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Sammandrag 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka läromedel och material som används i 

andraspråksundervisningen samt de arbetssätt som lärare använder i årskurs 1–3 och 

förberedelseklass för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som 

andraspråk. De metoder som har använts i studien är en onlineenkät och en 

halvstrukturerad intervju, vilka riktades till lärare som arbetar med elever som har 

svenska som andraspråk. Det resultat vi har kommit fram till är att samtliga 

respondenter i studien använder böcker, 78 % använder konkret material och 84,8 % 

använder digitala läromedel. Dessa procentuella resultat är baserade på samtliga 

respondenter i studien. I resultatet får man ta del av vilka läromedel och material som 

används i undervisningen med avseende på ordförrådsutvecklingen för elever som har 

svenska som andraspråk. Man får även ta del av respondenternas arbetssätt i årskurs 1–3 

samt förberedelseklassen för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som 

andraspråk. Studien visar att läsning, samtal och diskussioner berikar ordförrådet hos 

elever som har svenska som andraspråk. Studien visar även att lärare behöver göra ett 

aktivt och medvetet val när de väljer läromedel, material och arbetssätt i 

andraspråksundervisningen. Lärare bör även ge eleverna kunskap om fungerande 

strategier för att i framtiden kunna utöka sitt ordförråd på egen hand.  

Nyckelord: ordförråd, ordförrådsutveckling, språkutveckling, andraspråk, läromedel, 

material och arbetssätt 

 



 

 

Förord 

Tillsammans har vi valt de metoder som använts i arbetet och förberett intervjufrågor 

samt utformat en onlineenkät som riktar sig till lärare som arbetar med elever som har 

svenska som andraspråk. Vi har genom telefonkontakt och missivbrev via e-post och ett 

socialt forum sökt kontakt med rektorer och lärare för att nå ut till så många aktiva 

pedagoger som möjligt inom ämnet. Vi genomförde en intervju med en lärare som är 

aktiv i förberedelseklass; intervjun genomfördes på lärarens arbetsplats. Vi har 

tillsammans skrivit inledning, bakgrund, forskning och metod. Vi har dessutom 

sammanställt och gått igenom resultaten av onlineenkäten och intervjun. Därefter 

diskuterades resultatet i förhållande till de forskningsteoretiska perspektiven som 

behandlas i arbetet. 
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1 Inledning 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket, 2011, s. 239) 

Wedin och Hedman (2013) menar att samhället har blivit mer globaliserat. Det är 

enklare att förflytta sig mellan olika städer, länder och världsdelar. Det finns även 

många anledningar till att människor reser och flyttar, allt från studier och arbete till 

flykt från krig. Idag är det därför mer norm än undantag att vi lever i en flerspråkig 

miljö där barn växer upp med en flerspråkig kompetens (Fredriksson & Taube, 2010). 

Kaya (2016) och Orre (2016) skriver att svensklärare i årskurs 1–3 fram till år 2013 

automatiskt fick behörighet i svenska som andraspråk även om lärarna inte hade läst 

någon kurs inom den fördjupningen. Detta kan leda till att lärarna blir osäkra på sin 

undervisning och nackdelen med denna osäkerhet är att det kan bidra till att eleverna 

inte känner den trygghet de behöver för att lära sig. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har diskussioner med olika lärare väckt vårt intresse för svenska som 

andraspråk. Diskussionerna har för det mesta berört behovet av ökad kompetens för att 

undervisa elever som har svenska som andraspråk. Lärarna har uppmärksammat att det 

finns en ökad mängd elever som nyligen anlänt till Sverige i klasserna och detta 

resulterar i ett ökat behov av kompetens vid undervisning av svenska som andraspråk. 

Eftersom det finns lärare som har behörighet i svenska som andraspråk men inte har läst 

någon kurs inom den fördjupningen har de inte kompetensen att undervisa eleverna med 

svenska som andraspråk. Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen 

uppmärksammat att flera av svensklärarna inte visar att de har självförtroende att 

undervisa de nyanlända eleverna. 

”Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för 

all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever” (Skolverket, 

2012 s. 4). Detta ställer krav på läraren och dess kompetens. Vår förhoppning med detta 

arbete är att vi ska utveckla vår egen kompetens, då grundlärarprogrammet berör 

svenska som andraspråk väldigt lite. Särskilt med tanke på hur många elever som är i 

behov av kompetenta lärare inom det området. Vi vill ha den kompetens som krävs för 

att ge eleverna som har svenska som andraspråk en rättvis skolgång. Syftet med arbetet 

är att undersöka vilka läromedel och material som används i andraspråksundervisningen 

samt de arbetssätt som lärare använder i årskurs 1–3 och förberedelseklass för att 

utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. Eftersom det finns en 

mängd olika läromedel och material för att utveckla elevernas ordförråd finner vi det 

engagerande och värt att undersöka. Fokus ligger på det läromedel och material som 

används i undervisningen för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som 
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andraspråk samt de arbetssätt som lärarna väljer för att nå målet med undervisningen. 

Det intressanta i studien är att den skildrar verkligheten utifrån 33 lärares erfarenheter 

och arbetssätt, men även den forskning som berör bland annat andraspråksinlärning. 

Allt detta ger en både djupare och bredare kunskap inom området, vilket förbereder oss 

för arbetet med elever som har svenska som andraspråk.  

1.1 Frågeställningar 

● Vilka läromedel och material används i undervisningen med avseende på 

ordförrådsutveckling för elever som har svenska som andraspråk? 

● Hur ser arbetssättet ut i årskurs 1–3 samt förberedelseklassen för att utveckla 

ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk? 
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2 Bakgrund 

Syftet med denna bakgrund är att belysa Skolverkets föreskrifter och regler angående 

förberedelseklass, studiehandledning och prioriterad timplan. Avsikten är dessutom att 

ge läsaren en tydlig förförståelse kring dessa begrepp så att de lättare kan följa textens 

innehåll i detta arbete. Det bör poängteras att Skolverket använder benämningen 

förberedelseklass medan en del skolor väljer att kalla det för förberedelsegrupp, trots att 

det har samma betydelse. Utöver den bakgrund som ges angående förberedelseklass, 

studiehandledning och prioriterad timplan framhävs även en viss bakgrundsinformation 

gällande läromedel och material som nämns i resultatet. 

2.1 Förberedelseklass 

Ordinlärning är något som sker kontinuerligt från födseln eftersom barnet redan då får 

höra ett talat språk genom den sociala interaktionen (Wedin, 2011). Grundstrukturen i 

det svenska språket är något som elever med svenska som modersmål delvis uppnått vid 

cirka tre års ålder skriver Wedin och Musk (2010). När skolan börjar förväntas alla 

elever ta till sig kunskaper i ordinarie undervisning även om de har begränsade eller 

obefintliga kunskaper i det svenska språket. För att nyanlända elever ska få en rättvis 

skolgång i den svenska skolan är det viktigt att de bygger upp ett brett ordförråd, inte 

bara de ord som finns i vardagliga samtal utan även de ord som ingår i skol- och 

undervisningssammanhang. Ordförrådet är enligt Wedin (2011) en viktig del för att 

kunna yttra sig på ett främmande språk. Skolan bidrar till elevernas språkutveckling och 

det är därför viktigt att det finns en effektiv och systematisk språkundervisning. Stadler 

(1998) anser att det krävs ett välutvecklat språk för att uppnå god kunskapsutveckling 

inom alla områden. 

Enligt Sveriges riksdag (2015) ska nyanlända elever inom två månader från skolstart 

placeras i en lämplig undervisningsgrupp utifrån sin ålder, tidigare språkkunskaper och 

personliga förhållanden. Nyanlända elever kan erbjudas en plats i förberedelseklass om 

de bedöms vara i behov av ökad kunskap i det svenska språket för att kunna 

tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen och uppnå kunskapskraven (Skollagen, 

2010:800). Så snart en elev anses ha tillräckliga språkkunskaper för att följa den 

ordinarie undervisningen i ett ämne ska undervisningen av det ämnet i förberedelseklass 

avbrytas. Skollagen (2010:800) skriver att en elev får undervisas i förberedelseklass i 

maximalt två års tid. 

Att upprätta en förberedelseklass i skolan är ingen skyldighet som rektorn har, men 

arbetssättet kan främja andraspråksutvecklingen hos nyanlända elever. Skolverket 

(2016a) påpekar att det inte finns några tydliga riktlinjer för rektorerna att följa vad 

gäller den organisatoriska lösningen i skolan. Eleverna får dock inte undervisas i enbart 

förberedelseklass då Skolverket (2016a) menar att eleverna ska följa den ordinarie 

undervisningen i minst ett ämne. Av den orsaken att riktlinjerna inte är tydliga uppstår 
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skillnader i hur skolorna organiserar förberedelseklasserna och den största skillnaden är 

hur mycket av undervisningstiden som eleverna integreras i ordinarie klass. 

Enligt Skolverket (2016a) är syftet med förberedelseklassen att eleverna ska få ökad 

möjlighet att utveckla den språkliga kunskap som krävs, för att de på ett effektivt och 

fungerande sätt ska kunna ta till sig kunskaper inom alla ämnen. Elevantalet är oftast 

mindre än i ordinarie klass, vilket gör att pedagogerna får mer tid till den enskilda 

eleven och dess språkutveckling. När eleverna kan hantera språket får de lättare att 

bygga upp ett socialt umgänge, något som bidrar till känslan av att de hör hemma i den 

svenska skolan. 

Undervisningen som sker i förberedelseklass ska successivt främja elevernas förmåga 

att delta mer frekvent i den ordinarie undervisningen för att så småningom studera med 

enbart sina klasskamrater i ordinarie klass (Skollagen 2010:800). Detta är en utveckling 

som bör ske så snart som möjligt för att eleverna ska få en så rättvis och likvärdig 

utbildning som den svenska skolan är skyldig att ge. Förberedelseklassens undervisning 

bör, med fördel för elevernas integrering med sina klasskamrater, ske i nära anslutning 

till den övriga undervisningen på skolan (Skolverket, 2016a). 

Lotta Nylander (Skolverket, 2016b) har intervjuat en rektor vid namn Caj Stigson. Han 

menar att ett av de främsta målen med förberedelseklassen är att skolan ska ge eleverna 

undervisning i det svenska språket. Tidsramen för hur länge en elev bör få undervisning 

i förberedelseklass är maximalt två år, dock har Stigson en vision om att eleverna på 

skolan där han arbetar ska studera i förberedelseklass kortare tid än ett år. Han vet dock 

med sig att det är en vision och att det inte alltid fungerar för alla elever i praktiken. 

Stigson menar dessutom att undervisningstiden i förberedelseklass för enskilda elever 

kan öka beroende på elevens tidigare erfarenheter, förmågor och inlärningssvårigheter. 

Han förklarar även att i skolor som inte har tillräckligt stora språkgrupper kan tiden för 

undervisningen i förberedelseklass öka och då på grund av att det inte finns tillräckliga 

resurser. De resurser som saknas i dessa skolor kan vara modersmålslärare i flera språk 

men även studiehandledare som är ämnade att ge stöd i ämnesundervisningen på 

modersmålet. 

2.2 Studiehandledning och prioriterad timplan 

Det finns som tidigare nämnt inte något krav på skolan och rektorn att en 

förberedelseklass ska finnas med i arbetsplanen. Däremot finns kravet på skolan att ”en 

ska främja alla elevers utveckling och lärande” (Skolverket, 2011, s. 7) och att alla 

elever ska ges en rättvis skolgång. Riskerar en elev att inte uppnå de kunskapskrav som 

finns i olika ämnen kan det krävas en stödinsats för eleven. En stödinsats kan vara 

studiehandledning eller en prioriterad timplan. Enligt Skolverket (2015) innebär 

studiehandledning att ge stöd till elever så att de kan följa den undervisning som sker på 

svenska via handledning på elevens modersmål i skolans alla ämnen. Därigenom kan 

eleven utveckla både språk- och ämneskunskaper och på så vis ges förutsättningar att 

uppnå målen. 
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Statistik från Skolverket (2015) visar att flerspråkiga elever har svårare att nå upp till 

skolans kunskapskrav i samma grad som elever med svenska som modersmål. 

Studiehandledningen kan därför fungera som en stödinsats för dessa elever. 

Handledningen är något som elever med svenska som andraspråk har rätt till om de 

riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen på grund av att 

undervisningen sker på svenska. Skolverket påpekar dessutom att eleverna utvecklas i 

större utsträckning om undervisning ges både på elevens modersmål och på svenska. 

Det finns inga behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare men för att 

studiehandledningen ska vara givande för eleven är det viktigt att det finns stor 

kompetens hos läraren. 

Skolverket (2016a) anser att skolan kan upprätta en prioriterad timplan för att nyanlända 

elever ska ges bästa möjliga introduktion till den svenska skolan och det svenska 

samhället. Med detta menas att eleven får lika stort antal undervisningstimmar som sina 

klasskamrater men att en del av den ordinarie undervisningen i något eller några ämnen 

uteblir och att eleven istället får undervisning i svenska som andraspråk. Möjligheten att 

omfördela undervisningen så som beskrivet får endast ske under en begränsad tid, inte 

mer än ett år, samt om det verkligen gynnar elevens framtida studier i svenska och 

övriga ämnen. Rektorn bör ha tydliga rutiner för hur dessa beslut fattas och därmed 

även säkerställa att undervisningen omfördelas mellan de olika ämnena, men också att 

den prioriterade timplanen följs upp i arbetslagen. Rektorn ska då kunna meddelas när 

en elev behöver få en förändring eller ett avslut gällande den aktuella timplanen och 

eleven ska ges möjlighet att återgå till att följa klassens ordinarie timplan. 

2.3 Bakgrundsinformation till de läromedel som nämns i resultatet 

De läromedel som lyfts fram i denna del av arbetet är de böcker som respondenterna av 

onlineenkäten använder i undervisningen av svenska som andraspråk. Först beskrivs två 

läromedel med större omfång, som innehåller olika former av arbetssätt och material 

och som är övergripande för undervisning i svenska. Sedan beskrivs de läromedel som 

har mindre omfång och som riktar sig till undervisningen i både svenska och svenska 

som andraspråk. Dessa läromedel nämns i resultatet utan någon djupare beskrivning av 

hur de används. 

Montessorimaterialet är ett konkret material som kan vara helt eller delvis egentillverkat 

eller inköpt. På Montessori.se (2016) kan man läsa: ”Genom att materialet är konkret 

hjälper det barnet att förstå omvärlden och blir en väg till nya kunskaper. I lärandet 

hjälper det barnet att gå från det konkreta till det abstrakta”. Montessorimaterialet är till 

stor del självrättande så eleverna kan själva se om de har lyckats med uppgiften. 

Materialet medför därmed att eleverna har möjlighet att arbeta självständigt utan 

lärarens hjälp och påverkan.  

Pilen är enligt Alfamax (u.å.) en arbetsmetod och ett material där eleverna får använda 

varierande arbetssätt i svenska för att utveckla språket. Pilens tre grundpelare är 

arbetsblad, laborativt material och datorprogram. Laborativa diskussions- och 
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samarbetsövningar utgör en del av materialet medan den andra delen består av övningar 

som eleven arbetar med individuellt utifrån sin egen förmåga. Avsikten är att materialet 

ska ge eleverna verktyg att själva planera sitt arbete och att bygga upp en förståelse för 

språket. Detta görs genom att låta eleverna möta varierade arbetssätt som berikar deras 

förmåga att samarbeta, använda olika språkliga strategier och tänka logiskt. I 

arbetsmaterialet finns både övningar i olika lådor och övningar att göra på datorn. 

Montessorimaterialet (Montessori.se, 2016) och Pilen (Alfamax, u.å.) är hela koncept 

med arbetssätt och material för undervisning i svenska. Till skillnad från dessa är 

följande läromedel och material utformade som grundböcker och arbetsböcker riktade 

till undervisning i svenska och svenska som andraspråk: Språkskrinet, Upptäck orden, 

Välkommen till Sverige och Språkis. Dessa läromedel och material beskrivs mer 

utförligt nedan. 

Majema.se (u.å.) beskriver Språkskrinet som en serie arbetsböcker där eleverna ska ges 

ett ”rikare talat och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt bra strukturer, 

strategier och redskap i sitt användande av språket”. Böckerna berör elevernas 

ordkunskap, språklära och träning att skriva. I lärarhandledningen till Språkskrinet finns 

det bland annat kopieringsmaterial och förslag till hur man kan starta en lektion. 

Läromedlet Upptäck orden är en bilderbok i svenska med tillhörande övningsbok där 

nyanlända elever får utveckla sitt svenska ordförråd. I böckerna finns det substantiv, 

verb, adjektiv och fraser som är samlade utifrån teman i elevens vardag. Övningsboken 

är indelad i två delar, en lättare och en svårare (Gaimer, u.å.).  

