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Abstract 

 

This study is about young people’s vocabulary knowledge. The aim is to examine 

whether the vocabulary knowledge has changed for the worse, according to research, 

two teachers’ experiences and media. My hypothesis is that a change for the worse 

involves risks: it can become difficult for young people to be a part of the public 

dialogue and understand the academic literature. With public dialogue, I mean the 

dialogue in for example newspapers, TV, the office etcetera. The methods I have used 

are a literature study and interviews. The result indicates that the vocabulary knowledge 

has changed for the worse. The curriculum for the Swedish upper secondary school 

states that the students should learn how to participate in a process of making decisions 

in a democratic way, in society and at work. If the students reach these goals it should 

not be a problem to be a part of the public dialogue. Three studies from 1997, 2011 and 

2017 show that the vocabulary knowledge is worse. The words that young people seem 

to not understand are words connected to politics and words that usually occur in 

newspapers and fiction. Moreover, the teachers’ experiences of the students’ vocabulary 

are the same as the result of the research. They think that the vocabulary knowledge is 

insufficient now compared to what it was a decade ago when they started to work. In 

addition, media does not seem to hesitate to enlighten people about a school in crisis.  

 

Nyckelord: Språkförändring, demokrati, offentligt samtal, akademisk litteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 7 

1.2 Uppsatsens struktur.......................................................................................................... 7 

2 Forskningsbakgrund................................................................................................. 8 

2.1 Demokrati, ordförståelse och ordförråd i skolans styrdokument .................................... 8 

2.2 En närmare inblick i läroplanen för svenska ................................................................... 9 

2.3 Ordförståelse .................................................................................................................. 10 
2.3.1 Att förstå ett ord .......................................................................................................................... 10 
2.3.2 Sambandet mellan ordavkodning, ordförståelse och läsförståelse ............................................. 11 

2.4 Det offentliga samtalet................................................................................................... 12 

2.5 Skolspråket .................................................................................................................... 13 

2.6 Språkförändring ............................................................................................................. 13 
2.6.1 Språkets godtycklighet – en gräns för hur snabbt språkförändring kan ske .............................. 14 
2.6.2 En sociolingvistisk syn på språkförändring och ungdomsspråk ................................................. 15 

3 Metod och material ................................................................................................. 15 

3.1 Litteraturstudie............................................................................................................... 16 

3.2 Intervju........................................................................................................................... 17 
3.2.1 Typer av frågor ........................................................................................................................... 18 

4 Forskning kring ungdomars ordförståelse ........................................................... 18 

4.1 Språkklyftan (1976, 2006 och 2011) ............................................................................. 19 
4.1.1 Språkklyftan: Hur 700 ord förstås och missförstås (1976) ......................................................... 19 
4.1.2 Språkklyftan har minskat (2006) ................................................................................................. 20 
4.1.3 Språkklyftan – 30 år senare (2011)............................................................................................. 21 

4.2 Ord på prov: En studie av ordförståelse i högskoleprovet (2017) ................................. 22 

4.3 Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och 

gymnasieskolans läroplaner (2017) ............................................................................... 25 

4.4 Å ja baa: - Tankar om ord och språk (2017).................................................................. 28 

5 Två lärares syn på elevers ordförståelse ............................................................... 30 

5.1 Elevers ordförståelse...................................................................................................... 30 
5.1.1 Ordförståelse i klassrummet ....................................................................................................... 31 

5.2 Kursen svenska 3 ........................................................................................................... 32 

5.3 Eleverna och det offentliga samtalet ............................................................................. 32 

5.4 Elevernas möjlighet att ta del av akademisk litteratur ................................................... 32 

5.5 Ordförståelse och skönlitteratur..................................................................................... 32 

5.6 Övriga tankar om ordförståelse ..................................................................................... 32 

6 Diskussion ................................................................................................................ 33 

6.1 Skolans styrdokument och ordförståelse ....................................................................... 33 



 

6.2 Ungdomars ordförståelse utifrån forskning och två lärare ............................................ 34 

6.3 Hur ungdomars ordförståelse framställs i media ........................................................... 35 

6.4 Det offentliga samtalet och den akademiska litteraturen............................................... 36 
6.4.1 Det offentliga samtalet ................................................................................................................ 36 
6.4.2 Den akademiska litteraturen ....................................................................................................... 37 

7 Slutord ...................................................................................................................... 38 

8 Litteraturlista .......................................................................................................... 39 

Bilaga 1: Intervjufrågor ............................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 



5 

1 Inledning 

Min idé till den här studien växte fram under min sista verksamhetsförlagda utbildning. 

Det var under en lektion i engelska där eleverna jobbade med engelska glosor. Efter en 

stund började de ställa frågor som inte var kopplade till engelskan: 

- Vaddå fåfäng? 

- Vad betyder välbärgad? 

Läraren avbröt engelskundervisningen för en stund och pratade om ordens svenska 

betydelse. Efter detta lektionsscenario pratade jag med läraren som menade att liknande 

situationer har inträffat ofta, det vill säga att hon fått avbryta undervisningen för att 

förklara svenska ord. Följaktligen och imorgon bitti är fler exempel på ord som eleverna 

inte förstår. Läraren förklarar också att hon tror att den sämre ordförståelsen kan 

påverka elevernas framtid. Det ovan nämnda tyder på att ordförståelse är relevant för 

läraryrket och svenskämnet. Det är också relevant för skolans uppdrag, som vilar på en 

demokratisk grund och ska leda till att eleverna blir självständiga, fungerande individer 

i samhället, vilket motiveras nedan. Hädanefter kommer jag använda ordet ungdomar 

för att benämna elever. Det är på grund av att de studier som presenteras i uppsatsen 

även undersöker språket hos universitetsstudenter. Kotsinas (1994, 16) presenterar en 

vanlig indelning av ungdomar som 16–24 år, från skolan till avslutad utbildning och 

början på vuxenlivet. Det är relevant att undersöka den indelningen av ungdom då min 

uppsats handlar om att ta del av det demokratiska samhället, alltså ta del av vuxenlivet.  

 

I artikeln ”Unga allt sämre på svåra ord” intervjuar Åkerblom och Dernelius Anna W 

Gustafsson som är en av de personer som har genomfört studien kring ungdomars 

ordförståelse. Orden de inte förstår handlar främst om ord som förekommer i tidningar 

och i det offentliga samtalet (SVT nyheter, 2017). I uppsatsen avser det offentliga 

samtalet det som används i samhället som förmedlar information och politik. Vidare 

skriver Åkerblom och Dernelius (2017) att studien har visat på en stor minskning i 

ordförståelse, så stor att den inte endast tycks bero på normal språkförändring. 

Gustafsson menar att den normala språkförändringen är en långsammare process. 

Minskningen i ordförståelse kan även leda till en generationsklyfta där ungdomar och 

äldre personer får svårt att kommunicera. Kommunikationen mellan generationer är 

något som även lärare oroar sig över. För att kunna agera som en aktiv 

samhällsdeltagare bör kommunikation mellan generationer kunna fungera.  

 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(Skolverket 2011, 5) i avsnittet som benämns ”skolans värdegrund och uppgifter ” står 

följande skrivet: ”Skolväsendet vilar på demokratins grund. […] Utbildningen ska 

förmedla och förankra […] de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.” Frågan är, hur ska ungdomar kunna ta del av samhällets 

demokratiska värderingar samt förmedla sina åsikter om de inte förstår orden i det 

offentliga samtalet?  
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Även ungdomars läsförståelse hänger samman med ordförståelse. I värsta fall blir 

ordförståelsen ett hinder i läsningen. Sambandet mellan ord- och läsförståelse diskuteras 

i första kapitlet i Språkämnet svenska: Ämnesdidaktik för svensklärare (2012, 11) där 

Ask påtalar det faktum att skönlitteraturens och läsningens funktion ibland tycks ses 

som det självklara för att lära sig ord i sitt sammanhang. Som exempel nämner Ask 

(2012, 11) serien Klass 9a, där eleverna har problem med läsförståelse, de tror bland 

annat att vitsippa är ett djur. Läraren i serien menar att läsning i sig kan lösa elevernas 

problem med att förstå ord. Ask (2012, 11) menar till skillnad från seriens lärare att 

litteraturen inte är en självklar och automatisk källa till ordinlärning och påtalar 

frånvaron av undervisning riktad mot att lära sig ord i sammanhang (där litteratur och 

andra texter kan användas som material).  

 

Vidare hänger ordförståelse också samman med skrivande. Förutom läsning debatteras 

även ungdomars skrivande i media. ”Våra studenter kan inte svenska” är rubriken på en 

artikel som skrevs 2013 som ett ”nödrop” av Hanna Enefalk och åtta andra historiker 

vid Uppsala och Linköpings universitet. Här menar de med säkerhet att majoriteten av 

elever som kommer från gymnasiet har språkliga problem. De missförstår 

kommunikation, klarar inte av att läsa kurslitteraturen, förstår inte tentafrågor, och kan 

framförallt inte uttrycka sig i skrift. Ett av deras argument för att studenterna inte kan 

svenska handlar om studenternas ordförståelse och det skrivs på följande sätt:  ”Mer 

beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt 

oroväckande är att ordförståelsen är grund eller felaktig” (Enefalk m.fl. 2013). I 

uppsatsen kommer akademiskt språk tas upp och jag avser då det språk som används 

vid universiteten av akademiker.  

 

Det finns som synes ovan många sakkunniga anser att ungdomar idag är språkligt 

inkompetenta. Det påstås att ungdomarna kommer ha svårt att ta del av och framföra 

sina åsikter i samhället, samt får problem att ta del av en akademisk utbildning. Trots 

det finns det de som hävdar motsatsen. I artikeln ”Nej, så dåligt skriver inte studenter” 

(Dalhielm, 2017) presenteras Martin Malströms avhandling där han studerat 

skrivdebatten i media. I artikeln står det att krisen som togs upp i debatten 2013 och 

dess efterföljande inlägg faktiskt inte gäller hela universitetsvärlden. ”Risken är att 

gymnasieskolan utan anledning beskylls för att inte ha förberett eleverna tillräckligt för 

högre studier (Dalhielm 2017).  

 

Med tanke på det som har nämnts ovan tycks ordförståelsen ha försämrats. Det har 

uppmärksammats i skolan, i forskningsresultat och media. De ord som tycks ha 

försämrats kan sägas höra samman med det offentliga samtalet och akademisk litteratur 

som skolan ska förbereda eleverna för. Men det finns även röster som säger motsatsen. 

Därför har jag för avsikt att synliggöra vad forskning och lärare faktiskt säger om 

ordförståelse.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka om ungdomars ordförståelse har förändrats på ett sätt som tyder 

på en försämring enligt forskning, två lärares upplevelser och media. Min hypotes är att 

en försämring medför risker: eleverna kan få svårigheter att delta i det offentliga 

samtalet samt få problem att ta sig an den akademiska litteraturen.  

 

• På vilket sätt har ungdomars ordförståelse förändrats utifrån ett 

forskningsperspektiv och ett lärarperspektiv?  

• Hur framställs ungdomars ordförståelse i media?   

• Hur kan en försämrad ordförståelse påverka elevernas möjlighet att ta del av det 

offentliga samtalet och akademisk litteratur?  

1.2 Uppsatsens struktur 

Till att börja med presenteras skolans styrdokument samt teorier och begrepp i avsnitt 2 

Forskningsbakgrund. I nästa avsnitt redogör jag för metod och material. Därefter 

presenterar jag resultaten av litteraturstudien och intervjuerna, vilka besvarar de två 

första frågeställningarna. Till sist kommer en avslutande diskussion och det är 

framförallt här som den sista frågeställningen besvaras. Detta efterföljs av mina slutord.  
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2 Forskningsbakgrund 

I det här avsnittet presenteras skolans styrdokument samt olika teorier och begrepp. Till 

att börja med ges en beskrivning av de formuleringar om ordförståelse som finns i 

gymnasieskolans läroplan. Därefter ges en närmare inblick i kursplanen för ämnet 

svenska, framförallt presenteras det som står kring ordförståelse i ämnets syfte. Även 

kursen svenska 3 som är steget innan den akademiska litteraturen nämns här. Vidare 

beskrivs teorier kring ordförståelse och därefter definieras begreppet det offentliga 

samtalet. Sedan förklaras skolspråket som eleverna utvecklar under skolåren.  Till sist 

presenteras teorier kring språkförändring bland annat i form av förutsättningarna för 

förändring och i ett avsnitt om ungdomsspråk.  

2.1 Demokrati, ordförståelse och ordförråd i skolans styrdokument  

Följande avsnitt är en sammanställning av de formuleringar som innefattar demokrati, 

ordförståelse och ordförråd i skolans styrdokument. I Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011) finns både ett 

demokratiuppdrag och ett kunskapsuppdrag. Skolans demokratiska uppdrag synliggörs 

tidigt i det som benämns ”skolans värdegrund och uppgifter” där följande står: 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. […] Utbildningen ska förmedla och förankra 

[…] de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på” (Skolverket 

2011, 5). Det demokratiska uppdraget nämns även på flera ställen, bland annat i skolans 

övergripande mål under rubriken 2.1 Kunskaper där följande står under mål: ”Det är 

skolans ansvar att varje elev har förutsättningar för att delta i demokratiska 

beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv” (Skolverket 2011, 10). 

