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Sammanfattning 
 

Denna uppsats belyser nyanlända gymnasieelevers möte med 

programtypiska läromedelstexter. Syftet med undersökningen var att 

undersöka elevernas faktiska upplevelse av svåra ord i en text och jämföra 

det med lärares antaganden om vilka ord som de tror utgör svårigheter i 

samma text. I en studie fick elever i åk 1 och 2 markera ord som de inte 

förstod i utvalda läromedelstexter. Elevernas lärare läste samma texter och 

markerade de ord de förmodade att eleverna inte kände till eller förstod. 

Resultatet tyder på att en läromedelstext på gymnasienivå innehåller 

många ord som är okända för elever med kort tid i Sverige. Resultatet visar 

att lärarna är medvetna om att typiska fackord utgör svårigheter för denna 

elevgrupp vilket också elevernas markeringar tydliggör. Vad gäller ord 

som inte är ämnesanknutna fackord indikerar studien att detta är ord som i 

stor omfattning är svåra för eleverna. Resultatet indikerar dock ett stort 

glapp mellan elevernas faktiska upplevelse och lärarnas förståelse av vilka 

icke-fackord som utgör dessa svårigheter. 

 

Nyckelord: nyanlända, gymnasiet, lärobokstext, ordförståelse 
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1. Inledning 
Begreppet ” en skola för alla” myntades på 1950-talet då Sveriges riksdag fattade ett principbeslut 

om en 9-årig enhetsskola där den utbildningspolitiska intentionen var att skolan skulle vara en 

likvärdig skola för alla (Wikipedia 2013). I dagens styrdokument för både förskola, grundskola och 

gymnasium framkommer denna intention tydligt: alla elever har rätt till undervisning och stöd 

utifrån sina individuella förutsättningar och behov (SFS 2010:800, SFS 2010: 2039). Detta uppdrag 

är en stor pedagogisk utmaning för skolans lärare. 

En elevgrupp som ökat under de senaste åren är elever med annat modersmål än svenska. Till 

denna grupp räknas dels elever som är födda i Sverige men har föräldrar med annat modersmål än 

svenska och dels de elever som anlänt till Sverige som barn eller unga. År 2011 hade enligt 

Skolverkets rapport (Skolverket 2011:172) ungefär var femte elev i förskolan, grund- och 

gymnasieskolan utländsk bakgrund i den svenska skolan. Elever med annat modersmål än svenska 

är en mycket heterogen grupp. De skiljer sig åt avseende tid i landet, skolbakgrund, modersmål, 

motivation m m (Skolverket 2008:6f). Många andraspråkselever uppnår goda resultat i skolan, men 

statistik från Skolverket (2010:6ff) visar också att denna elevgrupp är överrepresenterad bland de 

lågpresterande eleverna. Likaså kommer rapporter från den svenska gymnasieskolan om elever som 

inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Statistik visar att andraspråkseleverna är tydligt 

överrepresenterade i denna grupp (Skolverket 2004:1ff). 

Denna uppsats avser att belysa andraspråkselevers situation i den svenska gymnasieskolan. 

Närmare bestämt tar undersökningen avstamp i dessa elevers möte med svåra ord i programtypiska 

läromedelstexter. Tidigare forskning (Nation, 2001) har visat att läsarens ordförråd är avgörande 

för att tillgodogöra sig innehållet i en text. Föreliggande studie tar dels ett elevperspektiv och 

fokuserar på vilka ord i en lärobokstext som utgör hinder för förståelsen, och dels ett 

lärarperspektiv där lärarnas syn på elevernas ordkunskap blir belyst. Dessa två perspektiv jämförs 

sedan med syftet att studera om elevernas verkliga svårigheter överensstämmer med lärarnas tankar 

om desamma. Uppsatsen belyser den klyfta som kan finnas mellan lärares syn på förmodade 

svårigheter i läromedelstexter och nyanlända elevernas faktiska upplevelser av samma text. Vilka 

ord uppger eleverna vara svåra i en text och vilka ord tror lärarna är svåra/nya? Hur 

överensstämmer dessa bilder och inom vilka delar förefaller skillnaden vara som störst? Har 

lärarna tillräcklig förståelse för vilka svårigheterna är så att uppdraget om en skola för alla kan 

realiseras även för denna elevgrupp? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att ge en inblick i ett av de problem som kan uppstå när 

andraspråkselever möter en läromedelstext. Fokus ligger på att undersöka andraspråkselevers 

faktiska upplevelse av svåra ord i en läromedelstext och jämföra det med gymnasielärares 

antaganden om vilka ord som är svåra i samma text. 

