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Sammanfattning 

Försämrade PISA-resultat (Skolverket, 2013) i läsförståelse hos svenska ungdomar har lett till att 

Skolverket satsar på fortbildning för lärare i läsande och skrivande i alla skolans ämnen. En av de 

viktigaste delkomponenterna för god läsförståelse är ordförrådet och vi intresserade oss därför för 

svåra ord i skolans texter. Syftet med denna fenomenografiskt inspirerade intervjustudie var att 

undersöka vilka ord gymnasieelever uppfattar som svåra i skolans texter, vilka strategier de säger sig 

ha för att möta svåra ord, och hur de anser att lärare kan arbeta med ordförståelsen i undervisningen. 

Samtidigt ville vi undersöka om läs- och skrivsvårigheter eller andraspråksbakgrund kunde påverka 

elevers uppfattningar om ovanstående.  Fokusgruppsintervjuer har genomförts med tre grupper 

bestående av totalt 19 elever. En grupp bestod av elever med någon dokumenterad läs- och 

skrivproblematik och en med elever som läser svenska som andraspråk. Den tredje gruppen bestod av 

elever med svenska som modersmål, och utan några kända läs- och skrivsvårigheter.  

 

Resultatet visade att även gymnasieelever, som diagnosticerats med läs- och svårigheter i grundskolan, 

fortfarande påverkas av förmågan att kunna avkoda text när de möter nya och svåra ord i texten. Dessa 

elever använder gärna hjälpmedel som skolan erbjuder och tar hjälp av sin familj. Det framgick att 

denna elevgrupp ger uttryck för en negativ självbild som lärare bör känna till. När det gäller elever 

med andraspråksbakgrund kan lärare i högre grad använda den språkkunskap som eleverna besitter 

genom att utveckla sina kunskaper om translanguaging. Dessa elever menade också att de var 

motiverade för att arbeta med ordförståelse. Eleverna utan vare sig vare sig läs- och skrivproblematik 

eller andraspråksbakgrund beskriver hur de undviker att ta reda på svåra ords betydelser och 

poängterar att lärarna kan hjälpa dem genom att arbeta med orden strukturerat och varierat. De menar 

också att högläsning är ett bra sätt att använda för ordförståelse. Eleverna i vår studie säger sig gynnas 

av att lärare aktivt och strukturerat och med ett språkutvecklande arbetssätt lyssnar på, tar hänsyn till 

och anpassar undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar. Speciallärares kompetens behövs för 

att hjälpa lärare att hålla fokus på detta arbete. 
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Förord 

 

 

Elev om att utveckla sitt ordförråd:  

 
- Man kan ju ta svenska ordboken och ta ett ord per dag. Vi räknade ut i måndags att det skulle ta 82 år… 
- (skratt) 
- Och det är ju inte så kul 
- Livslångt lärande kallas det för… 
 
 

När vi började på Speciallärarprogrammet hade vi nog varken kunnat föreställa oss hur 

mycket arbete det skulle innebära eller hur mycket vi skulle få lära oss. Vi har utvecklats som 

lärare, och säkert också som människor. Det har också varit en stor glädje att genom det här 

examensarbetet få djupdyka i en sådan relativt liten, men ändå viktig, detalj som ordförrådet 

och att få höra elevers resonemang kring detta. Vi har skrattat åt elevernas ibland brutalt 

ärliga sätt att tala om sitt lärande och sin undervisning och vi har också insett att det finns så 

mycket som kan utvecklas i undervisningen men som lärare inte alltid hinner med. Även om 

vi i viss mån delat upp arbetet mellan oss, tar vi gemensamt ansvar för uppsatsen som helhet. 

Vi vill tacka vår handledare Anita Söderlund för kloka och tydliga råd. Vi är också väldigt 

glada över att ha fått träffa så många kunniga och nyfikna lärarkollegor under utbildningen. 

Våra medstudenter har hjälpt till att göra speciallärarprogrammet mycket givande. Vi vill 

också tacka den skola, de elever och de lärare som har medverkat i vår studie. Utan er hade 

den inte gått att genomföra. Våra familjer har stöttat oss hela vägen genom utbildningen, 

vilket vi är oändligt tacksamma för. 

Vi hoppas att vår studie kan vara en liten pusselbit när det gäller att förstå hur lärare kan jobba 

läs- och skrivutvecklande, och i synnerhet med ordförrådet i undervisningen. Den har gett oss 

insikter som hjälper oss i vårt dagliga arbete med ungdomar. 

 

 

 

Anna Emtfors Nilsson och Anne Oinonen 

Stockholm, maj 2017 
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Inledning 

Att elevers ordförråd spelar en viktig roll för hur väl de förstår skolans texter är nog alla som 

arbetar i skolans värld överens om. Att det är alla lärares ansvar att utveckla elevers språk är 

heller inget nytt, även om många lärare nog känner viss osäkerhet inför hur de bäst ska 

utveckla elevers ordförståelse. Elever som inte behärskar språket riskerar att misslyckas i sin 

läsning, eftersom de har ett begränsat ordförråd. De kanske har ett annat modersmål än 

svenska och därför behärskar färre ord än sina jämnåriga, eller har någon läs- och 

skrivsvårighet som gjort att de inte läst tillräckligt och därför inte utvecklat sitt ordförråd. Hur 

kan ämnesläraren möta dessa elever när de sitter i samma klassrum? Har grupperna olika 

behov och hur kan behoven tillgodoses? Det finns forskning kring och metoder för hur lärare 

kan arbeta med ämnesspecifika begrepp, men vi vet egentligen inte vilka ord det är som 

eleverna uppfattar som svåra. Därför ville vi undersöka detta baserat på elevernas egna röster. 

Gustafsson och Håkansson (2017) presenterar i en tidningsartikel sitt projekt Ord på prov
1
, 

där de genom att undersöka 40 000 personers resultat på Högskoleprovets orddel har studerat 

läs- och ordförståelse ur ett samhällsperspektiv. Resultatet visar att klyftorna mellan 

generationerna ökar och att ord med germanskt eller nordiskt ursprung blir allt svårare för den 

yngre generationen. Däremot vållar ord som finns i engelskan (även om de kommit in i 

svenskan via något annat språk) inte lika stora bekymmer. Gustafsson och Håkansson ser att 

försämringen skett efter 2006 och att förändringen kan förklaras med ändrade medie- och 

läsvanor, men inte med något ökat antal deltagare med utländsk bakgrund. Studien visar att 

ungdomar har ett annat ordförråd än äldre personer. Även om undersökningen inte kan säga 

något om storleken på ungdomars ordförråd, så visar resultatet att de presterar de sämre på 

högskoleprovets ORD-del. Forskarna nämnda ovan anser därför att skolan aktivt måste 

överbrygga “en farlig och snabbt växande språkklyfta mellan generationerna”.  

Under hösten 2016 förekom en mediedebatt om huruvida det är den svenska skolans “fixering 

vid skönlitteratur” (Melin, 2016), den minskande läsmängden eller svenska lärares brist på 

kompetens när det gäller språkutvecklande arbetssätt som ligger till grund för elevernas 

sjunkande läsförmåga. De svenska elevernas resultat i den senaste PISA-mätningen 

(Skolverket, 2016) visar dock ett något bättre resultat än tidigare. Kanske ger den aktuella 

debatten positiva resultat, men mycket arbete kvarstår fortfarande.  

I och med Skolverkets fortbildningssatsning Läslyftet (Regeringen, 2015) och 

uppmärksammade PISA-resultat (Skolverket, 2013) har elevers läsförståelseförmåga 

aktualiserats. Forskningen kring läsförståelse har under många år fokuserat på andra aspekter 

av läsningen (Perfetti, Landi & Oakhill, 2004), men ordförrådet är nu återigen aktuellt efter 

                                                      
1
 Rapporten Ord på prov var under tryckning vid tiden för inlämningen av denna uppsats, med beräknad 

publicering under sommaren 2017. 
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femton års frånvaro inom forskningen (Sutton Flynt & Brozo, 2008). Syftet med den här 

undersökningen är att studera olika elevgruppers uppfattningar av svåra ord och strategier för 

ordförståelse.   
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Bakgrund och tidigare forskning 

Strukturell problembeskrivning - strävan efter en 

likvärdig skola 

En kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2010) gjort av skolans kompensatoriska 

uppdrag inleds med orden: “Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som 

möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig 

utbildning” (s. 10). Detta förutsätter att utbildningen i Sverige är likvärdig, att lärare ges 

möjlighet att och förmår stötta alla elever utifrån deras förutsättningar. 

Bunar (2016) understryker att utbildning är ett verktyg i arbetet för att samhället ska få en så 

trygg och balanserad utjämning mellan olika sociala grupper som möjligt. Trots detta har 

skolan inte lyckats och Bunar konstaterar att resultaten i skolan sjunker och att gapet mellan 

olika elevgrupper konstant ökar, beroende på socioekonomiska faktorer, bostadsort, kön, och 

nationalitet. OECD (2015) föreslår att utbildningsdepartementet behöver se över de 

ekonomiska incitamenten för skolorna, med skolpeng, bidrag och det fria skolvalet, eftersom 

denna påverkar likvärdigheten och resursfördelningen på skolor. 

I Sverige ska vi erbjuda en skola för alla, där elever inkluderas i så stor utsträckning som 

möjligt, och att extra anpassningar ska göras av undervisande lärare och inom klassens ram 

(Skolverket, 2014). Detta, tillsammans med ett ökat antal flerspråkiga elever i klasserna, kan 

tänkas ge lärare pedagogiska utmaningar i klassrummet. 

Specialpedagogiskt stöd 

Den svenska skolan är målstyrd. Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så 

långt som möjligt i enlighet med målen, och när behov uppstår har elever rätt till stöd i form 

av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Om detta inte räcker ska skolan 

göra en pedagogisk utredning av eleven och denne ska erbjudas särskilt stöd. Då skall rektor 

informeras och åtgärdsprogram upprättas (SFS 2010:800).  

I en kvantitativ totalundersökning (Ramberg, 2015) där 764 deltagande gymnasieskolor (ca. 

80 procent av alla gymnasieskolor i Sverige) fick svara på frågor om hur mycket 

specialpedagogiskt stöd i form av specialutbildad personal det fanns på skolan, visade det sig 

att 37,5 procent saknade specialpedagoger eller speciallärare. I friskolor är avsaknaden av 

specialpedagogiskt stöd så högt som 68 procent trots att skollagen gäller oavsett kommunalt 

organiserade skolor eller friskolor. Konsekvenserna gällande likvärdigheten diskuterades när 

ojämlikheten mellan gymnasieskolor, trots lagstadgade rättigheter för elever, blev synliga.  

Ett bevis för att lärare önskar fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska fältet är att 

Skolverket under åren 2016–2019 erbjuder Specialpedagogik för lärande inom ramen för 

Nationella utvecklingsprogram. Detta baserat på ett regeringsbeslut: “Många lärare och 
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skolledare efterfrågar kompetensutveckling och grundläggande kunskaper i att bättre kunna 

möta, motivera och engagera varje elev. Regeringen bedömer att många fler lärare än 

speciallärare och specialpedagoger behöver ökad kunskap om specialpedagogiska metoder 

och arbetssätt för att i större utsträckning kunna utforma och individanpassa undervisningen 

för att tillgodose alla elevers olika behov” (Regeringen, 2015, s. 3). 

Helldin och Sahlin (2010) betonar specialpedagogers och speciallärares betydelse för 

utvecklings- och förändringsarbete i skolorna: ”I den dagliga … skolverksamheten går det 

specialpedagogiska uppdraget ut på att finna på råd för hur undervisning bäst sker i en given 

situation” (s. 12). Sahlin (2010) beskriver vidare hur ”den utvidgade professionaliteten” (s. 

73) som uttrycks i examensordningen för dagens specialpedagoger och speciallärare innebär 

att dessa i högre grad än tidigare ska fungera som rådgivare för elever, föräldrar, men också 

kollegor. Denna rådgivande roll behöver vila på både pedagogisk-didaktisk kompetens och 

yrkesetiska värderingar. 

Ordförråd och begrepp i styrdokumenten 

I examensmålen för det Samhällsvetenskapliga programmet i Lgy11 står att: “Utbildningen 

ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom 

utbildningens olika kunskapsområden” och för Ekonomiprogrammet står det att: “Alla ämnen 

inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga”. Examensmålen för 

Naturvetenskapsprogrammet uttrycker att: ”Utbildningen ska … utveckla elevernas förmåga 

att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till 

naturvetenskap och matematik”. (Skolverket, 2011).
2
 

 

I vår undersökning berörs ordförrådets betydelse i samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga ämnen, men även i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Enligt 

Skolverket (2011) krävs att “eleven med viss säkerhet [använder] samhällsvetenskapliga 

begrepp” för betyget E i kursen Samhällskunskap 1b. Begreppsförmågan i kursen 

Naturkunskap 1b är inte explicit uttryckt, utan här förväntas eleven kunna “diskutera frågor 

med naturvetenskapligt innehåll”, “redogöra för” och kunna “beskriva” några 

naturvetenskapliga ämnesområden för betyget E. I kunskapskraven för Svenska som 

andraspråk 1 finns ordförrådet med som ett uttalat krav: ”Ordförrådet, uttalet och den 

grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga 

kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på 

någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.”. I kursen Svenska 1 bakas ordförrådet in i 

formuleringen “språket är varierat”. Dessa krav gäller för betygen C och uppåt för båda 

svenskkurserna.  

                                                      
2
 Dessa tre gymnasieprogram finns representerade i vår studie och därför får de utgöra exempel. 
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Svenska som andraspråk  

Ämnet svenska som andraspråk föddes efter 60-talets våg av invandrad arbetskraft då ett 

behov av undervisning i svenska som främmande språk uppstod. Till en början löstes detta 

genom stödundervisningstimmar eller särskilda språkkliniker, men under 70-talet belystes 

situationen för invandrarna och 1982 blev “second language” översatt till svenska som 

andraspråk. Fem år senare blev det ett eget ämne på lärarhögskolan (Torpsten, 2008). 

I beredningen av den nya läroplanen Lpo94 gick det inte att fastställa vilka mål som skulle 

uppnås i ämnet, men eleverna hade rätt till stödundervisning samt undervisning i svenska som 

andraspråk. Beslutet hamnade hos rektorerna att bestämma hur språkundervisningen skulle 

organiseras. Sedan 1996 är svenska som andraspråk ett eget ämne, och vilka elever som läser 

detta beslutas av rektor och eleverna ges möjligheten att läsa modersmål som språkval eller 

som elevens val. Innehållet i undervisningen av svenska som andraspråk har liksom 

regleringen av styrdokumenten förändrats. I början var fokus på att lära sig ordförråd och 

behärska språket i vardagen men idag handlar det om att fullt ut behärska sitt andraspråk: 

”Eleverna ska enligt nu gällande kursplan nå förstaspråksnivå och full språkbehärskning av 

sitt andraspråk. De ska bli två-språkiga genom att fortsätta utveckla sitt förstaspråk. Målet har 

således förändrats från begränsade färdigheter i andraspråket till färdigheter i nivå med den 

som svensktalande kamrater har”.(Torpsten, 2008, s. 98). 

Språkutvecklande arbetssätt  

Skolverket (2012) presenterar i boken Greppa språket möjliga sätt för lärare att utveckla 

flerspråkiga elevers lärande. Sverige och andra länder i Europa har insett att framtidens 

samhällsmedborgare kommer att tillhöra en global värld där språket blir det verktyg som gör 

det möjligt att interagera och samarbeta kring frågor som påverkar dem. Med denna insikt blir 

det flerspråkiga perspektivet en tillgång och en möjlig väg att utveckla unga människors 

framtid. Man hänvisar i rapporten till amerikanska forskare som sammanfattat några 

framgångsfaktorer som behövs i undervisning av flerspråkiga elever: Läraren fokuserar på 

läsande, skrivande, muntlig framställning i sin undervisning. Läraren har goda kunskaper om 

ämnestypiska texter och den typ av språk som kännetecknar det egna ämnet. Läraren arbetar 

aktivt med ordförrådet i sitt ämne, fokuserar på lärandestrategier och utgår från eleven i 

undervisningen. Boken presenterar flera strategier som går att använda för att ordinlärning ska 

ske. Exempel på dessa kan vara att försöka gissa sig till ett ords betydelse genom att försöka 

förstå sammanhanget i texten,  att använda bilder för att associera, och att använda olika 

ledtrådar i ordets böjningsform för att utveckla ordförståelse.  

Abstraktionsnivån i skolans texter ökar successivt under skolåren (Skolverket, 2012) och 

elever behöver få lära sig att använda sig av det nya språket. Som en metod för detta dök 

genrepedagogik
3
 upp i Australien på 1980-talet och har fått en betydande plats i svensk skola. 