 

Trots svenskans uppgift att ge kunskaper i det svenska språket nämns inget om 

ordförståelse, ordförråd eller liknande. Här betygsätts istället språkriktighet och språklig 

variation och om det innefattar ordförståelse är upp till den undervisande läraren 

(Skolverket 2011, 160-181).1 Ett ämne där ordförråd synliggörs och bedöms är svenska 

som andraspråk. I ämnets syfte står följande om ordförråd: ”Undervisningen i ämnet 

svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: […] 

förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget” 

(Skolverket 2011, 182). Vidare står liknande formuleringar i centralt innehåll och 

kunskapskraven för svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (Skolverket 2011, 182–202). 

Det är intressant att användningen av rätt ord i rätt sammanhang är något som elever 

med svenska som modersmål, enligt undersökningar, behöver bli bättre på. Trots det 

återfinns det bara i läroplanen för svenska som andraspråk.  

 

                                                 
1 Se mer om svenskämnet i nästa avsnitt 2.2 En närmare inblick i läroplanen för 

svenska.  
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Just ordförråd nämns även i examensmålen för fordons- och transportprogrammet där 

det står att eleverna ska: ”utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika 

situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska.” 

Till sist finns det formuleringar om att eleverna ska lära sig samhällsvetenskapliga och 

historiska begrepp i respektive kurs (historia och samhällskunskap) (Skolverket 2011, 

66, 144). 

2.2 En närmare inblick i läroplanen för svenska  

Det vilar ett stort ansvar på svenskämnet att förbereda elever för vidare studier. En 

bristande ordförståelse kan påverka elevernas möjlighet att ta del av och delta i det 

offentliga samtalet. Den kan också påverka elevernas möjlighet att förstå den 

akademiska litteraturen. Här presenteras det som står i svenskämnet om vilka mål 

eleverna ska uppnå för att kunna ta del av det offentliga samtalet samt vara förberedda 

för vidare studier.  

 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(Skolverket 2011, 160) står till att börja med följande formulering om svenskämnet 

under rubriken 4.8 Svenska:  

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.  

 

Här synliggörs bland annat det faktum att eleverna ska kunna använda sitt språk för 

kommunikation och för att förstå andra människor. Efter den nämnda formuleringen 

följer ämnets syfte. Jag har valt att synliggöra sådant som enligt mig har en tydlig 

koppling till att träna elevernas deltagande i vårt demokratiska samhälle samt till 

elevernas vidare studier. Till att börja med står följande: ”Undervisningen i ämnet 

svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift 

samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra texter” (Skolverket 

2011, 160). Det är alltså vikten av kommunikation som lyfts, vilket är ett verktyg för att 

delta i det offentliga samtalet. Vidare står det att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

använda olika texter som källa till självinsikt och ”förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor och tankar om föreställningsvärldar” (Skolverket 2011, 160). 

Att förstå sig själv och andra är en förmåga som är viktig för att vara en del av vårt 

demokratiska samhälle. Angående vidare studier står följande i svenskämnets syfte:   

 

Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de 

språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla 

sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare 

studier (Skolverket 2011, 160).  
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Därefter står det att ”undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla följande:” 

 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt för kommunikationssituationen samt 

att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.  

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och 

texter som fungerar väl i sitt sammanhang (Skolverket 2011, 160). 

 

Det finns sammanlagt nio punkter, varav jag har presenterat de två som är relevanta för 

min studie. De handlar om att kunna anpassa sitt språk så att det är lämpligt för 

kommunikationssituationen, och att det ska fungera väl i sitt sammanhang. Till sist vill 

jag nämna att i det centrala innehållet för kursen svenska 3, vilken är en obligatorisk 

kurs på de högskoleförberedande programmen, står det ”att undervisningen ska 

behandla följande centrala innehåll: viktiga generella drag som rör disposition, språk 

och stil i texter av vetenskaplig karaktär” (Skolverket 2011, 176).  

2.3 Ordförståelse 

Att förstå ett ord innefattar flera komplexa färdigheter; bland annat ska ordet  

avkodas och förstås. För att beskriva ordförståelse inleder jag genom att först sätta ord 

på vad ordförståelse innebär för att sedan tala om sambandet mellan de olika delarna 

ordavkodning, ordförståelse och läsförståelse.  

2.3.1 Att förstå ett ord 

Att förstå ett ord omfattar flera aspekter; ordet ska avkodas för att därefter bearbetas 

eller läras in i vårt befintliga ordförråd. Därefter ska ordet förstås och kunna användas. 

Ordavkodning bör kunna göras utan för många fel eller för mycket ansträngning av en 

läsare. Om man som läsare har en god avkodningsförmåga innebär det att man i sin tur 

kan uppnå en god läsförståelse. Är ordavkodningen problematiskt kan läsningen istället 

bli svår. Bråten (2008, 49) menar att:  

 

En elev som anstränger sig hårt och länge för att identifiera ett ord i slutet av meningen kan till 

exempel lätt glömma innehållet i både den aktuella och föregående meningar medan han eller hon 

arbetar med avkodningen (Bråten 1997). (Bråten 2008, 49).  

 

Sambandet mellan ordavkodning och läsförståelse förklaras längre fram. 

Ordavkodningen består i sin tur av flera delar och beskrivs som en komplex färdighet. 

En av delarna är igenkännande av flera ord och innebär att läsaren utan att ljuda ordet 

känner igen det omedelbart som en helhet. Ordets skriftbild associeras direkt med ordets 

uttal och betydelse (Bråten 2008, 51). Förutom avkodningen beskrivs ordförråd och 

ordförståelse också som komplexa fenomen. Norbert Schmitt (2014) inleder sin 
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forskningsöversikt med att skriva att det mentala lexikonets komplexitet synliggörs i 

form av dess många ord och samtidigt många länkar mellan ord. Dessa länkar är i sin 

tur ofta svårförklarade. För att beskriva länkarna har specialister inom området 

ordförråd utvecklat flera deskriptiva ramverk. Ett av de mest kända ramverken är 

indelningen bredd och djup; bredd på ordförståelse/ordförråd, d.v.s. hur många ord, och 

djup på ordförståelse/ordförråd, d.v.s. hur bra man kan orden (Schmitt 2014). Det finns 

olika åsikter kring just denna indelning. En är att det egentligen inte finns en 

konceptuell skillnad mellan bredd och djup, vilket är baserat på empiriskt bevis som 

tyder på en stor korrelation mellan de två. Å andra sidan tycks djup ha en unik 

förklarande kraft, vilket gör distinktionen giltig. Det torde till exempel vara möjligt att 

antingen kunna lite om ett stort antal ord eller mycket om ett litet antal ord (Schmitt 

2014).  

 

Ordförståelse kan i sin tur också delas in. En indelning är den i produktiv och receptiv 

förståelse. Den produktiva ordförståelsen involverar viljan att uttrycka en mening i tal 

eller skrift och att använda sig av den passande, talade eller skrivna, formen av ordet. 

Den receptiva förståelsen innebär huvudsakligen att uppfatta ordets form då man lyssnar 

eller läser samt att förstå ordets betydelse. (Nation 2001, 24-25). Nation (2001) menar 

att produktiv och receptiv ordförståelse påverkar varandra i komplexa samband, men 

visar även på vilka olika aspekter som de olika förståelserna innefattar. Från ett 

receptivt perspektiv innebär ordförståelse bland annat (Nation 2001, 28):  

 

• att känna igen ett ord i tal och i dess skrivna form 

• att känna igen vilka delar ordet består av 

• att veta ordets specifika betydelse samt ordets betydelse i olika sammanhang 

• att känna igen om ordet används på rätt sätt i den mening det används 

• att veta vilka ord som ordet förekommer tillsammans med. 

 

Till skillnad från detta innebär förståelse utifrån ett produktivt perspektiv (Nation 

2001,28): 

 

• att kunna uttala ordet rätt inklusive betoning 

• att skriva ordet med rätt stavning 

• använda ordet i rätt form 

• att kunna använda ordet i olika kontexter med rätt betydelse 

• att kunna använda rätt ord i förhållande till situationens formalitet  

2.3.2 Sambandet mellan ordavkodning, ordförståelse och läsförståelse 

Myrberg (2007, 75) beskriver hur en sämre avkodning påverkar ordförrådet negativt. Ett 

sämre ordförråd påverkar i sin tur ordförståelsen negativt och även läshastigheten. Detta 

leder då till att tillväxten av ett ordförråd är fortsatt svagt. Även Bråten (2008, 49) 

menar att sambandet mellan ordavkodning och läsförståelse är väl dokumenterat. 

Sambandet är starkare i de yngre skolåren då ordavkodning är en vanlig orsak till dålig 



12 

läsförståelse. Mycket läsning skulle enligt Bråten (2008, 50) leda till en utvecklad 

ordavkodning.  

 

Vidare visar Myrberg (2007, 82) att ordförråd är en mycket betydelsefull faktor bakom 

läsförståelse genom att beskriva mängden ord man behöver då man läser. Det handlar 

om omkring femtusen ord, i talspråksordförrådet. Det är tillräckligt för att kunna delta i 

och bemästra vardagliga samtalssituationer. Ett ordförråd tio gånger så stort som detta 

krävs för att man ska läsa i nivå med målen för år nio i svenska (Myrberg 2007, 82). 

Mängden ord kan då benämnas som bredd på ordförrådet enligt Schmitts (2014) 

beskrivning. Förutom bredden på ordförrådet som eleverna behöver enligt Myrberg 

(2007, 82) fordrar eleverna även ett djup på sitt ordförråd (Schmitt 2014). Att eleverna 

behöver en bredd och ett djup på sitt ordförråd antyder även Bråten (2008, 52) då han 

skriver att eleverna måste ha en förståelse av vad enskilda ord betyder för att kunna 

förstå en text. Om en elev till exempel ska få utbyte av en text om fiskenäring bör man 

veta vad näring, trålare, fiskbestånd och resurser innebär. Bråten (2008, 52) skriver: 

”Läsare med större ordförråd verkar förstå det som de läser bättre än läsare med mindre 

ordförråd (Pressley 2006)”.  

2.4 Det offentliga samtalet 

Jan Svensson (1993, 14) beskriver uttrycket ”det offentliga samtalet” i sin bok Språk 

och offentlighet: Om språkbruksförändringar i den politiska offentligheten. Själva 

uttrycket används i samhällsdebatterande eller samhällsbeskrivande sammanhang. 

Svensson formulerar sig enligt följande kring vad språkbrukare anser att det offentliga 

samtalet innebär:  

 

Den användning som språkbrukarna här gör av uttrycket det offentliga samtalet visar att de avser 

dels ett samtal eller en diskussion som förs i vissa sammanhang, i medier, på offentliga möten, vid 

föreläsningar etc, dels ett samtal som har vissa specifika drag vad avser språkformen, närmare 

bestämt drag som avviker från dragen i det språk som används i privata sammanhang (Svensson 

1993,14).  

 

I de undersökningar av språkbruket som presenteras längre fram testas ord som används 

i offentliga sammanhang. Bland annat från ”sociala, vardagsekonomiska, politiska och 

fackliga sammanhang” och man möter dem i radio, TV och dagstidningar samt på 

arbetsplatser, banker etcetera (Frick och Malmström 1976, 19). Även ord från 

samhällsbroschyrer och ord som frekvent förekommer i texter från Skatteverket och 

Kronofogdemyndigheten undersöks (Gustafsson och Håkansson 2011, 126).  

 

Min användning av begreppet det offentliga samtalet hänvisar till ovanstående 

beskrivningar, det vill säga ett språkbruk man behöver för att fungera som en 

demokratisk deltagare i samhället, kunna ta del av information och åsikter samt själv 

kunna uttrycka sig i offentligheten.   
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2.5 Skolspråket 

En stor del av det språk ungdomar tillägnar sig är det som används i skolan. I skolan 

sker lärandet av ett mer fackspråkligt och så småningom vetenskapligt språk. Liberg, af 

Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, 7) menar att det språk de benämner 

”skolämnesspråk” är en länk emellan det vardagliga och mer vetenskapliga språket. Att 

möta det här sättet att utrycka sig är ibland svårt för eleverna. I följande avsnitt beskrivs 

först när texterna i skolan förändras och då kan bli utmanande för de elever som har ett 

mindre muntligt ordförråd. Det är ofta som de inte heller har ett utvecklat ortografiskt 

lexikon, det vill säga skriftliga ordbilder av ord. Till sist beskrivs kort hur texterna i 

skolan blir mer ämnesspecifika, till exempel av vetenskaplig karaktär.  

 

I ett avsnitt kring textens funktion och genre menar Liberg, af Geijerstam och Wiksten 

Folkeryd (2010, 60) att det sker en drastisk förändring i texternas utseende i årskurs 3 

och 4. Från och med de här årskurserna blir texterna svårare, de blir ”alltmer omfattande 

och informationstäta och illustrationerna blir ofta färre och mer abstrakta”. För elever 

med ett mindre muntligt ordförråd blir det särskilt utmanande. Dessa elever har inte 

heller utvecklat ett bra sätt att skapa så kallade skriftliga ordbilder av nya ord. Eleverna 

har med andra ord svårigheter med att utöka det som kallas ett ortografiskt lexikon 

(Liberg och af Geijerstam och Wiksten Folkeryd 2010, 60). Ett ortografiskt lexikon 

menar Myrberg (2007, 74) består av vanliga ord där ”ordens visuella form kan matchas  

direkt mot texten. ” När detta lexikon utvecklas bidrar det till att de kognitiva resurserna 

kan användas till att finna textens mening istället för att energin slösas på ordavkodning.  