 

Utifrån ovanstående syfte söks svar på följande frågeställningar. 

- Vilka ord uppger andraspråkseleverna utgör svårigheter för att tillgodogöra sig innehållet? 

 

- Vilka ord anser lärarna utgör svårigheter för att andraspråkselevernas tillägnande av 

innehållet? 

- Förekommer skillnader mellan lärares antaganden och elevernas upplevelse och vilka ord 

handlar det i så fall om? 
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1.1.1 Uppsatsens disposition 
I nästkommande kapitel presenteras bakgrund och begrepp som kan bistå läsaren i hans/hennes 

tillgodogörande av innehållet. Innehållet fokuserar på språkets tillägnande och dess roll som 

verktyg vid kunskapsinhämtning samt belyser aktuell forskning inom området. Kapitel 3 berör 

metodval och gjorda avgränsningar. Där redogörs för avväganden som lett till dessa val, 

urvalsprocedur och analysförfaranden. Undersökningens metod och genomförande diskuteras 

också och förslag till fortsatt forskning ges. Metoddelen följs av resultatredovisningen, kapitel 4, 

där resultatet av textmarkeringarna analyseras och redovisas. I det avslutande kapitlet diskuteras 

resultatet. Här förs även en diskussion runt de möjligheter och hinder som kan ha påverkat utfallet 

samt de behovsområden som utkristalliserats. 

2. Bakgrund 
För att tydliggöra resultatet och innehållet i den studie som genomförts, belyses först centrala 

begrepp kopplade till andraspråksinlärning. Sedan redogörs kortfattat för synen på hur tillägnandet 

av ett andraspråk går till med fokus på inlärarens ordförråd med syfte att öka läsarens förståelse för 

det innehåll som ligger till grund för denna uppsats. Därefter följer en översikt över hur 

kunskapsutveckling förutsätter språkutveckling. Slutligen redogörs för forskning med koppling till 

ordförrådet i olika läromedel. Detta möjliggör för läsaren att lättare förstå resultatet av de 

textanalyser som ingår i föreliggande studie. Studier med syfte att explicit undersöka elevers 

uppfattning av svåra ord i läromedelstexter förefaller få, liksom studier angående lärares 

uppfattning av vilka ord som ställer till problem. Desto fler studier finns att tillgå rörande just 

själva läromedelen, deras innehåll, struktur och ordförråd. För läromedel i kärnämnen (t ex 

samhällskunskap) är tillgången på utvärderingar och studier betydligt större inom det aktuella 

området än för läromedel i karaktärsämnen (programtypiska ämnen), där forskningen förefaller 

tydligt eftersatt. För att knyta till föreliggande studies text med koppling till vårdämnen samt el-

energiämnen har därför studier av läromedel i Naturorienterade ämnen använts. 

2.1 Centrala termer och begrepp  
Nedan definieras ett urval av centrala termer och begrepp med syfte att underlätta läsningen av den 

fortsatta forskningsgenomgången samt framställningen i övrigt,  

Förstaspråk och andraspråk 

Med förstaspråk avses en persons modersmål, d.v.s. det språk som personen ifråga lärt sig tala som 

litet barn – vanligtvis det språk som talas i hemmet. Begreppet andraspråk används då en person 

lärt sig ett språk efter det att modersmålet etablerats och inlärningen skett i den miljö där språket 

talas, exempelvis vid invandring (Wikipedia 2013). 

Andraspråkselever 

I föreliggande uppsats kommer benämningen elever med annat modersmål än svenska, 

andraspråkselev och andraspråksinlärare att användas omväxlande avseende elever vars första 

språk inte är svenska. För övriga elever d.v.s. elever med svenska som modersmål kommer 

benämningarna förstaspråkselever användas. 

