                 

 

Biverkningar                                             läkaren går in med ett optiskt instrument i någon av   

               kroppens    öppningar      

 

Smärtlindrande                                    en viktig hörnsten vid all behandling av kronisk  smärta 

 

  

b) Berätta vad orden betyder   

förhållningssätt : 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Smärtbehandling: 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Komplikationer 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

c) Vilket ord fattas/saknas i meningen? Skriv ordet på raden. Välj bland orden 

nedan.    

uppmärksamhet       uppgift           tiden             personen               kritiska 

 

1. När du träffar en demenssjuk person, som du ska hjälpa med morgontoaletten för 

första gången, så kommer mycket av uppmärksamheten att vara inriktad på hur denna 

_______________  ska genomföras.   2. Du koncentrerar dig på uppgiften och 

försöker lära dig hur  ___________________ vill ha det.   3. Med ______________ 

lär du dig hur han vill ha det.  4. Det är nu det _________________ ögonblicket 

infinner sig.   5.  Vad gör man med den ____________________ som frigörs när man 

inte längre behöver tänka på det som ska göras?  

 

3. LÄSFÖRSTÅELSE  
Läs texten nedan och svara på påståendena och frågorna.  

Dora brukar glad och stolt visa sitt bröllopsfotografi och tala om ”mamma 

och pappa”. Det väcker livliga diskussioner i personalgruppen. Frågorna som 

ställs är: Hur hanterar man en sådan situation? Ska man gång på gång säga: ” 

Det är ju du själv och inte din mamma och pappa?” Men att gång på gång 

rätta Dora genom att kommentera på det sättet skapar bara ännu mer ångest, 

osäkerhet och förvirring hos henne. Dora känner inte igen själv och David på 

fotografiet, men känslorna bilden väcker finns där - kanske de känslor 

mamma och pappa en gång stod för.   
Källa. Margareta Skog. Boken Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Sanoma utbildning 

 

a) Kryssa om meningen är sann eller falsk                                    Sant               Falskt      

Dora brukar titta på sina föräldrars bröllopsbilder                                                         

 

Personalen diskuterar Doras beteende för att kunna hjälpa  

henne på ett rätt sätt                                                                                                      

 

Att titta på fotografiet skapar ångest och förvirring hos Dora                                      

 
b) Svara på frågorna  

1. Vad väcker diskussioner i personalgruppen?         

____________________________________________________________________ 

2. Vad väcker oro, ångest och förvirring hos Dora enligt personalen?  

________________________________________________________________ 
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3. Vad tror du vilka känslor väcks hos Dora när hon tittar på fotografiet?   (2p) 

__________________________________________________________________________ 

 
c) 1. Vilka  ”arbetsord”  kan du hitta i texten? Vad betyder de? Hitta två stycken.  

Ord 1:             

_______________________________________________________________________ 

 

Betyder 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Ord 2: 

___________________________________________________________________________ 

 

Betyder : 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   

 

Uppgift 4 Fackord Dra streck mellan orden och förklaringarna.     

 
Agnosi                                 hjälpa den demenssjuke att återupppleva sitt förflutna och minnas 

 

Geriatrik                              personen vistas några veckor på korttidsboende och några veckor i  

                                                       hemmet 

 

Palliativ                                          svårighet att känna igen föremål och personer  

 

Reminiscens                                 skall utföras och dokumenteras av ansvarig personal 

 

Delegering                                    läran om åldrandets sjukdomar   

 

Växelboende                                lindrande vård när bot inte är möjligt  

 

b) Berätta vad orden betyder   

 

delegering _________________________________________________________________ 

 

palliativ ___________________________________________________________________ 

 

undernäring_________________________________________________________________ 
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c ) Skriv tre meningar. Välj tre av orden nedanför. Använd de valda orden i dina 

meningar.   

 

Venprov  hierarki    stickskador    stress      trakasserier    våld      skyddsombud  koncentration 

 
1. ____________________________________________________________________ 

 
2. ____________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 

 

Uppgift 5. Synonymer. Läs orden nedan och ringa in det ordet som har 

närmastliggande betydelse.   

 

Förvirring              

                oro                    bestörtning                   självfrånvaro 

 

Hantera                      

              behandla            handskas med                sköta 

 

Ångest                    

               obehaglig inre spänning                           sorg                 rädsla  

 

Samråd          

              diskussion         konsultation                    fråga   

 

 

 

Uppgift 6.  Skriv ut förkortningarna nedan, dvs. skriv med fullständiga ord  

 

s.k. 

 

BMI 

 

BPSD 

 

Bl.a. 