 

Både Välkommen till Sverige och Språkis är utgivna av förlaget Liber. I läromedlet 

Välkommen till Sverige får eleverna ”öva grundläggande ordkunskap, grammatik, 

läsning och skrivande, liksom räkneord och klockan” (Knutsson, 2016). Övningarna i 

denna fristående arbetsbok utgår från bilder och är således anpassad för nyanlända 

elever i förberedelseklass och i ordinarie klass. Boken ”har ett metodiskt upplägg med 

cyklisk progression” (Knutsson, 2016) vilket gör att eleverna stärker sina nya 

språkkunskaper. Eriksson (2016) beskriver materialet Språkis som en serie arbetsböcker 

som är riktad till elever med svenska som andraspråk. Arbetsböckerna har olika 

svårighetsgrad, där Språkis för nyanlända, som en bok heter, inte kräver några 

förkunskaper i svenska. För de elever som kan uttrycka sig på svenska men behöver 

utvidga sitt ordförråd finns Språkis för nyfikna. 
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3 Forskningsteoretiska perspektiv 

Språket byggs upp och förstärks med hjälp av ord menar Molloy (2008). Ordkunskap 

gör att vi kan förmedla budskap till andra människor. Stadler (1998) påpekar att de 

språkliga funktionerna som att läsa, skriva, lyssna och tala ger oss stor kunskap om 

omvärlden. Här synliggörs tidigare forskning om elevernas utveckling, gällande både 

svenska som andraspråk och svenska som modersmål. Fokus ligger på elevernas språk- 

och ordförrådsutveckling samt lärarens betydelse för elevernas språkinlärning. 

3.1 Språkinlärning 

Abrahamsson (2009) diskuterar svårigheter med att lära sig ett andraspråk och beskriver 

att många människor än idag tycks anse att modersmålet är något som hindrar 

inlärningen. De tror alltså att andraspråksinlärningen försvåras när den kombineras med 

undervisning på modersmålet, särskilt för de elever som har ett förstaspråk med många 

olikheter jämfört med svenskan. Finns det dock likheter mellan första- och andraspråket 

ger det en positiv inverkan på inlärningsprocessen (Abrahamsson, 2009). Skolverket 

(2015) anser att elever med annat modersmål än svenska kan ha hjälp av sitt förstaspråk 

i språkinlärningen om de får möjlighet till studiehandledning. 

3.1.1 Första- och andraspråksinlärning 

Uttalet och skriftspråket skiljer sig mellan olika språk och de språk vi har i världen är 

uppbyggda på olika vis, med olika alfabet och tecken. Lindberg och Johansson 

Kokkinakis (2007) anser därför att det kan vara en omöjlig uppgift för elever med 

svenska som andraspråk att lära sig det svenska språket. Håkansson (2003) beskriver att 

det som skiljer svenskan från till exempel arabiskan är bland annat att man i arabiskan 

läser och skriver från höger till vänster medan man i svenskan läser och skriver från 

vänster till höger. I kinesiska och japanska däremot skriver man både uppifrån och ned 

och från höger till vänster i olika spalter. En del språk kan dessutom alternera mellan 

olika skriftsystem, till exempel kan kurdiska skrivas med både det arabiska och det 

latinska alfabetet. Detta innebär att skriften följer den läs- och skrivriktning som 

alfabetet följer. Förutom att eleverna ska lära sig det svenska språket ska de dessutom 

lära sig att läsa och skriva enligt svenska skriv- och läsregler, vilket gör att de får ännu 

en lärprocess som gör inlärningen mer komplex. Wedin (2011) anser att 

andraspråksinlärningen är beroende av elevens förstaspråk eftersom det fungerar som en 

bas vid inlärningen. Hon menar att förstaspråket är något som lärs in via sociala 

interaktioner och därför behövs ingen specifik undervisning. Andraspråkets 

undervisning är däremot väldigt viktig då läraren kan stötta elevens inlärning och 

påpeka utvecklingspotential. 

En del familjer har flera förstaspråk och då lär sig barnen vanligtvis två språk samtidigt 

när de växer upp. Wedin och Hedman (2013) menar att det finns flera anledningar till 

att ett barn lär sig två språk samtidigt. Det kan bero på att föräldrarna har olika 

bakgrund och väljer att tala sitt modersmål med barnet eller att familjen talar ett 
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minoritetsspråk hemma och majoritetsspråket när de vistas ute i samhället. Barn som lär 

sig två förstaspråk kan till stor del växla mellan dessa språk utan att behöva översätta 

från det ena till det andra, alltså har de bildat sig en uppfattning om vad orden betyder 

och utvecklat språken separerade från varandra, något som vanligtvis benämns som 

tvåspråkighet med diglossia. Håkansson (2003) diskuterar detta och beskriver att det är 

stor skillnad för barn att lära sig sitt eller sina förstaspråk (vara tvåspråkig) jämfört med 

att lära sig sitt andraspråk (successivt utveckla tvåspråkighet). Ett barn som lär sig sitt 

förstaspråk utvecklar samtidigt sina intellektuella funktioner som är förmågan att bland 

annat tänka, förstå, fatta beslut, memorera och lösa problem, något som gör att det tar 

lite längre tid att uppnå en språklig kompetens. En andraspråksinlärare har redan till stor 

del utvecklat sina intellektuella funktioner och förstår vad olika saker betyder och vad 

de används till och kan därför fokusera på språket i första hand. Men eftersom individen 

också redan har ett språk i bagaget medför det att barnet ofta lär sig sitt andraspråk 

genom översättning från modersmålet. Det är dock något som successivt görs mer och 

mer på automatik utan större reflektioner. 

3.1.2 Ordförrådsutveckling på ett andraspråk 

För att användandet av ett språk ska ske naturligt och med flyt, behöver ordförrådet vara 

relativt välutvecklat. Teleman (u.å.) skriver att ”till skillnad från den grundläggande 

grammatiska kompetensen, som man tillägnar sig under tiden före skolåldern, utvecklar 

individen sin ordkunskap hela livet”. Han menar att ett språk är levande, då det hela 

tiden utvecklas, vilket medför att det är svårt att mäta hur stort ordförrådet i ett språk är. 

Bjar (2010) uttrycker att barn utvecklar ordförrådet i den takt de behöver kommunicera. 

Ett av barnets första behov är att kommunicera med familjemedlemmarna och därför 

kan ord som mamma eller pappa vara bland de första orden som barnet uttalar.  

Holmegaard och Wikström (2004) lyfter fram att läsningen är den största bidragande 

faktorn till ett större och mer varierat ordförråd. De menar att en ”riklig och omväxlande 

läsning främjar elevernas språkfärdighet” (s. 553) och bidrar till deras förståelse i 

vardagliga sammanhang men även för de framtida undervisningssituationer de kommer 

att möta. Under de år som eleverna går i skolan vidgas ordförrådet i stor utsträckning. 

Detta sker både via undervisning av det svenska språket och genom övrig 

ämnesundervisning som bidrar med nya ämnesspecifika ord som eleverna behöver lägga 

på minnet. Holmegaard och Wikström (2004) påpekar även att eleverna lär sig i snitt 

cirka 3 000 ord om året vilket är viktigt för att de i framtiden ska kunna läsa och förstå 

de texter som de kommer att exponeras för. Ordinlärningen är något som sker 

kontinuerligt och orden lärs in i en ständig process, detta är något som kan jämföras 

med Vygotskijs synsätt om att lärande och utveckling sker i samspel med andra (Säljö, 

2012). 

När svenska elever börjar i skolan har de byggt upp ett ordförråd som de använder för 

att prata och förstå ett talat språk i vardagliga situationer. Elevernas tidiga ordförråd är 

den största grunden för deras framtida förståelse i skolan och det är därför till deras 

fördel om de får undervisning i det språk som de har vuxit upp med och redan kan 
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grunderna i. Elever som har svenska som andraspråk har någon gång under uppväxten 

varit tvungna att byta inlärningsspråk, vilket leder till att de har fått en störning i sin 

språkutveckling. Detta kan i sin tur leda till att de får svårt att förstå det språk som talas 

i skolan, på grund av att de troligtvis inte har hunnit lära sig grunderna i språket och att 

förstå lika många ord som de elever som alltid har talat språket (Holmegaard & 

Wikström, 2004). 

För en elev som har svenska som andraspråk tar ordinlärningen längre tid jämfört med 

elever som har svenska som modersmål. Det beror bland annat på att de har påbörjat 

inlärningen av språket senare (Holmegaard & Wikström, 2004). Även Enström (2004) 

diskuterar att det tar tid för elever och vuxna med utländsk bakgrund att lära sig det 

svenska språket och att det är särskilt svårt att uppnå samma förståelse som för de som 

har svenska som modersmål. Enström (2004) ställer sig frågan vilka ord som en 

andraspråksinlärare behöver lära sig. Hon uttrycker att mängden ord i ordförrådet är 

beroende av inläraren och vilken avsikt denne har att använda språket. 

En inlärare som vill kunna läsa olika sorters autentiska texter relativt flytande 

har naturligtvis behov av ett betydligt större ordförråd än en som nöjer sig med 

att kunna kommunicera i vardagslivet och att läsa enkla eller tillrättalagda texter. 

(Enström, 2004, s. 173) 

Holmegaard och Wikström (2004) styrker det Enström menar med sitt påstående att 

man behöver ett ungefärligt ”ordförråd på 30 000–40 000 ord för att klara av gymnasiets 

läroböcker eller för att läsa en dagstidning” (s. 554). Det är skolans uppgift att ge 

eleverna de förutsättningar som krävs för att studera vidare, vilket senare ger dem 

möjlighet att styra över sin egen framtid (Lundberg, 2006). Bjar och Liberg (2010) 

uttrycker att barn är väldigt kreativa och kan skapa egna ord när de saknar den rätta 

benämningen. De ger ett exempel på en flicka som kallar sin lägenhet för en 

fosterlägenhet. Eftersom man säger fosterland i det land man bor i anser flickan att man 

kan säga fosterlägenhet om den lägenhet man bor i. Barnet har en abstrakt förståelse av 

ordet fosterland och kan därför dela på ordet och använda delarna separat. Genom detta 

tankemönster har barnet uppnått en högre och mer avancerad tankeprocess vilket ger 

bättre förutsättningar för framtida inlärning (Lindberg, 2006). 

3.1.2.1 Aktivt och passivt ordförråd 

Enligt Teleman (u.å.) är det aktiva ordförrådet omöjligt att mäta hos en individ medan 

det är möjligt att mäta omfånget på det passiva ordförrådet eftersom det berör 

ordförståelse. Teleman (u.å.) beskriver skillnaden mellan ett aktivt och ett passivt 

ordförråd:  

Hos den enskilde språkbrukaren brukar man skilja mellan aktivt och passivt 

ordförråd. Orden i det aktiva förrådet är sådana ord som språkbrukare använder 

eller kan använda när de talar eller skriver. Det passiva ordförrådet omfattar ord 
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som språkbrukare begriper när de hör eller läser dem i deras sammanhang. 

(Teleman, u.å.)  

Gyllenbok (2015) förklarar att det passiva ordförrådet innehåller ord som kan förstås i 

en kontext. Ord som finns i det aktiva ordförrådet är ord som man har lagt på minnet 

och kan använda i olika situationer. Det som utmärker om ett ord finns med i det 

passiva eller aktiva ordförrådet är den grad av kunskap man har om ordet. Gyllenbok 

(2015, s. 14) har gjort ett schema där eleverna kan göra en självbedömning. 

Bedömningen sker i fem stadier, i det första stadiet är ordet och dess betydelse okänt 

och i det sista stadiet kan ordet användas i en mening. Han anser att det passiva 

ordförrådet främjas av allsidig läsning och vid återkommande möten med dessa ord 

utvecklas även det aktiva ordförrådet eftersom en högre grad av förståelse av orden 

bildas. Strömqvist (2010) uttrycker också att ordförrådet är under ständig utveckling. 

Enström (2010) diskuterar benämningarna aktivt och passivt ordförråd och anser att en 

som läser något eller lyssnar på någon som talar agerar aktivt. Hon menar att man är 

aktivt mottaglig av intryck från språket, och därför vill hon inte använda benämningen 

passivt ordförråd eftersom det kan vara missvisande. Istället anser hon att ord som 

inläraren begriper när denne hör eller läser dem i deras sammanhang bör benämnas som 

receptivt ordförråd. Enström fortsätter sin diskussion med att ett aktivt ordförråd, så 

som Teleman (u.å.) beskriver det, också kan vara missvisande och menar att det blir 

tydligare beskrivet om det benämns som det produktiva ordförrådet. Det produktiva 

ordförrådet är de ord som man förstår och kan använda för att uttrycka sig genom 

språket (Enström, 2010). 

3.1.2.2 Vardagsspråk och skolspråk – ämnesspecifika ord i undervisningen 

Ämnesundervisningen bidrar med många ämnesspecifika ord som eleverna förväntas 

lära sig. För att lättare kunna lära sig ett ord behöver man förstå sammanhanget som 

ordet befinner sig i. Holmegaard och Wikström (2004) skriver: ”Det är svårt att göra 

intelligenta gissningar om ords betydelse, om det mesta av det som ska läsas in är helt 

eller delvis obekant” (s. 549). De menar att det är viktigt att läraren ser över de texter 

som eleverna kommer att möta i undervisningen och säkerställer att språket inte är för 

avancerat för eleverna. Allt för många ord i texten får inte vara obekanta för eleverna 

eftersom det missgynnar deras förmåga att förstå innehållet i den lästa texten. En för 

svår text kan leda till missförstånd hos eleverna, oberoende av vilken språklig kunskap 

de har. Läraren måste därför även ha i beaktande att varje ämne har ett delvis eget 

ordförråd och speciella begrepp som förknippas med ämnet (Holmegaard & Wikström, 

2004). 

Holmegaard och Wikström (2004) anser att det är lärarens kompetens som leder till 

gynnsamma förhållanden i ämnesundervisningen, särskilt för flerspråkiga elever. De 

menar att ämnesspråket är svårare att ta till sig och förstå än vardagsspråket och att det 

krävs en viss planering för att göra undervisningen lärorik. De menar även att en 

tematisk läsårsplanering av ämnesundervisning, där ämnesområden som har likvärdigt 
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ämnesspråk planeras i nära anslutning till varandra, gynnar flerspråkiga elevers 

förståelse av innehållet. Detta beror på att de bygger upp en grundläggande förståelse av 

de ämnesspecifika orden vid första tillfället då de kommer i kontakt med dem och 

utökar förståelsen för dem vid nästa. 

Liberg (2010) påpekar att vardagskunskap och vardagsord byggs upp utifrån barnens 

intressen och tidigare erfarenheter medan skolkunskap och skolspråk kommer från 

skolans alla ämnen och byggs upp utifrån läraren och ämnet. Skolspråket är således 

inget som vanligtvis kommer från barnens egna intressen.  

För Vygotskij var skolan den miljö där man ska bli bekant med kunskaper av 

detta slag. Det är här det finns möjligheter att låta barn möta och appropriera det 

slags kunskaper som låter dem förstå världen utanför den egna erfarenheten. 

Läraren och undervisningen blir nyckeln till kunskaper som ger förutsättningar 

för att förstå processer i natur och samhälle på ett mer principiellt sätt. (Säljö, 

2012, s. 192) 

Säljö (2012) har inspirerats av Vygotskijs synsätt och menar att vardagsord eller 

vardagsbegrepp lärs in utan undervisning. Inlärningen sker i det dagliga samspelet med 

andra genom exempelvis lek och samtal. Han beskriver dessutom att till skillnad från 

vardagsbegrepp som inte kräver undervisning, behöver inläraren få vetenskapliga 

begrepp förklarade för sig. Vetenskapliga begrepp är mer abstrakta och förekommer i 

ämnesundervisningen. 

Enström (2010) menar att man vid användandet av ett vardagligt talspråk inte har lika 

stor variation i de ord som används som man har då skriftspråket används. Texter som 

innehåller mycket information har ett mer formellt ordförråd som inte kan liknas vid 

talspråket. Skönlitterära texter däremot har ett betydligt mer oförutsägbart ordförråd 

vilket kan liknas med talspråket. Det finns likheter mellan skönlitterära texter och 

talspråket men det finns även olikheter då skönlitterära texter kan innehålla ord som inte 

är så vanliga i talspråkssammanhang, trots att de hör hemma i den delen av ordförrådet. 