Det är ett didaktiskt synsätt där olika textgenrer bestäms utifrån syfte, struktur, ordinnehåll 

                                                      
3
 Genrepedagogik är en pedagogisk modell som syftar till att göra elever medvetna om olika textgenrers 

strukturer och funktioner genom explicit undervisning om dessa. 
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och språkliga drag. För att träna elever att producera egna texter används ofta The teaching 

and learning cycle, eller det som också kallas cirkelmodellen. I arbetssättet ingår det att dela 

upp skrivarbete i fyra faser nämligen: 1. Att bygga upp kunskap inom ett ämnesområde. 2. Att 

läsa och studera liknande textgenrer. 3.Att sedan skriva en gemensam text och slutligen 4. Att 

själv skriva en individuell text (Skolverket, 2012, s. 89 – 90). Det handlar om att stötta och 

engagera sig i vad eleverna redan kan och som det går att bygga vidare på. 

Skolverkets nämnda rapport (2012) och sjunkande PISA-resultat (Skolverket, 2013) hela 

första decenniet mynnade ut i regeringens proposition Läsa för livet med målsättningen “att 

alla i Sverige oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens förutsättningar, ska ges 

möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.” (Prop. 

2013/14:3, s.1)  Resultatet blev Läslyftet, en nationell fortbildningsinsats gällande läs och 

skrivutveckling. Denna utbildningsinsats för alla skolformer ska genom kollegialt samarbete 

erbjuda lärare möjligheten att på vetenskaplig grund arbeta språkutvecklande (Regeringen, 

2013).  

Liberg (2003) hävdar att utbildningsuppdraget gällande läs- och skrivinlärning traditionellt 

har förlagts till tidiga skolår och svenskämnet, men då nya typer av skrivsituationer, genrer 

och ämnesområden ställer andra krav på läsande och skrivande är ett sådant synsätt inte gäller 

längre. Det åligger alla lärare att skapa förutsättning för språkutveckling inom det egna ämnet, 

menar Liberg, som oroar sig över att systematiskt arbete med läs- och skrivutveckling är 

ovanligt i skolans senare år. Författaren beskriver det flerstämmiga språkrummet som en miljö 

där “olika individers stämmor och yttranden får komma till tals” (s. 14). 

Med det digitala läsandet som ständigt ökar och skolans utbud av digitala verktyg som elever 

förutsätts använda och kunna använda i framtiden, nämner Rasmusson (2014) att elever 

behöver särskilda förmågor för att ta sig an digitala texter. Dessa är enligt Rasmusson: IT-

kunskap, informationskompetens, navigering, kritiskt tänkande och metakognitiva färdigheter. 

Translanguaging 

Elevunderlaget i skolorna förändras i och med att vårt samhälle får en större mångfald, blir 

mer interkulturellt och flerspråkigt, vilket skolan måste anpassa sig efter. Begreppet 

translanguaging eller den svenska översättningen som ibland också används, korsspråkande 

eller transspråkande, har blivit ett nytt sätt att se på språkutveckling (György Ullholm, 2016). 

Det handlar om att ta till vara olika elevers förmågor, att undervisningen blir meningsfull, att 

de kan använda och forma erfarenheter, få förståelse och kunskap genom att använda flera 

språk. I translanguaging, är språk ett dynamiskt och funktionellt sätt att interagera för att 

organisera och förmedla mentala processer i att förstå, tala, läsa, skriva och inte minst för att 

lära. Det är med andra ord en process som går utöver inlärning från ett språk till ett annat. Det 

är något överskridande där kognitiva, mentala och kulturella bakgrundsfaktorer tas med i 

inlärning (Wei, 2016). 
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Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter kan innebära specifika hinder vid läsning som att inte uppfatta 

fonemljud, kopplingen mellan bokstav och fonem, svårt att få läsflyt med anledning av 

avkodningsproblem, svårt med intonation eller svårt med förståelse. En sådan här “svikt i den 

fonologiska processeringen av språket” (s. 80) kallas specifik läs- och skrivsvårighet, eller 

dyslexi (Mossige, Røskeland & Skaathun, 2008). De nämnda fonologiska svårigheterna kan i 

sin tur leda till att arbetsminnet eller korttidsminnet påverkas då dessa är beroende av 

fonologiska processer (Baddeley, 2002; Lundberg, 1984). Ca 7 procent av eleverna i svenska 

skolor diagnosticeras med dyslexi (Westlund, 2015). 

En elev kan också trots korrekt avkodning ha svårt med läsförståelsen. Det i sin tur kan 

innebära/bero på att eleven har ett litet ordförråd eller avsaknad av läsförståelsestrategier. En 

annan anledning kan vara att elevens kunskap om meningarnas uppbyggnad, den syntaktiska 

medvetenheten, inte är tillräcklig. Denna grupp kallas ibland ”poor comprehenders” 

(Westlund, 2015; Snowling & Hulme, 2005), och antalet elever som har dessa svårigheter 

antas vara dubbelt så många som dyslektikerna (Westlund, 2015). 

Förr kunde man klara sig ganska långt trots läs- och skrivsvårigheter, men idag ställer 

emellertid skola och samhälle sådana krav på läs- och skrivförmåga, att fler elever riskerar att 

hamna i läs- och skrivsvårigheter. Läsning och skrivande är ett redskap för lärande i skolan, 

och ungdomars fritid ställer också höga krav på skriftlig interaktion (Mossige, Røskeland & 

Skaathun, 2008). När läs- och skrivsvårigheter konstaterats av skolan kan elevens självbild ha 

påverkats negativt och troligtvis vid ett flertal tillfällen. De upprepade misslyckandena skapar 

en negativ spiral som är svår att bryta. Detta kan leda till att elever undviker läsning eftersom 

dessa kommer att göra minst skada på det redan stukade självförtroendet och självbilden 

(Taube, 1995).  

Faktorer som påverkar ordförrådets utveckling 

Faktorer som kan påverka utvecklingen av ordförrådet är socioekonomisk status, i vilken grad 

man utsätts för ord, barns olika behov av explicit ordträning, fonologiskt korttidsminne, 

första- respektive andraspråksinlärning, det redan befintliga ordförrådet, förförståelse och 

bakgrundskunskaper (Nagy, 2007). Ordinlärning på förstaspråket uppstår oftast i en kontext 

då man ska lära sig något nytt och nya ord bör främst kopplas till förkunskaper, medan man i 

ordinlärning på andraspråket främst måste kunna relatera det nya ordet till befintliga mönster 

på modersmålet (Kang & Golden, 1994). För att detta ska fungera krävs dock att elever har 

utvecklade befintliga mönster i sitt modersmål. Om inte, kan utvecklandet av ordförrådet bli svårt i 

andraspråksinlärning. 

Snowling och Hulme (2005) beskriver läsutveckling utifrån tre komponenter: hur ljuden låter 

(fonologi), ordens betydelse och orden i skriven form. Författarna skiljer på läsare med 

fonologiska svårigheter (dyslexi) och på läsare utan fonologiska svårigheter, men som ändå 

har problem med läsförståelsen. Dyslektiker har ofta fler strategier för att kontrollera att de 

har förstått. De övervakar sin läsning genom ”comprehension monitoring” (s. 400). De 
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upptäcker om de gör misstag och rättar sig om något går fel i läsningen. Elever som inte har 

några avkodningssvårigheter, men ändå har problem med läsförståelsen saknar ofta dessa 

kontrollstrategier (jfr: Westlund, 2015), och dessutom har de ofta ett mindre ordförråd, 

framförallt när det gäller lågfrekventa och abstrakta ord.  

Arbetsminnet påverkar ordförståelsen på flera sätt. Dels måste läsaren komma ihåg orden 

inom meningen, och dels klara av att mobilisera ords betydelser. Barn med 

läsförståelsesvårigheter visar sig ha svårigheter att komma ihåg ord de hört. På detta sätt 

hänger läsförståelse och hörförståelse ihop. Elever med sämre ordförråd har också visat sig ha 

färre synonymer av ord, och svårare för att skapa semantisk samhörighet mellan ord. För 

elever med avkodningsproblem blir det än viktigare att kunna göra semantiska kopplingar 

(Perfetti, Landi & Oakhill, 2005).  

Barn lär sig 1000–5000 nya ord per år genom läsning av text (Stahl & Fairbanks, 1986; Nagy 

& Herman, 1987). Framförallt är det läsning för nöjes skull och utifrån det egna intresset som 

visat sig speciellt effektivt för att lära sig nya ord (Kang & Golden, 1994). En statlig 

utredning av läsvanor (SOU 2012:10) visar att det finns en nedgång i läsning av facklitteratur 

generellt hos svenskar, och en tydlig nedgång i läsning av skönlitteratur hos barn- och unga. 

Minskningen gäller både den tid man ägnar åt läsande och andel personer som läser 

regelbundet. 

Ytterligare en viktig faktor i all inlärning är motivation. Wery och Thomson (2013) 

presenterar en översikt över olika metoder för att öka elevers motivation. De menar att 

motivation är en faktor som finns ”i eleven” och att lärare därför kan ha svårt att veta hur de 

ska jobba med att öka elevers motivation. Samtidigt har lärarna krav på sig att få omotiverade 

elever att prestera bättre. Författarna definierar motivation som “the individual’s desire to 

participate in the learning process” (s. 103) och talar om begrepp som self-perceptions och 

self-efficacy. Self-perceptions handlar om självbilden och self-efficacy är individens tro på sin 

egen förmåga inför en uppgift.  

Orden i skolans texter 

Det finns några olika kategoriseringar när det gäller ord i skolans språk. Golden och Iversen 

(2016) skiljer på ämnesneutrala och ämnesspecifika ord. Ämnesneutrala ord förekommer i 

olika sammanhang, medan ämnesspecifika är begrepp som kan kopplas till t.ex. ett specifikt 

skolämne. Arevik och Hartzell (2009) skiljer på bundet och obundet språk, där det första är 

ord som kan kopplas till konkreta upplevelser och företeelser i vår vardag. Det obundna 

språket är däremot mer abstrakt och distanserat från elevernas konkreta verklighet. Skolan 

kräver förmågan att använda dessa abstrakta begrepp, vilket kan leda till svårigheter i 

kommunikation mellan elever och lärare. Konkreta ord är lättare att förstå än abstrakta, och i 

synnerhet för elever som har det kämpigt med läsningen spelar de konkreta orden en viktig 

roll (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). 

Hur stor andel av orden i texten som är svåra får givetvis konsekvenser för förståelsen: “If the 

density of unknown words in a text is too high, comprehension and vocabulary learning from 
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context can be negatively affected” (Kang & Golden, 1994, s. 68). Kang och Golden 

beskriver också fördelningen mellan högfrekventa och lågfrekventa ord i skolböcker, och 

hävdar (baserat på en studie av en norsk fysikbok för årskurs 9) att ungefär hälften av orden 

utgörs av 50 högfrekventa ord, medan den andra hälften utgörs av lågfrekventa ord. 

Författarna menar att det blir svårt för lärare att förutspå vilka ord som kommer att orsaka 

problem för eleverna. 

Snow och Uccelli (2009) menar att det akademiska språket är en förutsättning för att elever 

ska kunna förstå och producera texter i skolsammanhang. Elever som har generella 

lässvårigheter eller andraspråksbakgrund har extra svårt att tillägna sig det akademiska 

språket. Det är därför nödvändigt att skapa undervisningsmetoder för hur man ska utveckla 

elevers akademiska språk, och inte bara inom ramen för modersmålsundervisningen, utan 

även för “other areas where all-purpose academic language forms the core of content-area 

specific language” (s. 114). 

Relationen mellan ordförråd och läsförståelse  

Kunskapen om ords betydelser är avgörande för läsförståelse (Perfetti, Landi & Oakhill, 

2005; Snowling & Hulme, 2005; Stahl & Fairbanks, 1986; Saville-Troike, 1984). Vissa 

hävdar till och med att ordförståelse är den enskilt viktigaste faktorn för läsförståelse, 

samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att läsförståelseförmåga involverar andra 

processer än förståelse av enskilda ord (Ouellette, 2006). 

Perfetti, Landi och Oakhill (2005) menar att det inte går att avgöra om det är ordförråd som 

påverkar läsförståelse, eller tvärtom, utan att förhållandet är reciprokt. Ordförståelse bygger 

på förståelse av kontext, vilket ger läsförståelse som leder till ökad ordförståelse. Detta kallar 

de “en flaskhals för förståelse” och för att förstå en text behöver läsaren förstå 90 procent av 

orden i texten. Nagy (2007) undersöker detta förhållande vidare och motbevisar det som 

Anderson & Freebody kallar “aptitude hypothesis” (Nagy, 2007; Stahl & Fairbanks, 1986) - 

att ordförståelse och läsförståelse båda bygger på samma förmågor och alltså gör att en person 

med rikt ordförråd också automatiskt har god läsförståelse. Om så vore fallet skulle 

läsförståelseförmåga bero på elevens intelligens och omvärldskunskaper. Nagy hävdar istället 

att ordförståelse och läsförståelse bygger på en metalingvistisk förmåga och öppnar upp för en 

mer optimistisk syn på lärandet - att lärare genom strategiträning kan förbättra elevers 

lärande. 

Ouellette (2006) undersöker i en studie av 60 elever i årskurs 4 vilken roll det muntliga 

ordförrådet har för olika aspekter av läsförmågan. Han visar på att duktiga läsare snabbt måste 

kunna känna igen ord. Han skiljer på bredd och djup i ordförrådet och hävdar att det är 

viktigare med ett brett ordförråd, alltså att ha många ord, än att ha färre ord som man förstår 

på djupet. Denna variabel var mest signifikant för läsförståelsen och därför måste lästräning 

även fokusera på att bredda elevernas ordförråd. 
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Undervisningsmetoder  

Stahl och Fairbanks (1986) gör en meta-analys av kvantitativa studier som undersökt effekter 

av olika metoder för utvecklandet av ordförråd. Syftet var att undersöka om elevers 

läsförståelse blir bättre av att läraren lär ut ords betydelser innan läsningen och vilken metod 

som i så fall skulle kunna tänkas vara mest effektiv. Resultatet visar att elever förstår text 

mycket bättre om de först fått orddefinitioner, men metoden förbättrar även läsförståelsen av 

texter som inte nödvändigtvis innehöll de genomgångna orden. Däremot är inte “utlärning” av 

ord tillräckligt för att elever ska lära sig nya ord, utan de måste utsättas för text också. 

Baumann (2009) undersöker det komplexa förhållandet mellan ordförståelse och förståelse av 

hela texten och använder sig av Graves fyra komponenter för hur man kan utöka elevers 

ordförråd: erbjuda rika och varierade språkupplevelser, lära ut enskilda ord, lära ut strategier 

för inlärning av nya ord och skapa medvetenhet om ord hos eleven. Bra metoder är 

högläsning för elever men detta måste kombineras med att elever själva läser mycket. Att lära 

ut enstaka ord är inte alls en garant för att elevers läsförståelse blir bättre, utan för att metoden 

ska ha effekt krävs en längre tidsram och många olika möten med orden. När det gäller 

ordinlärningsstrategier som morfologiska samband etc. finns det inga bevis för att dessa i 

någon högre grad skulle påverka ungdomars läsförståelse, men att det absolut hjälper elever 

att förstå ord. Att väcka ett intresse för ord hos ungdomar visar sig dock påverka deras 

läsförståelse. 

Berg och Wehby (2013) sammanfattar i en litteraturstudie hur “vocabulary preteaching” kan 

vara en metod för att hjälpa elever som har det kämpigt språkligt i skolans läsämnen. Ett 

förslag är att urvalet av ord i sådan “preteaching” är sådana som är centrala för 

lektionsinnehållet, hjälper eleven att förstå huvudinnehållet eller ger förförståelse. När det 

gäller själva metoden är den explicita instruktionen den vanligaste: att läraren går igenom vad 

orden betyder. För att denna ska vara effektiv bör den vara mångfacetterad och erbjuda flera 

möjligheter för eleven att få bekanta sig med ordet. Forskarna presenterar en modell i flera 

steg där läraren klargör målet med genomgången, introducerar ord och definitioner, 

modellerar genom att sätta in ordet i en kontext, låter eleverna avgöra om exempelmeningar är 

korrekta eller felaktiga och till slut låter eleverna få göra egna exempel med orden. 

Sutton Flynt och Brozo (2008) sammanfattar några enligt dem evidensbaserade metoder, 

grundat på studier gjorda av National Reading Panel och RAND Reading study group. Dessa 

kan hjälpa lärare med undervisning i ordförståelse av “content area terms”. Författarna menar 

att: 

 lärare bör välja vilka ord de ska undervisa om med omsorg 

 eleverna ska ges möjligheter att möta orden i flera olika sammanhang 

 lärarna ska tillhandahålla strategier för hur eleverna kan använda sig av kontexten för 

att förstå ett ords betydelse 

 eleverna ska ges möjligheter att laborera med kategorisering av ord, semantisk analys 

och ordassociationer 



11 

 

 lärarna ska ge eleverna redskap för att själva utöka sitt ordförråd genom kunskap om 

avledningar och morfemisk analys, så att de i framtiden ska kunna generalisera dessa 

kunskaper till andra ord 

Undervisning i strategier för ordförståelse 

Kang och Golden (1994) anser att det viktigaste är att elever som kommit en bit i sin inlärning 

utvecklar förmågan att på egen hand vidga sitt ordförråd och att lärarens främsta uppgift 

därför är att hjälpa elever att utveckla dessa strategier. De får medhåll av Nagy (2007) som 

hävdar att behovet av strategier för att lära sig och komma ihåg ord ökar med barnets ålder 

och med texters svårighetsgrad, även om han betonar att ett allt större ansvar ligger hos barnet 

självt att lära sig ord. Ju äldre barnen blir, desto viktigare blir det att kunna förstå avledningar 

av ord eftersom de ord de ska lära sig är lågfrekventa, menar han. 