Nyanlända elever 

Med nyanlända elever avses, enligt Statens skolverk, de elever som inte har svenska som 

modersmål och som kommit till Sverige nära skolstarten eller under sin skoltid (Skolverket 

2008:1). I definitionen saknas dock en tidsgräns och i en nyligen utgiven promemoria från 

Utbildningsdepartementet, Utbildning för nyanlända elever, ges förslaget att utöka definitionen 

med formuleringen att en elev inte längre ska anses vara nyanländ efter fyra års skolgång 

(Utbildningsdepartementet 2013:5). I denna uppsats används Skolverkets nuvarande definition då 

benämningen nyanlända elever förekommer. 
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2.2 Språket - verktyg för kunskapsutveckling 
Elever med uppväxt i en homogent svensk miljö där svenskan varit det språk som använts i 

hemmet och i förskolan har automatiskt fått en solid grund att bygga vidare på i den fortsatta språk- 

och kunskapsutvecklingen som påbörjas i och med skolstarten. Elever med ett annat modersmål än 

svenska saknar denna trygga förankring i det språk som under skoltiden kommer utgöra verktyget 

för deras kunskapsutveckling. Ofta har dessa elever också andra kulturella erfarenheter och 

referensramar än de svenska eleverna vilket kan göra undervisningen svår att ta till sig. (Lindberg 

& Sandvall (red.) 2005:2.) 

2.2.1 Ordförrådet – viktigt för språkbehärskningen 
Studier visar att ordförrådet är den enskilt viktigaste faktorn för att tillgodogöra sig kunskaper i 

skolan samt att det krävs ett stort ordförråd för att kunna läsa och förstå innehållet i skolans 

läromedelstexter. Ordkunskap har en avgörande betydelse för elevers skolframgång och för elever 

med annat modersmål än svenska, finns stor anledning att i undervisningen fokusera på ord och 

ordförståelse. Andraspråkselevernas ordförråd understiger förstaspråkselevernas inte bara med 

tanke på kvantiteten utan också utifrån kvalitativa aspekter.(Viberg 1993:37ff.) Detta tydliggör det 

behov av kunskap kring lärande, ordförråd och läromedelstexter som behövs i skolan idag. 

 

Viberg (1993:35ff) betonar ordförrådets vikt när det gäller att behärska språket och använder sig av 

distinktionen bas och utbyggnad. Basen utgör den språknivå som en elev normalt har uppnått vid 

skolstarten. Ordförrådet hos en svensk sjuåring uppskattas till 8000-10 000 ord och är enligt Viberg 

en viktig komponent i språkbehärskningen. I och med skolstarten startar utbyggnaden som utgörs 

av ett ökat ordförråd med ord kopplade till olika ämnen. Utbyggnaden innefattar dessutom känslan 

för ords olika stilvalörer (farsa-pappa-far). Den handlar även om ökad kännedom om typiska 

kombinationer av ord, s.k. kollokationer (mista förståndet-tappa fattningen) och innefattar också 

ökad grammatisk medvetenhet hos eleven samt förståelsen av metaforer (bildliga uttryck). 

 

Grundskolans undervisning utgår från att eleverna tillägnat sig språkets bas. Så är dock inte alltid 

fallet med andraspråkseleverna, i synnerhet inte de nyanlända eleverna, d.v.s. de som kommit till 

Sverige under skolåldern. Hos många har basen i det svenska språket stora luckor som kanske inte 

alltid är tydliga eller ens förutsägbara. Att eleverna behärskar basen i sitt modersmål kan inte heller 

förutsättas. Detta ställer stora krav på både elever och lärare då utvecklande av basen måste ske 

parallellt med utbyggnaden. (Bergman & Abrahamsson 2004:599f.) 

 

Elever som inte har svenska som sitt modersmål har en dubbel uppgift i skolan. De ska lära sig ett 

nytt språk samtidigt som de ska tillägna sig ett ämnesinnehåll. Dessutom måste 

kunskapsinhämtningen i de allra flesta fall ske på just det språk de inte behärskar till fullo. För 

nyanlända elever innebär detta en än mer grannlaga uppgift då de måste lära sig både 

vardagsspråket och det speciella skolspråk som förekommer i olika ämnen.(Skolverket 2009:21.)   