3.1.2.3 Ordinlärning – strategier och metoder 

Viberg (2004) menar att ordinlärning är en utveckling av språket och en ständig process, 

det vill säga att språket aldrig blir totalt fulländat. Han menar dessutom att det finns 

olika typer av ordinlärning. En av dessa, där man är medveten om att det sker en 

inlärning och att intentionen med aktiviteten är att något ska läras in, kallas för 

intentionell inlärning.  

Typiska exempel på intentionell inlärning är att medvetet upprepa ett ord tyst för 

sig själv för att det ska fastna bättre, att stryka under nya ord i texten för att 

sedan gå tillbaka till dem eller att slå upp nya ord i lexikon och skriva in dem i 

en glosbok. (Viberg, 2004, s. 197) 
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Incidentiell inlärning är däremot något som sker indirekt och omedvetet, vilket kan 

anses som en bonus då man i själva verket är sysselsatt med något som inte har ett 

särskilt inlärningssyfte. Denna omedvetna inlärning är något som sker dagligen via 

sociala interaktioner eller via olika medier, som att se på teve eller läsa och skriva på 

sociala nätverk (Viberg, 2004). Bjar (2006) skriver att ”det språk vi utvecklar och lär 

oss är resultat av de liv vi lever” (s. 17). Enström (2010) understryker att majoriteten av 

vår ordinlärning är den som sker omedvetet.  

Viberg (2004) understryker att en del av ordinlärningen sker genom att man skiljer ordet 

från dess omgivning, kopplar det till ett antagande om dess betydelse och lagrar dem 

tillsammans i minnet. Det är därför till elevernas fördel om aktiviteterna i skolan ger 

dem möjlighet att skapa egna erfarenheter kopplade till de ord som berörs i 

undervisningen. Enström (2010) menar dock att ordinlärning delvis är kontextberoende 

och anser att det är viktigt att man får chans att möta ord i ett naturligt sammanhang 

eftersom det ger en större möjlighet till förståelse för ordens innebörd och 

användningsmöjligheter. Vid första mötet med ett ord kan man förstå dess ungefärliga 

betydelse utifrån den kontext ordet befinner sig i. Hon menar att inlärningen av ett ord 

är beroende av att ordet upprepas i olika sammanhang och kontexter. Genom denna 

process ökar möjligheten till en exakt förståelse av ordets betydelse. Viberg (2004) 

håller med Enström (2010) och menar att man kan hitta ledtrådar av ordets betydelser i 

samtal och texter där ordet förekommer.  

Viberg (2004) betonar vikten av att ge ledtrådar i samtal eller text för att eleverna ska 

förstå ett ords korrekta betydelse och menar att den omgivande situationen har stor 

inverkan på inlärningen. Han ger som exempel att någon som sträcker fram en frukt och 

samtidigt säger fruktens namn breddar inlärarens möjlighet att förstå ordets betydelse 

även första gången denne kommer i kontakt med ordet. De flesta orden i ens ordförråd 

lärs in omedvetet men trots detta behöver eleverna undervisning och en lärares stöd för 

att utveckla förmågan att på egen hand lära sig nya ord och därmed vidga ordförrådet 

ytterligare (Enström, 2010). 

Inlärning av ord kan ske via samtal och diskussioner i klassrummet men också genom 

att använda olika typer av ordböcker och lexikon som hjälpmedel vid till exempel 

översättning från ett språk till ett annat. Bjar och Liberg (2010) menar att elever 

utvecklar sina ord- och språkkunskaper genom att använda språket i olika sammanhang. 

Liberg (2010) menar att det största sociala sammanhanget från barnets födelse är dennes 

familj. När barnet är cirka 12 månader kan han eller hon börja i förskolan, det sociala 

sammanhanget byts då ut till förskola och efter några år till skola. Samtidigt som barnet 

växer blir det sociala umgänget och det offentliga sammanhanget större. Det finns även 

andra sammanhang där barnen möter olika typer av språk, det kan vara till exempel 

genom lekar, spel, idrott, böcker, media och film. Alla dessa sammanhang bidrar till att 

eleverna utvecklar språket och får ett större ordförråd. 
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Enström (2010) och Gyllenbok (2015) påvisar att man vid receptiva situationer kan 

använda gissningsstrategier för att förstå ett obekant ord. För att få en positiv effekt av 

att använda olika typer av gissningsstrategier vid ordinlärning behöver inläraren sedan 

tidigare ha relativt hög förståelse för språkets grunder. Detta innebär att man bland 

annat behöver veta ungefär hur orden före och efter används samt vad de betyder. När 

det är fler ord i texten eller samtalet som man förstår är det lättare att gissa sig till ett 

ords betydelse. Att använda gissningsstrategier kan enligt Gyllenbok (2015) vara bland 

de vanligaste metoderna vid ordinlärning. Han väljer utöver denna metod att förklara 

två andra metoder som kan vara användbara. Det första han presenterar är att inläraren 

kan gruppera ord i olika kategorier, efter språklig funktion, som synonymer till varandra 

eller genom teman. Det andra han framhäver som en inlärningsmetod är att man för sig 

själv kan skapa associationer till ordet. Han menar att man lättare kan minnas ett ords 

betydelse om man vet hur det kan användas i en korrekt meningsuppbyggnad. De 

inlärningsmetoder som nämns sker för det mesta omedvetet och kan därför benämnas 

som incidentiell inlärning (Viberg, 2004). 

3.1.2.4 Ordförståelse genom läsning 

Det är svårt att förutse hur stort ordförråd eleverna har i det tidiga lässtadiet menar 

Krantz (2015). Fokus läggs först och främst på elevernas avkodning och fonologi. Dock 

är elevernas språkutveckling beroende av deras ordförråd. Det tidiga läsintresset spelar 

stor roll för att eleverna ska utöka ordförrådet. Damberg och Nilsson (2015) framhäver 

att eleverna ges större möjlighet att effektivt utveckla sitt ordförråd när en vuxen läser 

texter tillsammans med eleverna och inte för dem. Texten ska inte enbart läsas utan även 

bearbetas för att eleverna ska få förståelse av ordens betydelse. Strömqvist (2010) 

menar att det inte spelar någon roll hur stort det kvantitativa ordförrådet är så länge det 

kvalitativa ordförrådet inte är lika stort. Det kvantitativa ordförrådet är mängden ord 

man har vetskap om och det kvalitativa ordförrådet är de ord som man förstår och kan 

använda. För att få en språklig medvetenhet och kunna använda och hantera ett ord 

behöver ordets betydelse vara känd. 

Föreställ er att ni hör ett ord som ni aldrig hört tidigare. Ordets betydelse är alltså 

okänt. Innan ordet kan lagras permanent i långtidsminnet och innan det går att 

förstå ordets betydelse måste möjlighet ges att medvetet uppmärksamma och 

repetera ordet i korttidsminnet. På så sätt bidrar det fonologiska systemet via 

korttidsminnet delvis till att förklara utvecklingen av barns ordförråd. 

(Samuelsson, 2006, s. 379) 

Samuelsson (2006) och Stadler (1998) menar att den språkliga medvetenheten hos barn 

hör ihop med det fonologiska systemet. Den fonologiska medvetenheten kan kopplas till 

elevernas talspråksutveckling och deras förståelse av talade ord, den är dessutom en 

bidragande faktor till elevernas läs- och skrivutveckling menar Liberg (2006) och 

Strömqvist (2010). Utöver den fonologiska medvetenheten har elever med stort 

ordförråd lättare att utveckla sina läs- och skrivkunskaper. Liberg (2006) uttrycker att i 

det stadium där eleverna börjar läsa är det en fördel om de har ett stort ordförråd för att 
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kunna koppla ihop ord och bokstäver med bilder. I de allra första läseböckerna brukar 

det oftast vara en bild tillsammans med ett ord vilket kan göra det lättare för barnen att 

förstå det skrivna ordet eftersom barn ofta situationsläser. Genom situationsläsning 

kopplas ordet till sammanhanget, i detta fall bilden. 

3.2 Språk- och kunskapsutveckling 

Holmegaard och Wikström (2004, s. 541) menar att några viktiga faktorer för språk- 

och kunskapsutveckling är omvärldskunskap, tid och modersmål. De menar att dessa 

faktorer är avgörande för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i skolan. Genom 

omvärldskunskaperna blir det lättare för eleverna att förstå undervisningens innehåll och 

dess sammanhang. 

I skolan är språket ett av elevernas viktigaste verktyg för lärande och 

kommunikation […] Att ha tillgång till det språk som behövs för att kunna 

förstå, uttrycka sig kring samt kritiskt förhålla sig till innehållet i olika 

skolämnen är således lika centralt för elevers lärande och skolframgång som för 

deras deltagande i samhällslivet i stort. (Nygård Larsson, 2013, s. 579). 

Abrahamsson och Bergman (2014) menar att det lästa och det talade språket har en 

naturlig förmåga att förändras utifrån det sammanhang där språket används. Krantz 

(2015) poängterar även att barn har olika förkunskaper och förutsättningar när de börjar 

i skolan. Att tala och förstå sitt andraspråk är en sak, men att lära sig på sitt andraspråk 

är en helt annan. Gibbons (2009) berättar om en elev som trots god språkkunskap i sitt 

andraspråk och flera år i landet där språket talas inte känner att hon klarar av att hantera 

språket väl nog vid undervisningen i skolan. Att elever inte känner sig trygga med sitt 

eget språkbruk när språket ska användas i skolsammanhang är något som Abrahamsson 

och Bergman (2014) också känner igen. De menar att vid undervisning i skolan 

påträffas ett kunskapsrelaterat språk som ger ett mer avancerat intryck än det 

vardagsspråk som används då elever pratar med varandra och andra människor utanför 

klassrummet. Säljö (2012) menar att enligt ett sociokulturellt perspektiv lär eleverna sig 

språket via omgivningen och det är något som gäller både i och utanför skolans kontext. 

Gibbons (2009) påpekar att det tar ett till två år för en andraspråkselev att lära sig 

använda andraspråket i vardagssituationer och att det tar cirka fem till sju år för eleven 

att fullständigt förstå och kunna använda ett kunskapsrelaterat språk i skolsituationer.  

För en lärare är det enkelt att säga att en elev behärskar ett språk så fort han eller hon 

kan tala det flytande eller skriva med ett för elevens ålder accepterat och relativt korrekt 

skrivet språk (Wedin & Musk, 2010). För barn med svenska som modersmål utvecklas 

den språkliga basen under deras tidiga uppväxt, det tar vanligtvis två till tre år för att 

börja förstå den grundläggande strukturen i det svenska språket. För elever med annat 

modersmål än svenska menar Wedin och Musk (2010) att den språkliga basen i svenska 

inte alltid uppnås på detta automatiserade vis, detta beroende på föräldrarnas kunskaper 

i det svenska språket. Något som dessutom påverkar elevernas utveckling av den 

språkliga basen är hur länge de har varit i Sverige samt hur gamla de var när de anlände. 
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Inlärningen hos enspråkiga elever sker successivt under uppväxten, dessutom påbörjar 

barnen sin skolgång vid sex, sju års ålder. Hos elever som börjar lära sig svenska som 

sitt andraspråk är startåldern av inlärningen av språket mer varierad. De har kommit till 

landet vid olika ålder och har därför olika språkliga förkunskaper när de börjar i skolan. 

Abrahamsson och Bergman (2014) menar att den mest gynnsamma åldern för en elev 

att lära sig ett andraspråk är åtta till elva år. Det är en stor skillnad om man lär sig ett 

andraspråk som barn eller vuxen. Hos vuxna människor stannar till slut 

inlärningsspråket av och man kan därför aldrig komma upp i samma nivå som de 

människor som är uppväxta med språket. En av orsakerna till detta är att vuxna inlärare 

ofta jämför andraspråkets fonem, ord och grammatiska mönster med sitt förstaspråk. 

Vuxna inlärare har enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2010) dessutom svårt att lära 

sig svenskans uttal. Bijvoet och Fraurud (2013) förklarar att inlärningen av ett 

andraspråk sker i en process mot att aktivt kunna använda målspråket, det språk som ska 

läras in. När andraspråksinläraren befinner sig under inlärning talar man om 

interimspråk, det vill säga processen som sker mellan första- och andraspråket. 

3.2.1 Olika språkliga funktioner 

Genom att skriva och tala om språket i en text hjälper vi eleverna med deras 

språkutveckling. Molloy (2008) pratar om platåer i språkutvecklingen och menar att 

platåerna är en del av processen i utvecklingen där vi kan gå vidare och lära oss nya ord 

först när vi har en stadig grund att stå på. Även Stadler (1998) påpekar att barnen lär sig 

nya ord i igenkännliga situationer och där orden har en tydlig funktion. Språket är 

kontinuerligt under uppbyggnad och processen startar alltid vid det som redan är känt 

och därefter utvecklas ordförrådet och ordkunskapen. 

Ny betydelse bygger vidare på redan etablerad betydelse och den traderas i sin 

tur vidare. Mening återskapas, omskapas eller nyskapas på så sätt hela tiden. 

Meningsskapandet är i ständig rörelse. (Bjar & Liberg, 2010, s. 19) 

Språket och orden i en text kan ha olika betydelse beroende på kontexten, det är därför 

viktigt att samtala om orden. Genom att diskutera ordens betydelse kan eleverna komma 

på synonymer till dessa. Molloy (2008) uttrycker dessutom att ”genom att läsa och 

prata om olika ord och använda dem när egna erfarenheter skall beskrivas, kan ord 

infogas i elevens eget ordförråd på ett mer levande sätt än mekaniskt ifyllande av olika 

rutor” (s. 95). 

För att elever ska få en förståelse av ord och meningar i en text är det viktigt att de kan 

prata och diskutera ordens innebörd genom ett socialt samspel. Det sociala samspelet 

som inlärningsteori härstammar från Vygotskij och hans sociokulturella perspektiv på 

lärande (Säljö, 2012). Liberg (2006) menar att vi genom ett västerländskt perspektiv ser 

det sociala samspelet som en av grundpelarna för en effektiv utveckling i språket. Detta 

synsätt är däremot inte vanligt i andra kulturer än den västerländska och elever från 

andra delar av världen kan därför se det sociala samspelet vid språkinlärning som något 

främmande. Att språket utvecklas i sociala interaktioner är något Stadler (1998) håller 
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med om, hon skriver att alla barn med normal hörsel lär sig det språk som talas i barnets 

omgivning. Talet är situationsberoende och för att mottagaren ska kunna uppfatta det 

som blir sagt behöver denne även vara uppmärksam på talaren.  

Stadler (1998) uttrycker att det finns skillnader i talat och skrivet språk. När man 

använder talat språk kan man använda gester och synonymer för att göra sig förstådd 

och vid ett samtal kan man även tolka ansiktsuttryck. Dessa hjälpmedel för att förstå det 

som blir sagt är något som saknas i ett skrivet språk då det enda som finns att tolka är 

den befintliga texten. Inlärningen sker automatiskt i sociala sammanhang där samtalet 

har en central roll. Genom samtal kan man dessutom lättare förstå språkets uppbyggnad. 

Wedin och Musk (2010) förklarar att det svenska språket är konstruerat så att ett fonem 

ofta motsvarar ett grafem. För att en elev ska lyckas med sin läs- och skrivinlärning 

krävs en relativt hög förståelse av språkets uppbyggnad, även kallat fonologisk 

medvetenhet. En elev behöver utöver kunskapen om ljudsystem också lära sig hur 

språkets syntax och morfologi är uppbyggda, alltså ordföljd och ordböjning. Allt detta 

bidrar till att barnens språkanvändning fungerar relativt smidigt och benämns som den 

språkliga basen. Föräldrar har till viss del automatiskt fört vidare denna kunskap till sina 

barn genom samtal och diskussioner som pågått under deras tidiga uppväxt (Stadler, 

1998). 

Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010) menar att barn som i tidig ålder möter språk i 

stor utsträckning och uppmuntras till att prata mycket utvecklar språket. Detta är något 

som Damberg och Nilsson (2015) håller med om och de anser att barnets miljö påverkar 

språk- och ordförrådsutvecklingen. De refererar till tidigare forskning som visar att barn 

som tidigt exponeras för barnlitteratur i hemmet såväl som förskola/skola har större 

ordförråd än de barn som inte får ta del av lika mycket litteratur. Barnen exponeras för 

olika mycket litteratur och språk beroende på om de vistas i förskola eller inte. Barn 

som vistas i förskola får ta del av fler sociala interaktioner och genom bland annat leken 

kan andraspråksinlärningen utvecklas. Barn som däremot inte vistas i förskolan och inte 

har samma möjligheter till språkliga intryck kan få en begränsad andraspråksutveckling. 