När det gäller läsförståelsestrategier finns det globala strategier, som utgår från texten som 

helhet och bottom-up-strategier som utgår från språkets mindre beståndsdelar, så som 

enskilda ord. Man kan få hjälp av syntaktiska strukturer för att lista ur vad ord betyder, men 

för elever med läs- och skrivproblem hjälper inte strategin (Nagy, 2007). Comprehension 

monitoring innebär att läsaren övervakar sin egen förståelse, reparerar och läser om ifall 

läsförståelse uteblir (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005; Nagy, 2007). Den här självkontrollen 

sker på alla nivåer i texten, och då även givetvis på ordnivån. 

Kang och Golden (1994) hävdar att det framförallt är i början av andraspråksinlärning som 

det är viktigt att läraren arbetar med glosor och ordinlärning. Detta ökar självklart elevens 

chans att lära sig fler ord, men vidare måste läraren fokusera på att lära elever hur de ska lära 

sig ord. Detta kan ske på olika sätt, genom olika minnestekniker, genom att lära sig ord som 

del av fraser och genom att lära sig många olika aspekter av ett ord (böjning, släktskap, 

konnotation och stilistisk användning, etc.). Framförallt är det dock i vilken utsträckning 

eleven exponeras för målspråket som avgör i vilken grad denne tillägnar sig ord. Enligt Kang 

och Golden är det också en god strategi för andraspråksinläraren att tillåta sig att ha en vag 

föreställning om betydelsen av ett ord för att inte fastna för mycket i att försöka förstå enstaka 

ord. De menar att: “it requires a certain amount of self-confidence to be able to infer the 

meaning of a word from its context or skip it because it is not important” (s. 72). Läraren bör 

uppmana och lära eleverna att förstå ord utifrån kontexten. Hur eleven sedan väljer att plugga 

in och befästa de nya orden är individuellt och upp till dem, genom “simple practice” (Nagy, 

2007).  

Wery och Thomson (2013) presenterar några strategier för hur lärare kan jobba med elevers 

motivation för att lära sig något. Några tips som skulle kunna vara av värde för arbete med 

ordförståelse är: att läraren tror på elever och själv “modellerar” entusiasm, men samtidigt 

erkänner en uppgift som svår om den är det. Läraren bör erbjuda lagom utmanande uppgifter 

med ett tydligt mål, där eleven får möjlighet att vara delaktig. Att eleven lär sig att drivas av 

sin egen inre motivation och inte enbart av yttre faktorer, som resultat och betyg, är också 

något som lärare kan jobba med. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Kognitiv konstruktivism och sociokulturellt perspektiv 

Vår studie utgår från en konstruktivistisk syn på lärande. Kognitiv konstruktivism, en teori 

främst anförd av Piaget, innebär att lärande sker inom en individ.  Centrala processer inom 

Piagets kognitiva konstruktivism är ett fokus på metoder, strategier och processer i lärandet, 

dvs metakognition, och eftersom denna studie undersöker strategier och metoder för 

ordförståelse är den kognitiva konstruktivismen värd att nämna. Utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv hävdas att “individen … genom medvetna tankeprocesser konstruerar sin omvärld i 

olika situationer i livet” (Öhman, 2008, sid. 26) och språket speglar dessa konstruktioner. 

Individen relaterar ny information till redan befintliga erfarenheter och skapar på så vis ny 

kunskap. Denna teori kräver en aktiv elev som prövar sig fram och löser problem (Dysthe, 

2001). 

Lärande kan också ske först mellan individer och sedan inom en individ. Detta kallas 

socialkonstruktivism och denna riktning representeras av det sociokulturella perspektivet med 

Vygotskij som förgrundsgestalt. Då det sociokulturella perspektivet har fått ett stort 

genomslag inom pedagogik och didaktik under de senaste årtiondena (Dysthe, 2001) är det 

värt att nämna några socialkonstruktivistiska begrepp som har relevans för vår studie. 

The zone of proximal development (ZPD), eller den proximala utvecklingszonen, bygger på 

Vygotskijs teorier om lärande och utgör skillnaden mellan vad en person kan på egen hand 

och på vad en person kan med hjälp av en lärare eller klasskamrat Vygotskij menar att det är i 

denna zon som lärande och därmed också utveckling sker, och att det därför är i denna som 

undervisningen ska befinna sig. Läraren har en viktig roll i att utmana eleverna att inte bara 

utgå från sina egna initiativ, utan att förmå elever att, gärna i samarbete med andra, ta sig an 

uppgifter som är ovanför den nivå där de befinner sig (Dysthe, 2001). För att klara av 

uppgifter som ligger något ovanför den kunskapsnivå där eleven befinner sig behövs stöd. 

Scaffolding, eller på svenska - stöttning, är en metafor för detta stöd som utarbetats i enlighet 

med Vygotskijs teorier (Grøver Aukrust, 2001; Dysthe & Igland, 2001). Lärande sker 

framförallt mellan människor och inte inom en enskild person (Säljö, 2011) och det 

medierande redskapet för lärande är språket (Grøver Aukrust, 2001; Dysthe, 2001; Säljö, 

2011). Detta innebär att ”ny kunskap kommer till genom att elever gemensamt undersöker 

vad de vetenskapliga begreppen och termerna betyder” (Jakobsson, 2012, s. 152), något som 

vi återkommer till i vår resultatdiskussion. 

Hundeide (2001) skriver om det intersubjektiva rummet som det “metakontrakt” som i 

klassrummet skapas mellan lärare och elever, men också mellan elever. Detta kontrakt 

innebär generellt hur man uppfattar att det är tillåtet att uppträda i klassrummet när det gäller 

hur man frågar och svarar, och verbala och icke-verbala uttrycksformer. Detta intersubjektiva 

rum blir avgörande för om elever inkluderas i eller exkluderas ur klassrumsgemenskapen. 

Läraren har därför en viktig roll i att skapa ett rum där elever “känner sig trygga och kan 

kommunicera lätt och naturligt” (s. 152). 
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Teoretiska perspektiv på läsning 

Inom läsforskningen finns tre huvudspår eller traditioner. Dessa kallas phonics, whole 

language och new literacy, och spår av alla dessa tre traditioner återfinns i våra intervjuade 

elevers resonemang kring ordförståelse. 

Inom phonicstraditionen ligger fokus på den tekniska sidan av läsandet och ser läsningen som 

en kognitiv process (Berthén & Eriksson, 2006). För att kunna läsa krävs avkodning och 

läsförståelse (Gough & Tunmer 1986). Avkodning består i att bokstäver bildar ljud/fonem 

som sedan sätts ihop till ord eller delar i en mening. Samtidigt görs en tolkning av innebörden 

av orden och läsaren förstår vad texten vill säga (Hoover & Gough 1990). Avkodning och flyt 

i läsning måste fungera för att läsare ska kunna förstå text. Språkförståelsen påverkas om 

avkodningen eller brist på ordens identifiering inte fungerar. Det är inte ovanligt att 

motivation och textens kontext nämns som viktiga faktorer men dessa två ingår i 

läsprocessens två delfärdigheter. Dock går det inte att bortse från att läsningens formel. 

Läsning = Avkodning x Språkförståelse innebär att båda komponenterna i läsprocessen ska 

multipliceras och därmed får ingen faktor vara 0 (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 

1990). Phonicsmetoden kallas i Sverige ljudmetoden och denna bygger på språkljud och 

bokstäver hänger ihop, och att läsinlärning sker stegvis och strukturerat (Westlund, 2015). 

Enligt Westlund (2015) verkar phonics-inspirerade metoderna mer gynnsamma för elever som 

riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. 

Som kritik mot phonicstraditionens fokus på läsningens grundelement uppstod whole 

language-traditionen. Man motsätter sig inte inom detta synsätt att arbete med språkets 

beståndsdelar behövs, men man anser att vi framför allt måste betrakta läsning som en 

”meningsbärande kommunikativ process” (Berthén & Eriksson, 2006, s. 55). Inom whole 

language är sammanhanget viktigt och det primära är förståelsen (Westlund, 2015) och för att 

nå fram till denna använder läsare andra ledtrådar i texten än bokstäver, såsom bilder och 

illustrationer (Berthén & Eriksson, 2006). Flera forskare kritiserar metoden eftersom den inte 

är tillräckligt strukturerad och systematisk, och menar att den möjligtvis kan fungera som 

metod när den grundläggande avkodningen redan fungerar och då läsningen ska automatiseras 

(Westlund, 2015).  

Liberg Folkeryd & af Geijerstam (2013) beskriver hur man inom new literacy-traditionen inte 

ser läsning som en förmåga, utan som en mängd olika förmågor, och om läsaren som 

deltagare i många olika läspraktiker. Avkodningen av enskilda bokstäver och ord är viktiga, 

men det även finns andra symbolsystem i de numera multimodala texterna som måste tolkas 

av läsaren, såsom diagram, tabeller och bilder. Eftersom läsförmåga är flera förmågor, då 

”varje ny typ av text och textskrivande man möter ställer krav på nya förmågor” ( Liberg, 

2003, s 21) måste alla lärare i skolan, i alla ämnen, ta ansvar för att utveckla elevers språk. 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur några gymnasieelever med skilda förutsättningar 

uppfattar svåra ord i skolans texter, vilka strategier de säger att de har för ordförståelse och 

hur de tänker att lärare kan arbeta med ordförståelse i undervisningen. Undersökningen 

fokuserar på elevernas röster. 

Vilka likheter och skillnader finns mellan våra valda grupper, beroende på om elever läser 

svenska som andraspråk, har läs- och skrivsvårigheter eller har svenska som modersmål och 

inga kända läs- och skrivsvårigheter, när det gäller: 

 vilka ord elever upplever som svåra i skolans texter? 

 vad elever säger att de har för strategier när de möter svåra ord? 

 hur elever anser att lärare kan arbeta med ordförståelse i undervisningen? 
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Metod 

Metodansats 

Syftet med undersökningen är att studera elevers uppfattning om svåra ord och strategier för 

ordförståelse utifrån elevernas egna utsagor. Centralt för alla studier är att forskaren måste 

beakta ontologiska, epistemologiska och metodologiska grundantaganden i inledningsskedet 

av arbetet, dvs hur verkligheten uppfattas, hur vi kan få kunskap om världen och på vilket sätt 

vi ska gå tillväga för att få denna kunskap (Fejes & Thornberg, 2015). 

För att kunna förstå elevers livsvärldar krävs att vi gör en kvalitativ undersökning (Hartman, 

2008). En kvalitativ studie “ger möjlighet till upptäckande” (Wibeck, 2010, s. 149) och för att 

uppnå detta har vi i vårt fall valt att låta oss inspireras av den fenomenografiska metoden. 

Studien är induktiv eftersom vi gör generaliseringar utifrån elevgruppers uttalanden (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Fenomenografisk metod 

Vår undersökning är fenomenografiskt inspirerad då vi vill ”beskriva människors sätt att 

förstå fenomen i sin omvärld” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162) och förstå det mänskliga 

lärandet. Vi vill undersöka de olika uppfattningar som kan finnas om ett undersökningsobjekt, 

vilket ger det så kallade utfallsrummet (Dahlgren & Johansson, 2015). Utfallsrummet i vår 

studie kan finnas inom en elevgrupp men också det mellan olika elevgrupper.  

Marton (1981) skriver om first- och second-order perspective och anser att både fenomen i 

sig behöver studeras, men även att uppfattningar om fenomenet kan ge oss viktig information. 

Via uppfattningar om ett fenomen lär vi oss inte bara om detta, utan också om hur vi relaterar 

till ett fenomen både beroende på kulturell påverkan och individuell utveckling. Att få reda på 

spridningen av uppfattningar är av värde för undervisningen, och det är troligt att vi alltid 

hittar en spridning i uppfattningar av ett lärandeobjekt mellan elever.  

Ytterligare stöd för att välja fenomenografin som metod för vår undersökning hittar vi hos 

Kroksmark (2007). Han argumenterar för att fenomenografin kan vara en bra metod för att, 

via elevernas uppfattning om ett lärandeobjekt, undersöka didaktiska frågor och utveckla nya 

undervisningsmetoder. 

Fokusgruppsintervjuer 

Wilkinson (1998) hävdar att fokusgruppsintervjuer är mycket lämpade vid studier som 

behandlar uppfattningar hos informanter. Metoden syftar till att få en miniatyr av ett tänkande 

samhälle där grupper av individer gemensamt kommer fram till olika uppfattningar av ett 

fenomen (Wibeck, 2010). Fokusgruppsintervjuer har visat sig vara effektiva när det gäller att 

intervjua ungdomar, dels för att informanterna då är fler till antalet än de som intervjuar och 
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därför blir mer avslappnade (Wibeck, 2010) och dels för att gruppsamtalet och diskussionen 

är en naturlig del av ungdomars sätt att vara och att de har därför väl utvecklade rutiner för att 

samtala med varandra (Macnaghten & Myers, 2011). Fokusgrupper kan också vara ett 

“ekonomiskt” val då dessa ger bredd, jämfört med individuella intervjuer (Wibeck, 2010; 

Wilkinson, 1998). I en individuell intervju går det att få djupare information (Macnaghten & 

Myers, 2011), men med tanke på omfånget och tidsramen för vår studie, var vi mer 

intresserade av att få fatt i så många stämmor som möjligt. Det är också viktigt att ta i 

beaktande att informanterna i en gruppintervju gemensamt resonerar sig fram till svar och att 

data därför ska analyseras på gruppnivå. Fokus ligger på hur deltagarna gemensamt ser på ett 

fenomen (Wibeck, 2010). 

För att få till en ärlig konversation, där man ibland är överens, men också vågar uttrycka en 

avvikande åsikt, är det bra om deltagarna inte är helt okända för varandra (Macnaghten & 

Myers, 2011). Man kan också med fördel använda sig av homogena grupper (Wibeck, 2010). 

Framförallt blev detta tydligt i gruppen med elever med läs- och skrivsvårigheter, där vi 

uppfattade att eleverna verkligen vågade prata om sina svårigheter. Detta kanske hade varit 

svårt i blandad grupp. 

Studiens deltagare/urval 

Urvalet till studien var ett så kallat bekvämlighetsurval, eftersom den tidsram som anges för 

examensarbetet är ganska snäv, men också ett strategiskt urval eftersom vi valde ut våra 

intervjupersoner “i enlighet med projektets mål” (Wibeck, 2010, s. 66). Vi valde ut elever på 

en skola som vi har kontakt med, i samråd med lärare och speciallärare. Eleverna tillfrågades 

med hjälp av undervisande lärare. 

Deltagarna i studien är 19 elever, 5 pojkar och 14 flickor på en större kommunal 

gymnasieskola i Stockholmsområdet. Eleverna går i årskurs 1 på ekonomiprogrammet, 

samhällsvetenskapsprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet. Den valda skolan har höga 

intagningspoäng och studiemotiverade elever, men i de flesta klasser finns elever med 

andraspråksbakgrund, läs- och skrivsvårigheter och/eller neuropsykiatriska diagnoser. 

Ungefär 10 procent av skolans elever får någon form av extra anpassning i undervisning och 

provsituationer.  

Grupperna var olika i sin sammansättning, men kan ändå anses relativt homogena, då det fria 

skolvalet i Stockholm idag har gjort att elever med likartade förutsättningar samlas på olika 

skolor. Den mest heterogena gruppen var den med elever som läser svenska som andraspråk, 

där förkunskaperna i svenska skilde sig åt mellan deltagarna, vilket fick följder för 

talutrymmet.  

Genomförande  

Vi genomförde fyra fokusgruppsintervjuer med en grupp elever utan vare sig läs- och 

skrivproblematik eller andraspråksbakgrund, två grupper med elever med någon 



17 

 

dokumenterad läs- och skrivproblematik och en grupp elever som alla läser svenska som 

andraspråk. Dessa grupper kommer i resultatdel och diskussion att kallas SVE-gruppen (läser 

“vanlig” svenska), LS-gruppen (läs- och skrivproblematik) och SVA-gruppen (läser svenska 

som andraspråk). Intervjuerna inleddes med att en av oss läste en artikel
4 
framtagen i samråd 

med lärare i samhällskunskap på det gymnasium där undersökningen gjordes. Detta kallas 

projektion (Dahlgren & Johansson, 2015) och syftar till “bädda in” frågan i ett konkret 

exempel för att få mer autentiska svar från informanterna. Artikeln är en text som anses vara 

representativ för lektionsmaterial i kursen Samhällskunskap 1b. Eleverna ombads markera ord 

de aldrig sett eller hört förut, eller ord de hört eller sett men inte vet säkert vad de betyder. 