 

Vidare beskriver Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, 63) ett område de 

kallar för att möta och bemöta specifika ämnesspråk. Det innebär att texterna eleverna 

möter i skolan blir mer informationstäta och mer ämnesspecifika i och med att bland 

annat tekniska termer och vetenskapliga begrepp blir mer frekventa (Liberg, af 

Geijerstam och Wiksten Folkeryd 2010, 63). Att bemöta skolspråket skulle kunna ses 

som den språkliga anhalten innan den nästa anhalten för det vetenskapliga och 

akademiska språket som man möter på universitetet och även det i det offentliga 

samtalet.  

 

2.6 Språkförändring  

Språkförändring är centralt i diskussionen kring ungdomars språkbruk. I det här 

avsnittet beskrivs till att börja med språkets så kallade godtycklighet. Det är en viktig 

aspekt för att synliggöra hur språkförändring sker relativt stabilt, inte alltför snabbt, och 

att vi kan se att den inte är helt slumpmässig. Det är stabiliteten i förändringen som gör 

att vi faktiskt kan känna igen språk med en gemensam förfader, samt kommunicera 

generationer emellan. Vidare får ett sociolingvistiskt perspektiv synliggöra hur 
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språkförändring kan ske i riktning mot eller ifrån standardspråket samt en förklaring 

kring vad ungdomsspråk innefattar.  

2.6.1 Språkets godtycklighet – en gräns för hur snabbt språkförändring kan ske 

McMahon (1994) ger i sin bok Understanding language change en förklaring till hur 

språkets ungefärliga kopplingar mellan ordet och det som ordet avser bidrar till att 

språkförändring sker relativt stabilt och långsamt. McMahon (1994, 4) förklarar 

inledningsvis att språkets mönster överlag är arbiträra. Det innebär att det inte finns 

några självklara eller naturliga kopplingar mellan ett ord och det som ordet avser. Till 

exempel: 

 

[d]et finns ingen oundviklig och naturlig koppling mellan, säg, det engelska ordet katt och den 

lilla, till namnet domesticerade, pälsklädda kattlika fyrfoting som det anger. Den här enheten 

skulle lika gärna kunna kallas en fiskmås, eller en burk [min översättning] (McMahon 1994, 4).2  

 

McMahon (1994, 5-6) menar att det faktum att ljud-betydelse relationen generellt är 

arbiträr, placerar en naturlig gräns på språkförändringen. Den gränsen innebär att talare 

måste lära sig sitt modersmål på ett sätt som tillåter kommunikation med både äldre och 

yngre generationer.  

 

Då språk är ett medel för kommunikation skulle dess primära funktion misslyckas om 

inte föräldrar kunde kommunicera med sina barn, eller barnbarn med sina mor- och 

farföräldrar (McMahon 1994, 5-6). Fortsättningsvis menar alltså McMahon (1994, 5-6) 

att språkförändring troligtvis inte sker på plötsliga sätt eftersom det skulle kunna göra 

kommunikation mellan generationer omöjlig. En tendens inom språkförändring är att 

den huvudsakligen sker gradvis och regelbundet. Om det var så att förändringen var helt 

slumpmässig, arbiträr och gränslös skulle det inte gå att känna igen språk som har ett 

gemensamt ursprung, en gemensam förfader. Vi kan fortfarande se ett släktskap mellan 

olika språk, vilket i sin tur bevisar att förändring sker långsamt och stabilt. McMahon 

(1994, 5-6) ställer till sist språkets godtycklighet och icke-godtyckligheten emot 

varandra:  

 

Så, paradoxalt, är språkets godtycklighet det som försäkrar icke-godtyckligheten i dess förändring: 

därför att språk måste läras, och användas till kommunikation mellan generationer, måste det 

också finnas gränser på hur mycket som kan förändras, hur det förändras, och hur fort det händer 

[min översättning] (McMahon 1994, 6).3 

 

                                                 
2 [t]here is no inevitable and natural connection between, say, the English word cat and the small, 

nominally domesticated, furry, feline quadruped which it denotes. This entity might as well be called a 

seagull, or a pot […] (McMahon 1994, 4). 
3 So, paradoxically, the arbitrariness of language ensures the non-arbitrariness of change: because 

language must be learned, and used for intergenerational communication, there must also be limits on 

how much can change, how it does so, and how fast it happens (McMahon 1994, 6).  
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Citatet ovan säger alltså något om hur kommunikationen mellan generationer bör 

fungera. Det innebär att så länge vi kan kommunicera generationer emellan så har även 

språkförändringen varit relativt stabil.  

2.6.2 En sociolingvistisk syn på språkförändring och ungdomsspråk 

Norrby och Håkansson (2010, 7) förklarar att språklig variation är centralt för 

sociolingvistiska undersökningar. Den språkliga variationen kan i sin tur kopplas till 

begreppet språkförändring. Vidare konstaterar de att det inte råder några tvivel om att 

språk förändras och att alla som kommit i kontakt med en äldre text eller film kan se 

det. Förändringen i sin tur kan ske i de olika nivåer som språket innefattar, till exempel 

uttal, ordformer och ordval etcetera (Norrby och Håkansson 2010, 41).  

 

Dessutom kan språkförändring gå åt två håll; mot antingen mer standardspråkliga 

former eller tvärtom. Genom tiderna har högt uppsatta i samhället alltid talat mer 

standardspråkligt, vilket anses finare och mer vårdat. Men trots det finns det också 

språkförändring som går ifrån standardspråket. Det kan, som Norrby och Håkansson 

(2010, 42) skriver, ”anses som tufft och därmed bli del av en revolt mot 

etablissemanget” om en individ talar i riktning från det som ses som standard. 

Ungdomarnas språkbruk skulle helt enkelt, enligt den här synen, kunna vara ett sätt att 

ta avstånd från vuxna.  

 

Angående ungdomsspråk och språkförändring skriver Norrby och Håkansson (2010, 

169) att folk i alla tider har beklagat sig angående ungdomars språkbruk. Redan så långt 

tillbaka i tiden som under antiken ansåg man att den yngre generationens språk hade 

försämrats. Efter detta kan listan göras lång över negativa kommentarer angående 

ungdomar och deras språkliga kompetens. Vidare avhandlar Norrby och Håkansson 

(2010, 169) sociolingvistisk forskning på ålderns betydelse för hur vi uttrycker oss. 

Forskning som behandlar ungdomsspråk behandlar indirekt vuxenspråk. Varför? För att 

man oftast har ställt ungdoms- och vuxenspråk i konstrast mot varandra.  Vilket i sin tur 

betyder att i princip ”allt språkbruk kan ses i relation till en medelålders, 

standardspråklig norm (Norrby och Håkansson 2010, 169). Ungdomar har ofta velat 

göra uppror, bland annat genom att, som tidigare nämnt, ta avstånd från 

standardspråket. Till sist finns det en del forskare som menar att ungdomar kan ses som 

”språkliga innovatörer”; de skapar ett eget språk för att skapa en grupptillhörighet och 

skilja sig från de vuxna, samt förändra ordförrådet. Just ordförrådet är vi snabba att 

upptäcka förändringar i. Dessa förändringar innefattar dels nya ordbildningar men också 

gamla ord i nya användningar (Norrby och Håkansson 2010, 173, 177, 180).  

  

 

3 Metod och material  

Metoden som jag har använt består av två delar i form av en litteraturstudie och två 

intervjuer. Litteraturstudien behandlar forskning kring ungdomars ordförståelse, medias 
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syn på ordförståelse samt en studie om språkförändring. Därefter presenteras 

utformandet av intervjun. Den använde jag till att redogöra för två lärares syn på 

ordförståelse.   

3.1 Litteraturstudie 

Materialet till litteraturstudien består av forskning kring elevers och ungdomars 

ordförståelse. Eftersom ordförståelse har varit aktuellt under flera generationer har jag 

presenterat ett urval som sträcker sig över olika tider. En stor del av den forskning som 

jag har funnit handlar om ordförståelse hos unga vuxna och äldre och inte 

gymnasieskolan. Det är intervjuerna med två lärare som representerar ordförståelse i 

gymnasieskolan.  

 

Till att börja med har jag redogjort för Språkklyftan som innefattar tre liknande 

undersökningar av ordförståelse. Till att börja med presenterade jag Frick och 

Malmströms studie Språkklyftan: 700 ord som förstås och missförstås som genomfördes 

under 1970-talet. I Språkklyftan har minskat har jag beskrivit Domeijs och Josephssons 

(2006) studie med samma namn där de har jämfört en undersökning från Skatteverket 

med Språkklyftan från 70-talet. Efter det beskrev jag en tredje studie. Den gjordes 30 år 

senare och här har man försökt göra om den ursprungliga undersökningen från 1970-

talet. Nästa studie som jag redogjorde för heter Ord på prov: En studie av ordförståelse 

i högskoleprovet. Det är en undersökning av ordförståelse. Mer precist är Ord på prov 

en gedigen genomgång av resultat från högskoleprovet som har studerats på ett sådant 

sätt som ska säga något om ordförståelse över tid.  

 

Till sist har jag presenterat ytterligare två verk vilka inte är studier av ordförståelse i sig 

men som säger något viktigt om det vid en närmare anblick. Det första är Martin 

Malmströms (2017) avhandling Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i 

mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner. Det är den enda källan som jag har 

använt för att svara på frågan hur ungdomars ordförståelse framställs i media. Det finns 

inte många studier på området vilket gör att den som ensam källa får svara på frågan om 

hur media framställer ungdomars ordförståelse. Malmström talar om skrivande och då 

hör ordförståelse givetvis till. Jag har med hjälp av avhandlingen synliggjort hur media 

framställer ungdomars språk. Det har varit av intresse att jämföra vad forskningen säger 

om ordförståelsen över tid med hur media har framställt den och huruvida det stämmer 

överens. Därför utgör Malmströms avhandling ett viktigt komplement till den forskning 

om ordförståelse som jag har presenterat i min studie. Det andra verket är Å ja baa: - 

Tankar om ord och språk som inte är en undersökning utan snarare en diskussion kring 

det svenska språket. Den här boken används för att synliggöra olika perspektiv på språk 

och språkanvändning. Det som diskuteras här är bland annat om vi egentligen aldrig 

varit så bra på det svenska språket som nu och engelskans inflytande.  
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3.2 Intervju 

För att ta reda på om gymnasielärare ser någon förändring i ordförståelsen använde jag 

en kvalitativ intervju som metod. Jag har genomfört två intervjuer med lärare som varit 

verksamma en längre tid, med 14 respektive 15 års erfarenhet. Att lärarna ska ha varit 

verksamma en längre tid är för att ge en översiktlig bild över lärares uppfattning av 

elevers ordförståelse de senaste åren. Respondenterna är två kvinnliga lärare på en skola 

i Västerbotten. Respondenterna är anonyma och jag valde att i uppsatsen ge dem de 

fiktiva namnen Tove och Anna. Antalet intervjuer är lågt vilket innebar att ingen 

generalisering kring lärares uppfattning kan göras (Lantz 2013, 19). Det blev en lägre 

mängd data på grund av att det skulle vara rimligt i förhållande till studiens storlek samt 

att en stor del av materialet är den forskning som presenteras. Trots att intervjun inte 

möjliggjorde en generalisering gav den en inblick i gymnasielärares syn på elevers 

ordförståelse. 

 

Till att börja med informerade jag respondenterna om att syftet med undersökningen var 

att redogöra för lärares syn på ordförståelse och i vilket sammanhang resultatet skulle 

användas (i min uppsats om ungdomars ordförståelse). Därefter informerades 

respondenterna om att deras deltagande är frivilligt vilket också innebär att de när som 

helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande. De blev också informerade om att de 

kommer att vara anonyma på så vis att deras svar inte går att hänföra till dem. Vidare 

ansåg jag att inspelning krävdes för att jag skulle få ner svaren i sin helhet. Det 

upplystes respondenterna om innan intervjun. Den här informationen skickades i ett 

mail vilket innebär att respondenterna fick ta ställning till om de ville delta i studien 

eller ej utifrån den nämnda informationen. De informerades om detta återigen vid 

intervjutillfället. För att komma fram till dessa etiska principer har jag tagit hjälp av 

Vetenskapsrådets (2017) skrift God forskningssed.  

 

En viktig fördel med intervjun är att det finns en möjlighet att förtydliga frågor om 

formuleringar skulle missuppfattas. En ytterligare fördel är möjligheten att öka 

reliabiliteten genom att ”försöka spegla källan”, det vill säga inte tolka in egna 

uppfattningar kring svaren (Lantz 2013, 17). Spegla källan kan göras genom att lyssna 

till tonfall och avsluta med att sammanfatta utan att dra slutsatser. På så sätt kan 

intervjuaren se om denne har förstått respondenten rätt (Lantz 2013, 76).  

 

Jag spelade in svaren har spelats samt transkriberade dem eftersom det är en fördel att 

dokumentera vad som faktiskt har sagts (Krag Jacobsen 1993, 189). Det bör nämnas att 

ingen konventionell transkriberingsmetod har använts utan jag har ordagrant skrivit ner 

vad respondenterna säger och därefter analyserat svaren. Till sist har svaren organiserats 

under rubriker i resultatdelen.  