Detta leder till att det är stor skillnad på förutsättningar och förkunskaper när eleverna 

börjar i skolan beroende på den mängd ord de har mött sedan tidigare. Abrahamsson 

(2009) påpekar dessutom att klasstillhörigheten och den sociala bakgrunden, det vill 

säga föräldrars utbildnings- och yrkesbakgrund, också är en bidragande faktor till 

skolframgång. Klasstillhörigheten och den sociala bakgrunden påverkar således 

elevernas skolresultat. 

3.2.2 Språkutveckling i undervisningen 

För lärare som arbetar med elever med ett annat modersmål än svenska är en av de stora 

utmaningarna att förstå eleven och dennes bakgrund gällande språklig struktur, kultur, 

studieteknik och andra skriftsystem så som läs- och skrivriktning. Håkansson (2003) 

menar att läraren bör se elevens kunskapsnivå men även ha förståelse för dennes 

bakgrund för att förstå de språkliga misstag som eleven kan göra. Hon beskriver att barn 

och vuxna som lär sig svenska som sitt andraspråk tenderar att använda ett interimspråk 
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innan de riktigt behärskar svenskan. Detta språk har en blandning av modersmålets och 

svenskans struktur. Successivt hittar inläraren de rätta vägarna i språket och utvecklar 

mer och mer förmågan att enbart följa det svenska språkets komplexa struktur när de 

talar och skriver på det språket. Lärare som har denna insikt får också en större 

förståelse för de språkliga misstag som görs vilket underlättar för eleven då färre 

missförstånd uppstår. Enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2010) är interimspråk 

”regelbundna och universella” (s. 41). De menar att interimspråkets struktur byggs upp 

utifrån inläraren själv, eftersom det är en kombination mellan individens första- och 

andraspråk. Abrahamsson (2009) påvisar att interimspråksteorin kombinerar 

förstaspråk, andraspråk och dialekter. Han menar dessutom att interimspråket inte är 

något felaktigt eftersom det är en del av inlärningsprocessen. 

Interimspråksteorin skiljer sig mycket från den tidigare synen på inlärning. Säljö (2012) 

förklarar att behaviorismen ansågs vara den mest rådande vad gäller inlärningsteorier 

under början och mitten av 1900-talet. Där ansågs inlärning vara ett sätt att imitera, öva 

och återkoppla, ofta via bestraffning och betingning och det fanns inte plats för några 

mentala processer och strategier. Abrahamsson (2009) poängterar att endast det som 

synligt gick att observera var korrekta inlärningsmetoder inom behaviorismen. På 1960-

talet förändrades synen på inlärning och behaviorismen gav allt mer plats åt teorier där 

man istället ansåg att språket växer fram successivt i olika faser. Man trodde alltså inte 

längre på den form av repetition som behaviorismen förespråkade. 

Gibbons (2009) anser att elever behöver rätt form av stöttning i undervisningen och 

menar att ett förenklat material inte alltid ger det bästa resultatet, utan att det kan ge 

motsatt effekt. En lärare som hela tiden förenklar texter och uppgifter för sina elever 

kan hindra elevernas möjligheter till utveckling och därmed ges de inte tillräckliga 

möjligheter för att uppnå kunskapskraven. En typ av stöttning för alla elever, inte minst 

elever som har svenska som andraspråk, är att alltid använda rätt benämning när man 

talar om saker, till exempel att man alltid använder ordet kvadrat och inte ordet fyrkant 

när man diskuterar geometriska former där alla fyra sidor är lika långa. Detta ger med 

fördel eleverna ett större ordförråd och de behöver inte lära om längre fram för att de 

har fått lära sig ett förenklat ord istället för den rätta benämningen. 

Wedin och Musk (2010) diskuterar att det i skolans tidiga år läggs mycket tid på att 

eleverna ska använda sig av sin egen fantasi. Elever som har svenska som andraspråk 

får inte alltid samma möjlighet som elever med svenska som modersmål att visa sin 

kreativa sida och låta fantasin flöda, då språket kan vara ett hinder. Wedin och Musk 

(2010) menar därför att ett samarbete mellan klassläraren och modersmålsläraren skulle 

öka elevernas möjlighet att få visa sin kunskap, kreativitet och förmåga att använda 

fantasin. Alltså skulle en berättelse till fördel för eleven först kunna skrivas på 

modersmålet och sedan översättas till svenska, vilket förmodligen skulle resultera i en 

längre och mer innehållsrik text än om eleven skrev den direkt på sitt andraspråk där 

ordförrådet inte är lika väl utvecklat. För att få detta att fungera i praktiken behöver 

klassläraren ha en bra relation till modersmålsläraren eller åtminstone träffa personen 
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med jämna mellanrum och eleven bör dessutom ha relativt goda kunskaper i sitt 

förstaspråk. 

Gyllenbok (2015) uttrycker att elever behöver ett stort ordförråd för att uttrycka sig i 

både tal och skrift. Han menar att eleverna får ett utökat ordförråd genom bland annat 

poesi, ordlekar och fantasi. Fantasin är något som lätt kan tyckas vara spårlöst 

försvunnen vid skrivtillfället, vilket medför en svårighet i själva skrivprocessen och 

detta försvåras ytterligare om eleven inte har tillräckliga språkkunskaper. En elev med 

svenska som andraspråk kan därför gynnas av ett samarbete mellan klassläraren och 

modersmålsläraren. 

3.2.3 Lärarens arbetssätt 

Håkansson och Sundberg (2012) anser att lärare behöver vara väl förtrogna med 

läroplanen och ha goda kunskaper om undervisningsinnehållet för att undervisningen 

ska bli givande och för att eleverna ska uppnå de kunskapsmål som finns. De påpekar 

vikten av att lärare ska vara uppdaterade med aktuell forskning eftersom det påverkar 

elevernas skolprestationer. Utan utbildning och uppdaterad kunskap har läraren inte den 

innehålls- och ämneskunskap som behövs för att undervisa i ämnet. Lärarens sätt att 

strukturera undervisningen är den största bidragande faktorn till elevernas utveckling 

och skolans kvalité. 

Gustafsson och Myrberg (2002) har gjort en undersökning om elevers läsutveckling och 

den visar att elever till lärare med adekvat utbildning fick bättre resultat än elever till 

lärare utan lärarutbildning. Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010) menar att 

undervisningens kvalité är beroende av lärarens kompetens och att ”kvaliteten i 

utbildningen kan aldrig bli högre än kvaliteten på dess lärare” (s. 93). Håkansson och 

Sundberg (2012) samt Hensvold (2006) menar att de pedagogiska kunskaper som 

läraren tillgodogör sig genom utbildning och erfarenheter ger läraren kännedom om 

olika metoder till att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Effekterna av 

lärarens ämneskunskaper framträder först när dessa kombineras med andra 

undervisningsförmågor, som till exempel lärarens sociala samspel i klassrummet. 

Läraren bör vara medveten om att språket och de termer som används i undervisningen 

är det språk som eleven kommer att lära och ta till sig. Det är därför viktigt att läraren 

väljer den korrekta benämningen för att eleverna inte ska behöva lära om senare 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Läraren kan påverka elevernas lärande genom att 

reflektera över sin egen undervisning. Hattie och Yates (2014) påpekar att lärarens 

förväntningar på elevernas prestationer påverkar elevernas resultat. Höga förväntningar 

på eleverna tenderar att ge högre resultat än om läraren inte ser elevernas potential och 

utvecklingsmöjligheter. Har läraren dessutom positiv inställning till att misstag bidrar 

till lärande, det vill säga ser misstagen som en möjlighet till att lära, påverkas eleverna 

positivt av detta. Något annat som påverkar elevernas resultat är lärarens bemötande av 

eleven menar Hensvold (2006). Studier visar att elever som blir bemötta på ett bra sätt 

av sin lärare presterar bättre i ämnesundervisningen. En skicklig lärare med didaktisk 
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kompetens behöver inte vara beroende av ett färdigt läromedel utan kan göra eget eller 

använda sig av olika material beroende på undervisningens syfte skriver Håkansson och 

Sundberg (2012). Eleverna gynnas av att få arbeta aktivt och att läraren varierar 

materialet och undervisningsmetoderna. 

3.2.3.1 Användning av olika läromedel och material 

Holmegaard och Wikström (2004) anser att elevernas inlärning av språket är beroende 

av det läromedel och material som används i undervisningen eftersom dessa vanligtvis 

används som grund i undervisningen och därmed är en avgörande faktor till vilken typ 

av språk eleverna möter. De texter som eleverna möter bör vara anpassade till deras 

språkliga kunskapsnivå med tydliga bilder och sammanfattningar som bidrar till 

elevernas förståelse av innehållet. De anser även att eleverna vid återkommande 

tillfällen bör läsa tidningen, då detta utvecklar deras förmåga att förstå omvärlden. Att 

använda dagstidningen som läromedel kan anpassas till olika åldrar och bidrar till 

möjligheten att studera något som är aktuellt i samhället. Det ökar dessutom elevernas 

självförtroende då det bidrar till deras förmåga att förstå nyheters innehåll och språk och 

därmed föra diskussioner om det som händer i världen. (Holmegaard & Wikström, 

2004)  

Selander (2010) förklarar att de klassiska läromedlen som ordböcker, läseböcker, 

arbetsböcker och tidningar på senare år har fått konkurrens av den digitala utvecklingen. 

När eleverna är uppkopplade till internet kan de söka oändligt mycket information om 

något som ingår i ett arbetsområde eller enbart intresserar dem. Genom den digitala 

utvecklingen är svårigheten för lärare att begränsa tillgången information till enbart den 

information som de vill att eleverna ska tillägna sig. Selander (2010) menar därför att 

läraren bör välja digitala läromedel och programvaror som koncentrerar sig på och är 

anpassade för den tänkta undervisningssituationen. Klassiska läromedel är användbara 

till informationssökning och språkutveckling, men till skillnad från dessa bidrar den 

digitala utvecklingen till större möjligheter då man även kan kommunicera med andra 

och själv producera information. Eftersom man numer kan producera information och 

publicera den på internet har behovet av att kritiskt granska informationen blivit mer 

påtaglig. 

Benckert (2000) menar att man kan underlätta förståelsen av en berättad saga för elever 

som har svenska som andraspråk genom att använda sagopåsar. Sagopåsar är ett konkret 

material som innehåller figurer och föremål som kan associeras med den aktuella sagan. 

Hon menar att ett konkret material som sagopåsar ger en djupare förståelse för 

sagoberättandet eftersom det ger en tydlig bild av vad figurerna heter och vad de säger. 

Sagopåsens innehåll ger dessutom stöd till eleverna när de ska återberätta sagan. 

Selander (2010) uttrycker att det har blivit vanligare med konkret material i 

undervisningen och han menar att konkret material stödjer eleverna i deras inlärning. 
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4 Metod 

För att få svar på frågeställningarna gjordes en onlineenkät. Enkäten skickades ut till 

lärare som undervisar elever som har svenska som andraspråk. Lärarna är verksamma i 

årskurserna 1-3 i ordinarie klass eller i förberedelseklass. Onlineenkäten användes även 

som underlag till den halvstrukturerade intervjun som gjordes med en lärare som 

undervisar i en förberedelseklass. Omfånget av studien avgör hur stor tillförlitlighet 

resultatet har och förhoppningen var att antalet deltagare i studien skulle bli större än det 

slutligen blev. 

Onlineenkäten bidrog med 32 respondenter och trots att antalet gärna hade varit större 

kunde en intressant studie göras. I studien synliggörs hur deltagarna väljer att arbeta för 

att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. Alla deltagare, 

skolor och kommuner är helt anonyma i studien, något de blev informerade om innan 

deltagandet. Det etiska förhållningssättet valdes i samråd med handledare för att studien 

inte ska leda till någon personlig identifiering och därför gavs den intervjuade läraren ett 

fiktivt namn i resultatet. 

Den kvalitativa delen av studien är delvis inspirerad av ett fenomenografiskt perspektiv. 

Enligt Larsson (1986) belyser fenomenografin individens erfarenheter och tankesätt. 

Han menar att det är vanligt att fenomenografiska studier handlar om inlärning och 

lärarens uppfattning om omvärlden. I denna studie får vi ta del av 33 olika lärares 

uppfattning om hur elever med svenska som andraspråk utvecklar sitt ordförråd och 

vilka läromedel, material och arbetssätt läraren använder i undervisningen för att 

utveckla ordförrådet hos dessa elever. 

4.1 Onlineenkät 

För att få svar på frågeställningarna gjordes en onlineenkät. I en enkät är alla frågor 

förutbestämda och kan varken påverkas av respondentens svar eller av intervjuaren. 

Detta medför även svårigheter i att konstruera enkäter menar Bryman (2011) eftersom 

en enkät vanligtvis läses, förstås och fylls i på egen hand av respondenten. Frågorna 

tolkas individuellt och därför behöver de vara tydligt utformade för att undvika 

missförstånd. Av denna anledning har ett noggrant arbete med uppbyggnaden av 

frågorna pågått under en längre tid, där vi har gått tillbaka till frågorna ett flertal gånger 

för att skriva om och förtydliga. Detta har gjorts för att få så användbara svar som 

möjligt till undersökningen. Fördelen med en onlineenkät är att den är relativt lätt att 

sammanställa då alla respondenter får samma frågor. 

Den nätbaserade enkäten gjordes genom att konstruera en enkät via Google forms. När 

enkäten var färdig fanns möjlighet att synliggöra enkäten för respondenterna via en 

länk. Länken skickades ut som missivbrev via epost till skolor i tio kommuner och 

delades via ett socialt forum på internet där lärare som arbetar med svenska och svenska 

som andraspråk är medlemmar. Länken delades via flera forum för att få en stor mängd 



 

21 

 

besvarade enkäter och på så sätt utöka mängden insamlade data. Respondenterna till 

denna onlineenkät är två grupper, en grupp med lärare i ordinarie undervisning och en 

annan grupp med lärare i förberedelseklass. Alla lärare arbetar med elever i årskurs ett 

till tre där minst en elev har svenska som andraspråk. Förberedelseklasserna är 

åldersintegrerade och därför arbetar vissa lärare med elever i åldrarna 7-15 år.  

I onlineenkäten deltog 32 lärare som arbetar med elever som har svenska som 

andraspråk. Lärarna är aktiva i 26 olika kommuner runt om i landet. Fem av dessa lärare 

arbetar idag i förberedelseklass. Hela enkäten innehöll 40 frågor och var indelad i fyra 

delar. Nio frågor berör respondenternas erfarenheter som lärare, 15 frågor fokuserar på 

material som respondenterna använder i sin undervisning och nio frågor berör deras 

tankar om elevernas ordförråd. Sammanlagt är detta 33 frågor och dessa besvarades av 

samtliga respondenter. De sju frågor som kvarstår är de som berör förberedelseklassen, 

dessa besvarades enbart av den grupp respondenter som arbetade i förberedelseklass. 

De frågor som berör förberedelseklass behandlar bland annat hur förberedelseklassen 

integreras med ordinarie klass, om förberedelseklassen befinner sig på samma 

skolområde som ordinarie klass och hur ofta eleverna går i förberedelseklassen. Dessa 

frågor har ställts för att få en överblick över hur arbetssättet ser ut i dessa klasser. 

Dessutom har svaren på dessa frågor gett information om hur arbetet med 

förberedelseklassen har organiserats. Båda respondentgrupperna har tilldelats frågor 

som berör lärarens erfarenheter, material i undervisningen och elevernas ordförråd. 

Dessa frågor har ställts för att se hur lärare väljer att arbeta för att utveckla ordförrådet 

hos elever som har svenska som andraspråk samt för att se vilket material som används i 

undervisningen och hur läraren väljer att arbeta med det. 

Bryman (2011) skriver att respondenterna i en onlineenkät oftare tenderar att svara mer 

detaljrikt vid öppna frågor än om de skulle besvara samma fråga vid en postenkät. 

Onlineenkäten innehöll både slutna och öppna frågor för att få varierade svar. De slutna 

frågorna hade kryssrutor där respondenterna hade möjlighet att välja ett eller flera 

svarsalternativ beroende på frågan. Slutna frågor användes för att kunna göra en tydlig 

sammanställning mellan respondenterna, till exempel hur många som förenklar texter. 

Vid de frågor som hade öppna svar fick respondenterna skriva fritt och det fanns ingen 

begränsning i hur många tecken de kunde besvara frågan med. Vid frågorna som 

berörde material som används i undervisningen var det lämpligast att använda öppna 

frågor då respondenternas svar inte kunde förutses. Det var/är omöjligt att förutse vilka 

läromedel och material som lärarna använder i undervisningen och därför kunde inga 

svarsalternativ ges. 