Detta baserat på en klassificering som gjorts av Dale (1965, refererad i Phythian-Sence & 

Wagner, 2007) som de två första stegen i utvecklandet av ordförråd. 

Eleverna fick sitta med ryggen mot varandra under det att de markerade ord för att inte 

påverkas av varandra. Därefter genomfördes intervjuerna runt ett bord med 

inspelningsapparatur i mitten. Intervjuerna pågick mellan 15 och 30 minuter och genomfördes 

inte i samma lokal utan fick styras av lokaltillgång på skolan vid de olika tillfällena. 

Fokusgruppsintervjun med LS-gruppen delades upp på två tillfällen på grund av praktiska 

omständigheter men kommer i resultatdelen att behandlas som en grupp. Fyra elever 

intervjuades vid ett tillfälle och två vid ett annat. Vi valde att göra så eftersom vi ändå ville 

höra de två elever som fick förhinder vid det första tillfället. Intervjusituationen blev inte som 

vi hade tänkt, men på ett sätt bidrog detta till att underbygga studiens både validitet och 

reliabilitet. Det visade sig att eleverna i den senare intervjun var mycket samstämmiga med de 

i den tidigare, utan att deltagarna hade haft någon kontakt eller vetskap om varandra, och detta 

tolkar vi som att det stärker vårt resultat. 

Vi turades om att intervjua, men följde samma intervjuguide
5. Intervjuerna var 

halvstrukturerade vilket ledde till att de delvis fick lite olika innehåll, men vi var noga med att 

alltid återkomma till frågorna i guiden, även om vi också följde upp intressanta trådar i 

informanternas svar. Intervjuaren kan få en mindre styrande roll i en fokusgruppsintervju, 

men vi var dock tvungna att styra intervjuerna ganska mycket, både för att hålla fokus på de 

frågor vi ville ha svar på, och för att se till att alla fick komma till tals. Wibeck (2010) påpekar 

att det finns en risk att “moderatorns … föreställningar och förförståelse fortplantas till 

gruppmedlemmarna” (s. 57), men att det samtidigt kan krävas för att intervjun ska vara 

fokuserad på ämnet. Intervjuaren behöver introducera ämnen som kanske annars inte kommer 

fram i intervjun. Vi fick flera gånger hjälpa till att fördela talutrymmet genom att ställa frågor 

som: Vad säger ni andra? Håller ni andra med om det?  

 

                                                      
4
 Tottmar, Mia (2015). Stockholm blir en alltmer delad stad. Dagens nyheter, 2015-09-21. BILAGA 1. 

5
 Se BILAGA 2 
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Analys av data 

Transkriptionen är ordagrann, men utan att alla stakningar och hummanden finns med. Dock 

är den inte helt omgjord till skriftspråksnorm. Vi har fokuserat på det som sagts i intervjun, då 

det inte fanns något intresse av att analysera själva kommunikationen. Syftet var att göra en 

tematisk innehållsanalys. 

Det är en och samma person som transkriberat intervjuerna, eftersom det visade sig vara svårt 

att “göra likadant” när det gällde detaljer i intervjuerna. Vi valde att följa Dahlgren och 

Johanssons (2015) beskrivning av tillvägagångssättet i en fenomenografisk analys. Som första 

steg bekantade vi oss med materialet genom att läsa igenom flera gånger, göra anteckningar 

och färgmarkeringar i texten för att se vilka svar vi fått på våra frågeställningar. Efter detta 

letade vi efter likheter och skillnader, först inom varje intervju, och sedan mellan grupperna. 

Gruppernas olika svar på frågeställningarna sammanställdes i ett nytt dokument och 

färgmarkerades utifrån SVE-, LS- och SVA-grupp. Dessa svar klipptes sedan ut och 

grupperades för att vi skulle kunna artikulera, avgränsa och namnge olika kategorier.  

Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

För att säkerställa att inget skulle gå fel under processen har vi vidtagit ett antal åtgärder. Vi 

använde dubbla inspelningsapparater för att ingen information skulle gå förlorad av på grund 

av tekniska problem. De texter som eleverna markerat i har varit inlåsta under studiens gång. 

Vi har gjort anteckningar i loggbok efter varje intervju och vi genomförde två provintervjuer 

innan studien för att finslipa instruktioner och intervjuguide. Det visade sig också att 

fokusgruppernas svar i stort överensstämde med provintervjuernas. Syfte och frågeställningar 

var noggrant genomgångna med handledare och andra studenter innan vi satte igång. 

Transkriptionen skedde tätt inpå intervjuerna av en och samma person, men de första 

genomläsningarna och analyserna gjorde vi åtskilda från varandra. Detta kallar Wibeck 

(2010) interkodar-reliabilitet.  

Intervjuerna skedde på elevernas “hemmaplan”, i lokaler där de vanligtvis håller till. Det är 

inte samma person som intervjuade. Medan den ene intervjuade var den andra bisittare som 

antecknade och kunde komplettera med frågor, eller följa upp trådar, som intervjuaren 

eventuellt missat. Att det inte var en och samma person som intervjuade alla grupperna, 

berodde på att en av intervjuarna var mer bekant med några av eleverna och i dessa fall ville 

undvika eventuell bias. 

Talutrymmet blev inte jämnt fördelat i våra intervjuer och detta får givetvis konsekvenser. Det 

kan vara en fara för trovärdigheten om inte alla vågade säga sin åsikt. Det finns också en risk 

med att eleverna svarade det de trodde att vi förväntade oss. Dock styrdes intervjuerna hela 

tiden tillbaka till kärnfrågan om svåra ord, vilket gjorde att informanterna gavs flera tillfällen 

att svara “ärligt”. Gymnasieelever är också vana vid att ha åsikter om undervisningsinnehåll 

och hur lärare gör i klassrummet. Ytterligare ett faktum som stärker både reliabilitet och 

validitet var “misslyckandet” med att intervjua LS-gruppen vid ett enda tillfälle. Det visade 
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sig att den andra gruppen elever gav väldigt likartade svar som den första, vilket tyder på att 

denna grupp gav ett samstämmigt svar, trots att eleverna intervjuades vid två olika tillfällen. 

Fokusgruppsundersökningars/fenomenografiska/kvalitativa studiers syfte är aldrig att dra 

statistiskt underbyggda och generaliserbara slutsatser. Syftet är istället att ge en fördjupad bild 

av ett undersökt innehåll. Däremot kan studien tänkas visa på god trovärdighet, eftersom vi 

kunde koppla mycket av informanternas svar till tidigare forskning. Det tolkar vi som att vi 

har kommit närmare sanningen, validiteten i det eleverna uttrycker (Kvale, 1997).  

Forskningsetiska aspekter 

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning
6
 och med tillstånd av rektorerna på den aktuella skolan. 

Missivbrev
7
 har delats ut till alla informanter där vi följt: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. I missivbrevet informerade vi 

om studien syfte, att de som 15-16-åringar själva får välja om de vill medverka, men att 

brevet skickas hem till föräldrar eftersom samtliga elever var under 18 år. Vi beskrev också 

hur materialet i studien kommer att förstöras efter studiens avslutande och att de inte kommer 

att kunna identifieras i uppsatsen. Eleverna förstod också att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande. Det var inga problem att få elever att delta, utan de verkade tycka att det var 

spännande och de kände sig lite stolta över att få höras. Vi uppfattade det som att de förstod 

att studien kunde ge värdefull information till lärare och i förlängningen gynna dem själva 

eller andra elever.  

I urvalet av elever gjorde vi några etiska ställningstaganden och mycket noggranna 

överväganden. Att välja ut elever som inte hade svenska som modersmål, utan att för den 

skull peka ut elever som ”invandrare”, ledde till att vi valde en hel undervisningsgrupp i 

svenska som andraspråk. Vi upplevde då urvalet som mindre känsligt. Dock var 

könsfördelningen ojämn i den gruppen, då endast en elev var kille. När det gällde LS-gruppen 

upplevde vi också urvalet som ganska känsligt och vi tillfrågade därför elever som vi hade 

kännedom om och som vi antog hade accepterat sina läs- och skrivsvårigheter. Vi resonerade 

enskilt med dessa elever innan intervjuerna om hur de skulle känna inför att prata om sin 

dyslexi i en grupp med andra dyslektiker, och de menade samtliga att de inte hade några 

svårigheter med det. SVE-gruppen valdes ut genom frivillighet i en klass. Vi såg till att det 

fanns både tjejer och killar även i den gruppen. Dock ställer vi oss frågan om vi på detta sätt 

fick en bredd i elevurvalet och hur det kan ha påverkat vårt resultat. Det är möjligt att 

eleverna anmälde sig frivilligt för att göra oss till lags eller för att imponera på 

klasskamraterna. 

Några resultat eller slutsatser baserade på elevernas kön har inte kunnat skönjas, kanske 

beroende på att könsfördelningen varit ganska ojämn i studien. Inte heller när det gäller 

                                                      
6
 http://codex.vr.se/manniska1.shtml 

7
 Se BILAGA 3 
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talutrymmet går det att se några generella tendenser. Skillnaderna verkar vara individuella 

eller beroende på faktorerna andraspråksbakgrund eller läs- och skrivsvårigheter.  
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Resultat 

Vi redovisar resultatet av vår studie genom att besvara frågeställningarna i tur och ordning. 

För att göra redovisningen översiktlig har vi fetmarkerat de kategorier som vi funnit i 

analysarbetet. I citaten har vi också fetmarkerat när det är någon av oss intervjuare som pratar. 

I övrigt har vi inte valt att markera vilken elev i gruppen det är som säger vad, utan vi har valt 

att se gruppen som en helhet. 

Vilka ord upplever elever som svåra i skolans 

texter? 

Högläsning av artikeln och eleverna markerar svåra ord 

Majoriteten av de som eleverna markerade var ämnesspecifika begrepp såsom 

gentrifieringsprocess, segregation, hyressektor, etnicitet, polarisering och urbanforskning. 

Eleverna markerar också ämnesneutrala ord, såsom: föga, kontext och disponibel.
8
  

Det totala antalet ord i artikeln var 656 och LS-gruppen och SVE-gruppen markerade kring 9 

ord i snitt. Vi såg att eleverna i SVE-gruppen var ganska jämna i sitt antal markerade ord, 

medan antalet skiljer i LS-gruppen, mellan 4 och 20 ord. I SVA-gruppen markerade eleverna 

mellan 1 och 5 ord.  

Det var inte vår intention att dra slutsatser om vilka ord som eleverna egentligen inte förstod i 

texten, eftersom detta inte kontrollerades med test eller enskilda intervjuer. Artikeln fick 

utgöra en bra utgångspunkt för fokusgruppsintervjun för att eleverna skulle kunna ge exempel 

på svåra ord. Vi gör inga tolkningar här utifrån antalet ord som eleverna markerade som svåra 

utan återkommer till detta i diskussionen om vilken betydelse antalet okända ord i en text kan 

få och om hur lärare ska få reda på vilka ord som eleverna upplever som svåra. 

Eleverna resonerar kring vilka ord som är svåra 

I intervjuerna framkom i samtliga grupper att ämnesspecifika begrepp i 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen är de ord eleverna anser vara de 

svåraste orden i skolans texter: 

- Framförallt i samhällskunskap är det ganska mycket svåra ord. 
- Det är ganska mycket begrepp och så ... det är … ähh ... det kan man ju söka upp och sånt men det är svårt 
om man hela tiden ba ska söka upp för att man inte vet vad det betyder. 
- Eller i natur. 
- Mmm för där är det ganska mycket nya begrepp. 
(LS) 
 
- Nu läser jag samhällskunskap och där brukar vi även läsa historia och sånt och då har man begrepp som 
kanske kommer från grekiskan eller latinet ähh ... ord som man nu förstår asså fast man inte kunnat förstå 
om ingen talade om det för en. Vissa ord när man hör dom så förstår man exakt vad dom betyder fast andra 
kanske man behöver en förklaring. 

                                                      
8
 Se BILAGA 4 
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- Jag tycker nog att samhälle är … och naturkunskapsämnena, det är dom som är svårast. Alltså när det 
gäller ord. 
(SVA) 
 

Ord som de inte är vana vid, det vill säga: äldre och lågfrekventa ord var också något som 

alla grupper nämnde som svårt. Alla tre grupperna resonerade också kring skillnader mellan 

läromedelstext och artiklar från nätet och nämnde att språket i dessa artiklar inte är 

anpassade till gymnasieelever: 

- Där så där om x eller y ingår, tycker jag är svårt. 
- Typ mindervärdighetskomplex, där ingår det väldigt mycket och x. 
(SVE) 

 
- Om man kollar på högskoleprovet när det gäller orden ... det är ord som man aldrig aldrig använder och 
därför är viktigt att man lär sig det hära, annars blir det jättesvårt. 
(SVA) 
 
- Men gamla ord kan också va svåra ord. 
- Mm. 
- Tex. det där ordet föga. 
- Mm. 
- Jag förstod vad dom menade i sammanhanget men alltså jag skulle aldrig använda föga själv så det blir 
ändå ett svårt ord. 
(LS) 

 

- Asså det är mycket artiklar och sånt iallafall, från internet och sånt, som vi får läsa och diskutera, och så, 
och då kan det innehålla massa svåra ord för det är privatpersoner som skriver. 
- Mm. 
- Eller professorer. 
(LS) 
 
- Läroböckerna är så väldigt mycket lättare än artiklar, det är väldigt sällan det är sådär svåra ord ... om det 
väl är ett nytt ord vet läroböckerna det och förklarar ofta. 
- Mm. 
- Så det är inte så mycket problem med dom böckerna. 
- Varför är det så tror du, alltså har du någon tanke kring varför det kan vara på det viset? 
- Asså, alla artiklar vi läser, då är det verkligen så dära, experter som ska nå ut till alla men läroböckerna är 
ändå för oss liksom, och dom har ju koll på att vi ska lära oss, till lite yngre och så. 
- Mm. 
(SVE) 

 
- Om man får ett ord som som kanske inte är riktat till våran ålder asså åldersgrupp, då brukar det vara 
svårare. 

 (SVA) 

 

LS-gruppen nämnde att avkodningsproblem kan få betydelse för vilka ord som upplevs som 

svåra. Detta nämnde även eleverna i SVE-gruppen: 

- Ja, eller som är svårt att läsa, tycker jag. Det blir att man hakar upp sig på typ. 
- Ett långt ord, svårt. 
- Ja, när det blir så här typ flera delar i ett ord, nämen sådär ... när man läser det så börjar man hacka ... och 
sådär då delas det upp i olika delar sådära. 
- Mmm. Eller ord som liknar andra ord så att det är lätt att förväxla. 
- Ja, själva ordet är inte svårt men det blir en problematik för man kan inte urskilja asså med det andra. 
(LS) 

 
- Asså, jag tänker mest på ord som jag har svårt att läsa, för dom orden gör att jag ... asså när jag inte kan 
läsa det, när jag inte hör det så förstår jag inte vad det betyder. 
- Ja. 
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- För jag läser det ju fel, jag hör inte rätt.  
(LS) 

 
- Svåra ord är långa ord skulle jag vilja säga. 
- Svåra att läsa. 
- Jaa, när dom är långa. 
(LS) 

 

- Ju mer stavelser ett ord har desto svårare blir det kanske att uttala det eller att komma ihåg det, hur det 
stavas och så. 
(SVE) 
 
 

På frågan om vilka ord elever upplever som svåra i skolans texter kunde vi inte se några stora 

skillnader mellan elevgruppernas svar. De var ganska överens om att det är lågfrekventa ord 

och ämnesspecifika begrepp i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen som 

orsakar dem störst svårigheter. Ord som de inte var vana vid upplevdes som svårare. 

Eleverna kunde också uppleva en skillnad mellan åldersanpassade lärobokstexter och artiklar 

som inte är anpassade till gymnasieelever och som lärare hittar på internet och i tidningar. 

LS-eleverna skilde sig från övriga grupper, med visst medhåll från SVE-eleverna, då de 

nämnde att ord kan vara svåra på grund av avkodningsproblem. Dessa ord är långa eller kan 

vara sådana som är lätta att förväxla.  

Vad säger elever att de har för strategier när de 

möter svåra ord i skolans texter?  
 

Elevernas inställning till arbetet med ordförståelse 

SVE- och LS-grupperna uttryckte att de i många fall undviker att ta reda på vad ord betyder. 