 

ADL   

 

HSL  

 

CNS 
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Uppgift 9. Förklara begreppen nedan   

 

Inkontinens   

 

Protein 

 

Dehydrering 

 

Diarré 

 

Kontraktur 

 

Biopsi 

 

 

 

Uppgift 10. Förklara vad orden nedan betyder  
 

Aggressivitet 

 

Depression 

 

Empati 

 

 

  

Uppgift 11. Förklara vad orden nedan betyder  

 

Minnesstörning ______________________________________________________________ 

 

Hörselnedsättning ____________________________________________________________ 

 

Blodtryckssänkande __________________________________________________________ 

 

Humörsvängningar ___________________________________________________________ 

 

Matspjälkningsorganen _______________________________________________________ 

 

Livsmedelshygien ____________________________________________________________ 

 

Ämnesomsättning ____________________________________________________________ 

  



38 

 

Bilaga 3 Enkät Funderingar kring språkinlärning  

 

1. Vad har du för modersmål?  

2. Hur många timmar får du undervisning i yrkessvenska per vecka?  

3. Kan du engelska/franska/tyska/spanska eller annat europeiskt 

språk ?                                         Ja                      Nej  

    Om Ja, vilket?               ______________________ 

4. Vad tror du är viktigt när du lär dig svenska?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hur gör du när du lär in glosor (nya ord)? 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

6. Vad har du svårast att lära dig i svenskan ? 

____________________________________________________________ 

7. Vad har du lätt för att lära dig i svenskan ? 

_____________________________________________________ 

 

8. Vad tror du det beror på att du har lätt för vissa saker, svårt för 

andra? 

_____________________________________________________ 
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9. Vad gör du om du inte förstår en glosa (nytt ord) i en text som du 

läser? 

 

10. Hur gör du för att förstå obekanta ord i texten? Markera gärna 
bland de nedanstående sätt eller ange eget: 

 

o Slår upp ordet i lexikon (svenskt-modersmål), 

o Slår upp i ordbok (svensk-svensk)   

o Tänker om det finns ett liknande ord på det språket jag kan 

o Bryr mig inte om det, hoppar över det 

o Bryr mig men fäster mig inte vid det 

o Man förstår ju sammanhanget (innehållet) i alla fall   

o läser meningen före och efter  

o associerar till liknande ord  

o läser två eller fler gånger  

o prickar för och går tillbaka senare  

o försöker gissa ordets betydelse utifrån sammanhanget  

o Även om jag förstår sammanhanget utan hjälp av glosan så 

slår jag upp det nya ordet eller uttrycket för att ta reda på. 

Jag lär mig mer då  

o Skriver orden flera gånger  

o Försöker förstå innebörden i ordet  

o Försöker förstå hur meningen är uppbyggd  

o Tänker på översättningen 
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11. Hur gör du för att komma ihåg/minnas nya ord? Ange eget 

och/eller markera bland de nedanstående strategierna:  

 

o Läser ordet högt  

o Skriver orden i meningar  

o Bokstaverar orden  

o Läser och skriver de nya orden i listan 

o Tar fem ord i taget, repeterar från början, tar om igen      

12. Har du några speciella minnesknep för att komma ihåg ord?   Vilka? 

t.ex.  

o att uttala orden som de stavas, typ DE-LE- GE-RING  

o att koppla orden till något ord på mitt modersmål   

o att associera till olika saker  

o att hitta på en mening själv 

o att ta hjälp av andra språk 

o annat  

 

13. Hur utnyttjar du bilder som finns vid texten? 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

14. Tycker du att du bäst minns  

o Det du ser? 

o Det du hör? 

 

15.Tror du att du övar dig bäst att förstå talad svenska om du vid första 

presentationen av en ny text  

o Bara lyssnar? 

o Lyssnar och samtidigt ser texten? 
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16.Tycker du att du har nytta av det du kan i andra språk när du lär dig svenska?                                

Ja          Nej   Ge gärna exempel 

________________________________________________________________ 

 

 

17. På lektionerna, lyssnar du aktivt när dina kamrater svarar?   

_______________________________________ 

 

18. Tycker du att du lär dig något av deras svar? 

____________________________________________________ 

 

19. Föredrar du att arbeta i en grupp där deltagare  

 

o Kan mer än du själv? 

o Kan mindre än du själv? 

Varför? 

_________________________________________________________ 

 

20. Du har nyss gjort test i ordkunskap och läsförståelse. Kunde du ord denna 

gång som du inte kunde förra gången?  

_______________________________________________________________ 

 

21. Var det något särskilt med de ord du kom ihåg? 

_______________________________________________________________ 

 

22. Var det något särskilt med de ord du glömt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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