Larsson (1986) menar att kärnan i ett fenomenografiskt perspektiv är att jämföra 

resultatet av olika uppfattningar. I denna studie jämförs likheter och skillnader i lärarnas 

uppfattningar om hur elever med svenska som andraspråk utvecklar sitt ordförråd och 

vilka läromedel, material och arbetssätt läraren använder för att utveckla ordförrådet hos 

dessa elever i undervisningen. Citat från onlineenkäten utgör en del av resultatet. Detta 
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är även en del av det fenomenografiska perspektivet, då citat illusterar respondentens 

uppfattningar (Larsson, 1986). 

4.2 Halvstrukturerad intervju 

Onlineenkäten har besvarats på avstånd, vilket medför att det inte går att påverka 

respondenterna under tiden de svarar på undersökningen och svaren går heller inte att 

utveckla med hjälp av ytterligare följdfrågor. För att få mer personlighet i studien 

gjordes en intervju med en aktiv lärare i en förberedelseklass. Vid genomförandet av 

intervjun fanns möjlighet att möta elever och lärare, se på lokalerna och det material 

som användes i undervisningen. Det gav dessutom en tydlig verklighetsuppfattning om 

hur arbetet med relativt nyanlända elever går till. Att få möjlighet att intervjua en aktiv 

lärare inom området är positivt då diskussioner kring frågor och material kan göras, 

vilket medför att riskerna för missförstånd minskar. Vid intervjutillfället besvarades 

frågorna på ett tydligt sätt då läraren hade möjlighet att praktiskt visa och förklara det 

hon menade. 

Larsson (1986) uttrycker att en studie med fenomenografiskt perspektiv ska innehålla 

cirka 20–50 intervjuer. Eftersom denna studie innehåller enbart en intervju kan man 

utifrån denna information inte säga att studien följer alla fenomenografins ordningar. 

Intervjun som gjordes var halvstrukturerad vilket är en av utgångspunkterna inom 

fenomenografin. Intervjun utgår till stor del från onlineenkäten där det finns både öppna 

och slutna frågor och den gav möjlighet att ställa följdfrågor samt föra en diskussion 

kring svaren, vilket gör den halvstrukturerad. 

Genom att använda en halvstrukturerad intervju synliggörs lärarens perspektiv på de 

frågeställningar som finns i studien (Larsson, 1986). Under intervjun gjordes en 

ljudupptagning på 45 minuter samtidigt som vi förde anteckningar. Detta gjordes för att 

skapa möjlighet att sammanställa intervjun. Ljudupptagningen transkriberades till 

skriftspråk så att allt som sades vid intervjun var lättillgängligt på papper. 
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5 Resultat 

Frågeställningen har besvarats genom onlineenkäten och intervjun vilka berör de 

läromedel, material och arbetssätt lärarna använder i undervisningen av svenska som 

andraspråk för att berika elevernas ordförråd. I delkapitlen Resultat från onlineenkäten 

och Resultat från intervjun visas resultat av frågeställningen utifrån respektive metod. 

5.1 Resultat från onlineenkäten 

I detta delkapitel redovisas först lärarnas utbildning och erfarenheter av svenska som 

andraspråk, sedan redovisas förberedelseklassens uppdelning och integrering, därefter 

de läromedel och material som används i undervisningen och till sist redovisas lärarnas 

arbetssätt. I citaten från enkäten har vi korrigerat eventuella stav- och skrivfel. 

5.1.1 Respondenterna i onlineenkäten 

I onlineenkäten svarar 59,4 % av respondenterna att de har utbildning som specifikt 

berör svenska som andraspråk, varav hälften av dessa har läst 60 högskolepoäng i 

ämnet. 40,6 % av respondenterna svarade att de saknar utbildning i svenska som 

andraspråk. Även om lärarna inte har utbildning som specifikt berör svenska som 

andraspråk kan vi se att de har erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som 

andraspråk. 62,5 % svarar att de har fyra års erfarenhet eller längre och 37,5 % svarar 

att de har ett till tre års erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som 

andraspråk. 

5.1.2 Förberedelseklassens uppdelning och integrering 

När eleverna börjar i förberedelseklass delas de vanligtvis in i grupper baserat på ålder 

och på deras språkkunskaper, vilket i denna studie visar att det kan bli en 

åldersintegrering mellan åldrarna 7–15 år. Storleken på dessa grupper varierar rejält 

mellan 10 och 30 elever. Orsaken till denna spridning går inte att tyda utifrån 

onlineenkäten. Beroende på storlek på grupperna arbetar en del lärare med eleverna i 

helklass medan andra arbetar i mindre grupper, vilket påverkar undervisningen och den 

tid läraren kan ge varje individ. 

Eleverna arbetar i sina förberedelseklasser olika mycket och utifrån svaren på 

onlineenkäten kan det vara från ”några timmar, några dagar i veckan” till ”hela dagarna, 

alla dagar i veckan”. Detta beror på hur mycket varje elev integreras i ordinarie klass 

skriver en lärare som kommentar. Denna integrering ser olika ut i olika kommuner och 

mellan olika skolor. En lärare skriver ”först går de bara i förberedelseklass sedan 

integreras de i praktiska ämnen, samt äter lunch med sina klasskamrater, de har 

gemensam rast med övriga skolan och deltar i andra aktiviteter vi har på skolan” och en 

annan lärare skriver ”eleverna har personliga scheman som baseras på vad de har för 

kunskaper med sig och hur långt de kommit i sin andraspråksutveckling”. Dessa lärare 

beskriver att undervisningen sker utifrån varje individs behov, vilket är något som 

eleverna har rätt till enligt läroplanen (Skolverket, 2011). 
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5.1.3 Läromedel och material 

I onlineenkäten ställdes frågan om läraren gör ett medvetet val för att berika elevernas 

ordförråd när de väljer undervisningsmaterial. 68,8 % svarade att de gör ett medvetet 

val när de väljer material för att berika elevernas ordförråd, 9,4 % svarade att de gör det 

ibland och 21,9 % av respondenterna svarade att de inte gör ett medvetet val gällande 

materialet. Ännu en fråga som ställdes var ”finns det något material som du inte 

använder idag med skulle vilja använda i undervisningen?”. En respondent svarade på 

frågan enligt följande: 

Teaterappar, filmappar och photostory och liknande material för att öva språket 

mer. Ännu fler konkreta laborationer, ”smartboardliknande” funktion vill jag ha 

men via datorn, filmer knutna till böcker med rätt att visa i undervisande syfte. 

Böcker i matematik för åk 4–9 med bara matematikspråk så att man kan köra 

matematik utan att kunna svenska för barn som kommer till åk 1–3 och behöver 

stimulans. 

Denna lärare vet vilken typ av material som saknas i klassrummet. Det material som 

beskrivs kan vara det som behövs för att hjälpa eleverna i deras utveckling. I 

undersökningen blir det tydligt att några lärare inte vet om det finns något material som 

de skulle vilja använda i undervisningen av elever som har svenska som andraspråk. Sju 

lärare svarar att de inte vet och en av dessa skriver: ”Det finns det säkert. Det är bra att 

åka på läromedelsutställningar och liknande för att se om det kommit ut nytt intressant 

material”.  

Studien visar att 41 % av respondenterna anser att det inte är något specifikt material 

som riktar sig till enbart ordförrådsutveckling. De menar dock att alla texter som de 

använder inom olika områden och ämnen ligger som grund för att utveckla ordförrådet 

hos eleverna. För att berika elevernas ordförråd genom de texter som används i 

undervisningen förs diskussioner kring nya ord som uppkommer för att eleverna ska få 

en förståelse för vad orden betyder samt hur de kan användas. 

En av respondenterna skriver att läraren måste använda ”väl genomtänkt material och 

texter” för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utveckla ordförrådet. När 

eleverna arbetar med texter måste läraren tilldela dem olika typer av texter och sedan ge 

dem de ”strategier som behövs för att ta sig an dem”. Det är dessutom viktigt att läraren 

kan ge stöd till eleverna genom att vara tydlig och förklara ord och begrepp.  

Samtliga deltagare i studien anser att både undervisningsform och material berikar 

elevernas ordförrådsutveckling. En av respondenterna anser att en uppmärksam lärare 

lägger märke till elevernas förmågor och svårigheter, för att vidare ha möjlighet att 

anpassa den fortsatta undervisningen. Denna respondent skriver dessutom i en 

kommentar till onlineenkäten att undervisningen utgår från elevernas förmågor och 

svårigheter. Läraren har vid olika tillfällen konstruerat powerpointpresentationer baserat 

på ord som eleverna inte förstår. Presentationerna består av bilder och ord kopplade till 
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huvudämnet som leder till diskussioner och resulterar i grunden till en förståelse för 

orden i det sammanhanget. Lärarna antyder att olika texter är den största grunden i 

undervisningen för att berika elevernas ordförråd och de ger även några exempel på 

läromedel och material som de använder sig av i undervisningen: Montessorimaterial, 

Pilen, Språkskrinet, Upptäck orden, Välkommen till Sverige och Språkis. Närmare 

beskrivning av dessa läromedel och material återfinns i bakgrunden. 

På frågan gällande varför respondenterna väljer att arbeta med dessa läromedel svarade 

53,1% att de själva har bestämt vilka böcker som ska användas i undervisningen av 

elever som har svenska som andraspråk. En lärare har svarat att det är rektorn och 

kommunen som har bestämt vilka böcker som ska användas i undervisningen. Övriga 

respondenter svarar att det är arbetslaget som tillsammans har tagit beslutet om 

böckerna. En av de lärare som uppger att arbetslaget har bestämt vilka böcker som ska 

användas i andraspråksundervisningen skriver att ”vi har böckerna som utgångspunkt i 

vår planering”. 

I undersökningen visar det sig att 75 % använder konkret material i sin undervisning 

och tankarna skiljer sig i vad konkret material är. De flesta använder sig av bilder 

kopplade till ämnesområden och ord de arbetar med för tillfället, även film förekom 

bland svaren. Enligt vår tolkning är konkret material något som man kan känna och ta 

på, exempelvis en penna. Lärarna fick delge information om vilket sorts konkret 

material de använde i skolan och en lärare skev: 

Allt jag kommer på. Kommer imorgon t ex ta med en bunke, visp, mått för att de 

förekommer i den text vi ska läsa. Jag har även tagit med rabarber. Jag gör ofta 

powerpoints med bilder på ord som kommer att förekomma i ett område som ska 

behandlas. Upptäckte t ex att de inte kunde orden kring våra vanligaste husdjur 

så jag har börjat med katt och nästa vecka ska jag presentera hunden. Då gör jag 

en PP och visar olika raser och valpar. Sen visar jag alla ord som finns runt 

djuret såsom koppel, husse, matte, framtass etc. Därefter skriver de egna 

faktatexter. 

Andra lärare som skriver att de använder konkret material i undervisningen, beskriver 

det konkreta materialet som ”allt som finns i klassrummet”, ”praktiska uppgifter till 

exempel baka, leka, handla frukt” och ”material från naturen”. Lärarna anser att med 

hjälp av konkret material kan eleverna konkretisera och förtydliga vad föremålen är för 

något och vad de används till samtidigt som de lär sig de svenska orden. De menar även 

att det är lättare att ta till sig och minnas information då eleverna samtidigt får uppleva 

något. 

5.1.3.1 Digitala läromedel i undervisningen 

84,4 % av de lärare som besvarat enkäten använder i dagsläget någon form av digitala 

läromedel och av dessa använder 75 % datorer och 71,4 % surfplattor. Både datorer och 

surfplattor har en mängd olika användbara program för inlärning av bokstäver, ljud, 
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avkodning, ordkunskap, läsning och skrivning. Utifrån onlineenkäten fanns möjlighet 

att ta del av vilka program och appar som används i undervisningen runt om i landet och 

tack vare detta kunde vi testa programmen och apparna för att se vad de är användbara 

till. Enligt oss är en del appar specifikt utformade för undervisning i svenska som 

andraspråk medan andra appar är mer generella för undervisning i svenska. I tabellen 

nedan (figur 1) finns en sammanställning av de program som rör ordförråd och 

ordkunskap. Där kan man se en tydlig skillnad på mängden program som är specifikt 

utformade för svenska som andraspråk jämfört med de mer generella programmen för 

svenska. Många av de program som finns i de två spalterna till höger är dock 

välutvecklade med bilder, text och ljud så dessa bör passa lika bra i undervisningen av 

svenska som andraspråk som de gör i ordinarie svenskundervisning. Länkar till de 

digitala läromedlen finns som bilaga (se bilaga 5). 

 

Digitala läromedel som används av lärare som besvarat enkäten 

Program som är specifikt utformade 

för svenska som andraspråk 

Program som är mer generella för 

svenska 

Appar till 

surfplatta 

Datorprogram och 

hemsidor 

Appar till surfplatta Datorprogram 

och hemsidor 

Alfavux Google translate Skolstil Digitala spåret 

Svaapp Mål Skolstil 2 IntoWords 

  hejsvenska.se ABC-klubben PRIMA svenska 

   Läskod Talsyntes 

    Stava ABC Lexia 

    ABC-lekplats elevspel.se 

    Happi papi Symwriter 

    Bornholmslek Bingel 

    Skrivguiden lillasprakmastaren.

se 

      Briljant 

Figur 1. Sammanställning av de digitala läromedel som respondenterna anger att de 

använder. 

I onlineenkäten ställdes frågan varför lärarna valde att arbeta med dessa program och 

där kunde de välja flera svarsalternativ. I diagrammet nedan (figur 2) finns en 

procentuell uträkning där majoriteten av deltagarna, 81,3 %, ansåg att de digitala 

läromedlen är ett bra komplement till annat material i undervisningen. Detta kan tyda på 
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att ett arbetssätt inte utesluter ett annat, ”olika arbetssätt vid olika tillfällen är något som 

gynnar eleverna”. 

 

Figur 2. Resultatöversikt över varför lärarna använder de digitala programmen som 

nämns i undersökningen (se figur 1). 

5.1.4 Arbetssätt som berikar ordförrådsutvecklingen 

I onlineenkäten fick respondenterna med egna ord besvara frågan ”vad anser du berikar 

elevernas ordförrådsutveckling?”. Samtliga respondenter svarade att de anser att samtal 

och diskussioner är det absolut viktigaste för elevernas ordförrådsutveckling. De menar 

att eleverna behöver få använda språket för att kunna utveckla det. Genom att samtala 

och diskutera i klassrummet får de möjligheten att prova sig fram tillsammans med en 

lärare, vars stöd är ovärderligt. Respondenterna anser att man kan samtala och diskutera 

utifrån bland annat höglästa texter, bilder och filmer. En av respondenterna skrev 

”genom att exempelvis visa bilder och prata om motivet på bilderna ger det eleverna 

egna erfarenheter av de ord som finns med på bilden”. En annan respondent skrev: 

Att få jobba med språket med hjälp av film, bild, teater, talövningar, 

skrivövningar, lästekniska övningar, läsa, skriva av och härma, öva texter med 

ord och bild för att sedan höra den, hörövningar utifrån känt material, läsa 

samma text och se samma film på alla sina språk. Vi övar matematiska uttryck 

och räknesagor genom att lyssna, skriva och tala dem. 

För att eleverna ska få en bred kunskap måste läraren variera undervisningen och ”få 

eleverna att förstå att de måste arbeta aktivt själva, i samtliga ämnen, med sitt ordförråd. 

Ge dem strategier för hur de ska utöka sitt ordförråd”. Läraren ska även kunna ”sätta ord 
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på allt och ge eleverna nya ord och begrepp genom lärarens eget språkbruk”. Enligt 

respondenterna ger lärarens språkbruk eleverna nya och ej förenklade ord. Läraren 

måste då använda rätt benämning för att eleverna ska lära sig ordets betydelse. En av 

respondenterna uttrycker att läraren inte ska vara rädd för att ”använda sig av 

skolspråket för att utveckla ordförrådet”. För att eleverna ska ges bästa möjliga grund i 

det svenska språket är det viktigt att de får höra de rätta benämningarna, även på de ord 

som har en svårare grad. Ordförrådet har stor betydelse för elevernas framtida 

kunskaper inom olika ämnen i skolan och även för att fungera i samhället. Detta är 

något som 100% av deltagarna i onlineenkäten är eniga om. 