De använder undvikandestrategier:  

- Jag hade kanske fått en bättre förståelse om jag hade kollat på den (hänvisar till begreppslista) liksom ... 
men jag vet inte. 
- Mmm. 
- Det handlar kanske om att det är omständligt att kolla. 
- Jaa. 
- Aaa ... (skratt) … ja man ba’ orkaa ... (fniss) 
(LS) 
 
- Hur gör ni på lektionen när ni möter dom här svåra orden? 
- Jag brukar bara ignorera typ. 
- (fnissar) 
- Jag känner mig osäker i spanska eller asså i engelska för då brukar man ganska ofta ignorera ord och då 
blir det nästan samma i svenskan tycker jag.  Sådär svåra ord. 
- Mm. 
- Jag brukar bara ignorera. 
(SVE) 

 
- Jag brukar skii ... asså jag brukar … asså jag brukar läsa dom där orden men jag brukar inte ta in vad dom 
betyder... Ähh ... så där liksom … det går inte ... jag brukar va lite lat så jag struntar i det liksom. 
- Du går vidare? 
- Jaa. Och hoppas att det inte är nödvändigt. 
(LS) 
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En elevstrategi att plocka bort ett svårt ord ur meningen. Ett exempel på detta var när en elev i 

vår undersökning tog bort det svåra ordet “föga” ur meningen: “Stockholm tar en föga 

hedrande femteplats” och därmed ändrade meningens betydelse till det motsatta.  

- Jag skrev föga. 
- Jaha, det gjorde jag med. 
- Inte så eller vad ska man säga. En inte så hedrande femte plats. 
- Jaha. För nu läste jag ... den här meningen läste jag som en hedrande femte plats för jag fattade inte vad 
ordet betydde. 
(LS) 

 

Alla tre grupperna uttryckte olika funderingar kring hur man borde göra för att utveckla sitt 

ordförråd. Eleverna beskriver att det hjälper att prata med olika ”folk” som har annorlunda 

ordförråd, att vara social och att använda språket. SVE- och LS-grupperna nämnde också 

läsningen som en källa till att berika sitt ordförråd, men verkade inte använda denna strategi. 

Framförallt LS-gruppen menade att de har fått höra att man utvecklar ordförrådet genom 

läsning, men att läsningen samtidigt upplevdes som deras svagaste punkt: 

- Jag tror … att bara snacka med folk som har bättre ordförråd än en själv liksom som har annorlunda 
ordförråd, att bara va social och prata med mycket folk och så, i olika åldrar, kulturer och allt möjligt. 
Och sen fråga om vad orden betyder om man inte förstår eller bara kolla upp det liksom efteråt. 
(SVE) 
 
- Nej, men typ såhär att om du pratar med nån vuxen typ farmor och farfar eller mamma o pappa eller nån 
och dom nämner något svårt ord, då kan man ju fråga typ såhär vad betyder det. 
(SVE) 
 
- Asså, jag tycker att det är jätteviktigt med ett sådär stort ordförråd och så tror jag att man får det, asså, man 
får det på olika sätt. Asså liksom jag skulle även om jag läste 411 böcker så tror jag inte att jag skulle ha ett 
bättre ordförråd. För jag liksom kommer inte ens ihåg vad det va jag läste för jag tycker det är så svårt att 
läsa. Men om nån istället läste böckerna för mig då hade jag fått ett bättre ordförråd. 
(LS) 

 
- Man ska läsa mer …  
- (fniss) 
- Nu blev det dålig stämning här inne ... 
(LS) 

 
- Asså, jag tror att läsa mycket har jag iallafall hört för jag läser inte så mycket och då har jag hört att jag 
måste läsa. 
- (skratt) 
- Men jag har alltid fått sådär att jag ska läsa mycket för att utveckla mitt ordförråd så jag tror att det är ett 
bra sätt att få in. 
(SVE) 

Konkreta strategier vid mötet med svåra ord 

Att söka upp ords betydelser på internet, att man googlar, verkade vara självklart och den 

vanligaste strategin för alla grupper. 

- Hur gör ni på lektionen när ni möter dom här svåra orden? 
- Ja, asså om det nämns flera gånger så kan jag ju googla ordet eller försöka hitta vad det betyder … för att 
... synonymer.se 
(SVE) 
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- Jag försöker typ förstå sammanhanget och om det känns som ett läge där man kan fråga eller liksom googla. 
(SVE) 

 
- Söka upp det på Google, på NE, typ. 

 (LS) 
 

Alla grupper nämnde också att man frågar någon, läraren eller en kompis. SVE- och LS-

grupperna frågade också sina föräldrar, medan SVA-eleverna inte nämnde sina föräldrar. 

Detta kan möjligen förklaras med att eleverna i detta fall sannolikt är bättre på svenska än sina 

föräldrar. 

- Då går man till läraren och frågar. 
(SVA) 

 
- Får ni någon hjälp av lärarna … eller? 
- Det beror ju på vilken lärare man har. 
- Asså, jag brukar inte fråga lärarna. 
- Om man frågar i (ämne) så säger X att man alltid ska söka upp det. X brukar inte hjälpa så särskilt mycket. 
- Okej. 
- Neej, jag brukar få ordet förklarat för mig om jag inte förstår det. 
(LS) 

 

- Om det bara är ett ord och det inte förstör så mycket av hela texten då spelar det ingen roll. Men om det är 
nånting som liksom håller upp hela texten, att man inte förstår nånting på grund av det där ordet då kollar 
man ju upp det. 
- Precis ... 
- Så frågar jag mamma och pappa. 
- Mm. 
- Exakt. 
(SVE) 
 
- Är det samma, du sade det där om hemma. Har ni någon annan, gör ni olika ... hemma eller här i 
skolan eller? 
- Man brukar bara fråga nån. Förälder liksom. I skolan brukar jag ofta söka upp faktiskt - fråga. 
(LS) 

 

Alla grupper beskrev att man använder kontexten som en strategi, även om SVA-gruppen 

pratade mindre om detta. Eleverna resonerade även kring när det inte fungerar att använda sig 

av kontexten: 

- Samhällskunskaps ... begrepp det är väl lite sådär kringliggande i hur man kanske kan gissa sig till. Begrepp 
inom natur tycker jag är ganska svårt att gissa sig till. 
(LS) 
 
- Man försöker bara förstå typ sammanhanget. Det är väldigt sällan som man googlar och så faktiskt. 
(SVE) 

 
- Men liksom om det är en mening på fem ord om man inte förstår … om det liksom är en text och så är det 
en massa meningar och så förstår man inte två ord. 
- Mm. 
- Då så brukar man kunna fatta. 
- Mm. 
- Men om det är, om det är en mening och man förstår, man förstår liksom tio procent av vad som står. 
- Mm. 
- Då kan man inte räkna ut vad resten betyder. 
(LS) 
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LS- och SVA-grupperna sade sig ha fler alternativa strategier än SVE-gruppen. SVA-

gruppen var ensam om att göra gloslistor, alltså att ha främmandespråk-strategier för att lära 

sig svåra ord. Denna grupp var också ensam om att använda sig av flerspråkighet för att 

förstå. Man använde sig av sitt modersmål, men även andra språk man kan, framförallt 

engelskan. Beroende på hur länge eleverna varit i Sverige och i vilken utsträckning man kan 

använda sig av sitt modersmål som skolspråk, användes detta som ett stöd för att förstå svåra 

ord:  

- Det gjorde jag på NO texten och och så liksom lyssnade jag på programmet (syftar på talsyntes-program) 
som jag har fått av X, när man lyssnar och då lyssnar jag igenom texten. Det gjorde jag när vi skulle 
sammanfatta en artikel på engelskan också men om jag det här ähh ... om jag inte skulle hitta en text då 
skulle jag ta hem den och be mamma läsa … och skulle jag jag kanske spela in henne för att kunna lyssna 
flera gånger. 
(LS) 
 
- Det beror på vilken situation man är i. Om man sitter i klassrummet då kan man fråga sin bänkkompis men 
om är tex. hemma, typ man kanske är lite stressad och osv. man kanske inte har så mycket tid och så, då 
kanske man hellre kollar på en video inför provet, som berättar om helheten. Än om att fråga om ord, om 
vad ord betyder. 
(SVA) 

 
- Så då behöver man inte kolla i en tex. tjock ordbok för att få fram vad ett ord betyder så ofta kan man 
använda sig av Google och sen om det är inför ett prov och man inte förstår då går det alltid att söka upp det 
på Youtube och då finns det en person som förklarar helheten. 
(SVA) 

 

- Använder ni ert eget modersmål eller använder ni synonymer på svenska, eller hur gör ni? 
- Jag själv använder asså av modersmål för det är lättare för mig att förstå det på mitt språk än på svenska. 
(SVA) 
 
- Jag brukar använda engelska ord men det beror på hur mycket man använder engelska i vardagen tex. 
sociala medier och engelska serier, filmer, då kommer engelska, då förökar ordförrådet i engelska och gör 
det lättare. Ibland så kan man koppla ord mycket lättare till engelska. Alltså när det gäller svenska för många 
ord liknar varandra så därför kan man dra kopplingar. 
(SVA) 

 
- Asså, den som hjälper mig att lära nya ord är att när dom är i alfabetisk ordning och översätta dom i mitt 
språk. 
- Okej, Hur menar du då med alfabetisk ordning? 
- Aah, tex. om det är några ord här från här jag skulle sätta upp dem i alfabetisk ordning från a till o. 
- Jaha. 
- Och sen översätta dom och sen jag kan dom sen ... jag vet inte vad ... (fnissar) men det funkar bättre så. 
(SVA) 
 

På frågan om vilka strategier elever har när de möter svåra ord i skolans texter var eleverna 

överens om att man googlar ett ords betydelse i första hand om man inte lyckats förstå 

betydelsen genom kontexten. De nämnde också att de frågar en kompis eller en lärare. En 

skillnad var att LS- och SVA-elever verkade ha fler alternativa strategier än SVE-eleverna. 

SVA-eleverna använde sig också av sin flerspråkighet dvs. språk de behärskar, men nämnde 

inte föräldrar som möjlig hjälp. Eleverna var medvetna om att de borde läsa för att utöka sitt 

ordförråd men framförallt LS-gruppen uttryckte att läsningen är ett hinder som måste 

överkommas. Att prata med olika personer kan ge större ordförråd men eleverna i SVE-

gruppen och LS-gruppen säger också att de har många undvikandestrategier för att inte ta reda 

på ordens betydelse. 
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Hur säger elever att lärare kan arbeta med 

ordförståelse i undervisningen? 

 

Eleverna om lärarnas inställning 

SVE- och LS-grupperna resonerade mycket kring ordförståelsen i undervisningen och 

lärarnas inställning till arbetet med ordförståelse. De menade att det kan vara är svårt för 

läraren att veta vilka ord som skapar problem för eleverna och vilka elever som behöver hjälp. 

LS-eleverna gav uttryck för att det nog bara är de som behöver ha extra hjälp i klassen 

eftersom de har läs- och skrivsvårigheter. Eleverna uttryckte att lärare arbetar med 

ordförståelse i undervisningen i olika stor utsträckning. Några sade att de inte får så mycket 

hjälp av lärare medan några uttryckte motsatsen: 

- Jag tycker att det är lärarens jobb att se till att alla förstår men det är ju samtidigt jättekonstigt om läraren 
skulle förklara, asså, mycket på varje text när det är fyra som inte förstår för då blir det ju, asså resten får ju 
bara lyssna.  
(LS) 
 
- Det kanske blir lite konstigt att säga att läraren ska gå igenom ... alla ord för det tar ju lektionstid och alla 
behöver inte det. 
- Mm. 
- Men det är samtidigt orättvist om dom som inte förstår inte förstår. Det är väldigt konstigt att ... jag förstår 
att lärarna tycker att det är svårt att veta hur dom ska göra. 
(LS) 
 
- Det är inte direkt som vi får orden förklarade alltid ... 
- Mm. 
- Liksom, det är bara att man läser dom och sen så ska man bara kunna det. 
- Försöka förstå det i ett sammanhang. 
- Jaa, precis. 
- Mm. 
(SVE) 
 
- Asså, oftast kan det ju vara ord som dom tror att vi förstår för att dom förstår, men oftast har man ju fått 
det genom livet förklarat eller att man har stött på det så då ökar man sitt ordförråd liksom men så … dom 
brukar oftast inte förklara så himla många ord … 
- Mm. 
- För dom känns det som om att det är väldigt lättförståelig text liksom. 
(SVE) 
 
- Jag brukar få ordet förklarat för mig om jag inte förstår det. 
- Mmm, för dig själv då liksom eller du frågar läraren ...? 
- Om jag frågar läraren så får jag den beskrivningen av den. 
(LS) 
 
- Dom brukar ha en genomgång på en del och alla ord inom den här delen. Det förklaras då, den bakas in i 
själva genomgången, så när vi kommer till en viss del där det här tex. när ett visst ord kommer, det är då 
läraren förklarar. Säger det här är det här då. Oftast ritar läraren då bilder så man kan se det framför sig och 
få bilder uppe i huvudet. När det gäller naturvetenskap då.   
(SVA) 
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Samtliga grupper pratade om vikten av lärares variation i undervisningen, både beträffande 

det egna språket, men också undervisningsmetoder. LS-gruppen ansåg att det är svårt att ha 

åsikter om hur lärares undervisning ska vara. Det ville gärna se att lärarna testar olika 

metoder:  

- Asså jag tror att det är lite svårt att säga vad man vill ha innan man liksom ... innan man har det. 
- Ja, precis. Det är svårt att dra ut från luften hur jag vill ha och inte ha. 
- Mmm. 
- För vi vet inte vad som funkar. 
- Neej. 
- Om man inte har testat det innan. 
(LS) 

 

Konkreta metoder för undervisning i ordförståelse 

Samtliga grupper förde ganska långa, motstridiga och även motsägelsefulla resonemang om 

när läraren ska förklara svåra ord. Tajmingen av när lärare väljer att förklara svåra ord 

verkade ha stor betydelse, och önskemålen var individuella. Samtliga grupper nämnde 

undervisningsstrategier för innan, parallellt med och efter läsning. Att få orden förklarade 

för sig innan kan ske genom att läraren gör en ordlista, ritar en bild eller på något sätt skapar 

förförståelse. Läraren gör då själv en bedömning av vilka ord som kan tänkas vara svåra för 

eleverna. Dock verkade det oklart om eleverna verkligen använder sig av den hjälp som 

lärarna ger dem. Exemplet visar också hur viktigt det är att lärarens förklaringar inte är 

svårare än att eleverna förstår: 

- Jag skulle tycka att det vore bra om de gjorde en ordlista sen skulle jag läsa en text typ och aaa ... men dom 
här orden är vanliga att folk inte vet typ och sen så skriver man bara lite förklaringar innan man börjar läsa 
och inte efter. 
- Okej. 
- För typ ibland kan det vara typ på samhälle ... jamen … har ni några ord som ni inte förstod ... då är det 
efter man har läst texten. 
- Mmm 
- Och då är tex ... texten fyra sidor lång … och då bara … 
- Mmm. 
- Då skulle man ha gjort det före istället. 
(LS) 
 

Något senare sade samma elever: 

- Om jag känner mig själv rätt skulle jag aldrig kollat på listan innan. 
- Inte jag heller. 
- Nej. 
(LS) 

 

Ett annat arbetssätt är att jobba med ordförståelsen parallellt med läsningen. Här nämnde 

eleverna mer interaktiva lösningar. Ett annat exempel på varför man ville få förklaringar 

parallellt med läsningen kommer från läromedlen: 

- Om vi fick en sån här text av (lärares namn) då så skulle jag, asså, förstå den så himla mycket bättre om 
han läste eller om han hade såhär, skrev ett ord och förklarade med lätta ord, då hade jag ju, då hade jag haft 
stor chans att jag hade förstått, men jag tycker samtidigt att, liksom det är inte som om han klistrade på dom 
förklaringar till dom svåraste orden i texten då hade inte dom andra, det hade inte varit jobbigt för dom, dom 
hade ju bara kunnat skita i att läsa. 
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- Mm. 
- Så man hade ju liksom kunnat klistra på, eller vad man skulle kunna säga, små förklaringar men då är det 
ju viktigt att förklaringen till dom orden inte blir lika svåra som ... orden. 
- Jaa. 
(LS) 
 
- I våra läroböcker så finns sådär typ stjärna i hörnet av ordet om det är sådär komplicerat så kan man slå 
upp det samtidigt men så det tror jag hade underlättat om man hade läst en artikel. 
- Mm. 
- Och så slipper man bli sådär avbruten sådär om man har kommit in i läsandet och behöver räcka upp 
handen och fråga. 
(SVE) 

 

Elever ur samtliga tre grupper uttryckte också att man hellre vill få ord förklarade efter 

läsningen eftersom man då slipper bli avbruten när man kommit in i läsningen, medan några 

hävdade att det finns en risk att man då bara går vidare utan slå upp några ord, vilket vi såg i 

ett exempel ovan. LS-eleverna ville gärna få frågan efter läsningen vilka ord de inte förstod: 

- Sen, sen när man har läst texten tycker jag för då har man fattat textens sammanhang och då har man ju 
ofta … man har ju oftast hakat upp sig på dom orden som man tycker är svårast. Men innan om man har 
dom först då måste man sitta och leta efter dom orden man inte förstår. 
- Mm. 
- Det är liksom lättare att få dom förklarade när man vet att dom här har inte jag förstått. 
(LS) 
 