 

Intervjuns form räknas till de öppnare formerna då respondenten får tillgång till att 

beskriva sin uppfattning fritt kring ett fenomen (Lantz 2013, 43), i det här fallet 
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ordförståelse. Krag Jacobsen (1993, 189) skriver att man inte bör ha formulerat frågor i 

förväg utan snarare ha punkter man vill beröra under intervjun. Jag har trots det valt att 

formulera frågor i förväg att ha som stöd. Enligt Krag Jacobsen (1993, 19) innehåller 

den styrda eller strukturerade forskningsintervjun till stor del öppna frågor samt 

sammanfattande frågor då och då, det vill säga att man som intervjuare sammanfattar 

vad som har sagts hittills. Enligt Krag Jacobsen (1993, 19) ger det en viss säkerhet till 

att man får svar som är så pass strukturerade att de kan användas i jämförande syfte. Det 

är en fördel då jag kunde få en överblick över gymnasielärarnas svar samt upptäcka 

eventuella likheter och skillnader. Angående öppna frågor så är intervjufrågorna 

formulerade i sex öppna frågor samt tänkta följdfrågor. Det bör alltså finnas utrymme 

för kvalitativa aspekter att dyka upp under intervjun, även andra intressanta aspekter 

kring ämnet vilka jag inte hade tänkt ut på förhand.  

3.2.1 Typer av frågor 

Jag använde mig av sex stycken öppna huvudfrågor i intervjuerna. Därefter hade jag 

även några mindre öppna frågor som påminnelse för att i någon mån kunna styra 

samtalet i riktning mot den information jag ville få fram. Under intervjun använde jag 

mig av det Krag Jacobsen (1993, 104) benämner sammanfattande frågor, det innebär att 

komma fram till vad respondenten sagt och menat. Då vet jag att respondenten har 

accepterat min tolkning (Krag Jacobsen 1993, 104) och ökar min chans att frångå ett 

vanligt problem som är att man som intervjuare tolkar in sin egen uppfattning (Lantz 

2013, 16). Jag sammanfattade dock inte efter varje fråga utan när jag upplevde det som 

att en att jag skulle ha kunnat tolka det fel.  

 

Intervjun avslutas med två korta frågor angående tiden de arbetat som verksam lärare, 

samt ämnen de undervisar i. Jag frågade mina respondenter vilka ämnen de undervisar i, 

förutom svenska. Också hur länge de har varit verksamma lärare för att i min studie 

kunna visa att de har flera års erfarenhet och på så sätt kunna uttala sig om en eventuell 

språkförändring. Det vill säga, så kallade, demografiska frågor som syftar till att ”klara 

ut respondentens sociala förhållande” (Krag Jacobsen 1993, 126-127). Ett problem är att 

dessa frågor kan upplevas förhörsliknande för respondenten och är oftast inte bra för 

resten av intervjun (Krag Jacobsen 1993, 128), därför frågade jag om detta sist i 

intervjun.  

 

4 Forskning kring ungdomars ordförståelse  

I det här avsnittet presenterar jag forskning kring ungdomars ordförståelse, medias syn 

på ungdomars språk samt en diskussion om det svenska språket. I avsnitt 4.1 

Språkklyftan presenteras undersökningen Språkklyftan: Hur 700 ord förstås och 

missförstås. I samma avsnitt presenteras ytterligare två undersökningar som relaterar till 

den första Språkklyftan. Därefter presenteras den nyligen gjorda studien Ord på prov: 

En studie av ordförståelse i högskoleprovet, där jämförs förståelsen av ord från 

högskoleprovets ORD-prov för att synliggöra huruvida ordförståelsen har försämrats 
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eller förbättrats. Efter det presenteras forskning kring hur media framställer ungdomars 

ordförståelse och till sist en generell diskussion om det svenska språket.  

4.1 Språkklyftan (1976, 2006 och 2011) 

Frick och Malmström gjorde redan under 70-talet en undersökning kring ordförståelse 

och presenterade detta i boken Språkklyftan: hur 700 ord förstås och missförstås. Denna 

studie har därefter försökt återskapas för att se om ordförståelsen har förändrats. De 

studier som presenteras här förutom Språkklyftan (1976) är Språkklyftan har minskat 

(2006) samt Språkklyftan-30 år senare (2011).  

4.1.1 Språkklyftan: Hur 700 ord förstås och missförstås (1976) 

”Vad vet vi egentligen, mer konkret, om hur språkklyftorna ser ut idag? Nästan 

ingenting, vi har bara ett starkt allmänt uttryck av att de finns” (Frick och Malmström 

1976, 7). Boken Språkklyftan: Hur 700 ord förstås och missförstås kan ses som en del 

av kartläggningen av problemet med språkklyftor (Frick och Malmström 1976, 7). 

Redan under 1970-talet rapporterades elevers dåliga läsfärdigheter. Bland annat i den 

här undersökningen av Frick och Malmström (1976, 8), där författarna ville vara till 

nytta för undervisningen (och annat) med sin bok om ordförståelse. 

 

Information angående testpersonerna ges kortfattat i bokens inledning. Det är cirka 700 

deltagare i Arbetsmarknadsstyrelsens kurser vid sju AMU-center som har genomfört 

ordförståelsetestet. Det ges ingen närmare information kring deltagarnas ålder. För att 

ge en bild av i vilken ålder deltagarna skulle kunna vara har jag använt mig av det som 

står kring arbetsmarknadsutbildningar (AMU) vid Arbetsförmedlingen idag. För att få 

gå en arbetsmarknadsutbildning finns det vissa kriterier som måste uppfyllas, bland 

annat (Arbetsförmedlingen, 2018): 

 

• Du är minst 25 år och inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen. 

• Du har fyllt 18 år och har svårt att få jobb av särskilda skäl.  

 

De ovanstående kriterierna tyder det på att ungdomar kan ha deltagit i Frick och 

Malmströms studie, men även äldre personer. Trots allt är resultatet relevant att 

applicera på ungdomar och gymnasieelever.  

  

Orden i studien Språkklyftan är framförallt valda från följande sammanhang: sociala, 

vardagsekonomiska, politiska och fackliga. Med det menar Frick och Malmström (1976, 

10) att man möter dessa ord i radio och TV, i tidningarnas ledare och på debattsidor. De 

används också på arbetsplatser, banker, socialbyråer, läkarstationer, med flera. De 

skriver:  

 

Undersökningen gäller förståelsen av enskilda ord som har att göra med det sociala, politiska och 

ekonomiska livet. Det är en fråga om ord som medborgaren behöver kunna för att ta del av 
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planering och beslut i samhället, ord som används i den offentliga debatten, och ord som vi alla 

behöver känna till när vi ska deklarera, överklaga, låna pengar, köpa hus (Frick och Malmström 

1976, 10). 

 

Vidare påpekar Frick och Malmström (1976, 13) att de har för avsikt att mäta hur 

testpersonerna uppfattar orden när de läser eller hör dem, det vill säga det passiva 

ordförrådet, och inte hur de använder orden, det vill säga det aktiva ordförrådet (se även 

avsnitt 4.4). Frick och Malmström (1976, 13) problematiserar metoden och menar att 

den inte renodlat mäter den passiva ordförståelsen. Det är för att deltagarna svarar med 

fria svar, och får alltså inte alternativ att välja på, vilket ställer vissa krav på den aktiva 

språkbehärskningen. Detta ger enligt Frick och Malmström (1976,13) en mer nyanserad 

kunskap kring hur orden förstås och missförstås.  

 

Studien resulterade i att en stor del av de tillfrågade inte kunde förklara viktiga ord i 

fråga om ”vardagsekonomi och vardagsjuridik, läkarvård, fackligt arbete och 

föreningsliv, samhällsfrågor etc” (Frick och Malmström 1976, 21). Ett exempel på ett 

av de ord som var särskilt svåra var borgenär, som 91% svarade fel på. Svaren visade 

istället att de trodde borgenär, en person som lånar ut pengar, var detsamma som 

borgensman, alltså en person som går i god för en person som tagit ett lån (Frick och 

Malmström 1976, 21).  

4.1.2 Språkklyftan har minskat (2006) 

I Språkklyftan har minskat (2006, 4) jämför Rickard Domeij och Olle Josephsson 

Språkklyftans (1976) resultat med ett resultat från en undersökning gjord av 

Skatteverket. Till att börja med presenterar Domeij och Josephson Språkklyftan från 

1976, för att därefter beskriva en undersökning som Skatteverket gjorde 2005. Det 

framkommer inte i vilket syfte Skatteverket gjorde undersökningen utan Domeij och 

Josephson har fått den till förfogande för att kunna använda den i jämförelsen. Det 

Skatteverket gjorde var att göra om Språkklyftans (1976) undersökning. De testade 40 

ord där många kom från Språkklyftan (1976) och de resterande orden är vanligt 

förekommande i Skatteverkets texter. Skatteverket använde sig av samma testmetod 

som 1976: 

 

• Orden presenteras i en kort mening. 

• Testpersonen ska formulera en egen förklaring av ordets betydelse. 

• Därefter görs en skattning av den egna förståelsen. 

 

Det som skiljer sig åt i Skatteverkets undersökning i förhållande till Språkklyftan (1976) 

är att Skatteverkets testpersoner var slumpvis utvalda över hela landet. Till sist 

diskuterar Domeij och Josephson (2006, 5) några slutsatser kring Skatteverkets 

undersökning i jämförelse med den från 1976. De menar att det verkar troligt att 

språkklyftan har minskat i det svenska samhället sedan 1976. Det grundar Domeij och 

Josephson (2006, 5) på att flera ord förstås bättre, till exempel debiteras och fysisk 



21 

person. Detta torde vara rimligt då fler svenskar tar eget ekonomiskt ansvar och på så 

sätt blir bekanta med termer kopplade till detta. Att svenska folkets bildningsnivå är 

högre påverkar också ordförståelsen positivt.  

4.1.3 Språkklyftan – 30 år senare (2011) 

Gustafsson och Håkansson (2011) genomförde en studie med liknande metod som Frick 

och Malmström använde i Språkklyftan 1976. Genom att använda en liknande metod 

kunde Gustafsson och Håkansson (2011) jämföra resultaten. Gustafsson och Håkansson 

(2011, 123) inleder med att påpeka att samhället har förändrats sedan Språkklyftan 

genomfördes, bland annat har satsningar på utbildning och gymnasiereformer 

genomförts. Samtidigt har OECD genomfört undersökningar som visar på att sociala 

och ekonomiska klyftor ökat.  

 

Gustafsson och Håkansson (2011, 123-125) tar upp Domeij och Josephsons (2006) 

jämförelse Språkklyftan har minskat och motsäger sig att det skulle ha skett en 

minskning i språkklyftan. De menar att det är för stora skillnader mellan testpersonerna 

i Språkklyftan (1976) och Skatteverkets undersökning. Språkklyftans representanter 

består av få personer med högre utbildning, då de är hämtade på 

arbetsmarknadsutbildningar vilket inte Skatteverkets personer var. Eftersom deltagandet 

är frivilligt menar Gustafsson och Håkansson (2011, 125) att chansen är stor att 

personer med högre utbildning deltar. Såhär skriver de: 

 

I Skatteverkets undersökning rekryterades per telefon 390 personer boende i Stockholm, 

Norrköping och Luleå̊ med omnejd. Dessa personer ombads att infinna sig i särskilda lokaler i de 

tre städerna för att delta i intervjuer. Bortfallet blev emellertid stort, och endast 102 intervjuer 

genomfördes totalt. Eftersom ingen direkt ersättning utgick (utöver 4 trisslotter) finns det skäl att 

anta att de personer som bestämde sig att delta i undersökningen verkligen var genuint 

intresserade. Rimligen är också̊ andelen personer med högre utbildning högre än i Frick & 

Malmströms undersökning (Gustafsson och Håkansson 2011, 125). 

 

Gustafsson och Håkansson (2011, 125) har använt en metod som liknar Frick och 

Malmströms (1976) metod i sin undersökning. För det första är representanterna till 

Språkklyftan – 30 år senare hämtade bland deltagare i arbetsmarknadsåtgärder i form av 

informationsträffar eller utbildning hos Arbetsförmedlingen (Gustafsson och Håkansson 

2011, 125). För det andra kommer hälften av de ord som testats i den här 

undersökningen från Frick och Malmströms (1976) studie och den andra hälften 

kommer från samhällsbroschyrer (Gustafsson och Håkansson 2011, 126). Resultatet 

visar att sju ord har förbättrats sedan 1976. Trots det har förståelsen för många av de 

andra orden gått i motsatt riktning. Det är de yngre deltagarna som missförstår orden i 

större utsträckning (Gustafsson och Håkansson 2011, 126). Men som Gustafsson och 

Håkansson (2011, 129) skriver: ”Våra bjudord hör ju hemma i vuxenlivet. Man stöter på 

dem under livets gång i broschyrer och på blanketter, och erfarenheten innebär rimligen 

att man får en allt större förståelse för orden.” 
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Till sist kommer Gustafsson och Håkansson (2011, 131) med en, som de själva skriver, 

”försiktig slutsats” om att samhällets språkklyfta finns kvar och i vissa fall till och med 

har ökat. De avslutar med att föreslå att arbete med ordförståelse bör få ta större plats i 

den svenska skolan.  

4.2 Ord på prov: En studie av ordförståelse i högskoleprovet (2017) 

Mot bakgrunden att läskunnighet och läsförståelse är viktigt, inte bara i skolan utan 

även för upprätthållandet av ett demokratiskt samhälle, har Anna W Gustafssons och 

David Håkanssons (2017, 16) undersökning av ordförståelse uppkommit. Även 

nedåtgående PISA-resultat hör till en av anledningarna att Gustafsson och Håkansson 

(2017, 16) genomför studien Ord på prov: En studie av ordförståelse i högskoleprovet. 