Några viktiga aspekter för att utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som 

andraspråk är enligt respondenterna att läraren bör ha en ”medveten undervisning” och 

att han eller hon ”aldrig lämnar eleverna ensamma i sin språkutveckling”. Man ska 

dessutom arbeta tematiskt och ”alltid med alla sinnen i fokus”. Nio respondenter 

nämner att man genom genrepedagogiken berikar ordförrådsutvecklingen. En lärare 

som är positivt inställd till genrepedagogiken skriver att den ”hjälper till mycket för att 

öka elevens språkutveckling och ordförråd”. En annan lärare anser att genom att arbeta 

med genrepedagogik och enligt cirkelmodellen blir ordförrådsutvecklingen en naturlig 

del i undervisningen. Ytterligare en lärare anser att genom ”att arbeta med genrer i de 

olika ämnena” får man använda ”det ämnesspecifika språket”. För att eleverna ska lära 

sig ämnesord och dess betydelse kan man enligt en av respondenterna arbeta med 

”bilder och filmer och konkreta övningar som visar kunskapen i NO och SO och så 

jobbar man med språket utifrån det”. Det är också viktigt att lära eleverna grunderna i 

det svenska språket, det vill säga ordböjning och meningsuppbyggnader. 

Eleverna ska enligt en av respondenterna arbeta enligt EPA-modellen, det vill säga 

enskilt, par och alla tillsammans. Eleverna får på så sätt arbeta i olika konstellationer 

och kan utveckla ordförrådet på det sätt som passar den enskilde eleven bäst. När 

eleverna arbetar tillsammans med sina klasskamrater kan de reflektera över ordens 

betydelse och ta vara på varandras förkunskaper och erfarenheter i det svenska språket. 

En lärare skriver att ”eleverna ska få använda och leka med ord och begrepp” och att 

”läraren måste tillsammans med eleverna skapa ett klimat där man vågar göra fel och 

skratta åt de tokigheter som uppstår”. Eleverna ska även få ”leka fram ordförråd i form 

av lekar tillsammans med kompisar och i olika spel” menar en annan respondent. Det 

viktiga är att få till ett bra samarbete mellan eleverna. 

Som tidigare nämnt så anser samtliga respondenter att samtal och diskussioner i stora 

och små grupper utvecklar språket och ordförrådet hos eleverna. En lärare påpekar att 

man ska låta eleverna använda språket och skriver att ”alla ord räknas. Kan eleverna 

bara två ord i en mening är det jättebra. Då kan jag hjälpa dem med resten av 

meningsuppbyggnaden och de kan upprepa”. 

För att en lektion ska bli givande är det bra om den inriktar sig på elevernas 

intresseområden och där kan man använda elevernas bakgrund som resurs. Tre av 
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respondenterna skriver att eleverna utvecklar det svenska ordförrådet genom att använda 

sina språkkunskaper i modersmålet. En av dessa menar att studiehandledning på 

modersmålet är ovärderligt för eleven. Ett exempel på undervisningsform kan vara att 

eleverna får skriva eller berätta sagor från sitt hemland, både på sitt modersmål och på 

svenska. För att detta ska fungera språkmässigt kan eleven ta hjälp av sin 

modersmålslärare eller studiehandledare. 

Ordförrådet utvecklas även genom att läraren använder ett varierat och praktiskt 

arbetssätt tillsammans med mängder av repetitioner. En av respondenterna som anser att 

det är viktigt med repetitioner skriver att ”Eleverna ska få prata, skriva, se film och måla 

och det är lärarens uppgift att repetera allt innan man fortsätter varje lektion”. Vad som 

menas med ”allt” kan vi dessvärre inte tyda. Vi kan dock se i resultatet av onlineenkäten 

att det är viktigt att läraren återkopplar till tidigare lektioner. 

I onlineenkäten ställdes även frågan ”hur arbetar du för att bygga upp elevernas 

ordförråd?” med flera svarsalternativ och i figur 3 nedan syns resultatet av svaren på 

frågan. Utifrån sammanställningen kan man se att alla lärare i studien väljer ungefär 

likvärdiga arbetssätt. Den procentuella uträkningen av exempelvis arbetssättet ”texter” 

visar att 80 % av lärarna i förberedelseklass använder sig av texter och att 96,3 % i 

ordinarie klass gör det. Detta visar att det inte finns några större skillnader i val av 

arbetssätt beroende på vilken typ av grupp de arbetar i, förberedelseklass eller ordinarie 

klass. Vad som syns i svaren av onlineenkäten är dock att ingen av lärarna som arbetar i 

förberedelseklass testar hur stort elevernas ordförråd är, medan 70 % av lärarna som 

arbetar i ordinarie klass gör det. Man kan inte se någon större variation vad gäller 

lärarens val av läromedel utifrån övriga frågor i onlineenkäten. Respondenterna 

använder alltså likvärdiga läromedel, vad gäller både böcker och program för 

undervisning i svenska som andraspråk.  
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Hur arbetar du för att bygga upp elevernas ordförråd? 

Arbetssätt: Antal % Antal % Antal % 

Böcker 32 100 5 100 27 100 

Filmer 25 78,1 5 100 20 74 

Sång 23 71,9 3 60 20 74 

Samtal 32 100 5 100 27 100 

Texter 30 93,8 4 80 26 96,3 

Bilder 31 96,9 5 100 26 96,3 

Spel 24 75 3 60 21 77,8 

Appar 16 50 1 20 15 55,6 

Tester 10 31,3 0 0 10 37 

Utflykter 18 56,3 3 60 15 55,6 

Lekar 24 75 3 60 21 77,8 

Drama 18 56,3 2 40 16 59,2 

Figur 3. Överblick över de arbetssätt lärarna väljer för att utveckla elevernas ordförråd. 

Tabellen läses utifrån färgskala där grå representerar resultatet av samtliga 32 

respondenter i studien. Grön representerar resultatet av hur de lärare som arbetar i 

förberedelseklass (fem stycken) svarat medan orange visar hur de lärare som arbetar i 

ordinarie klass (27 stycken) svarat. 

Som figur 3 visar arbetar 100 % av respondenterna med böcker och samtal för att 

utveckla elevernas ordförråd. 96,9 % arbetar med bilder för att uppnå samma sak. I 

onlineenkäten frågades lärarna vad som gör att ordförrådet utvecklas hos elever som har 

svenska som andraspråk. På detta svarade 41 % att arbete med bilder och bildstöd gör 

det möjligt för eleverna att utveckla ordförrådet. 

En av respondenterna skriver att man kan arbeta med filmer och charader för att förklara 

ord. Genom charaderna får eleverna gestalta och använda hela kroppen, något som 56,3 

% av respondenterna förespråkar. Eleverna kan arbeta med hela kroppen och samtidigt 

utveckla ordförrådet genom teater med repliker, lekar och dramaövningar. Ordförrådet 

utvecklas även genom sånger och spel anser 71,9 % respektive 75 % av respondenterna. 

Två av de lärare som besvarat enkäten berättar att de arbetar utifrån olika områden och 

teman för att säkerställa och hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd kring ett 

ämnesområde i taget. I svaren kan man inte se någon tydlig strategi kring hur läraren 

gör sina val av ämnesområde. 
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Hälften av respondenterna förenklar texter genom att ta bort eller byta ut ord som anses 

vara svåra att förstå. 46,9 % svarar att de förenklar texter ibland och 3,1 % förenklar 

texter ofta. Övriga 50 % förenklar aldrig texter till eleverna. En av de respondenter som 

väljer att inte förenkla texter genom att ta bort eller byta ut ord, skriver att eleverna 

”måste möta ’vanliga’ texter, dvs texter som inte är för anpassade”. Denna lärare skriver 

dessutom att man ska jobba med att förklara och använda ord som är svåra för eleverna. 

En annan respondent skriver att eleverna inte vinner något på om läraren byter till 

enklare ord. 

5.1.4.1 Undervisningsformen främjar elevernas ordförrådsutveckling 

96,9 % svarar att deras nuvarande undervisningsform främjar elevernas 

ordförrådsutveckling. En av respondenterna svarar att undervisningsformen som 

används ”kanske” främjar ordförrådsutvecklingen. Denna respondent är en av 40,6 % 

som inte testar hur stort elevernas ordförråd är. Övriga 59,4 % testar elevernas 

ordförråd. Respondenterna som svarade att de testar elevernas ordförråd fick dessutom 

uppge hur de testar eleverna. I onlineenkäten kunde respondenterna kryssa i fler än ett 

alternativ. I figur 4 nedan följer resultatet. 

 

Figur 4. Hur respondenterna som svarade att de testar elevernas ordförråd (59,4 %) 

väljer att göra detta. 

I figur 4 kan vi se att den vanligaste formen att testa elevernas ordförråd är genom 

diskussioner i grupp och enskilt samtal. 78,9 % svarar att de testar elevernas ordförråd 

genom diskussioner i grupp och 73,7 % testar elevernas ordförråd genom enskilt samtal. 

Under det svarsalternativ där respondenten kunde kryssa i ”övriga” fick vi alternativ på 

hur de testar elevernas ordförråd. Där skriver respondenterna att de testar ordförrådet 

genom dialogiska boksamtal, prov, kartläggning och genom att ”eleverna får skriva”. 
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5.2 Resultat från intervjun 

I detta delkapitel redovisas först lärarens utbildning och erfarenheter av undervisning i 

svenska som andraspråk, sedan redovisas förberedelseklassens uppdelning och 

integrering, därefter redovisas läromedel och material tillsammans med lärarens 

arbetssätt. 

Intervjun gjordes med en lärare som är ansvarig för förberedelseklassen på en skola i 

mellersta delen av Sverige. Respondenten har fått det fiktiva namnet Karin. Karin har 

arbetat som lärare i 33 år och har en utbildning på 37,5 högskolepoäng i svenska som 

andraspråk, vilket motsvarar lite mer än en termin. Hon har dessutom arbetat i över tio 

år med elever som har svenska som andraspråk och idag är hon förstelärare inom ämnet 

svenska som andraspråk. Under dessa år har hon sett en ökning av nyanlända elever. På 

Karins skola har en majoritet av eleverna svenska som andraspråk och i 

förberedelseklassen går idag nio nyanlända elever i åldrarna sju till tio år. De nyanlända 

eleverna i förberedelseklassen har varit i Sverige mellan 6 och 18 månader. Dessa elever 

går i ordinarie klass men får extra stöd i andraspråket en timme varje dag. På elevernas 

schema finns studiehandledning under måndagar och tisdag till fredag är det schemalagt 

en timme åt förberedelseklassen. Förberedelseklassen använder skolans lokaler och är 

således integrerad i skolmiljön.  

Karin utgår från Lgr11 (Skolverket, 2011) och brukar arbeta mycket efter teman, till 

exempel tema frukter eller tema djur. Arbetet utgår mestadels från bilder eftersom 

eleverna ännu inte har knäckt läskoden. Bilderna används i undervisningen vid till 

exempel inlärning av motsatsord. Eleverna får diskutera och samtala om bilderna för att 

lära sig nya ord och deras betydelse. Karin anser precis som respondenterna i 

onlineenkäten, att eleverna måste använda språket genom samtal och diskussioner för 

att de ska utveckla sitt ordförråd och sina språkkunskaper. Huvudsyftet med att eleverna 

ska samtala i förberedelseklassen är att de ska utveckla ett språkligt självförtroende som 

annars är svårt att uppnå i ordinarie klass. 

Ibland har Karin sett elever sitta tysta i ordinarie klass medan samma elever när de 

befinner sig i förberedelseklassen är väldigt pratsamma. När det är en tillåtande miljö 

vill eleverna gärna uttrycka sig. Hon anser att det är en mer tillåtande miljö i 

förberedelseklassen än i ordinarie klass eftersom alla elever har ungefär samma 

språkkunskaper i förberedelseklassen och de behöver inte vara rädda för att bli utpekade 

eftersom de ”inte kan” språket. Eleverna kan ibland tycka att frågor som ställs är långa 

och svåra och vågar därför inte svara på dem och väljer istället att enbart lyssna på 

någon annans svar. Karin säger att det är viktigt att ge eleverna tid till att svara på frågor 

och att det inte gör något om eleverna svarar likadant som sina klasskamrater. 

”Eleverna ska få tala, lyssna, läsa och skriva för att de ska utveckla sitt ordförråd” säger 

Karin. Hon anser att det är viktigt att arbeta med alla sinnen. Utöver att eleverna i 

förberedelseklassen arbetar med samtal och bilder arbetar de dessutom med bland annat 
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böcker, filmer, sånger, texter, spel, dramaövningar och digitala läromedel för att berika 

ordförrådet. Klassen gör även utflykter och leker lekar för att eleverna ska lära sig nya 

ord och utveckla språket. Karin berättar att hon tog med klassen till Ica efter att de hade 

arbetat med temat frukter. 

Karin har som tidigare nämnts många års erfarenhet som lärare och använder därför 

mycket eget material. Det egna materialet kan bestå av bilder, texter och konkret 

material. Materialet anpassas efter elevernas förkunskaper och utvecklingspotential då 

hon gör ett medvetet val för att utveckla elevernas ordförråd. Eftersom hon använder 

eget material kan hon lättare anpassa undervisningen. Hon brukar till exempel utgå från 

gammalt material från ämnet engelska, eftersom grunden i det materialet är att eleverna 

ska lära sig ett nytt språk. Något hon även använder är digitala program och appar 

eftersom hon anser att det är ett bra komplement till annat material i undervisningen. 

Det underlättar arbetet med hörförståelse och läsförståelse utifrån en individuell 

kunskapsnivå, det är miljövänligt samt roligt och det ger en direkt bekräftelse.  

Eftersom det går endast nio elever i förberedelseklassen har skolan sett till att alla elever 

har tillgång till varsin surfplatta. Karin anser att surfplattan är ett ”suveränt” läromedel 

eftersom det är roligt och eleverna får oftast bekräftelse direkt, något hon ser som 

positivt. Skolan har köpt in program till surfplattan (appar) som utvecklar språket och 

ordförrådet. Några av dessa program vänder sig specifikt till elever med svenska som 

andraspråk, till exempel Nikki Word som finns på olika språk och fokuserar på ett tema 

i taget, exempelvis kläder. Eleverna använder även ett program på datorn som heter 

Symwriter där bilder visas efter att eleverna har skrivit ett ord korrekt. Skriver en elev 

till exempel ordet apelsin visas en bild på en apelsin. Finns det stavfel i ordet visas 

ingen bild vilket gör att eleverna direkt får bekräftelse om de har stavat rätt eller inte. 

Den direkta bekräftelsen är något som Karin tycker är det bästa med programmet. Hon 

menar att eleverna uppmuntras till att skriva och att lära sig nya ord. Programmet är 

något som även lämpar sig väl i ordinarie undervisning, samt för undervisning i 

särskola.  

Karin påpekar att en del elever har bristande baskunskaper i det svenska språket vilket 

medför att de kan sakna förståelse för ord som till exempel kastrull. Hon påpekar hur 

lätt det är att glömma bort att lära ut basala ord som inte är direkt kopplade till 

skolämnen och att hon dessutom har märkt på sina elever när dessa ord har blivit 

bortglömda. Därför anser hon att det är viktigt att läraren har en inblick i elevernas 

förkunskaper så att denne kan anpassa undervisningen efter elevernas behov. Karin 

menar att svenska finns i alla ämnen och att ”eleverna är beroende av språket” eftersom 

ämnesundervisningen sker på svenska och elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen är 

beroende av elevernas ordförråd. 

Karin stöttar eleverna genom att använda rätt benämning vid inlärning av nya ord. Hon 

anser att ordförrådet blir större då eleverna får höra fler ord. Hon påpekar att man inte 

ska underskatta eleverna när man benämner saker, hon säger att ”eleverna kan lära sig 
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svåra ord”. Karin deltar i en studiecirkel för att ta del av aktuell forskning. Hon berättar 

att studiecirkeln just nu behandlar Stärk språket, stärk lärandet av Gibbons (2009). 

Genom denna forskning har Karin fått en större förståelse av varför hon ska använda 

rätt benämning. När undervisningen inte specifikt handlar om att lära sig nya ord kan 

hon dock tycka att man bör förenkla texter för att göra dessa mer begripliga. Karin 

framhäver att det är viktigt att eleverna får utveckla modersmålet eftersom det stärker 

andraspråket. Hon brukar till exempel låta elever som kan skriva, skriva på sitt 

modersmål för att sedan få träna på att översätta texten till svenska. 
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6 Diskussion 

Syftet med diskussionen är att diskutera resultatet kopplat till de forskningsteoretiska 

perspektiv som redovisas i arbetet. Detta görs genom att behandla de läromedel och 

material som används i undervisningen för att utveckla ordförrådet hos elever som har 

svenska som andraspråk. Diskussionen berör även lärarens arbetssätt för att utveckla 

ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk i årskurs 1–3 samt 

förberedelseklassen.  