- Dom brukar säga att vi ska sådär stryka under svåra ord så ska vi diskutera sen så ska vi säga dom […]    
 X gjorde det, men den där texten vi läste var svinsvår och då gjorde X det, men X förklaring till orden hade 
jag lika svårt att förstå som själva orden, för X förklarade med sina liksom svåra lärarord. 
- Mm. 
- Och det va ju lika för svårt som när jag skulle försöka med texten men jag tycker, jag tycker att det är skönt 
om läraren liksom går igenom, om man liksom får säga "ja men vilka ord förstod inte du".  
- Mm. 
- Men det känns som att dom bara gör det om bara läraren själv upplever att det är svårt. 
(LS) 
 

Framförallt LS- men även SVE-eleverna sade sig behöva höra ordet för att förstå det. För LS-

eleverna verkade lärarens högläsning avgörande för förståelsen, men även SVE-eleverna 

uttryckte att de gärna skulle vilja att lärare läste mer högt i klassrummet: 

- Asså det här skulle jag aldrig förstått om jag hade läst själv för det är så mycket ord som jag fastnar på och 
då tappar jag bort var jag är och så där. 
(LS) 
 
- Det bästa är ju faktiskt att läraren läser texten och så får vi texten framför oss. 
- Mm. 
- Det skulle underlätta otroligt mycket för oss. 
- Om man gjorde så här på alla texter då hade det varit mycket lättare att förstå. Om vi får en sån här text i 
skolan som vi bara kan förstå eller som vi ska förstå utan att läraren läser då tar jag hem den. 
(LS) 
 
- Man tar ju in mer om nån läser högt, man använder flera sinnen liksom. 
- Asså, jag läste ju samtidigt och då tyckte jag att det var ganska bra i fall man tappar bort sig och skulle 
stryka under att höra i bakgrunden. 
- Jaa, ibland om man har en dålig dag och sitter och läser själv då tänker man oftast på andra tankar och 
kommer in på andra spår och då får man gå tillbaka i texten och läsa om och det funkar ju inte alltid så himla 
bra. 
(SVE) 
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Både SVE- och SVA-eleverna pratade om att de vill kunna använda ordet i ett sammanhang 

och behövde veta hur olika ord förhåller sig till varandra. De nämnde också att lärare kan dela 

upp ordet, och beskriva hur man kan använda det i andra områden. Detta skulle göra att 

eleverna kom ihåg bättre: 

- Det svåra är att lära sig att använda det ... i en mening eller asså i en text. t.ex. gentrifieringsprocess … 
ähh, vart ska jag använda det här? 
- När ska du säga det - när ska du använda det... 
- Precis. 
- Mmm.  
- Det är liksom det, som får mig att komma ihåg ordet t.ex. ordet ähh … sträva ... det var ett typiskt ord som 
asså som låter väldigt väldigt gammalt fast man lärde sig i samhällskunskapen typ att politiker strävar efter 
si och så, ähh ... man hör ordet och man får det förklarat för sig men man lär sig också att använda det. Inte 
bara i politik utan men kanske i andra områden, så det gör att man bättre kommer ihåg det. 
(SVA) 

 

 

På frågan om hur eleverna säger att lärarna kan arbeta med ordförståelse i undervisningen 

kunde vi inte se några stora skillnader mellan grupperna. Eleverna kunde ge både bra och 

dåliga exempel på hur undervisningen i ordförståelse går till, allt från att eleverna förutsätts 

kunna ord till att läraren noggrant går igenom svåra ord och hjälper eleverna med 

ordförståelse. Eleverna uttryckte också att det måste vara svårt för lärare att veta hur det ska 

förhålla sig till elevers olika behov, men nämnde tajmingen som en viktig faktor. SVE- och 

LS-grupperna resonerade mycket mer om hur läraren borde göra än SVA-gruppen, men alla 

var överens om att undervisningen bör ha variation. Önskemålen om hur lärare kan arbeta 

verkade mer individuella än kopplat till våra valda grupper. Några ville ha orden förklarade 

innan, men det menade andra är mindre bra eftersom de då riskerar att inte lyssna. Några ville 

ha förklaringar parallellt med att de läser, medan detta kunde riskera att störa flytet i 

läsningen. En annan möjlighet vore att jobba med de svåra orden efter läsningen, men då 

fanns risken att eleverna skulle strunta i de krångliga orden och gå vidare med annat. Framför 

allt LS-gruppen pratade om att om läraren använder sig av högläsning skulle de ges möjlighet 

att fokusera på svåra ord medan de lyssnar, och de fick även medhåll av SVE-gruppen. SVE- 

och SVA-gruppen beskrev också hur man behöver lära sig att använda svåra ord, inte bara 

definiera dem.  

Andra resultat som kan spela roll för lärare och 

elevers arbete med svåra ord 

 

Ordförståelse ur ett sociokulturellt perspektiv 

Framförallt LS-gruppen gav uttryck för hur känslor och relationer kan spela roll när det 

gäller att fråga om ords betydelser eller be om hjälp i klassrummet. Både LS- och SVE-

grupperna ansåg att det är lättare att googla än att fråga läraren. SVA-eleverna nämnde 

däremot att man kan fråga sin bänkkompis i skolan. Dessa elever pratade om sig själva som 

resurs, dvs att man med hjälp av sitt modersmål kan stötta andra elever i klassen att förstå 

svåra ord. Samtliga grupper var överens om att man utvecklar sitt ordförråd genom att prata 
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med andra, men att det kan upplevdes som mycket svårt att fråga om ords betydelser direkt i 

situationen 

- Mm. Kan man fråga en kompis? 
- Jag kan fråga … fyra i min klass. 
- Okej. Så det är inte vem som helst? 
- Nej. 
- Neej, känner du samma? 
- Neej, jag skulle nog inte fråga framför hela klassen men jag skulle kunna fråga en, asså en person. 
- Mm. 
- Ähh, om jag tex. sitter bredvid och inte förstår någonting då skulle jag skulle jag kunna ha lättare för att 
fråga men inte framför hela klassen för det känns som om man stör. 
- Men du kan fråga den som sitter bredvid oavsett vem det är? 
- Mmmm, jaaa, asså övervägande del av klassen, ja, men kanske inte alla. Asså, dom där som man inte pratar 
med liksom ... alls … dom kan jag ju inte fråga om ett ord som jag inte förstår för att jag aldrig pratar med 
den här personen förut, men jag småpratar ju ofta med dom flesta som jag sitter bredvid såå … ja, dom men 
kanske inte alla. 
- Mm. 
- Så typ så där fem personer kanske. 
- Men sen så är det ofta så att liksom sådär att folk är inne i sin egen värld liksom att dom sitter och läser 
själva och då så liksom känns det lite konstigt att liksom så där ... peta ... fniss … "Öh, du, vet du vad det 
står här?" 
(LS) 
 
- Då frågade jag om X kunde läsa frågan för mig för att jag inte förstod vad det stod. 
- Mm. 

- Och då liksom tittade folk på mig bara … ”Kan du läsa frågan för mig?” 

- Mm. 
- Då tänkte folk att “läs den själv”. 
- Mm. 
- Och sen dess har jag inte frågat. 
(LS) 

 

- Nåt (exempel på modersmål) ord då fattar jag på en gång och kan förklara det. 
- Ja, får du hjälpa dom andra då?  
- Ja.  
(SVA) 
 
- Asså, jag känner att om jag har lärt mig nåt då ska jag kunna förklara det. Om jag inte kan förklara det då 
har jag inte lärt mig det. Det är det asså ... jag känner så … att när man ska lära sig nya ord då ska man 
försöka använda dom och kunna exempel att man kan berätta för nån person kanske om tex. nånting och så 
ska man förklara det hära. Då lär man sig. Det betyder att man lär av att själv förklara för någon. 
(SVA) 

 

- För det är ändå ganska viktigt att om man är med några kompisar och så säger dom nåt ord som man inte 
vet vad det är och sen så kanske man inte vill fråga för att man verkar dum, då kan man bara kolla upp det 
efteråt så vet man det nästa gång. 
(SVE) 
 

Sammanfattningsvis menar eleverna att känslor och relationer med kompisarna i klassen 

påverkar arbetet med ordförståelse. Framförallt LS-gruppen, men även SVE-gruppen 

uttryckte att man inte alltid vågar fråga för att inte framstå som ”dum”. Man använde sig 

hellre av internet för att slå upp ords betydelser. Här såg vi dock en skillnad mellan de 

svenskspråkiga grupperna och SVA-eleverna som pratade både om att de själva kan hjälpa 

andra att ta reda på ords betydelser. Via sitt modersmål eller andra språk kan de hjälpa sina 

klasskamrater, och de menar att de själva lär sig av att hjälpa andra. 



32 

 

Styrdokumentens inverkan 

SVA-gruppen beskrev på vilket sätt ordförrådet har betydelse för betygen: 

- Och sedan är det så här exempel i samhälle eller natur osv. och svenska ofta och de flesta ämnena att då 
ska man kunna ett visst antal ord för att kunna uppnå ett visst betyg, man ska kunna ta in dom här orden som 
asså angår det hära ämnet. Då ska man ju kunna skriva kring det och få in det för att få ett högre betyg.  
(SVA) 
 
- Så enligt dig så är det viktigt att lära sig dom här svåra orden? 
- Ja för att alltså det är kriterierna och då ska man kunna använda sig av dom här själva orden, av dom här 
orden som angår. det här ämnet det ingår i det här ämnet, så då ska man kunna använda dom för att kunna 
uppnå betyg. 
- Håller ni andra med om det? Är det viktigt att lära sig svåra ord? Eller är det viktigt att ha ett rikt 
ordförråd? 
- Jaa, definitivt … Man ska visa på förståelse för att nå ett högre betyg. 
(SVA) 
 

Sammanfattningsvis säger eleverna att begrepp är viktiga i flera ämnen, och att man i ämnet 

svenska och svenska som andra språk bör kunna variera sitt språk. SVA-eleverna säger att 

ordförrådet har betydelse för betygen. När det gäller SVE- och LS-grupperna framkom det 

inte lika tydligt att ordförrådet kopplades till betyg. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En av våra frågeställningar gällde elevers uppfattningar om vilka ord som är svåra. Vi valde 

som “projektion” (Dahlgren & Johansson, 2015) att låta elever först markera svåra ord i en 

text. Detta val kan vi se både som både positivt och negativt. Det visade sig omöjligt i det här 

arbetet att kontrollera vilka ord i artikeln som eleverna egentligen förstod och inte förstod. En 

elev som markerat få ord behövde ju egentligen inte förstå fler ord än någon annan elev, utan 

kan ha undvikit att markera ord för att verka “duktig”. Eleven kan också ha haft problem med 

att urskilja vilka ord som var svåra. Eleverna kan också ha utgått från föreställningar om att 

“det här är nog ett ord jag borde kunna” och därför låtit bli att markera ord. Vi kan helt enkelt 

inte dra några slutsatser baserat på markeringarna eftersom dessa kan ha gjorts utifrån helt 

olika utgångspunkter. Orden fick istället utgöra exempel som vi sedan resonerade kring i 

intervjuerna och vi har i vårt resultat fokuserat på vad eleverna sade i fokusgrupps-

intervjuerna. Vi hade kunnat förstärka våra resultat genom triangulering. Artikeln där eleverna 

fick markera ord hade kunnat analyseras ytterligare så att slutsatser hade kunnat dras av 

denna. Ett test, eller en enkät hade kunnat utgöra en triangulering. Vi hade också genom 

enskilda intervjuer kunnat kontrollera vilka ord eleverna förstod och inte. 

Att artikeln lästes högt kan ha påverkat elevernas markeringar i texten, eftersom tempot i 

läsningen då bestämdes av någon annan. Det finns också en risk att eleverna inte fick 

möjlighet att stanna till, och framförallt SVA-eleverna kan ha haft svårt att hänga med och av 

den anledningen inte hann markera ord i texten. Samtidigt blev inte avkodningsförmågan 

avgörande och flera av de svenskspråkiga eleverna gav uttryck för att de hade markerat fler 

ord som svåra om de hade läst texten tyst för sig själva. 

Vi funderade i inledningsskedet om vi skulle kunna göra någon jämförelse mellan eleverna 

baserat på de staninevärden de fått på screeningtester som gjorts av skolan i början av läsåret 

(DLS, Ordförståelse II). Dessa resultat kontrollerades för att se om de skulle kunna vara en 

utgångspunkt för en frågeställning. Inga stora skillnader i resultat kunde ses mellan eleverna 

och vi kunde därför inte se att screeningresultaten var användbara i vår undersökning. 

Talutrymmet i grupperna blev bitvis snedfördelat, trots att vi försökte ställa frågor som “vad 

säger ni andra” och “håller ni andra med”. Framförallt i SVA-gruppen blev talutrymmet 

väldigt ojämnt och kanske kan det bero på att dessa elever inte hade så mycket gemensamt 

förutom att de läste svenska som andraspråk tillsammans. Språkligt befann de sig på olika 

nivåer och hade varit olika lång tid i Sverige. Eleverna hade olika modersmål och gick på 

olika program. Enligt Wibeck (2010) finns det en fara med att använda redan existerande 

grupper eftersom man får deras gruppdynamik på köpet, men det var i det här fallet ett 

praktiskt val.  

Det finns i fokusgruppsintervjuer en inbyggd problematik med att reliabilitet och validitet är 

begränsad, liksom bias-problematik hos både informanter och intervjuare (Wilkinson, 1998). 
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Vi kan inte vara säkra på att eleverna svarade sanningsenligt eller om de lät sig ryckas med av 

övriga deltagare. Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns en risk att generalisera utifrån en 

induktiv ansats, då eventuella slutledningar aldrig kan ses som fastställda för all framtid. Det 

finns också en urvalsbegränsning i en sådan här liten studie. Att alla elever gick på samma 

skola är en sådan, och för ett större utfallsrum hade man behövt intervjua elever på olika 

skolor och även på yrkesförberedande program. Dock upplevdes en teoretisk mättnad 

(Wibeck, 2010), även jämfört med våra provintervjuer, vilket kan tyda på att en utvidgad 

studie kanske inte hade gett ett annat resultat. Att vi tillfrågade elever på en skola som vi hade 

kontakt med ökade också våra chanser att få elever att ställa upp. Risken hade annars funnits 

att studien inte hade gått att genomföra.  

Det var ibland svårt att hålla sig till intervjuguiden. Vissa elevsvar var mycket intressanta och 

det blev en balansgång att följa upp dessa utan att hamna för långt bort från själva 

frågeställningarna. Det var svårt att släppa det som var intressant men som ändå inte hörde 

till. Det var också svårt att låta bli att ställa ledande frågor när vi upptäckte att fokusgruppen 

inte följde tidigare fokusgruppssvar. I transkriberingsarbetet blev det tydligt att formuleringar 

kan bli vaga även om man följer en intervjuguide. Kanske ville vi närma oss ungdomarnas 

ganska fragmentariska sätt att tala. En av oss transkriberade för att göra materialet mer 

enhetligt. Det finns en risk med detta då den som transkriberar kan missa detaljer. För att 

undvika det användes programmet Express Scribe, ett program där man kan reglera 

hastigheten på ljudfiler så att det blir lättare att transkribera.  

En annan möjlig metod hade kunnat vara aktionsforskning, då denna har som syfte att “ställa 

frågor till praktiken” och genom dessa utveckla och förändra den (Rönnerman, 2012). 

Däremot hade denna metod behövt fokuserat på lärare, då aktionsforskning handlar om den 

egna praktiken och verksamheten. Detta var inte aktuellt eftersom vår undersökning ville 

fokusera på elever. Däremot skulle undersökningsresultaten kunna utgöra en grund för 

aktionsforskning kring ordförståelse. 

Resultatdiskussion  

Denna studie hade som målsättning att belysa hur elever i våra valda grupper själva såg på 

ordförrådets betydelse och arbetet med ordförståelse i skolan. Flera forskare poängterar 

ordförrådets viktiga roll för läsförståelsen (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005; Snowling & 

Hulme, 2005; Stahl & Fairbanks, 1986, Saville-Troike, 1984; m.fl.) och ordförståelsen är 

därför något som borde få ta stor plats i arbetet med textläsning i skolan. Detta kommer att 

belysas i denna diskussionsdel. 

Svåra ord 

Våra intervjuade elever var överens om att det är ämnesspecifika begrepp och ord de inte är 

vana vid som de uppfattar som svåra. LS-eleverna nämnde dock även ord som är svåra att 

avkoda som problematiska. Det var svårt för oss att säkerställa att antalet ord som eleverna 

markerade som svåra i en text också var det ”sanna” antalet, och därför var det svårt för oss 

att säga något om elevernas faktiska kunskapsnivå, och om det fanns någon skillnad mellan 
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grupperna. Snow och Uccelli (2009) hävdar att andraspråkselever och elever med läs- och 

skrivproblematik har extra svårt att tillgodogöra sig det akademiska språket, men vi såg inga 

sådana tendenser i våra intervjusvar. Istället verkade eleverna ha lika svårt för de akademiska 

eller lågfrekventa orden. Detta visar sig också i rapporten Ord på prov (Gustafsson & 

Håkansson, 2017) som konstaterar att det främst är mellan olika åldersgrupper som man kan 

notera stora skillnader i ordförståelse, och att denna skillnad främst beror på förändrade 

läsvanor.  