2.3 Skolans ämnesundervisning kräver avancerade språkkunskaper 
De språkfärdigheter som krävs i skolans ämnesundervisning är på en betydligt mer avancerad nivå 

än de grundläggande kommunikativa färdigheter som krävs för att klara sig i vardagliga samtal 

(Holmegaard & Wikström 2004:540ff). De ämnesrelaterade språkfärdigheterna tar dessutom 

betydligt längre tid att tillägna sig. Forskning pekar på att det tar mellan fem och tio år att utveckla 

ett andraspråk till den färdighetsnivån som krävs för att kunna tillgodogöra sig det skolrelaterade 

språk som kopplar till ämnesundervisning på grundskolans högstadium och på gymnasiet (Thomas 

& Collier 1997:33.) Tilläggas bör att detta är forskning genomförd i Kanada och därmed inte helt 

överförbar till svenska förhållanden. Dock ger Thomas & Colliers studie värdefull information om 

att det tar flera år att nå den språklig nivå som behövs för att exempelvis förstå lärobokstexter. 

Myndigheten för Skolutveckling (2008:8) slår fast att ska en andraspråkselev nå 
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kunskapsutveckling till högre nivåer inom ett ämne, förutsätter det en parallell ämnesanknuten 

språkutveckling. 

 

Förstaspråkseleverna behöver visserligen också tillägna sig ämnesrelaterade språkfärdigheter men 

har till skillnad från andraspråkseleverna ett stort passivt ordförråd som blir ett stöd vid exempelvis 

läsning av läromedelstexter (Holmegaard & Wikström 2004:540ff). Det är inte bara ordförrådets 

omfång som medverkar till att en person förstår en text, utan många faktorer spelar roll såväl 

lingvistiska som kulturella, liksom läsarens förförståelse av ämnet (Viberg 1993:119ff). 

2.3.1 Ordförståelsen – en utmaning för andraspråkselever 
I det svenska språket finns en stor mängd vardagsrelaterade ord som har en annan betydelse då de 

används inom ett specifikt ämnesområde. Dessa ord kan försvåra för andraspråkselevers förståelse 

vid läsning av läromedelstexter kopplade till skolans olika ämnen och kurser. Flera forskare 

beskriver denna typ av ord som ord som andraspråkselever lätt kan tolka fel, då de utgår från ordets 

vardagliga betydelse, som de oftast känner till. Dessa ord kan ha flera olika betydelser och återfinns 

ofta i kombinationer med olika partiklar. (Holmegaard & Wikström, 2004:555, Järborg 2007:70 m. 

fl.) 

 

Homografer är ord som stavas lika men uttalas olika (banan kan både vara en frukt men också 

betyda spår, väg). Homonymer är ord som i grunden är olika men sammanfaller till formen (tiger 

kan vara både ett stort kattdjur respektive presensformen tiger av verbet tiga med betydelsen hålla 

tyst). Att ett ord är polysemt innebär att det kan tydas på olika sätt (axel kan vara en kroppsdel men 

är också en matematisk term). Enligt Järborg (2007:71) är ungefär hälften av orden i en normal 

svensk text homonyma. För andraspråkselever kan det sannolikt kännas mycket förvillande att stöta 

på ord som man tycker sig kunna och förstå, men som inte alls passar in i sammanhanget. 

 

Nominaliseringar är en vanlig struktur i lärobokstexter och facktexter som skiljer sig avsevärt från 

det vardagliga språket. Det innebär att man i skriftspråkliga sammanhang uttrycker en händelse 

eller en process med hjälp av ett substantiv istället för ett verb. På detta sätt komprimeras 

informationen och ger på så vis utrymme för ytterligare kompletterande kommentarer: Textens 

informationsflöde blir förtätat samtidigt som texten blir med komplex. För en andraspråkselev kan 

detta innebära stora svårigheter (Myndigheten för Skolutveckling 2008:21). 

 

Sammansatta ord är ett typiskt fenomen i det svenska språket och används rikligt i både vardagliga 

och skriftspråkliga sammanhang. Funktionen och betydelsen hos sammansättningar kan vålla 

problem för andraspråkselever då tolkningen av sammansatta ord kan vara både svår och flertydig. 