Men som de själva konstaterar har läs- och ordförståelsen diskuterats redan innan PISA-

testet blev aktuellt. Redan på 70-talet genomfördes undersökningar vilka 

uppmärksammade samhälleliga klyftor i ordförståelse hos vuxna (Gustafsson och 

Håkansson 2017, 23). En av dessa är den tidigare nämnda studien Språkklyftan (1976) 

av Nils Frick och Sten Malmström. Som nämnt i föregående avsnitt undersökte Frick 

och Malmström (1976) ordförståelsen hos deltagare i arbetsmarknadsutbildningar 

genom att testa aktuella samhällsord. Ord som användes inom myndigheter, i 

lagspråket, i sjukvården, i föreningsliv och i ekonomi. Resultatet visade att det var ett 

antal viktiga samhällsord som var svåra att förstå för testgruppen. Efter skolreformer 

och den digitala revolutionen är det aktuellt att åter igen undersöka ordförståelsen i 

samhället (Gustafsson och Håkansson 2017, 16). 

 

I början av studien beskrivs några utgångspunkter kring ordförståelse. Till att börja med 

vad det innebär att förstå ett ord: 

 

Att förstå ord är ett komplext samspel av flera olika förmågor: man behöver kunna avkoda vad 

som står, känna till lexikal betydelse och förstå grammatiska respektive pragmatiska effekter av 

ordet (Gustafsson och Håkansson 2017, 19).  

 

Gustafsson och Håkansson beskriver skillnaden mellan receptiv och produktiv 

ordförståelse, vilken jag tidigare har beskrivit mer genomgående. Kort sagt innebär den 

produktiva ordförståelsen till exempel att kunna uttala, böja, skriva och använda ordet 

korrekt. Den receptiva ordförståelsen handlar om att kunna känna igen ordets form, 

betydelser, möjliga användningsområde eller värdeladdning. Viktigt att notera är att det 

främst är den receptiva ordförståelsen som högskoleprovet mäter (Gustafsson och 

Håkansson 2017, 20). Vidare beskriver Gustafsson och Håkansson (2017, 19) ”nio 

aspekter som är involverade i att ’kunna’ ett ord.” Dessa aspekter kan delas in i form, 

betydelse och användning (Gustafsson och Håkansson 2017, 19-20). Dessutom har man 

sett en hög korrelation mellan problemlösningsförmåga, läsförståelse och ordförståelse. 

Denna korrelation beror sannolikt på att man kan lära sig ord i kontext. När man möter 
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ord i olika kontexter blir förståelsen för dem djupare. Vi lär oss ord när vi exponeras för 

dem många gånger, vilket borde innebära att ju äldre vi blir desto mer ord har vi hunnit 

möta. Därför har ålder en stor betydelse vid ordförståelsetest (Gustafsson och 

Håkansson 2017, 20-21).  

 

Förutom hur man förstår ett ord så är en förståelse av vad högskoleprovet och ORD-

provet är en viktig del i bakgrunden till studien Ord på prov. År 1977 infördes 

högskoleprovet tillsammans med högskolereformen. Till att börja med var provet inte 

för gemene man utan ett komplement till studenter utan gymnasiebetyg, utöver 

kunskaper i svenska och engelska var kraven att deltagarna hade minst fyra års 

arbetslivserfarenhet. Detta var en begräsning fram till 1991, sedan dess kan alla sökande 

göra högskoleprovet. Ungefär en tredjedel av högskolans platser tas ut med hjälp av 

provet (Gustafsson och Håkansson 2017, 31).   

 

Högskoleprovet består av flera olika delar. Ordförståelsedelen, det så kallade ORD-

provet, har funnits sedan starten 1977. Under tiden har ORD-provet varierat i 

omfattning. Från 30 uppgifter ökade det år 1996 till 40 uppgifter, därefter halverades 

antalet och blev 20 stycken år 2011. Studien Ord på prov undersöker perioden från 

2000 till 2011 vilket innebär att antalet uppgifter har varit 40 stycken under hela den 

undersökta perioden. Utöver de ordinarie provpassen gör deltagarna ett 

utprövningspass. Detta innehåller uppgifter som prövas ut inför kommande prov. 

Provdeltagarna vet inte vilket av passen som är utprövningspass och får inte tillbaka 

något resultat på utprövningen. Resultaten omvandlas till en normerad poäng för att de 

ska kunna jämföras över tid. Den maximala normerade poängen är 2,0 (Gustafsson och 

Håkansson 2017, 34).  

 

När det kommer till själva ordförståelseprovet är frågorna av flervalstyp. Ordet som 

testas kallas för bjudord och uppgiften är att välja det rätta svaret utifrån fem alternativ 

varav ett är rätt svar och fyra är distraktioner. Oftast är bjudordet ett enstaka ord men 

kan ibland vara ett uttryck med flera ord som till exempel utan krumbukter. Det rätta 

svaret ska vara en synonym eller hyperonym (ett ord med överordnad betydelse). Orden 

ska inte vara för lätta eller för svåra (Gustafsson och Håkansson 2017, 37). Gustafsson 

och Håkansson (2017, 38) skriver följande: ”Högskoleprovet ska fungera som ett 

urvalsinstrument till högre utbildning och måste därför spegla kunskapsnivån i 

samhället.” Till varje prov väljs en ny uppsättning ord ut som måste följa detta krav.  

 

I kapitel 4 Provstudien beskriver Gustafsson och Håkansson (2017) deras studie av 

resultat från ORD-provet under perioden år 2000–2011. De jämför olika gruppers 

resultat mot varandra för att på så sätt se hur resultatet har förändrats över tid. 

Grupperna som jämförs är indelade i ålder, kön och utbildningsbakgrund. Till att börja 

med ser Gustafsson och Håkansson (2017, 51) på resultatet som en helhet mellan 2000 

och 2011 vilket visar på en nedåtgång i poäng. Trots det kan man inte enbart med detta 
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resultat säga att det skett en förändring. Gustafsson och Håkansson (2017, 45) påpekar 

att ORD-provet inte i första hand är konstruerat för att mäta språkförmåga utan för att 

fungera som ett urvalsinstrument för högre utbildning. Det är inte heller meningen att 

högskoleprovet ska bli svårare utan spegla den aktuella språkförmågan i samhället. Det 

vill säga att svårighetsgraden alltid ska vara den samma. För att ändå kunna säga något 

om ordförståelse över tid jämförs resultaten mellan de tre nämnda grupperna.  I 

diskussionen lyfter Gustafsson och Håkansson (2017, 56) fram det faktum att resultatet 

har sjunkit under perioden de testat. Från 21,79 som var resultatet våren 2000 till 19,86 

våren 2011. Den maximala poängen var under perioden 40. Resultatet visar också på en 

klyfta mellan de äldre och yngre deltagarna, de yngre presterar alltså sämre på detta 

prov. Eftersom högskoleprovet inte ska öka i svårighetsgrad borde detta vara ett tecken 

på försämring i ordförståelse (Gustafsson och Håkansson 2017, 76).  

 

Varje ORD-prov innehåller, som tidigare nämnt, en ny uppsättning bjudord. Därför kan 

man inte rakt av undersöka enskilda ord. För att förstå hur förståelsen av enskilda ord 

har förändrats över tid har Gustafsson och Håkansson i kapitlet 5 Ordstudien 

kombinerat de reguljära provresultaten med dem från utprövningarna. Gustafsson och 

Håkansson (2017, 80-81) har valt ord där det har gått minst tre år mellan 

utprövningspasset och reguljärprovet. Uppgifterna ska också vara identiskt utformade i 

utprövningsprovet respektive reguljärprovet och det är uppgifter med enskilda ord, inte 

uttryck, som har valts ut. Orden är till antal 151 stycken. Man har också undersökt 

huruvida orden förekommer i ett referensmaterial bestående av tidningar och 

skönlitteratur, vilket de gör med en viss frekvens. Ordstudien visade att förståelsen hade 

försämrats för hälften av orden. För en fjärdedel förbättrades resultatet och för den 

andra fjärdedelen hade ingen förändring skett (alternativt föll denna fjärdedel inom den 

statistiska felmarginalen). Resultatet visar alltså att försämringarna är större än 

förbättringarna. Det finns också en koppling till ålder här: hos de yngre deltagarna finns 

ett större antal försämringar, medan det är i de äldre grupperna som förbättringarna 

framförallt sker. Entreprenör, patriarkat och progressiv är tre ord som har förbättrats 

hos samtliga provdeltagare. Kulvert, pådrag och tjänlig är ord som har försämrats hos 

alla deltagare (Gustavsson och Håkansson 2017, 130). En ytterligare detalj som har 

framkommit är att den största försämringen har skett under den senare av 

undersökningens tidsperiod, det vill säga närmare år 2011 (Gustafsson och Håkansson 

2017, 132).  

 

Avslutningsvis skriver Gustafsson och Håkansson (2017, 132) att de ökade klyftorna i 

ordförståelse mellan yngre och äldre provdeltagare tyder på en snabb språkförändring i 

det ordförråd som unga tillägnar sig idag. Något som har påverkat ordförrådet som unga 

tillägnar sig i detta är den digitala revolutionen. Den yngre generation som har gjort 

provet under den period studien sträcker sig över är den första generation som har växt 

upp med internet tillgängligt. Den nya tekniken har tillsammans med tendenser till 

globalisering har lett till att ungdomars mediekonsumtion ofta sker på engelska. Sager 
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(2017, 167) skriver att ungdomar har bytt ut dagstidningarna och skönlitteratur mot en 

daglig dos sociala medier (se avsnitt 4.4 Å ja baa: -tankar om ord och språk). Trots att 

resultatet visar en skillnad mellan de äldre och yngre deltagarna tar Gustafsson och 

Håkansson (2017, 133) i beaktning att de äldre provdeltagarna alltid har varit gynnade 

på ORD-provet. De har varit gynnade på grund av att inlärning av ord i stor 

utsträckning sker i samband med att erfarenhet erhålls. Trots att ungdomarna borde få 

mer erfarenhet med åldern har studien ändå väckt följande tanke hos forskarna: 

 

Ändå går det inte att frigöra sig från tanken att steget ut i vuxenlivets språkbruk, steget till 

universitetets språkbruk, och steget till ett medborgerligt språkbruk som involverar att läsa om, 

förstå och förhålla sig till olika samhällsfrågor – det steget har blivit större, såtillvida att tröskeln 

har blivit högre (Gustafsson och Håkansson 2017, 133).  

 

Gustafsson och Håkansson (2017, 133) menar att universitetets språk blir svårt att läsa 

och ta till sig för ungdomarna, vilket även gäller samhällets språkbruk. Samma 

alarmerande tankar finns även hos lärare (se avsnitt 5 Två lärares syn på ordförståelse).  

 

4.3 Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i 

mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner (2017) 

När skolan debatteras är det ofta, som i exemplet ovan, i termer av kris, misslyckande och problem 

av olika slag. En tydlig förfallsdiskurs (Krogh, 2000) återkommer, vilken fått extra skjuts de 

senaste åren när Sverige presterat svagt i internationella studier såsom PISA, PIRLS och TIMMS. 

Men det faktum att de svenska resultaten varit dåliga i ämnen som testas i de storskaliga studierna 

drar med hela skolan i fallet. Det råder numera konsensus om att skolan är i kris. På senare år har 

också högskolans företrädare alltmer högljutt beklagat sig över deras studenters bristande 

förkunskaper. Det har blivit något av en följetång att någon eller några högskolelärare vid varje 

terminsstart och terminsslut sjunger ut (Malmström 2017, 14).  

 

Så skriver Martin Malmström i sin avhandling Synen på skrivande: Föreställningar om 

skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner. I den så kallade del II av sin 

undersökning, analyserar Malmström debatter kring elevers och studenters 

språkanvändning och skrivande genom tiden. Syftet med studien är inte att undersöka 

om eleverna har blivit bättre eller sämre på att skriva. Det Malmström (2017, 15) ämnar 

undersöka är de föreställningar om skrivande som har funnits genom tiden. Mer precist 

1970-talet, 1990-talet samt 2010-talet. 2010-talet innefattar debattartikeln från 2013. 

Den här delen i avhandlingen handlar om vad som sägs om elevernas skrivande och hur 

debatterna förs (Malmström 2017, 142). Efter att ha undersökt mediebilden av 

skrivande behandlar formuleringar om skrivande i läroplanen i nästa del av 

avhandlingen. Det som presenteras här är från den första delen.  

 

Malmström (2017,17) har valt att använda sig av den kritiska diskursanalysen för en 

grundlig språklig analys. Malmström (2017, 19) redogör för kritisk diskursanalys som 



26 

teori. Vad som är viktigast att notera här är kanske Malmströms egen definition av 

diskursbegreppet utifrån teorin, den lyder:  

 

Jag ser diskurser som sätt att tala eller skriva (eller uttrycka sig med andra former av semiotiska 

modaliteter) om ett visst fenomen utifrån ett bestämt perspektiv där de enskilda utsagorna står i 

förbindelse med tidigare utsagor och är färgade av ideologi (Malmström 2017, 19).  

 

Därefter beskriver han den kritiska diskursanalysen som metod där han har inspirerats 

av Norman Faircloughs (1992, 1995, 2010) arbeten. Malmström har inspirerats av 

Norman Faircloughs (1992, 1995, 2010) arbeten. Faircloughs analysmodell är 

tredimensionell. ”Ett viktigt begrepp är diskurshändelse, vilket beskrivs som ’any 

instance of discourse’ (Fairclough, 1992, s.4).” i Malmströms avhandling kan en artikel 

ses som en diskurshändelse (Malmström 2017, 35). Diskurshändelser har tre 

dimensioner som i en diskursanalys behöver struktureras. Den innersta nivån är 

textnivån; språkets betydelsepotential eller vad språket gör. Nästa nivå är den diskursiva 

praktiken. I den analyseras textens produktion, distribution och konsumtion. Till den 

diskursiva praktiken räknar Fairclough vad som skulle kunna kallas extratextuella 

egenskaper hos texten, aspekter som går ut över texten i sig. Till den hör till exempel 

interdiskursivitet (hur olika diskurstyper och genrer samverkar i en text), textens 

produktionsvillkor, hur texten tolkas samt manifest intertextualitet (explicit närvaro 

genom citat eller referat av en eller flera andra texter i den text som analyseras). Den 

manifesta intertextualiteten beskrivs som en gråzon mellan text och diskursiv praktik 

(Fairclough, 1992, s. 233).  Den tredje är den sociala praktiken. Gränsen mellan den 

sociala och diskursiva praktiken är inte särskilt tydlig. (Malmström 2017, 32). 