Att gymnasieelever kan ha svårt för ämnesspecifika begrepp och äldre eller lågfrekventa ord 

är sannolikt något som lärare känner till, men att elever med läs- och skrivsvårigheter också 

kan ha problem att förstå de till synes enkla orden, är inte säkert att lärare alltid tänker på, 

något som våra LS-elever uttryckte. En annan kategori elever som lärare kanske inte känner 

till är de som inte har dyslexi men som ändå har läsförståelseproblem (Snowling & Hulme, 

2005; Westlund 2015), s.k. poor comprehenders. Då ordförrådet kan påverkas av en rad 

faktorer kan lärare utgå från att fler elever än de som har dokumenterade svårigheter kan ha 

ett begränsat ordförråd (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). Ett specialpedagogiskt perspektiv på 

läsningen av texter i skolan behövs därför för långt fler elever än de som har ett känt 

specialpedagogiskt behov. 

Flera strategier 

Det blev i vår studie tydligt att elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha fler alternativa 

strategier i läsningen än “vanliga” elever och detta hävdar också Snowling och Hulme 

(2005). Detta talar alltså emot Snow och Uccellis (2009) forskning som uttrycker att elever 

med läs- och skrivsvårigheter eller andraspråksbakgrund automatiskt får det svårare att erövra 

ett akademiskt språk, då även eleverna med svenska som andraspråk hade många konkreta 

inlärningsstrategier för ordförståelse. Eleverna med läs- och skrivproblem nämnde att de 

lyssnar på inläst material eller med hjälp av digitala hjälpmedel. Dessa elever tog också hjälp 

av hemmet i stor utsträckning. Eleverna med svenska som andraspråk hanterade svåra ord 

som ”glosor”, gjorde listor och kopplade ordförklaringar till sitt modersmål eller andra språk. 

Dessa elever nämnde i stället för föräldrar att de tog hjälp av Youtube-videor för att förstå 

begrepp. De nämnde också att de både tar hjälp av och hjälper andra i ordförståelsearbetet. 

Eleverna utan någon känd problematik använde mest Google och kontexten för att förstå ett 

ords betydelse, men menade också att de ofta helt struntar i att ta reda på vad ordet betyder. 

Denna undvikandestrategi kan i vissa fall vara nödvändig (Kang & Golden, 1994), eftersom 

det inte gynnar läsförståelsen att stanna upp och kontrollera betydelsen av för många ord. 

Läsaren kan då gå miste om texten som helhet. 

För andraspråkselever att är det viktigt att läraren bygger på den kunskap som eleverna redan 

har och arbetar med förförståelsen (Nagy, 2007; Sutton Flynt & Brozo, 2008). Det är också 

viktigt att de flerspråkiga elevernas korsspråkande, translanguaging (Wei, 2016), får plats i 

undervisningen för att dessa elever ska utveckla språkets alla delfärdigheter. Detta arbete med 

förförståelse och korsspråkande skulle dock kunna fungera bra för andra elever också. 
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Relationer och självkänsla 

Elever med läs- och skrivsvårigheter gav uttryck för dåligt självförtroende och uppfattningen 

om att det bara är de som inte förstår de krångliga orden. LS-eleverna berättade att de använde 

tillgängliga kompensatoriska hjälpmedel och alltså är det viktigt att skolan erbjuder dessa. 

Specialpedagogisk kompetens behövs också på skolorna för att undervisande lärare ska få 

kännedom om alternativa verktyg och förståelse för i vilken grad avkodning av ord kan ställa 

till problem för elever med läs- och skrivsvårigheter. Både lärare och elever behöver alltså 

stöttning av och information från speciallärare/specialpedagog. Enligt Rambergs 

undersökning (2015) saknar nästan 40 procent av gymnasieskolorna i Sverige denna 

personalkategori, vilket kan tyckas alarmerande. Detta bidrar sannolikt till en mer olikvärdig 

skola vilket strider mot både nationell och internationell målsättning (Skolinspektionen, 2010; 

OECD, 2015) 

Baserat på elevernas svar såg vi att de inte gärna samarbetar kring ordförståelse. Det första 

valet när det gäller att ta reda på ett ords betydelse var att googla, inte att fråga kompisen 

bredvid. Detta innebär alltså att eleverna går miste om att genom samarbete närma sig 

ämnesspecifika begrepp och ett mer avancerat språk (Jakobsson, 2012). En förklaring till 

detta finns i Hundeides (2001) intersubjektiva rum, den uppsättning oskrivna regler som styr 

klimat och relationer i klassrummet. Detta innebär att läraren har ett stort ansvar för att skapa 

ett klimat så att elever känner sig trygga med att ställa frågor, både till läraren och till 

varandra, utan att känna sig dumma. Att våra intervjuade elever så detaljerat kan redogöra för 

när, var och hur det är “tillåtet” att be om hjälp visar att relationerna i klassrummet är av stor 

betydelse för inlärningen. Det är också därför rimligt att anta att läraren kan styra 

klassrumsaktiviteter och därigenom skapa förutsättningar och rutiner för samarbete.  

Liberg (2003) uppmanar till ett flerstämmigt språkrum, vilket hon anser stödja elevers 

språkutveckling. Det var framförallt eleverna med läs-och skrivsvårigheter som gav uttryck 

för att relationerna till klasskamrater och lärare spelar roll för hur deras deltagande i 

klassrummet ser ut. De uttryckte också ha de har ett sämre självförtroende när det gäller 

ordförrådet. Att dessa elever stöttas, endera av undervisande lärare, eller av specialpedagogisk 

personal verkar därför mycket viktigt för bryta deras negativa självkänsla (Taube, 1995). 

Lärare kan i högre grad utnyttja de flerspråkiga elevernas modersmål för att hjälpa övriga 

elever med ordförståelse. Det är rimligt att anta att dessa elever skulle kunna hjälpa sina 

klasskamrater, vilket skulle kunna stärka dessa elevers självkänsla och self-efficacy (Wery & 

Thomson, 2013). Eleverna i vår SVA-grupp var de av våra intervjuade elever som var mest 

positiva till att samarbeta med andra och som också framhöll sin egen roll för andra elevers 

lärande. 

Lärares medvetna arbete 

En förutsättning för att läraren ska kunna avgöra vilka ord som är svåra krävs en medvetenhet 

om språket i det egna ämnet (Skolverket, 2012). En annan analys som läraren måste göra är 

vilka texter som man väljer att använda sig av i undervisningen. Av de forskningsstudier som 

vi presenterat i vår bakgrund fokuserar flera på hur läraren väljer ord som ska gås igenom i en 

text (Sutton Flynt & Brozo, 2008; Kang & Golden, 1994). Däremot är det endast Kang och 
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Golden (1994) som tar upp hur densiteten av svåra ord i en text kan påverka elevers 

läsförståelse. Eleverna själva verkar också ha reflekterat kring detta då de nämnde att antalet 

svåra ord spelar roll för om man har en chans att förstå eller inte. Inte i någon studie vi läst 

ges någon vägledning för lärare i hur de kan tänka när de väljer de texter som elever ska läsa i 

skolan. Enligt elevernas utsagor består en stor del av texterna som de läser i undervisningen 

av material som lärare själva valt ut, inte av läromedel. Våra intervjuer med elever visade att 

skolbokstexten upplevs anpassad till deras språk och inte fullt så svårläst som de texter lärare 

själva hämtar från internet.  

De ord läraren väljer att arbeta med, men också det språk läraren väljer att använda för att 

hjälpa elever med ordförståelse spelar roll (Nagy & Herman, 1987). De konkreta orden är 

mycket enklare för eleverna att förstå (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005) och alltså måste 

läraren stötta elever i mötet med de abstrakta orden. Eleverna gav också uttryck för att lärare 

ibland använder för krångligt språk när de ska förklara svåra ord. Arevik och Hartzell (2009) 

beskriver detta glapp mellan lärares och elevers språkbruk som ett problem och menar att 

lärare måste göra det abstrakta konkret för elever genom att koppla svåra begrepp till 

elevernas egen verklighet. Att eleven erövrar det akademiska språket är en förutsättning för 

skolframgång (Snow & Uccelli, 2009) och i detta arbete är det nödvändigt att läraren tänker 

på både lämplig svårighetsgrad hos de texter de väljer, och funderar över hur de bäst, genom 

stöttning, kan hjälpa eleven genom texten. 

Elever kan ha svårt att avgöra själva vilka ord som är svåra, och framförallt tolkar vi SVA-

elevernas resultat på det viset eftersom de markerade så få ord i artikeln. För att få reda på 

vilka ord som är svåra för eleverna behöver läraren kommunicera mer kring detta i 

klassrummet. Endast genom en dialog med eleverna kan läraren förstå vilka av orden som 

befinner sig i elevernas “proximala utvecklingszon”. Enligt Dysthe och Igland (2001) och 

Jakobsson (2012) är det genom att successivt och med hjälp av “mer kompetenta andra” som 

elever kan utveckla sitt ordförråd. Ouellette (2006) hävdar att det viktigaste är att elever får 

ett brett ordförråd och att lärare därför bör erbjuda elever ett varierat språk. Detta styrks av 

våra intervjuade elever som ansåg att läraren bara genom att själv använda ett varierat språk 

kan utveckla elevers språk. Eleverna ansåg också att man genom att kommunicera med olika 

sorters människor kan bredda sitt ordförråd. Framförallt för elever som inte har svenska som 

modersmål och som kanske har begränsade möjligheter att möta det svenska språket utanför 

skolan, kan lärares språkbruk spela en viktig roll.  

Eleverna svarade att de googlar om de vill veta vad ett ord betyder. För eleverna som är vana 

vid digitala hjälpmedel går det snabbt. Det digitala läsandet kräver dock att läsaren kan avgöra 

vilken genre dvs. är det en artikel eller en roman som läses, eftersom utseendet på skärmen 

inte skiljer sig åt vilket det gör i pappersform. Om det digitala läsandet ökar, vilket allt pekar 

mot, kommer strategier för att försöka förstå ord i sitt sammanhang bli svårare eftersom 

digitala texter på nätet ofta intar samma form och struktur. I Rasmussons (2014) avhandling 

Det digitala läsandet poängterar hon att skolan måste ge eleverna möjlighet att lära sig läsa 

digitala texter. För god läsförståelse krävs god ordförståelse och detta bör gälla oavsett om det 

är traditionella texter i pappersform eller digitala.  
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Det går inte att komma ifrån att vissa av metoderna som skulle kunna vara användbara för 

lärare också är väldigt tidskrävande. Berg och Wehby (2013) beskriver hur lärare kan arbeta 

mycket med de svåra orden innan själva läsningen, och att denna “vocabulary preteaching” 

ska erbjuda elever rika möjligheter att bekanta sig med och kunna använda svåra ord. 

Framförallt nämnde eleverna som läser svenska som andraspråk att de behöver öva sig i att 

använda de svåra orden, och vi kan heller inte se att ett sådant arbetssätt skulle missgynna 

övriga elever. Däremot skulle denna metod, då eleverna genom olika språkliga färdigheter, får 

bekanta sig med och använda sig av svåra ord ta mycket lektionstid i anspråk, något som våra 

intervjuade elever själva problematiserar. Eleverna menar att lärare inte vill ta lektionstid åt 

att förklara ord som kanske bara några elever i klassen har svårt för. De menar dessutom att 

lärare ibland förutsätter att elever redan ska kunna förstå vissa ord, och att de inte alltid vet 

hur de ska arbeta med ordförståelse i undervisningen.  

Våra intervjuade elever var tämligen oense (både med varandra och ibland med sig själva) om 

när lärare ska arbeta med ordförklaringar och detta visar att lärarens metoder bör varieras för 

att möta olika elevers behov. Att planera för varierad undervisning kräver även det tid, men 

att denna tid kan vara väl investerad och skulle kunna leda till att färre elever misslyckas. Det 

är bättre om lärare arbetar proaktivt och lägger tiden på det förberedande arbetet istället för på 

stödinsatser i efterhand. 

Högläsning som möjlig framgångsfaktor 

En möjlig lösning som våra elever nämnde, och som även forskare håller med om är 

högläsning för elever (Baumann, 2009). Genom att få texter upplästa för sig kan elever få 

”tillträde till och upplevelser av texter som är textmässigt mer avancerade än vad de 

självständigt […] kan ta del av” (Berthén & Eriksson, 2006). Högläsningen kan också göra att 

elever under det att läraren läser antecknar ordförklaringar (om dessa gåtts igenom innan), 

eller att eleverna parallellt med läsningen kan stryka under svåra ord (som sedan gås igenom 

efter). På detta sätt skulle man kunna “tvinga” elever till arbete med svåra ord och därmed 

minska risken för att elever undviker att ta reda på de svåra ordens betydelse. Högläsning 

måste dock kombineras med att elever själva läser, menar Baumann (2009), men i en tid då 

ungdomars läsning minskar (SOU 2012:10) skulle högläsningen vara ett sätt att få elever att 

möta större mängd text. Eleverna själva gav uttryck för att de inte läser, trots att de vet att det 

är utvecklande. Flera studier visar att enbart ordförståelseundervisning inte är mycket värd om 

eleverna inte samtidigt utsätts för mycket text (Stahl & Fairbanks, 1986; Baumann, 2009; 

Kang & Golden 1994, m. fl.), vilket blir ett dilemma i en tid då elevers läsning minskar (SOU, 

2012:10). Detta dilemma kan vara en möjlig orsak till att den så kallade “språkklyftan” 

(Gustafsson & Håkansson, 2017) mellan den yngre och den äldre generationen ökar. Detta  

blir i sin tur ett incitament för att lärares arbete med att motivera elever till ökat läsande och 

intresse för ord, är viktigt.  

Strategier för ordförståelse 

Stahl och Fairbanks (1986) hävdar att elevernas läsning blir bättre av att få orddefinitioner 

innan läsning, och att detta arbete kan få spin-off-effekter i läsningen av andra texter. Detta 

kan tolkas som att elever lär sig mönster, eller strategier, för att lära sig ord. Även Nagy 
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(2007) anser att det går att påverka ordförståelsen genom strategiträning och att lärare därför 

bör ägna mer tid åt detta i sin undervisning. Strategiträning kräver dock att eleverna är aktiva 

och själva vill använda strategierna enligt det konstruktivistiska synsättet (Dysthe, 2001). 

Lärare bör hjälpa elever med den strategi som våra svenskspråkiga elever angav att de 

använder: att de mycket medvetet analyserar om ett ord är nödvändigt att bry sig om eller inte. 

Vår undersökning visar att även de ämnesneutrala orden kan vara svåra för eleverna, såsom 

äldre och lågfrekventa ord. Detta menar också Sutton Flynt och Brozo (2008) som anser att 

lärare behöver ägna mycket tid åt att välja ut vilka ord i en text som behöver gås igenom.  

Baumann (2009) hävdar att läsförståelsen inte nödvändigtvis blir bättre av att eleverna tränar 

orddelar, men att det hjälper deras ordförståelse. Dock hävdar Nagy (2007) motsatsen när det 

gäller de äldre eleverna. Ju fler abstrakta och lågfrekventa ord en läsare möter, desto viktigare 

blir det att fokusera på orddelar och avledningar som strategi för ordförståelse. I det här fallet 

får han stöd av några av våra elever som nämner att de delar upp ord i delar för att förstå. När 

läraren fokuserar på hur ord delas upp eller hör ihop förstår eleverna vikten av att öka 

uppmärksamheten kring inlärning av ord.  

Ordförrådet som kunskapskrav 

Med vetskap om ordförståelsens stora vikt för läsförståelsen var det intressant att analysera 

vad som står i styrdokumenten. Våra intervjuade SVA-elever uttryckte att ordförståelse har 

betydelse för betygen men i kunskapskraven är det vagt beskrivet och svårt att tolka. 

Examensmålet för ekonomiprogrammet (som får utgöra ett exempel här) uttrycker att skolans 

uppdrag är att “utveckla elevernas språkliga förmåga” (Skolverket, 2011) och eleverna med 

svenska som andraspråk verkar ha förstått vilken roll de olika ämnenas ord och begrepp spelar 

för skolresultaten. Dock finns det en problematik i att SVA-eleverna framförallt ger uttryck 

för en yttre motivation (Wery & Thomson, 2013) då de drivs av yttre faktorer, som betyg. Att 

eleven blir engagerad i lärprocessen är nödvändigt och läraren kan göra detta genom att sätta 

tydliga mål, ge lagom utmanande uppgifter och själv modellera eller förevisa hur man är 

engagerad i lärandet (Wery & Thomson, 2013).  