Vi tycker att det material som används i undervisningen ska vara relaterat till aktuell 

forskning och följa läroplanens riktlinjer. Det är därför viktigt att läraren är uppdaterad 

med vad forskningen samt läroplanen förespråkar. Håkansson och Sundberg (2012) 

uttrycker att läraren utvecklas kontinuerligt genom erfarenheter och ny kunskap och 

menar att lärare behöver vara uppdaterade med aktuell forskning, eftersom det påverkar 

elevernas skolprestationer. Kaya (2016) och Orre (2016) uttrycker att svensklärare fram 

till år 2013 automatiskt fick behörighet i svenska som andraspråk utan specifik 

utbildning. Genom att det finns lärare som saknar kompetens inom andraspråksinlärning 

påverkar det elevernas skolprestationer. Det sker en intentionell inlärning när eleverna 

befinner sig i en undervisningssituation som är väl planerad av läraren med syfte att 

bidra till elevernas utveckling. Viberg (2004) menar att det krävs en kompetens hos 

läraren för att planera en sådan undervisning.  

Abrahamsson (2009) förklarar att man tidigare, inom behaviorismen ansåg att de 

inlärningsmetoder som gav ett synligt framsteg var ett korrekt sätt att lära ut. Idag 

poängterar dock Bijvoet och Fraurud (2013) att inlärningen är en process som man 

kallar interimspråk. Utan dagens forskning kanske läraren fortfarande skulle ha det 

synsätt som behaviorismen förespråkar. Med aktuell forskning i bagaget tillsammans 

med kunskap om elevernas förkunskaper i det svenska språket kan läraren planera en 

bra och väl anpassad undervisning. 

Utifrån intervjun i denna studie tolkar vi det som att läraren har den innehålls- och 

ämneskunskap som behövs för att undervisa i ämnet. Vi ser att Karin är väl förtrogen 

med läroplanen och fullt medveten om vilka kunskapskrav eleverna behöver uppnå. Vi 

anser därför att Karin har nytta av sina erfarenheter och sin tidigare utbildning då denna 

kompetens är grunden till hennes arbetssätt samt det material hon använder i 

undervisningen. Hon anpassar undervisningsmetoder och material till elevernas 

förkunskaper i språket och omvärlden, vilket Håkansson och Sundberg (2012) menar är 

till fördel för eleverna. De menar även att en skicklig lärare med didaktisk kompetens 

inte behöver vara beroende av färdigt läromedel utan kan göra eget.  

De läromedel och material som används i undervisningen bidrar till elevernas inlärning 

av språket (Holmegaard och Wikström, 2004). Respondenterna i undersökningen 

använder delvis material som specifikt riktar sig till ordförrådsutvecklingen för elever 

som har svenska som andraspråk. De menar att materialet mestadels riktar sig till 



 

36 

 

elevernas språkutveckling och att det sällan finns material som specifikt riktar sig till 

ordförrådsutvecklingen. Samtidigt ser vi att både forskare (Krantz, 2015 och Wedin, 

2011) och lärare anser att ordförrådet är den största faktorn för språkutvecklingen hos 

elever med svenska som andraspråk. En respondent uttrycker att ”Allt material är bra 

om man jobbar med dem på ett medvetet sätt” vilket betyder att läraren behöver ha 

tillräckliga kunskaper om olika arbetssätt, men även angående det material som han 

eller hon väljer att arbeta med. 

Lärarna anser att grunden till undervisningen med avseende på elevernas 

ordförrådsutveckling är att läraren tillsammans med eleverna bearbetar texter av olika 

slag. Utöver detta synsätt ger respondenterna några förslag på färdiga läromedel och 

material som kan användas för att stärka elevernas ordförråd; dessa läromedel och 

material beskrivs i bakgrunden. En av lärarna skriver i onlineenkäten att ”böckerna ska 

användas som en bas och man måste prata och uppmärksamma vad som står i dem, 

annars blir det bara meningslösa fyller-i-uppgifter”. Vår tolkning av detta är att både 

lärare och forskare (Molloy, 2008 och Abrahamsson & Bergman, 2014) anser att 

materialet inte har någon berikande inverkan på elevernas ordförråd så länge eleverna 

inte har någon förståelse av innehållet. Förståelse av orden får man genom det sociala 

samspelet, det vill säga genom samtal och diskussioner och enligt Säljö (2012) och 

Liberg (2006) så är det en av grundpelarna för en effektiv språkutveckling. 

I resultatet kan man se att samtliga respondenter arbetar med böcker, vilka typer av 

böcker synliggörs tyvärr inte eftersom det inte fanns någon följdfråga i onlineenkäten. 

Eftersom användandet av böcker i undervisningen sker frekvent, tyder det på att lärarna 

anser att böcker är en bra utgångspunkt för att eleverna ska ges möjlighet att lära sig nya 

ord. Detta är även något som Molloy (2008) och Damberg och Nilsson (2015) håller 

med om då de anser att eleverna effektivt utvecklar sitt ordförråd genom diskussion om 

texter. Genom diskussionen får eleverna en förståelse av ordens betydelse, vilket i sin 

tur leder till en språklig medvetenhet och ger eleverna möjlighet att använda ordet i det 

egna språkbruket. När eleverna har uppnått denna förståelse för ett ord kan de själva 

anpassa ordet och eventuellt använda synonymer i olika sammanhang menar Molloy 

(2008) och Abrahamsson och Bergman (2014). 

I studien anser 100 % av respondenterna att elevernas ordförråd ökar genom samtal och 

diskussioner, därför väljer lärarna att arbeta med just samtal. Säljö (2012) påpekar att 

eleverna lär sig språket via omgivningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I 

onlineenkäten svarade 100 % att de använder samtal för att bygga upp elevernas 

ordförråd. Samtal passar inom alla arbetsområden och man kan som lärare välja 

specifika ord som kan vara svåra för eleverna och sedan föra en diskussion kring dessa. 

Genom att läraren gör på detta sätt, hjälper det eleverna att få en större förståelse av de 

ordens innebörd (Viberg, 2004). En ingång till detta arbetssätt kan vara att man arbetar 

med höglästa texter. En av respondenterna tar med sig konkret material till klassrummet 

som kan kopplas till de texter som de ska läsa. Detta kan liknas med Benckerts (2000) 
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beskrivning av sagopåsar, där föremålet kan associeras med den aktuella texten och ge 

eleverna en djupare förståelse av innehållet.  

Syftet med arbetet i förberedelseklassen menar Karin, är att eleverna med svenska som 

andraspråk ska få lära sig basordförrådet i det svenska språket. Hon anser att arbetssättet 

behöver anpassas efter elevernas förkunskaper och att undervisningsformen bör utgå 

från elevernas kunskaper i det svenska språket. För att eleverna ska utveckla ordförrådet 

bör de få möjlighet till att tala och lyssna samt läsa och skriva. Karin menar att alla bitar 

är viktiga för att utveckla elevernas färdigheter i språket. Detta kan kopplas till Molloy 

(2008) och Stadler (1998) som också anser att eleverna ska få möjlighet att använda 

språket genom tal och skrift. 

När Karin läser eller diskuterar längre texter inom ett tema tillsammans med klassen 

brukar hon förenkla texten då fokus ligger på temat och inte ordförrådet. När syftet 

däremot är att lära sig nya ord brukar Karin använda rätt benämning. Gibbons (2009) 

menar dock att man alltid ska använda rätt benämning när man talar om saker för att 

elevernas ordförråd ska utvecklas. Vi tror att det är viktigt att det finns en balansgång i 

vad som ska förenklas och inte. Är omkringliggande ord för svåra för eleverna kan det 

vara svårt att enbart använda texten rakt av och den kan därför behöva redigeras 

(Holmegaard & Wikström, 2004). Enström (2004), Liberg (2006) och Holmegaard och 

Wikström (2004) menar att eleverna behöver ett brett ordförråd för att förstå hela texter 

och texten som läses i klassrummet bör precis som arbetssättet vara på en lämplig och 

inte för utmanande språklig nivå, jämfört med elevernas förkunskaper. 

I onlineenkäten ser man att respondenterna använder böcker (100 %) och texter (93,8 

%) i undervisningen för att utveckla elevernas ordförråd. När nya ord förekommer i den 

aktuella texten förs diskussioner kring ordens betydelse för att berika elevernas 

ordförråd. Utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012 och Damberg & Nilsson, 

2015) utvecklas därmed elevernas kvalitativa ordförråd och eleverna ges den stöttning 

som behövs (Wedin, 2011). Respondenterna anser att det är viktigt att läraren använder 

olika typer av texter för att eleverna ska få möta språklig variation och Enström (2010) 

menar att texter som innehåller mycket information har ett mer formellt ordförråd än 

skönlitterära texter som liknar talspråket. Läraren bör även stötta eleverna genom att ge 

dem de strategier som behövs för att de ska kunna utveckla ordförrådet. Genom bland 

annat gissningsstrategier (Enström, 2010 och Gyllenbok, 2015) kan eleverna förstå 

innebörden av ett okänt ord. 

Damberg och Nilsson (2015) menar att det är av betydelse att texterna bearbetas 

tillsammans med eleverna för att de ska få en djupare förståelse av orden i texten. 

Genom arbetets gång ser läraren elevernas kunskaper i andraspråket utan att behöva 

genomföra några särskilda tester. Wedin (2011) anser att läraren därmed kan se 

utvecklingspotential hos eleverna med svenska som andraspråk och ge den stöttning 

som behövs. Både Karin och de lärare som har besvarat onlineenkäten anser att elever 

med svenska som andraspråk behöver stöd i språkundervisningen och att de inte kan 
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lämnas ensamma i sin utveckling. Det finns en förhoppning om att förberedelseklassen 

ska ge eleverna tillgång till flera lärare och ökad chans till stöd i sin undervisning. Karin 

arbetar tillsammans med modersmålsläraren och en studiehandledare för att tillgodose 

elevernas olika behov i klassrummet. Den personal som finns i förberedelseklassen där 

Karin arbetar är betydligt fler än vad det vanligtvis är i en ordinarie klass. Genom att ha 

tillgång till dessa resurser kan eleverna få möjlighet till att skapa texter på sitt 

modersmål som sedan kan översättas till svenska. Wedin och Musk (2010) menar att 

detta är en stöttning i undervisningen där eleverna får möjlighet till att använda sin 

kreativitet utan det språkliga hinder som ett andraspråk medför. 

Selander (2010) menar att internet är för stort för eleverna och det är upp till läraren att 

välja ut program som passar undervisningen. Läraren bör vara källkritisk när materialet 

väljs ut eftersom vem som helst kan göra egna appar och program och sedan publicera. 

84,8 % av lärarna i studien använder idag digitala läromedel som de anser passar bra för 

elevernas ordförrådsutveckling. Ett sådant läromedel är det digitala programmet 

Symwriter, där bilder kommer upp till skrivna ord. Majoriteten (96,9 %) av lärarna i 

undersökningen påpekar det positiva med att arbeta med bilder eftersom dessa kan bidra 

till elevernas ordförståelse. Enligt Liberg (2006) fungerar bilder som ett hjälpmedel till 

barn som precis har börjat läsa. Eftersom läromedlen Upptäck orden och Välkommen 

till Sverige utgår från bilder bör de därför underlätta ordinlärningen för elever som har 

svenska som andraspråk. Detta styrker Holmegaard och Wikström (2004) då de anser 

att bilder bidrar till elevernas förståelse. Karin som intervjuades påpekar att digitala 

läromedel och bilder kan bidra till en rolig undervisning, något hon anser är väldigt 

viktigt. Hon anser dessutom att eleverna ska få lära sig genom alla sinnen via ett varierat 

arbetssätt. Vi håller med om detta och anser dessutom att det är viktigt att eleverna får 

bekräftelse på sin utveckling. Detta för att de ska utveckla ett språkligt självförtroende 

och på så vis våga utveckla språket ytterligare. 

Respondenterna i onlineenkäten fick svara på frågan om varför de använder digitala 

läromedel i undervisningen och majoriteten, 81,3 % av respondenterna, svarade att det 

är ett bra komplement till övriga läromedel. Internet och digital teknik ger människan 

oändliga möjligheter till att bland annat söka information och kommunicera med andra. 

Det finns oändligt med läromedel menar Selander (2010), både digitala och analoga. 

Detta kan kopplas till onlineenkäten där sju respondenter påpekar att de inte vet om det 

finns något material som de skulle vilja använda i andraspråksundervisningen. Vi tror 

inte att svårigheterna ligger i att veta vilket mål som eftersträvas med materialet, utan 

svårigheterna är att veta vilket material som finns. Upplever man denna ovisshet kan det 

vara bra att besöka läromedelsutställningar så att man kan få bläddra, se och känna på 

materialet. På läromedelsutställningar kan man dessutom fråga säljaren om man är 

osäker på något eller vill ha tips och idéer.  

I onlineenkäten fick respondenterna ge exempel på de digitala läromedel som de 

använder i andraspråksundervisningen för att utveckla elevernas ordförråd. De nämner 

tillsammans 24 stycken digitala läromedel som är anpassade till surfplatta eller dator. Vi 
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har kollat upp information om de digitala läromedlen och de som har varit tillgängliga 

har vi även testat. Enligt vår tolkning fokuserar 19 stycken av dessa läromedel på 

generell ord- och språkinlärning i svenska medan de övriga fem riktar sig till att öka 

färdigheter i språket hos de som har svenska som andraspråk. I bilaga 5 finns länkar till 

webbsidor med information kopplade till de digitala läromedel som nämns i denna 

studie.  

Det språk som barnen lär sig under uppväxten är baserat på deras kommunikativa 

behov, deras intressen och tidigare erfarenheter. Detta kallas för vardagsspråk och är det 

språk som barnen utvecklar naturligt genom sociala interaktioner (Liberg, 2010). För att 

senare förstå ämnesinnehåll i skolan behöver de även utveckla ett kunskapsrelaterat 

språk, något som eleverna tränar på tillsammans med lärarna (Säljö, 2012 och 

Abrahamsson & Bergman, 2014). När läraren använder ämnesspecifika ord får eleverna 

träna på att förstå och använda det kunskapsrelaterade språket. I resultatet av 

onlineenkäten uppger en av respondenterna att bilder, filmer och konkreta övningar 

hjälper läraren att konkretisera ämnesorden. Detta gör det lättare för eleverna att 

utveckla det ämnesspecifika ordförrådet. 

Man kan se ett liknande arbetssätt i förberedelseklass och i ordinarie klass utifrån de 

svar som har kommit in via undersökningen. Det är tydligt eftersom 100 % av 

respondenterna arbetar med böcker, samtal och diskussioner (se figur 3 i resultatet). 

Resultatet visar inte på några större skillnader mellan hur lärare i förberedelseklass 

respektive ordinarie klass väljer material och arbetssätt för att stärka elevernas ordförråd 

och språkutveckling. 

Det finns en tanke om att undervisningsmetoderna kan skilja sig åt om läraren arbetar 

med enbart elever som har svenska som andraspråk eller om läraren arbetar i en blandad 

grupp av elever som både har svenska som modersmål och svenska som andraspråk. 

Tanken baseras på Skolverkets (2011) riktlinjer om att undervisningen bör anpassas för 

att främja den enskilda elevens utveckling. Vi anser därför att undervisningsmetoderna 

bör skilja sig åt beroende på elevernas förkunskaper. 

6.1 Slutord 

Studien är inte tillräckligt omfattande för att kunna göra en tillförlitlig sammanställning 

av arbetssätten då det endast är 32 respondenter i onlineenkäten och en respondent i 

intervjun. För att ge denna studie större tillförlitlighet hade det behövts fler respondenter 

och mer utförliga frågor. Ett önskemål var att hinna med fler intervjuer. Vi känner 

dessutom att det har funnits ett behov av mer tid till att marknadsföra studien. Tiden 

hade gett oss större möjlighet att få kontakt med fler respondenter. De svagheter vi ser i 

studien medför dock inte att innehållet blir ointressant. Trots kvantitativa brister kan 

man se vilka läromedel och material som används i undervisningen med avseende på 

ordförrådsutvecklingen hos elever som har svenska som andraspråk. Man får dessutom 

ta del av de arbetssätt som används i årskurs 1–3 samt förberedelseklassen för att 
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utveckla ordförrådet hos elever som har svenska som andraspråk. Utöver svaren på 

frågeställningarna visar Skolverket (2012, 2015), forskning (Holmegaard & Wikström, 

2004, Liberg, Geijerstam & Folkeryd, 2010, Håkansson & Sundberg, 2012, Kaya, 2016, 

Orre, 2016, Liberg, 2010 och Viberg, 2004) och respondenterna att lärarens kompetens 

är av betydelse för ordförrådsutvecklingen hos elever som har svenska som andraspråk.  