 

För att förstå Malmströms analys av texterna bör hans tillvägagångssätt beskrivas i 

korthet. Malmström (2017, 35) har använt den diskursiva praktiken för att ta reda på 

vad som debatterades. Den diskursiva praktiken innefattar intertextuella kedjor; 

begreppen hypotext, den ursprungliga texten och hypertexter, de texter som relaterar till 

den ursprungliga, används här (Malmström 2017, 36). Paratexter är en ytterliga 

intertextuell relation som används i analysen. Paratexter är till exempel rubriker, 

underrubriker, bilder etcetera. De påverkar hur texten tas emot (Malmström 2017, 37). 

Efter den diskursiva praktiken fortsätter Malmström (2017, 35) med att titta på 

textnivån. Här undersöker han hur skribenter språkligt går till väga. Malmström (2017, 

38) använder begreppet presuppositioner, vilket han definierar som propositioner som 

är underförstådda eller redan etablerade. Till sist analyserar Malmström (2017, 40) den 

sociala praktiken med hjälp av teorier om modernitet.  

 

Malmströms (2017, 41) material är ett urval av tidnings- och tidskriftsartiklar från olika 

tider:  

• 2010-talet med artikeln ”Våra studenter kan inte svenska” och texter som rör den 

skrivdebatt som artikeln startade 
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• 1970-talets debatter är av intresse på grund av många skolreformer under 60-

talet samt att en ny läroplan (Lgy 70) togs i bruk i början av 70-talet 

• 1990-talet eftersom det i början av decenniet skedde flera skolreformer samt att 

Lpf 94 infördes.  

I kapitlet Studenter som inte kan svenska diskuteras artikeln ”Våra studenter kan inte 

svenska”, det är alltså debatten under 2010-talet som analyseras här där de flesta som 

utrycker sig i debatten refererar till varandra (Malmström 2017, 51). Just den nämnda 

artikeln fick ett lyckat mottagande och har tagits upp i flera olika medier. Det är ytterst 

få som ifrågasätter den konstaterar Malmström (2017, 55). Artikelns paratexter ger ett 

tydligt budskap; studenterna har varken språk- eller historiekunskaper (Malmström 

2017, 59). I analysen av paratexter diskuteras även bilden som föreställer skrivande 

studenter. Bilden är tagen bakifrån och snett uppifrån och Malmström (2017, 59) menar 

att studenterna på så vis framställs som ansiktslösa objekt som någon ser ner på från en 

högre position, en tydligt ”vi och dom” indelning. Han menar även att det illustrerar en 

stor distans mellan lärare och studenter, samt en asymmetrisk maktbalans. Som nämnt 

ovan var mottagandet av artikeln lyckat, den gav upphov till flera hypertexter där i 

princip ingen ifrågasatte den (Malmström 2017, 61). Det som står i artikeln togs alltså 

emot som en sanning vilken inte verkar behöva ifrågasättas: ”Att det skulle ha skett ett 

ras de allra senaste åren verkar således vara en sanning som konstruerats diskursivt 

under debattens gång (Malmström 2017, 63). Till sist analyseras språkets makt och 

Malmström (2017, 75) ställer sig frågan hur ”representanter för vetenskap i så hög grad 

förlitar sig på någo[t] slags känsla” och skriver: 

 

Vid en första anblick verkar historikernas artikel relativt sansad men vid närmare studium kan man 

upptäcka hur språket manipulerar. I en på ytan resonerande text görs påståenden som konstruerar 

en tämligen ofördelaktig bild av studenter, en bild som sedan förstärks i hypertexterna (74).  

 

I nästa kapitel, en förlorad värld, skriver Malmström om 1970-talet. Under den här 

tidperioden har han funnit en hel del röster som framför att elever och studenter har 

bristande färdigheter i läsning och skrivning. Malmström (2017, 80) konstaterar att det 

under hela 70-talet, bland annat i tidskriften Svenskläraren, talades om svenskämnets 

kris. Något som debatterades är bland annat att lärarna från högskolan skulle ha en 

bristande språklig kompetens.  

 

Världens mått heter 1990-tals kapitlet där en viktig analys är att man använder olika 

typer av mätningar för att bevisa att skolan är i kris. Siffrorna som används ger ”ett sken 

av vetenskaplighet” och syftet med siffrorna verkar vara att visa på ett förfall genom att 

säga hur många som inte är tillräckligt bra (Malmström 2017, 120). Det finns flera 

artiklar under 90-talet om att grundskolan är i kris och studenterna vid universiteten har 

ett bristfälligt språk (Malmström 2017, 130).  
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Efter en sammanfattande diskussion av de kapitlen som analyserar mediedebatten om 

skrivande går Malmström (2017, 168) i ett avsnitt mer detaljerat in på det han benämner 

skrivkrisgenren. Han menar att efter att ha analyserat artiklar om skrivkris från olika 

perioder, tycks en egen genre framkomma – skrivkrisgenren. Paratexterna, som nämnts 

ovan, spelar en viktig roll i genren eftersom de syns och väcker uppmärksamhet. 

Malmström (2017, 102–103) nämner genren också tidigare i avhandlingen där han 

skriver att inledande exempel på elevtexter är typiskt för den. Syftet är att illustrera 

elevernas brister. Dock sker detta inte sällan utan några kunskaper om hur texterna 

skrivs, i vilket syfte och annan kontextuell kunskap som behövs för att kunna uttala sig 

om elevernas förmåga (Malmström 102–103). Det verkar finnas likheter mellan de olika 

årtionden som har undersökts. Det är någon eller några som har kommit fram till att 

skolan är i kris vad gäller språkanvändning. De som anklagas är bland annat lärare, 

studenter, elever och de som fattar beslut kring skolan. Det tas emot som en sanning 

trots i princip obefintliga bevis, grundade på små studier.  

 

I sin slutdiskussion konstaterar Malmström (2017, 295) att skrivande har setts som ett 

problem under de perioder han har undersökt och att mediedebatter kring det uppstår 

med jämna mellanrum.  

4.4 Å ja baa: - Tankar om ord och språk (2017) 

Gerhard Sager presenterar sig som en språk- och svensklärare som själv har genomfört 

språkstudier på professionell nivå. Enligt Sager (2017) finns det en outtalad konflikt om 

hur språket ska hanteras och den ständigt pågående språkförändringen. I sin bok Å ja 

baa: - Tankar om ord och språk beskriver Sager (2017) olika synvinklar man kan se 

detta ur. Det är inte en undersökning av ordförståelse likt föregående, eller en 

undersökning av debatten, utan tankar och synvinklar på ordförrådet och huruvida det 

har förändrats eller inte.  

 

Till att börja med skriver Sager (2017) om svenskans ord och ordförråd. Han menar att i 

svenskan, och andra germanska språk, bidrar enkelheten i att skapa sammansatta ord till 

att ordförrådet i princip är oändligt stort. Han påpekar dock att nya ord inte 

nödvändigtvis utökar ordförrådet med fler ord. År 2016 presenterade Språkrådet 43 nya 

ord, trots det kan man inte säga att svenskans ordförråd ökade med 43 ord eftersom 

språkets ordförråd är flexibelt; Samtidigt som nya ord tas i bruk slutar en del andra ord 

att användas (Sager 2017, 14-17). Till slut blir orden föråldrade och försvinner ur 

människans medvetande, hur lång tid detta tar går inte exakt att säga (Sager 2017, 21). 

Sager (2017, 21) har uppfattat uttrycket i fjol som ett exempel på något som tycks 

försvinna ur ungdomars ordförråd. Uttrycket i fjol är ett centralt tidsbegrepp precis som 

igår, idag och imorgon.  
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Sager (2017, 21) beskriver en aspekt av språkförändring han kallar just föråldrade ord. 

Språk kännetecknas av att ord blir föråldrade och upphör att användas. Han påpekar att 

det är omöjligt att göra en bestämmelse av hur länge ett föråldrat ord finns kvar i 

språket. Vidare menar han att språkets ständiga förändring både retar och irriterar 

många språkbrukare som ofta hörs i tidningarnas debattsidor. Lösningen i dessa artiklar 

är ofta ”lag, ordning och bättre skolundervisning.” Därefter kännetecknas artiklarna av 

att författarna inte talar om språkförändringar som skedde under deras tid, och att de i 

sin ungdom kanske även anammade dessa (Sager 2017, 21). Det här liknar det 

Malmström (2017) skriver om bland annat debattartiklar kring ungdomars språk. det vill 

säga att debattörerna talar om bättre skolundervisning samt undviker att nämna 

förändringar under deras egen tid.  

 

Att ord försvinner kan bland annat bero på att vi byter ut dem. Ordet tillbringa har 

nästan helt försvunnit och istället används spendera, vilket har en amerikansk-engelsk 

förebild, ordet spend. Engelskan påverkar det svenska språket, dock inte i lika stort 

omfång som lågtyskan under medeltiden. Engelskan kommer inte att ta över svenskan, 

dock kan vissa områden komma att helt ersättas av ett engelskt språk, så kallad 

domänförlust (Sager 2017, 126-127). Att svenska ord byts ut mot engelska ord sker 

även i skolan (se avsnitt 5 Två lärares syn på elevers ordförståelse).  

 

Den försämring som Sager (2017, 21) menar att språkbrukarna tar upp på debattsidor 

beskriver han senare som ”språkets förflackning”. Att det svenska språket förflackas 

handlar om försämring. Han menar då att förflackning av ordförråd skulle innebära att 

människor inte har ett, eller flera, enstaka ord i sitt ordförråd alternativt att de inte 

passivt förstår ett ord (Sager 2017, 166). Att passivt kunna ett ord innebär, enligt NE 

ordböckers definition, att förstå ordet men inte aktivt använda detta. Att passivt kunna 

använda ett ord kan liknas vid det Nation (2001, 28) beskriver som receptiv 

ordförståelse; att känns igen ett ord i dess talade och skrivna forms och veta vilka ord 

det förekommer med etcetera. Att inte passivt förstå ett ord betyder att en människa 

varken använder eller förstår ordet.  

 

Dessutom ser Sager (2017, 166) på ordförråd över en längre tidsperiod innefattande 

några hundra år. Utifrån den synpunkten menar han att ordförrådet torde vara större nu 

än vad det någonsin varit hos gemene man. Han påpekar att läskunnigheten faktiskt inte 

alltid varit tillgänglig för hela folket, utan förr var ordförrådet mer begränsat. Människor 

inom jordbruket hade trots allt ett välutvecklat språk kring jordbruksföreteelser, ett 

fackspråk, men inte ett större ordförråd än så. Det språk människor kom i kontakt med 

utanför sitt vardagliga språk var det i kyrkan, och möjligtvis tinget. Det religiösa språket 

skulle därmed kunna kallas för ”den tidens offentliga språk” och bidrog till folkets 

passiva ordförråd utanför det privata (Sager 2017, 166). 
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Enligt Sager (2017, 167) finns det flera aspekter vilka bör ha bidragit till en ökning i 

ordförrådet. I och med folkskolans införande på 1800-talet ökade läskunnigheten, och 

borde ha påverkat ordförrådet i samma riktning. Olika ämnen som geografi, historia och 

naturkunskap samt katekesundervisning bestod av utökad terminologi. Även 

Folkhögskolans läsebok bidrog i form av ett litterärt språk, beskrivande och berättande, 

vilket folket inte var vana vid sedan tidigare. Industrialiseringen under slutet av 1800-

talet och uppkomsten av arbetarklassen spelade också en roll för språket. De dagliga 

tidningarnas uppkomst, radio och TV samt införandet av nio obligatoriska skolår under 

1970-talet räknas upp som företeelser som bidragit till ett större ordförråd hos gemene 

man (Sager 2017, 167).  

 

Till sist reflekterar Sager (2017, 167) kring den i det här fallet uttalade konflikten om 

hur språket ska användas och språkförändringen. De samhällsförändringar som Sager 

beskriver skulle enligt honom ha gett folket ett större ordförråd. Trots det menar man 

generellt idag att ungdomar (och andra) har ett ordförråd som är allt annat än bra. Någon 

sanning finns det troligtvis i konflikten då ungdomar läser mindre idag på grund av ett 

ökat tv-tittande, konsumerande av amerikanska filmer och framförallt den dagliga dosen 

av sociala medier som har fått ersätta läsningen av dagstidningar och skönlitteratur. På 

grund av detta saknar många idag mycket av det offentliga språket men också det mer 

abstrakta och berättande språk som återfinns i skönlitteratur (Sager 2017, 167).  

  

5 Två lärares syn på elevers ordförståelse 

Jag har intervjuat två lärare som är verksamma på en skola i Västerbotten. De har jobbat 

i 14 respektive 15 år och båda undervisar i svenska och engelska. De kommer här 

presenteras med de fiktiva namnen ”Tove” och ”Anna.” Till att börja med presenteras 

deras syn på elevers ordförståelse samt hur de arbetar med ordförståelse i klassrummet. 