Våra intervjuade elever kunde ge flera exempel på när lärare försökt arbeta språkutvecklande 

men att elever då inte använt sig av lärarens stöttande material. Det kan verka som ett slöseri 

med tid om lärare utarbetar bra material för eleverna, men då dessa inte använder sig av det. 

Enligt Dysthe (2001) krävs enligt kognitiv konstruktivism-traditionen att eleven själv är aktiv. 

Våra svenskspråkiga intervjuade elever å andra sidan ger uttryck framförallt för 

undvikandestrategier och vi kan därför konstatera att lärare borde arbeta mer för att motivera 

elever att jobba med ordförståelsen. En framkomlig väg för ökad inre motivation är att skapa 

medvetenhet om och intresse för ord hos eleverna (Baumann, 2009). 

Slutsats  

Vi har i vår studie inte kunnat se några stora skillnader mellan SVE-, SVA- och LS-grupp när 

det gäller vilka ord eleverna anser vara svåra eller hur de anser att lärare kan arbeta med 

ordförståelse. Dock menar LS-gruppen att deras avkodningsproblem vållar dem bekymmer 
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när de möter nya, svåra och ibland bara lättförväxlade ord. Det skiljer sig däremot mellan 

grupperna när det gäller elevers egna strategier för ordförståelse. Där hade LS- och SVA-

gruppen flera strategier än övriga elever. LS-eleverna resonerade mer än övriga grupper om 

relationen till klasskamrater och lärare, men även dålig självkänsla som en faktor i arbetet 

med ordförståelse. SVA-gruppen gav uttryck för större motivation för arbete med 

ordförståelse och för samarbete med andra elever. 

Vi menar att, det med detta resultat som bakgrund, skulle gynna alla elever om lärare tog 

större hänsyn till elever med läs- och skrivsvårigheter och andraspråksbakgrund i arbetet med 

textläsning och ordförståelse i gymnasieskolan. Elever med läs- och skrivsvårigheter eller 

andraspråksbakgrund kan ses som resurs i klassrummet då de uttrycker erfarenheter och 

kunskaper om hur inlärning kan ske utifrån olika förutsättningar. Trots att det sociokulturella 

perspektivet har fått genomslag för undervisningsmetoder i den svenska skolan idag, verkar 

det som att majoriteten av våra intervjuade gymnasieelever i praktiken har svårt för att lära 

genom samarbete. 

Studiens specialpedagogiska relevans 

Om lärare, i samarbete med specialpedagoger och speciallärare, intar ett specialpedagogiskt 

perspektiv kan detta gynna alla elever i det heterogena klassrummet. Samtalen med eleverna i 

vår studie gav insikt om vikten av att lärare och specialpedagogisk personal tillsammans 

utvecklar undervisning och lärmiljö. Undervisande lärare kanske heller inte alltid har 

tillräckliga kunskaper om hur exempelvis läs- och skrivsvårigheter och andraspråksbakgrund 

både kan vara styrkor och svagheter i klassrummet. Speciallärare har med hjälp av sin 

kompetens som samtalspartner, sin insikt i didaktiska dilemman och med sitt fokus på etiska 

ställningstaganden en viktig roll i skolutvecklings-arbete (Helldin & Sahlin, 2010). 

Förslag på vidare forskning  

Under arbetet med vår undersökning har vi upptäckt nya frågor som skulle vara uppslag för 

vidare forskningsstudier. 

Den svenskan skolan har som uppdrag att kompensera för elevers eventuella svårigheter och 

socio-ekonomiska bakgrund (Skolinspektionen, 2010). De grupper som får representera elever 

med svårigheter i vår studie är andraspråkselever och elever med läs- och skrivsvårigheter, 

och vi menar att genom att få mer kunskap om dessa elevkategorier och det stöd som de 

behöver, kan lärare utveckla sin undervisning så att den fungerar för alla elever. Det vore 

därför intressant att undersöka vilken speciallärarens roll kan vara för att få till stånd önskade 

alternativa arbetssätt på skolorna. Vad har specialläraren för specifik kompetens som kan vara 

till nytta för övriga lärare och hur ser övriga lärare på att handledas av speciallärare? 

Det skulle också vara intressant att veta om arbetet med språkutvecklande arbetssätt är extra 

svårt i skolans senare år. Liberg (2003) hävdar att det språkutvecklande arbetet tidigare varit 

mest naturligt förekommande i de yngre åren, men att det nu har aktualiserats även på 

gymnasienivå. Det kunde vara givande att få fatt i lärares och elevers uppfattningar om detta 
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arbete. Kan det vara som några av våra intervjuade elever ger uttryck för - att arbetet med 

ämnesspråket inte riktigt får plats i undervisningen? Lärares kompetenser behöver höjas och 

då särskilt medvetenheten kring ordens betydelse för språkinlärning (Enström, 2016).  

Lärare uppmanas idag att arbeta språkutvecklande och många deltar i Skolverkets satsning 

Läslyftet. Det skulle därför vara intressant att undersöka effekten av denna, och kanske även 

lärares uppfattningar om hur dessa satsningar utvecklat den egna praktiken. Hur kan man veta 

att satsningar av det här slaget får effekt? PISA-undersökningar är ett sätt att mäta elevers 

läsförståelseförmåga, men det finns också en hel del kritik mot internationella mätningar. Kan 

man på andra sätt få fatt i elevers eventuella utveckling som kan härledas till nationella 

satsningar, såsom Läslyftet? Att låta vårt resultat utgöra basen för exempelvis 

aktionsforskning inom området språkutvecklande arbetssätt skulle kunna vara en möjlighet. 

En av de saker som slog oss mest i vår studie var hur svårt det är för eleverna med samarbete i 

klassrummet. Vygotskijs teorier kring lärande verkar fortfarande ha svårt att få fäste hos 

ungdomarna och lärarna. Hur kan lärare skapa inbjudande, inkluderande rum för elevers 

lärande genom samarbete på gymnasieskolan? Det skulle vara intressant att göra en 

intervjustudie med lärare eller elever och fråga specifikt om varför samarbete upplevs så svårt 

och hur lärare kan planera för och tänka kring samarbete. 
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Bilaga 1, artikel 

 

Tottmar, M. (2015), Stockholm blir en allt mer delad stad, Dagens Nyheter 

PUBLICERAD 2015-09-21 

 

Stockholm blir en allt mer delad stad 

 
Segregationen ökar snabbt i Stockholm. I en omfattande forskningsstudie jämförs utvecklingen i 13 

europeiska storstäder – och Stockholm sticker ut. 

  

– Det som håller på att hända är att det inte finns någon plats för de fattiga, de trycks längre och längre 

ut från centrum. Och det handlar inte om etnicitet, det är en klassfråga, säger Roger Andersson, 

professor i kulturgeografi på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. 

 

Det är en kombination av växande inkomst- och förmögenhetsklyftor, förändringar i 

välfärdssystemen, försvagad offentlig styrning över bostadsfrågan och en kraftigt minskad 

hyressektor 

 

 

Han är ansvarig för Stockholmsdelen i studien. När forskarna gjorde en teoretisk rankning av de 13 

städernas socioekonomiska segregation hamnade Stockholm långt ner på listan: London, Riga, 

Madrid, Vilnius, Milano, Tallinn, Amsterdam, Aten, Budapest, Oslo, Stockholm, Prag, Wien. 

 

När de hade undersökt verkligheten såg listan annorlunda ut: Madrid, Milano, Tallinn, London, 

Stockholm, Wien, Aten, Amsterdam, Budapest, Riga, Vilnius, Prag, Oslo. Stockholm tar en föga 

hedrande femteplats och utmärker sig som en stad där segregationen mellan rika och fattiga har ökat 

markant under de senaste tio åren. 

 

Hur kan det komma sig? 

 

– Det är en kombination av växande inkomst- och förmögenhetsklyftor, förändringar i 

välfärdssystemen, försvagad offentlig styrning över bostadsfrågan och en kraftigt minskad 

hyressektor, säger Roger Andersson. 

 

Både den fattigaste och den rikaste gruppen har blivit mer geografiskt isolerad. Det är särskilt tydligt 

för den rikaste delen av befolkningen, som koncentreras i villaförorter och blandade områden i 

nordost. 

 

De två lägsta inkomstgrupperna har ökat sin andel i områden med flerfamiljshus utanför närförorterna 

och tappat mark i innerstaden. Där har den högsta inkomstgruppen ökat sin andel av befolkningen med 

62 procent sedan 1990. 

 

– Segregationen har stor effekt på innerstaden, där ser vi en klar minskning av den fattigaste delen av 

befolkningen. Miljonprogrammen hade för tio år sedan en hygglig balans, i dag är höginkomsttagarna 

i stort sett borta, säger Roger Andersson. 

 

Det pågår en gentrifieringsprocess i Stockholm, menar han, inifrån och ut, ofta längs t-banelinjerna. 

 

– Debatten har fokuserat på etnisk segregation men vi pratar i termer om klass. Människors resurser är 

oerhört viktiga. 
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Både den fattigaste och den rikaste gruppen har blivit mer geografiskt isolerad. Det är särskilt tydligt 

för den rikaste delen av befolkningen, som koncentreras i villaförorter och blandade områden i 

nordost. 

Enligt Roger Andersson lever väldigt många i tron att du väljer själv var du vill bo och att 

segregationen har etniska orsaker. 

 

– Men inom gruppen icke-västliga invandrare – de som inte kommer från EU, Nordamerika eller 

Oceanien – ökar segregationen dramatiskt. Bland höginkomsttagare har skillnaden mellan icke-

västliga invandrare och svenskar fallit drastiskt de senaste tio åren, men bland låginkomsttagare finns 

en väldigt hög segregation mellan icke-västliga invandrare och svenskar, säger han. 

 

Vad gör politiken? 

 

– Den enda uttalade politik som har funnits de senaste 20 åren är de områdesbaserade programmen, 

som Storstadssatsningen. De har omgetts av retorik om att ”bryta segregationen”. Det har de aldrig 

gjort, enligt mig, det är naivt att tro, säger Roger Andersson. 

 

Det är en politik som har drivits fram i en etnisk kontext. Den riktar sig till speciella områden och 

struntar i resten av strukturen, menar han. 

 

Vad blir konsekvenserna av ett allt mer segregerat samhälle? 

 

– Ett samhälle som präglas av en större social polarisering riskerar att få sociala oroligheter. 

Medelklassens rädsla för vad underklassen ska ställa till med har alltid väckts av områden där fattiga 

och minoriteter koncentreras, säger Roger Andersson. 

 

Fakta: Så gjordes studien 

Stockholm betyder i studien Stockholms tätort, ett område av sammanhållen bebyggelse som skär in i 

13 kommuner, dessutom ingår Södertälje, Lidingö och Täby. 

Forskarna har samlat in data över alla invånare, 1,7 miljoner människor, från 1990, 2000 och 2010 och 

delat in dem i fem grupper efter disponibel inkomst. 

De storskaliga förändringarna i regionen mäts i fyra geografiska områden: innerstaden, närförort, 

blandade områden/villaförorter och områden med flerfamiljshus utanför närförorterna. Segregationen 

belyses utifrån data om 655 bostadsområden. 
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Bilaga 2, intervjuguide 

 

 

Informera om: 

• Syftet med intervjun, - Först kommer vi att tillsammans läsa en text där ni ska stryka under 

ord. Sedan kommer vi att ställa frågor om svåra ord och ordförråd. 

• Det här är inget prov eller något som lärare får veta eller får se.   

• Ni är helt anonyma. Inget skall kunna kopplas till någon intervjuperson. 

• Vi kommer att spela in intervjun och sedan kommer vi att skriva ut det. Det kallas för 

transkribering.  

• Vi tror att intervjun kommer att hålla på max ca. 45 minuter.  

Nu kommer jag att läsa den här artikeln högt och ni följer med. När du hör/läser ett ord som 

du inte känner igen eller ett ord som du känner igen, men INTE riktigt vet vad det betyder och 

har svårt att förklara vad det betyder, så markerar du det ordet. Det finns inget rätt och fel, gå 

på din känsla! 

 

Har alla förstått? 

 Vad är ett svårt ord? Ge exempel på ord ni har strukit över. Varför har ni strukit över 

de här orden? 

 

 Innehåller texterna i skolan många svåra ord? I vilket ämne är det lättare eller svårare 

att läsa? Varför är orden svårare i just det ämnet?  

 

 När du sitter och läser en skoltext och stöter på ett ord som du inte riktigt vet vad det 

betyder - vad gör du då? I skolan/hemma? 

 

 Har ni någon uppfattning om hur man kan utöka sitt ordförråd? 

 

 Hur gör lärarna när ni ska läsa en text med många svåra ord? Hur skulle ni vilja att 

lärare arbetar med svåra ord så att det blir lättare för er att förstå texter? 

 

 Hur viktigt är det att lära sig nya ord? Att kunna svåra ord? 
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Bilaga 3, missivbrev 

Hej! 

Vi heter Anne Oinonen och Anna Emtfors Nilsson och går sista terminen på 

Speciallärarprogrammet på Stockholms universitet. Vi gör just nu vårt examensarbete på 

avancerad nivå, och syftet med arbetet är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar svåra 

ord i texter som de läser i skolan. Vi vill därför intervjua några olika grupper av elever. Vi 

kommer att intervjua elever med och utan andraspråksbakgrund, och elever med och utan läs- 

och skrivsvårigheter. 

I vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ditt barn har tackat jag till 

att delta i en intervju och kan göra det eftersom hen har fyllt 15 år. Däremot måste 

vårdnadshavare informeras upp till det att barnet fyllt 18 år. Intervjuerna kommer att spelas 

in, och allt inspelat material förstörs när studien är klar. Det inspelade materialet kommer 

enbart att användas i den här studien. Ditt barn kommer inte att kunna identifieras i vår 

uppsats och kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande i studien. 

Vår målsättning är att intervjuerna inte ska störa den ordinarie undervisningen. 

Vi är mycket tacksamma för att vi får den här hjälpen att göra vår studie. Många studier har 

gjorts på barn och ungdomars ordförråd, men mycket få har pratat med ungdomarna själva om 

detta. Vi är så glada att vi får chansen att göra det! 

Om ni har frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Emtfors Nilsson  anna.emtfors-nilsson@stockholm.se 

Anne Oinonen     anne.oinonen@stockholm.se 

 

Handledare: 

Anita Söderlund  anita.soderlund@specped.su.se 

  

mailto:anita.soderlund@specped.su.se
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Bilaga 4, elevernas markerade ord 

svart = ämnesspecifika ord 

rött = ämnesneutrala ord 

 

SVE-

gruppen Antal ord

Elev1: 11 etnic itet

urbanforskni

ng hyressektor

socioekono

miska föga hyressektor

gentrifierings

process retorik polarisering disponibel belyses

Elev2 6 hyressektor

socioekono

miska föga

gentrifierings

process polarisering disponibel

Elev3 8

offentlig 

styrning hyressektor

socioekono

miska

miljonprogra

mmen

gentrifierings

process kontext polarisering disponibel

Elev4 10

urbanforskni

ng

socioekono

miska föga

miljonprogra

mmen

gentrifierings

process

icke- västliga 

invandrare

områdesbas

erade kontext polarisering disponibel

Elev 5 9

urbanforskni

ng välfärd hyressektor markant

gentrifierings

process Oceanien kontext polarisering disponibel

Elev 6 8 rankning föga hygglig

gentrifierings

process

Storstadssat

sningen polarisering disponibel belyses

8,7

LS- gruppen

Elev 1 20

segregration

en etnic itet

urbanforskni

ng hyressektor

socioekono

miska

segregation

en föga hyressektor

segregration

en

gentrifierings

process etnisk

segregration termer

segregration

en etnisk kontext segregrerat polarisering

segregration

en belyses

Elev 2 9

segregration

en etnic itet

urbanforskni

ng föga

miljonprogra

mmen

gentrifierings

process kontext polarisering disponibel

Elev 3 6

kulturgeogra

fi

socioekono

miska föga

gentrifierings

process etnisk kontext

Elev 4 4 föga markant

gentrifierings

process disponibel

Elev 5 7

segregration

en etnic itet segregation

gentrifierings

process kontext polarisering disponibel

Elev 6 11

kulturgeogra

fi

välfärdssyst

emen hyressektorn

socioekono

miska

välfärdssyst

emen hyressektorn

gentrifierings

process kontext polarisering

koncentrera

s disponibel

9,5

SVA-

gruppen

Elev1 2 föga

gentrifierings

process

Elev2 2

gentrifierings

process polarisering

Elev 3 4

urbanforskni

ng

gentrifierings

process polarisering disponibel

Elev 4 5 etnic itet

urbanforskni

ng föga

Miljonprgram

men

gentrifierings

process

Elev 5 4

förmögenhet

sklyftor

gentrifierings

process naivt disponibel

Elev 6 4

socioekono

miska

gentrifierings

process polarisering disponibel

Elev 7 1 föga

3,1
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