I onlineenkäten svarade 21,9 % av respondenterna att de inte gör ett medvetet val 

gällande materialet. Detta är en högre siffra än vad vi förutspådde eftersom vi anser att 

läraren alltid bör göra ett medvetet val vid val av material som används i 

undervisningen. Vi anser detta eftersom Håkansson och Sundberg (2012) menar att det 

är lärarens sätt att strukturera undervisningen som bidrar till elevernas utveckling och 

skolans kvalité. Vad beror det på att 21,9 % av respondenterna inte gör ett medvetet val 

av materialet och vilka konsekvenser ger det för elevernas utveckling och skolans 

kvalité? Dessa frågor är tyvärr inget vi kan svara på eftersom vi inte hade några 

följdfrågor i onlineenkäten. Det skulle dock vara intressant att veta varför läraren inte 

gör ett medvetet val och vilka konsekvenser detta ger.  

Något mer vi har funderat på under sammanställningen av onlineenkäten är hur lärare 

som arbetar i förberedelseklass kan avgöra när eleverna är redo för undervisning i 

ordinarie klass, när 100 % av respondenterna som arbetar i förberedelseklass svarar att 

de inte använder tester som ett arbetssätt. Kan det vara så att läraren kartlägger 

elevernas kunskaper genom andra arbetssätt och på så vis ser om eleverna är redo för 

undervisning i ordinarie klass? Gör läraren en formativ bedömning? Och finns det 

matriser att utgå ifrån gällande de kunskaper eleverna ska ha uppnått efter den tid de 

maximalt (två år) får undervisas i förberedelseklassen? Vi anser att Skolverket bör förse 

skolorna med en matris för att säkerställa en likvärdig skolgång för eleverna. Det här är 

något som vi anser skulle vara intressant att forska vidare om. 
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Bilagor 

Här nedan följer de bilagor som är av betydelse för vår undersökning. 

Bilaga 1 – Enkätfrågor till lärare 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till lärare 

Bilaga 3 – Missivbrev via epost 

Bilaga 4 – Missivbrev via ett socialt forum 

Bilaga 5 – Länkar till digitala läromedel 
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Bilaga 1 – Enkätfrågor till lärare 

De röda stjärnorna i denna bilaga betyder att det är en obligatorisk fråga, där 

respondenterna blev tvungna att lämna ett svar. 

Lärare som arbetar med svenska som andraspråkselever åk 1-3 

Lärarens erfarenheter 
Vilken kommun arbetar du i?*O 
 

 
Vilken lärarroll för elever med svenska som andraspråk har Du?* 
Du kan välja mer än ett alternativ 

●  Modersmålslärare 

●  Svensklärare i ordinarie klass 

●  Svensklärare i förberedelseklass 

●  Svenska som andraspråkslärare 

●  Övrigt:  

 

Hur många år har Du arbetat som lärare?*Obligatorisk 
 

 
Hur många års erfarenhet har Du av elever med svenska som andraspråk?* 

 Endast ett svar 
●  1 till 3 år 

●  4 till 6 år 

●  7 till 9 år 

●  10 år eller längre 

 

Har Du utbildning som specifikt berör svenska som andraspråk?*  

 skEndast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

●  Övrigt:  

 
Om Du svarade "ja" på förgående fråga, hur många terminer har Du läst? 
 

 
Är Du själv flerspråkig?*Obligatorisk 

●  Ja 

●  Nej 

 

Om Du svarade "ja" på förgående fråga, vilka språk kan Du? 
 

 
Jobbar Du i förberedelseklass idag?*Obl 

Endast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 
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Förberedelseklass 
Hur många elever går i klassen?*Obligatorisk 
  
Vilken ålder är det på eleverna i klassen?*Obligatorisk 
  

 
Hur är förberedelseklassen uppdelad?* 

 Endast ett svar 
●  Baserad på elevernas ålder 

●  Baserad på elevernas förkunskaper 

●  Både och 

●  Övrigt:  

 

Hur integreras förberedelseklassen med ordinarie klass?*Obligatorisk 
  

 
Befinner sig förberedelseklassen på samma område som ordinarie klasser?*  

 Endast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

●  Övrigt:  

 

Hur ofta går eleverna i förberedelseklass/förberedelsegrupp?* 

 Endast ett svar 
●  Hela dagarna, alla dagar i veckan 

●  Hela dagarna, några dagar i veckan 

●  Hela dagen, en dag i veckan 

●  Några timmar, alla dagar i veckan 

●  Några timmar, några dagar i veckan 

●  Några timmar, en dag i veckan 

●  En timme, alla dagar i veckan 

●  En timme, några dagar i veckan 

●  En timme, en dag i veckan 

●  Övrigt:  

 
Hur ser undervisningen ut i förberedelseklassen?* 

kDu kan välja mer än ett alternativ 
●  Lärare och elev (1 till 1) 

●  Liten grupp 

●  Helklass 

●  Övrigt:  

 

Material i undervisningen 
Vilka typer av böcker använder Du i svenska som andraspråksundervisningen?* 

riskAnge även titel på boken t.ex. Läsförståelse - Ord som gror 
  
Varför använder Du dessa böcker?*O 

Du kan välja mer än ett alternativ 
●  Kommunen har bestämt materialet 

●  Rektorn har bestämt materialet 

●  Arbetslaget har bestämt materialet 
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●  Jag har bestämt materialet 

●  Övrigt:  

 

Använder Du dig av digitala läromedel?*  

 Endast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

 

Om Du svarade "ja" på förgående fråga, vilka digitala läromedel använder Du i undervisningen? 

Du kan välja mer än ett alternativ 
●  Dator 

●  Läspenna 

●  Surfplatta 

●  Övrigt:  

 

Om Du kryssade i "dator", vilka program använder eleverna på datorn? 
  

 
Om Du kryssade i "surfplatta", vilka program använder eleverna på surfplattan? 
 

 
Varför använder Du dessa program?*  

Du kan välja mer än ett alternativ  

●  Det är ett bra komplement till annat material i undervisningen 

●  Underlättar arbetet med hörförståelse utifrån individuell kunskapsnivå 

●  Underlättar arbetet med läsförståelse utifrån individuell kunskapsnivå 

●  Det är mer miljövänligt än annat förbrukningsmaterial 

●  Övrigt:  

 
Förenklar Du texter genom att Du tar bort eller byter ut ord som är svåra för eleverna?* 

 kEndast ett svar 
●  Ja, ofta 

●  Ja, ibland 

●  Nej, aldrig 

 

Är det något material som specifikt inriktar sig till elevernas ordförrådsutveckling?* 

riskAnge vilken typ av material samt titel t.ex. App - Happi läser 
  

 
Gör Du ett medvetet val när Du väljer material för elevernas ordförrådsutveckling?* 

 skEndast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

●  Övrigt:  

 
Är det något material som Du använder i undervisningen idag som Du skulle rekommendera till 

andra?* 

 skEndast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 
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Om Du svarade "ja" på förgående fråga, vilket material vill Du rekommendera? 

Ange typ av material samt titel t.ex. Bok - Ord som gror 
 

 
Använder Du konkret material i undervisningen?*O 

T.ex. material som eleverna känner på eller använder med kroppen. Endast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

 

Om Du svarade "ja" på förgående fråga, vilka typer av material använder Du? 
 

 
Finns det något material som Du INTE använder idag men skulle vilja använda i undervisningen? 
 

 

Elevernas ordförråd 
Vad tycker Du är viktigt att arbeta med i klassrummet för att utveckla andraspråkselevers 

ordförråd?*Obligatorisk 
  

 
Tycker Du att undervisningsformen främjar elevernas ordförrådsutveckling?* 

 Endast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

●  Kanske 

 

Tycker Du att de material Du använder i undervisningen berikar elevernas ordförrådsutveckling?* 

 skEndast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

●  Kanske 

 

Hur arbetar Du för att bygga upp elevernas ordförråd?* 

Du kan välja mer än ett alternativ. Genom: 
●  Böcker 

●  Filmer 

●  Sång 

●  Samtal 

●  Texter 

●  Bilder 

●  Spel 

●  Appar 

●  Tester 

●  Utflykter 

●  Lekar 

●  Dramaövningar 

●  Övrigt:  

 

Brukar Du testa elevernas ordförråd?*Ob 

Endast ett svar 
●  Ja 
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●  Nej 

 
Om Du svarade "ja" i förgående fråga, hur brukar Du testa elevernas ordförråd? 

Du kan välja mer än ett alternativ. Genom: 
●  Enskilt samtal 

●  Diskussioner i grupp 

●  Bilder 

●  Lekar 

●  Dramaövningar 

●  Texter 

●  Övrigt:  

 
Tror Du att materialet berikar elevernas ordförrådsutveckling?* 

riskEndast ett svar 
●  Ja 

●  Nej 

●  Kanske 

 

Vad anser Du berikar elevernas ordförrådsutveckling?* 

 T.ex. material, undervisningsform etc. 
 

 
Vilken betydelse tycker Du att elevernas ordförråd har för deras framtida kunskapsutveckling i 

andra ämnen?* 

kI ämnen som matematik, No och So. Endast ett svar 
●  Stor betydelse 

●  Medelstor betydelse 

●  Liten betydelse 

●  Ingen betydelse 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till lärare 

Intervjufrågor till lärare som arbetar med svenska som 

andraspråkselever åk 1-3 

 

Lärarens erfarenheter 
Vilken lärarroll för elever med svenska som andraspråk har Du? 

 

Hur många år har Du arbetat som lärare? 
 
Hur många års erfarenhet har Du av elever med svenska som andraspråk?  

 

Har Du utbildning som specifikt berör svenska som andraspråk och i sådana fall hur många 

terminer har du läst?  

 
Är Du själv flerspråkig och vilka språk kan du i sådana fall? 

 

Förberedelseklass 
Hur många elever går i klassen? 
  
Vilken ålder är det på eleverna i klassen? 
 
Hur är förberedelseklassen uppdelad?  

 

Hur integreras förberedelseklassen med ordinarie klass? 
  
Befinner sig förberedelseklassen på samma område som ordinarie klasser? 

 
 

Hur ofta går eleverna i förberedelseklass/förberedelsegrupp?  

 

Hur ser undervisningen ut i förberedelseklassen? 

 

Material i undervisningen 
Vilka typer av böcker använder du i svenska som andraspråksundervisningen? 

 
Vem har bestämt att du ska använda dessa böcker?  

 

Använder Du dig av digitala läromedel och i sådana fall vilka? 

 

Vilka program använder på de digitala läromedlen? 

 
Varför använder ni dessa program?  

 

Förenklar Du texter genom att Du tar bort eller byter ut ord som är svåra för eleverna?  

 

Är det något material som specifikt inriktar sig till elevernas ordförrådsutveckling? 

 
Gör Du ett medvetet val när Du väljer material för elevernas ordförrådsutveckling?  

 
Är det något material som Du använder i undervisningen idag som Du skulle rekommendera till 

andra och i sådana fall vilket? 
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Använder du konkret material i undervisningen och i sådana fall vilka typer av material använder 

du? 

 
Finns det något material som Du INTE använder idag men skulle vilja använda i undervisningen? 
 

 

Elevernas ordförråd 
Vad tycker Du är viktigt att arbeta med i klassrummet för att utveckla andraspråkselevers 

ordförråd? 
 
Tycker Du att undervisningsformen främjar elevernas ordförrådsutveckling? 

 

Tycker Du att de material Du använder i undervisningen berikar elevernas ordförrådsutveckling? 

 

Hur arbetar Du för att bygga upp elevernas ordförråd?  

 

Brukar Du testa elevernas ordförråd och i sådana fall hur? 
 
Tror Du att materialet berikar elevernas ordförrådsutveckling? 

 

Vad anser Du berikar elevernas ordförrådsutveckling? 
 
Vilken betydelse tycker Du att elevernas ordförråd har för deras framtida kunskapsutveckling i 

andra ämnen? 
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Bilaga 3 – Missivbrev via epost 
 

Ämne: Onlineundersökning: svenska som andraspråk 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som läser till grundlärare F-3 på Högskolan i Gävle och skriver nu vårt 

examensarbete. Vårt fokus ligger i nyanlända/relativt nyanlända elevers 

ordförrådsutveckling i det svenska språket. 

 

Vi skulle behöva din hjälp i en onlineundersökning. Det är en anonym undersökning 

bland lärare i åk 1-3 med fokus på svenska som andraspråk, förberedelseklass, material 

som används i undervisningen samt elevernas ordförrådsutveckling. Vi har valt att 

skicka ut denna undersökning till tio kommuner i landet. 

 

Klicka på länken för att delta i undersökningen: 

https://docs.google.com/forms/d/1w-c-T_8d7TDHSu58UTSfkA28PrO99B-

EcE07HRzNsCc/viewform?usp=send_form 

 

Vi behöver ditt svar på undersökningen senast måndagen 21/3 för att vi ska hinna 

sammanställa alla svar. 

 

Finns det möjlighet att du kan vidarebefordra detta till behöriga lärare som arbetar med 

svenska som andraspråk. Detta kan vara modersmålslärare, svenskalärare i ordinarie 

klass, svensklärare i förberedelseklass och svenska som andraspråkslärare. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning 

Emma Lennholm 

Sofia Fors 

examensarbete.svenska@gmail.com 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1w-c-T_8d7TDHSu58UTSfkA28PrO99B-EcE07HRzNsCc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1w-c-T_8d7TDHSu58UTSfkA28PrO99B-EcE07HRzNsCc/viewform?usp=send_form
mailto:examensarbete.svenska@gmail.com


 

55 

 

Bilaga 4 – Missivbrev via ett socialt forum 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete om svenska 

som andraspråk och vi skulle behöva er hjälp att svara på några frågor. 

Enkäten gäller lärare som arbetar med svenska som andraspråkselever åk 1-3, det kan 

vara: Modersmålslärare, svensklärare i ordinarie klass, svensklärare i förberedelseklass 

och/eller svenska som andraspråkslärare. 

 

Enkäten behandlar dig som lärare och dina erfarenheter, material som används i 

undervisningen, olika arbetssätt, samt din syn på elevernas ordförrådsutveckling. 

Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra. Vi behöver ditt svar senast måndag den 

21/3-16 för att sammanställa svaren. Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1w-c-T_8d7TDHSu58UTSfkA28PrO99B-

EcE07HRzNsCc/viewform?usp=send_form 

 

Tack för att du tar dig tid till att hjälpa oss! 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1w-c-T_8d7TDHSu58UTSfkA28PrO99B-EcE07HRzNsCc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1w-c-T_8d7TDHSu58UTSfkA28PrO99B-EcE07HRzNsCc/viewform?usp=send_form
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Bilaga 5 – Länkar till digitala läromedel 

Appar till surfplatta 

Alfavux - https://itunes.apple.com/se/app/alfavux/id806083718?mt=8 

Svaapp - https://itunes.apple.com/se/app/svaapp/id975319495?mt=8 

Skolstil - https://itunes.apple.com/se/app/skolstil/id501307368?mt=8 

Skolstil 2 - https://itunes.apple.com/se/app/skolstil-2/id766744004?mt=8 

ABC-klubben - https://itunes.apple.com/se/app/abc-klubben/id950616212?mt=8 

Läskod - https://itunes.apple.com/se/app/laskod/id918044983?mt=8 

Stava ABC - https://play.google.com/store/apps/details?id=air.se.gobias.stava 

ABC-lekplats - http://www.androidappsgame.com/abc-playground-for-kids-free/sv 

Hapi Papi - https://itunes.apple.com/se/developer/happi-papi/id825047881 

Bornholmslek - https://itunes.apple.com/se/app/bornholmslek-fem-

pedagogiska/id720656421?mt=8 

Skrivguiden - https://itunes.apple.com/se/app/skrivguiden-barnen-lar-

sig/id631446426?mt=8 

Datorprogram och hemsidor 

Google translate - https://translate.google.com/ 

Lexia - http://www.lexia.nu/ 

Mål - https://www.nok.se/Laromedel/SFI-SFA/SFI/Digital-larresurs-SfiSva/Mal-1-och-

2/ 

Hejsvenska.se - http://www.hejsvenska.se/deploy/index.html 

Digitala spåret - http://www.digitalasparet.se/ 

IntoWords - https://www.mv-nordic.com/se/produkter/intowords/ 

Prima svenska - https://www.gleerups.se/primasvenska 

Talsyntes - http://www.skolappar.nu/verktyg/talsyntes/ 

Elevspel.se - http://www.elevspel.se/ 

Symwriter - http://www.hargdata.se/filer/pdf/symwriter/Symwriter_handbok.pdf 

Bingel - https://www.bingel.se/bingel-demo-site/ 

Lillasprakmastaren.se - http://lillasprakmastaren.se/ 

Briljant - https://www.gleerups.se/40685810-product 
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