Vidare presenteras lärarnas tankar om kursen svenska 3 som ska förbereda eleverna för 

det akademiska språket. Därefter presenteras deras tankar om elevernas möjlighet att 

delta i det offentliga samtalet och hur förberedda de är för den akademiska litteraturen. 

Lärarna fick också svara på hur ordförståelsen påverkar då de arbetar med skönlitteratur 

och till sist fick de utrymme att uttrycka övriga tankar om ordförståelse. 

5.1 Elevers ordförståelse 

Till att börja med är båda lärarna eniga i frågan om elevers ordförståelse; den har 

försämrats. Den försämringen menar lärarna synliggörs genom att elevernas ordförråd 

är mer begränsat idag än när de började jobba som lärare.  

 

När Tove får frågan om hur hon ser på elevers ordförståelse idag menar hon att den har 

blivit sämre. För att klargöra på vilket sätt berättar hon om en diagnos i ordförståelse 

vilken hon genomförde med sina elever då hon började år 2003. I den diagnosen 

testades ord som man inte nödvändigtvis använder i vardagligt språk men som man 
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ändå kan komma i kontakt med i ”finare salonger” (Tove 2018-02-06). Idag gör hon 

inte den här diagnosen med eleverna men är övertygad om att de skulle prestera sämre 

på detta test. Tove beskriver att hon tycker att försämringen är förvånansvärt stor, 

eftersom den är till den grad att hon måste avbryta engelskundervisningen för att 

eleverna inte förstår den svenska översättningen på glosorna. Hon måste förenkla ord 

som välbärgad och fåfäng och ge eleverna synonymer för att de ska förstå de svenska 

orden.  

 

Anna menar att hon framförallt ser en försämring i elevernas formuleringar. Elevernas 

meningar är korta och enkla, och ordförrådet är mindre varierat. Anna säger: ”Ber man 

sedan eleverna att försöka våga sig på de svårare orden så ser de ut som frågetecken och 

liksom finns det svårare ord?” (Anna 2018-02-06). De har alltså inte en förståelse för 

hur man kan variera sitt språk genom att kunna fler ord. Ett ytterligare fenomen som 

Anna har sett är att eleverna byter ut svenska ord mot engelska ord, utan att komma på 

vad ordet är på svenska. Sager beskriver också engelskans intåg och då i form av 

domänförluster, vilket skulle kunna jämföras med att eleverna ”förlorar” vissa svenska 

ord. Dock tror Sager (2017, 126-127) inte att engelskans inflytande är ett problem 

eftersom det inte har påverkat svenskan i närheten av så mycket som bland annat 

lågtyskan.  

 

5.1.1 Ordförståelse i klassrummet 

Tove påpekar att hon jobbar aktivt med elevernas ordförståelse eftersom hon har noterat 

en försämring: 

 

Och för min del som sitter jag ju inte bara tyst och konstaterar detta givetvis, utan nu har jag ju en 

svenska 1. Och nu kör ju vi ordkunskap varje vecka, ehm, och då tar jag ju dom här orden som jag 

har märkt på engelskan i tvåan då liksom, att välbärgad, ja men det är ju ett av dom orden. 

Primörer, perenna växter, asså sånna här ord som jag kan känna att som faktiskt kan gå på 

Plantagen och hitta, så det ska bli konkret för dom (Tove 2018-02-06). 

 

Hon jobbar alltså med ordkunskap varje vecka med hennes elever som läser svenska 1. 

Orden ska vara sådana som eleverna kommer att stöta på i verkligheten när de till 

exempel går på blomaffären.  

 

Som svar på frågan om det offentliga samtalet talar Tove om hur hon själv arbetar i 

klassrummet. Hon konkretiserar sina uppgifter med påhittade situationer för att öva 

eleverna i ett offentligt språk. Till exempel skriva brev till ett företag, där eleverna får 

sätta sig in i en situation där de måste skriva formellt. Eleverna kan också få fundera hur 

ska man formulera ett brev om man ska skriva till en advokat. Eleverna får också i 

uppgift att skriva debattinlägg.  
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5.2 Kursen svenska 3 

Enligt lärarna märker eleverna av att kursen är tydligt riktad mot högskola. Angående 

ord så är det den formella nivån som är det svåra i svenska 3. Eleverna måste lära sig att 

vissa ord och uttryck inte är passande i formella texter. Kort sagt – den formella nivån 

är svårtillgänglig när ordförrådet är begränsat. Båda lärarna har upplevt just detta, och 

att eleverna får kämpa med ord och begrepp när de ska jobba med det vetenskapliga 

språket, både när de läser och skriver. Anna säger att ”det är en ständigt kämpande med 

begrepp, både ord och begrepp” (Anna 2018-02-06).  

5.3 Eleverna och det offentliga samtalet 

På frågan om hur väl eleverna är förberedda att ta del av och bidra till det offentliga 

samtalet svarar Anna: ”jag tror att det är väldigt individberoende. Har man vuxit upp i 

en familj där man har debatterat och diskuterat nyheter och sådant, ja men då är de klart 

då är man ju väl förberedd för det” (Intervju 2018-02-06). Anna tror att internets och de 

smarta telefonernas intåg har spelat en stor roll i det här. Med det menar hon att 

eleverna är mycket insatta i den digitala världen och kan mycket om spel och sociala 

medier. Däremot har de inte lika bra koll på nyheter. Men trots det menar Anna att 

skolan har förberett dem någorlunda.  

5.4 Elevernas möjlighet att ta del av akademisk litteratur  

Båda lärarna tror att de kommer bli svårt för eleverna att ta sig an den akademiska 

litteraturen. Tove talar igen om de elever hon hade 2003 och i närheten och menar att 

den akademiska litteraturen kommer bli svårare för eleverna hon har idag än de hon 

hade då. Detta trots att hon jobbar med ordkunskap och vetenskapliga texter. Det 

kommer också bli fler texter, längre texter och hela böcker de måste läsa på 

universitetet. Det kommer att bli, som Anna uttrycker det, ”ett brutalt uppvaknande för 

eleverna.” Anna tror dock inte att det är ett problem så länge eleverna har viljan, men 

om de inte har viljan kommer de inte att klara universitetet.  

5.5 Ordförståelse och skönlitteratur  

Båda lärarna ser att elevernas läsning stannar upp när de stöter på ord de inte förstår, 

eller gammaldags ord. De arbetar med att få eleverna att försöka förstå att de måste läsa 

vidare och förstå kontexten. Även när man jobbar med litteraturanalys är begrepp som 

fabel, tema och motiv svåra. Eleverna ifrågasätter också vilken nytta de har av att kunna 

sådana begrepp.  

5.6 Övriga tankar om ordförståelse 

Båda lärarna har flera tankar kring ordförståelse. Till att börja med har Anna en tanke 

om huruvida användningen av handskrift påverkar hur man lär sig ord, framförallt med 

tanke på stavning. Hon funderar även på hur ordförståelsen ska bli bättre och menar då 
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att vi måste börja med detta redan i de tidiga skolåren. Att det är i de tidiga skolåren 

man ska börja stämmer överens med det Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd 

(2010, 60) skriver om att det sker en drastisk förändring i texternas utseende i årskurs 3 

och 4. Från och med de här årskurserna blir texterna svårare, de blir ”alltmer omfattande 

och informationstäta och illustrationerna blir ofta färre och mer abstrakta”.   

 

Tove undrar varför det har förändrats så pass mycket att en elev kan skratta åt uttrycket 

får jag byta ett ord med dig. Det kan vara andra uttryck eller ord och Tove upplever att 

det händer allt oftare att elever inte har en aning om vad vissa ord betyder, eller aldrig 

har hört förut. Hur pratar eleverna hemma? Tove menar att man ständigt talar om skola 

och skolans ansvar men inte lika mycket om förutsättningar som eleven får hemifrån. 

Hon själv har förklarat ord för sina barn redan när de var små och undrar hur det kan 

komma sig att hennes gymnasielever inte kan sådana ord.  

 

Och dom tar det ju då bokstavligen att, att ska jag byta ett ord med dig, ehm, och det är klart att jag 

kan undra ibland om man tar ett litet större perspektiv, hur ser det ut hemma? Den svenska 

befolkningen i allmänhet, är det aldrig ord och uttryck hemma hos er? Pratar man aldrig om 

perenna växter hemma, när man har tjugo som sitter som fågelholkar i svenska 1. Har vi inte 

föräldrar som säger till sina barn att du ser här står det perenn växt och det är det här, eller om det 

står primör i en meny, att primörer vet du vad det är egentligen, men vet du vad det är? Som man 

själv, i alla fall jag gör, man skalar ner det för sina barn så att de hela tiden ska veta vad det är för 

något (Tove 2018-02-06).  

 

Vidare berättar Tove hur hon försöker ge eleverna perspektiv på deras språkinlärning. 

Just nu lever de i en väldigt isolerad värld där de pratar mest med andra i samma ålder, 

eller kommunicerar på sociala medier. Tove brukar konkretisera genom att säga till 

eleverna att den situation de lever i nu kommer inte alltid att vara densamma. De 

kommer inom en snar framtid att sitta på en arbetsplats med personer från flera olika 

generationer. Vet man då inte vad perenna växter är, då kan man hamna utanför, och 

man kan definitivt inte sitta och skratta åt uttryck man inte har hört förut. Enligt Tove 

förstår eleverna varför de faktiskt behöver lära sig olika ord när hon försöker ge dem 

perspektiv på det hela.  

 

6 Diskussion 

I det här avsnittet kommer till att börja med skolans styrdokument och ordförståelse att 

diskuteras. Därefter sammanfattas och diskuteras ordförståelsen som den har 

framkommit genom forskningen och de två lärarna. Därefter diskuteras medias 

framställning av ämnet och till sist det offentliga samtalet och den akademiska 

litteraturen.   

6.1 Skolans styrdokument och ordförståelse 

I styrdokumenten står det att språk är både identitet och vägen till arbetslivet och vidare 

studier. Det vilar ett ansvar på skolans axlar att ge eleverna förutsättningar att ”delta i 
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demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv” (Skolverket 2011, 10). Om 

eleverna ska kunna använda språket i detta syfte måste den från flera håll noterade 

försämringen i ordförståelsen lösas. Eleverna måste kunna använda ett varierat språk i 

både skrift och tal samt kunna läsa och förstå innehållet, utan att behöva ödsla tid på att 

försöka förstå ord.  

 

Det språkliga uppdraget har en självklar plats i svenskämnet. Trots det nämns ingenting 

om ordförståelse, ordförråd eller liknande. Här benämns istället språkriktighet. Om det 

omfattar ordförståelse är upp till respektive lärare att avgöra. Forskningen visar att 

ungdomar måste bli bättre på ordförståelse, men förståelse av ord återfinns endast i 

läroplanen för svenska som andraspråk. Språklig variation är något som återfinns i 

läroplanen för svenska, vilket ett varierat ordförråd bör vara en del av, men det är 

återigen upp till läraren själv att avgöra. I intervjun framkommer det genom Anna att 

eleverna har svårt att variera sitt ordförråd, och särskilt om de ombeds att använda 

”svåra” ord. Det vill säga ord med bland annat högre formalitet. Borde det inte ligga ett 

större fokus på ordförståelse och ordförråd inom svenskämnet? Hur kommer det sig att 

det inte redan har lagts till något i styrdokumentet när diskussionen om elevers 

ordförståelse och att skolan borde ta ett större ansvar har varit på tapeten sedan 70-talet 

(till exempel i Språkklyftan och i media).   

 

I enlighet med vad undervisningen i svenska ska lära ut, ska eleverna efter gymnasiet ha 

lärt sig att delta i det offentliga samtalet. Det står att eleverna ska utveckla sin 

kommunikativa förmåga i tal och skrift (Skolverket 2011, 160). Klarar man det kan man 

klara att delta i det offentliga samtalet. I Svensson (1993, 14) definieras det offentliga 

samtalet som ett samtal i specifika sammanhang såsom medier, offentliga möten 

etcetera. Det är också ett språk som skiljer sig från privata sammanhang. Eleverna bör 

kunna delta i det offentliga samtalet på något vis om de ska uppfylla det undervisningen 

i ämnet svenska ämnar utveckla hos eleverna: ”Eleverna ska utveckla förmågan att tala 

inför andra på ett sätt som är lämpligt för kommunikationssituationen samt att delta på 

ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner” (Skolverket 2011, 160).  

6.2 Ungdomars ordförståelse utifrån forskning och två lärare 

Tre studier som har genomförts vid olika tidpunkter (1976, 2011, och 2017) visar på en 

försämring i ordförståelse. Till att börja med visar Språkklyftan från 1976 att de 

tillfrågade inte kunde förklara ett stort antal ord som har med till exempel 

vardagsekonomi, läkarvård och samhällsfrågor att göra (Frick och Malmström 1976, 

21). Vidare presenterades Språkklyftan – 30 år senare av Gustafsson och Håkansson 

(2011). De menar att språkklyftan ännu finns kvar och i vissa fall har ökat (Gustafsson 

och Håkansson 2011, 131). I de två nämnda undersökningarna är deltagarna från 

arbetsmarknadsutbildningar. År 2017 publicerades Ord på prov där Gustafsson och 

Håkansson (2017) har jämfört resultat från högskoleprovet. Även här framkommer en 
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försämring. Provresultatet visar på en försämrings hos de yngre deltagarna (Gustafsson 

och Håkansson 2017, 76). I sin tur hade förståelsen för de undersökta orden (vilka 

förekommer i tidningar och skönlitteratur) försämrats för hälften av orden. Resultatet 

visar alltså att försämringarna är större än förbättringarna och det är framförallt hos de 

yngre deltagarna som försämringarna sker (Gustafsson och Håkansson 2017, 80–81).  

 

Språkklyftan har minskat heter den undersökning från 2006 som söker bevis för det som 

titeln säger. Domeij och Josephsson (2006) menar att förståelsen för flera ord har blivit 

bättre sedan 1976. Trots det menar Gustafsson och Håkansson i Språkklyftan - 30 år 

senare att bevisen i Domeij och Josephssons studie inte är jämförbar med Språkklyftan 

från 1976 då det skiljer sig för mycket åt mellan testpersonerna. I Språkklyftan (1976) 

och Gustafssons och Håkanssons studie från 2011 är testpersonerna hämtade från 

arbetsmarknadsutbildningar, medan de var slumpvis utvalda i Domeijs och Josephssons 

(2006) studie.  

 

Vad säger lärarna om ungdomars ordförståelse? De båda intervjuade lärarna anser att 

ordförståelsen har försämrats hos ungdomar. Båda anser att det framförallt ser att 

ungdomars ordförråd har blivit begränsat. En av lärarna beskriver förändringen som 

förvånansvärt stor sedan hon började år 2003. Bland annat måste hon inte sällan 

förenkla och ge synonymer till den svenska översättningen av elevernas engelska 

glosor. Den andra läraren menar att begränsningen visar sig när eleverna inte förstår hur 

de ska variera sitt språk genom att använda svårare ord. Det är också svårt att nå den 

formella nivån i språket.   

6.3 Hur ungdomars ordförståelse framställs i media  

Min egen uppfattning är att nyheter om ungdomars ordförståelse sällan är positiva. 

Media förmedlar i det stora hela samma bild som både forskare och lärare förmedlar. I 

sin avhandling har Malmström (2017, 15) intresserat sig för hur debatten om ungdomars 

skrivande förs, inte huruvida eleverna har blivit bättre eller sämre på att skriva. Inte 

sällan nämns ordförståelse i debatter om både läsning och skrivande. Malmström (2017, 

122) har även intresserat sig för undersökningarna som en del debattörer hänvisar till. 

Undersökningar var enligt Malmströms (2017, 120) analys av 90-talet en vanlig 

företeelse just under det decenniet. Han har hittat exempel på hur undersökningsresultat 

anpassas för att stödja det debattörerna själva skriver. Malmström (2017, 122) skriver: 

”Här ser vi ett exempel på hur undersökningsresultat kan anpassas eller användas 

selektivt och rentav vantolkas för att ge stöd åt ens egna argument.” 

 

Vidare konstaterar Malmström (2017) att artiklarna från olika tidsperioder som han har 

undersökt tillsammans bildar en genre – skrivkrisgenren. Dess kännetecken är bland 

annat autentiska elevexempel med syftet att illustrera elevernas brister utan kunskap om 

skrivsituationens tillhörande kontext, paratexter (rubriker, ingress med mera) som 
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väcker uppmärksamhet. Det som skrivs tas emot som en sanning trots i princip 

obefintliga bevis. Malmström (2017, 295) avslutar med att skriva att mediedebatter om 

skrivande uppkommer med jämna mellanrum.  

 

Jag vet inte i hur stor utsträckning jag och de intervjuade lärarna har påverkats av 

mediedebatten. Nog kan det vara så att alla vi som läser tidningar påverkas på något sätt 

av alla dessa rubriker om skolans förfall. Med tanke på det Malmström (2017) skriver 

om mediedebatten och på vilken grund debattörerna yttrar sig, är det tydligt att det 

behövs mer forskning på hur det egentligen står till med ungdomars ordförståelse.  

6.4 Det offentliga samtalet och den akademiska litteraturen  

I det här avsnittet diskuterar jag det offentliga samtalet och den akademiska litteraturen 

var för sig och hur de är sammankopplade med ungdomars ordförståelse.  

6.4.1 Det offentliga samtalet  

Det offentliga samtalet skiljer sig från det man använder i privata sammanhang 

(Svensson 1993, 14). Det kan innebära ett språk som man möter i dagstidningar, TV, 

radio, på arbetsplatsen etcetera. Hur ser ungdomars möjlighet ut att ta del av och delta i 

dessa typ av samtal?  

 

Till att börja med menar en av lärarna, som vid frågan framförallt tänker på 

nyhetssändningar och dagstidningar, att det är väldigt individuellt. Hon menar att det 

bör påverka i hur stor utsträckning ungdomarna diskuterar och debatterar hemma. Något 

som hon har märkt är att eleverna sällan tycks vara uppdaterade om de senaste 

nyheterna. Något hon tror datorer och smarta telefoner har påverkat. Däremot har 

eleverna mycket bra insyn i sociala medier och de senaste datorspelen. Min egen 

uppfattning är att 16-åringar inte nödvändigtvis är mycket insatta i till exempel nyheter, 

men att det nu är så pass att de knappt har läst en tidning. Å andra sidan använder 

ungdomar andra medel för att få den senaste nyhetsuppdateringen.  

 

Förutom nyheter kan det offentliga samtalet handla om det som används på 

arbetsplatsen. När man inte sitter i möte eller skriver mail spenderas en del tid på 

arbetsplatsen till samtal som är mer lika privata samtal, till exempel i fikarummet. Även 

här befarar en av lärarna att ungdomarna kan stöta på problem, vilket hon även försöker 

tala med eleverna om: 

 

[d]å brukar jag ju också tydliggöra för mina elever att, nu sitter ni i ett rum med 17-åringar, ni 

kommer ALDRIG mer sitta och fika med bara 17-åringar. När ni kommer på jobbet om fem år, 

eller när jag är på jobbet så sitter jag med dom som är 67, och nån är yngre än mig och nån har just 

fått barn och nån har just skilt sig och nån ska gå i pension. Och ni kommer möta olika ord och 

uttryck och ni kan, man kan inte skratta, och man kommer dessutom hamna utanför om nån sitter 

och pratar om perenna växter och du vet inte vad dom pratar om (Tove 2018-02-06).   
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Det läraren säger i citatet ovan tydliggör att eleverna håller sig till varandra och förstår 

varandras offentlighet. Å andra sidan är det inte ett nytt och inte heller ovanligt fenomen 

att ungdomar vill prata på ett sätt som skiljer sig från vuxna (Norrby och Håkansson 

2010). Jag anser att det är relevant att göra som läraren i citatet då hon sätter 

ordförståelse i olika perspektiv för att visa eleverna att de kommer behöva anpassa sig 

både efter det offentliga samtalet och andra typer av samtal.  

 

Redan under 70-talet uppmärksammades en bristande ordförståelse av Frick och 

Malmström som med sin bok deltar i kartläggningen av den. Undersökningen gäller 

förståelsen av enskilda ord. Frick och Malmström (1976, 10) säger att det är ”ord som 

medborgaren behöver för att kunna ta del av planering och beslut i samhället, ord som 

används i den offentliga debatten” och så vidare. Studien resulterade i att en stor del av 

de tillfrågade inte kunde förklara en stor del av dessa ord (Frick och Malmström 1976, 

21). Även Gustafsson och Håkansson (2017, 133) fick ett resultat i sin studie som gör 

att de inte kan undvika att tänka på att ungdomarna idag kan få svårt att ta del av ett 

medborgerligt språkbruk. De skulle också kunna möta svårigheter i att förhålla sig till 

olika samhällsfrågor.  

 

Trots allt finns det ingen, eller lite, forskning kring det nyss nämnda. Vi vet inte om det 

finns en koppling mellan ordförståelse och möjligheten till deltagande i det offentliga 

samtalet. Däremot torde det vara av vikt att lägga till minnes att ungdomar kan få svårt 

att delta i det offentliga samtalet, med tanke på att det finns en koppling mellan orden 

som testats i studierna och de ord vi använder i offentligheten. Därför är det svårt att 

inte se det som en möjlig risk att ungdomarna idag får det tufft när de tar steget ut i 

vuxenlivet.  

6.4.2 Den akademiska litteraturen  

Gustafsson och Håkansson (2017, 38) skriver att ”Högskoleprovet ska fungera som ett 

urvalsinstrument till högre utbildning”. Deras ordstudie visade att förståelsen hade 

försämrats för hälften av de undersökta orden och förbättrats för endast en fjärdedel av 

orden. Försämringen befann sig framförallt bland de yngre provdeltagarna (Gustafsson 

och Håkansson 2017, 130). Därför är det inte orimligt att anta att ungdomarna kan möta 

svårigheter när de ska ta del av den akademiska litteraturen.  

 

Även lärarna är av åsikten att det kommer bli svårt för eleverna att ta del av den 

akademiska litteraturen. Detta trots att de arbetar med ordkunskap och vetenskapliga 

texter i klassrummet. En av lärarna tror förvisso att så länge eleverna själva har viljan 

kommer de klara av vidare studier. Ändå vill jag mena att det kan vara problematiskt 

om redan kursen svenska 3 upplevs som svår, eftersom att steget till 

universitetsstuderande sägs kunna bli riktigt svårt. Å andra sidan kanske det inte är 

meningen att alla ska ta sig över tröskeln till akademin, utan att mena det på ett 
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nedvärderande sätt. Kanske var det bättre förr när det fanns jobb att få utan en 

universitetsexamen.  

 

7 Slutord 

Resultatet av den här studien drar åt olika riktningar. Å ena sidan tyder en del forskning 

på att ungdomars ordförståelse har försämrats och att de på grund av detta riskerar att 

inte kunna ta del av det offentliga samtalet och den akademiska litteraturen. Å andra 

sidan kan det lika gärna vara en trend som kommer och går; vuxna och akademiker ser 

oroat på ungdomars språkbruk. Kanske vore det intressant att byta perspektiv och 

istället se ungdomar som uppfinnare och utvecklare av språket. Det vore intressant att 

fortsätta undersöka ungdomars ordförståelse för att därefter kunna jämföra om den har 

försämrats eller förbättrats. Det skulle vara intressant undersöka vilka andra möjliga 

konsekvenser som ordförståelse kan leda till i skolan och samhälls- och arbetsliv.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Inledning 

Presentera syftet med studien, berätta om inspelning, att man får avbryta sitt deltagande, 

intervjuns upplägg etc.  

 

Frågor 

Hur ser du på elevernas ordförståelse? 

• Upplever du en förändring under tiden du har jobbat som lärare? 
o Hur skulle du säga att det har förändrats? 
o Har det förändrats mycket eller lite? 

▪ Hur ser du att ordförståelsen har förändrats? (Att det 
förändrats mycket eller lite) 

 

Hur är kursen svenska 3 för eleverna? 

• Är den lätt eller svår? 
o Om den är svår, är den svårare än den borde vara? (det ska ju vara 

en svårare kurs men är den svårare än den borde vara i förhållande 
till svenska 2) 

 

Skolan vilar på demokratins grund, hur väl är eleverna förberedda att ta del av 

och bidra till det offentliga samtalet? 

 

Hur ser elevernas möjlighet att de ta del av akademisk litteratur ut?  

 

Påverkar ordförståelsen arbete med skönlitteratur? 

 

Har du någon ytterligare tanke som har dykt upp under intervjun? 

 

Hur många år har du jobbat som lärare?  

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Tacka för deltagande!  

 

KOM IHÅG sammanfattande frågor under tiden intervjun pågår.  

 

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Uppsatsens struktur

	2  Forskningsbakgrund
	2.1 Demokrati, ordförståelse och ordförråd i skolans styrdokument
	2.2 En närmare inblick i läroplanen för svenska
	2.3 Ordförståelse
	2.3.1 Att förstå ett ord
	2.3.2 Sambandet mellan ordavkodning, ordförståelse och läsförståelse

	2.4 Det offentliga samtalet
	2.5 Skolspråket
	2.6 Språkförändring
	2.6.1 Språkets godtycklighet – en gräns för hur snabbt språkförändring kan ske
	2.6.2 En sociolingvistisk syn på språkförändring och ungdomsspråk


	3 Metod och material
	3.1 Litteraturstudie
	3.2 Intervju
	3.2.1 Typer av frågor


	4 Forskning kring ungdomars ordförståelse
	4.1 Språkklyftan (1976, 2006 och 2011)
	4.1.1 Språkklyftan: Hur 700 ord förstås och missförstås (1976)
	4.1.2 Språkklyftan har minskat (2006)
	4.1.3 Språkklyftan – 30 år senare (2011)

	4.2 Ord på prov: En studie av ordförståelse i högskoleprovet (2017)
	4.3 Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner (2017)
	4.4 Å ja baa: - Tankar om ord och språk (2017)

	5 Två lärares syn på elevers ordförståelse
	5.1 Elevers ordförståelse
	5.1.1 Ordförståelse i klassrummet

	5.2 Kursen svenska 3
	5.3 Eleverna och det offentliga samtalet
	5.4 Elevernas möjlighet att ta del av akademisk litteratur
	5.5 Ordförståelse och skönlitteratur
	5.6 Övriga tankar om ordförståelse

	6 Diskussion
	6.1 Skolans styrdokument och ordförståelse
	6.2 Ungdomars ordförståelse utifrån forskning och två lärare
	6.3 Hur ungdomars ordförståelse framställs i media
	6.4 Det offentliga samtalet och den akademiska litteraturen
	6.4.1 Det offentliga samtalet
	6.4.2 Den akademiska litteraturen


	7 Slutord
	8  Litteraturlista
	Bilaga 1: Intervjufrågor