Ett sammansatt ord består av förled och efterled och den exakta relationen mellan för- och efterled 

är inte alltid självklar. Många gånger måste läsaren förlita sig till kontexten för att rätt kunna tolka 

ett sammansatt ord (Enström 2004:188f.) Sammansatta ord kan vara både substantivistiska, 

adjektivistiska och verbala sammansättningar t ex kakfat, ondsint, ösregna (Enström 2010:91). 

2.3.2 De språkliga kraven ökar i gymnasieskolans ämnesundervisning 
Ju längre upp i årskurserna man kommer i skolan desto mer teoretisk blir undervisningen vilket 

medför ytterligare krav på läsförståelse och därmed ordförråd (Lindberg 2006:66). Ett rikt och väl 

utvecklat ordförråd är den i särklass viktigaste faktorn för att elever ska nå framgång i 

gymnasieskolans ämnesundervisning (Holmegaard & Wikström 2004:554). För att på ett fullgott 

sätt kunna tillgodogöra sig språket i läromedelstexter anpassade för gymnasieskolan krävs ett 

ordförråd på 30 000 – 40 000 ord (ibid). Internationell forskning visar att åtminstone 95 % av orden 

i en text bör vara bekanta för att man ska uppnå en rimlig läshastighet och förståelse (Nation 

2001:252ff ). Vissa forskare menar till och med att en andraspråkselevs förståelse blockeras om 

han eller hon möter mer än 2 % okända ord i en text (Lindberg & Johansson, 2007:34). Enligt 

Enström (2004:173) är det dessutom de sista procenten okända ord i texten som har visat sig ge den 

största informationen. 
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Gymnasieskolans olika ämnen innebär ofta stora textmassor och elever som studerar på sitt 

andraspråk ställs inför en stor utmaning. Olika ämnesområden, ex biologi, matematik, historia 

kännetecknas till stor del av ett särskilt språk. Det gäller inte bara fackord, knutna till ämnet utan 

språkfärdigheter krävs även angående grammatiska och textuella drag, specifika för just det ämnet. 

Även ord ur det allmänna, vardagliga ordförrådet kan ställa till läsförståelseproblem då de används 

i specifika betydelser i facktexter. (Holmegaard & Wikström, 2004:539ff). 

2.4 Tidigare forskning om ordförrådet i läromedelstexter 
Studier av ordförrådet i olika läromedel på grundskolenivå har genomförts i Norge (se Golden 

2006). Ordförrådet i läromedel kopplade till ämnena historia, fysik och geografi i årskurs 4 

kartlades. Forskarna analyserade ordförrådet i läroböckerna och delade in orden i tre grupper: 

Kända ord, Fackord och Icke-fackord (Golden 2006:115ff). 

 

Fackorden är de ord, ofta substantiv, som tydligt knyter an till ämnesinnehållet. Dessa ord är ofta 

markerade med fetstil eller kursivering i läroböckerna. Fackorden är i allmänhet nya och svåra för 

alla elever, oavsett modersmål och förklaras ofta av lärarna eller av läroboksförfattarna. Den norska 

studien visade att det inte är fackorden som vållar de största problemen för andraspråkseleverna. 

(Golden 2006:115ff, Holmegaard & Wikström 2004:555ff. 

 

Till gruppen ”Kända ord ” hör de vanligaste funktionsorden (prepositioner, pronomen, 

konjunktioner, adverb), de vanligaste verben samt de mest frekventa substantiven och adjektiven. 

Dessa ord utgör den grupp av ord som är typiska vid språkinlärningen på ett nybörjarstadium. I den 

norska undersökningen utgjorde de kända orden ca hälften av orden i de olika texterna. 

(Holmegaard & Wikström 2004:555.) 

 

Resten av orden i läroböckernas texter sorterades till gruppen ”Icke-fackord”. Dessa ord hör 

vanligtvis till ämnet såsom exempelvis gnida eller tätort. Här återfinns vanliga funktionsord som 

exempelvis dessutom, därigenom, således. Dessa ord känner de flesta enspråkiga elever till och 

förklaras inte explicit i undervisningen och kan bli problematiska för andraspråkselever. Icke-

fackorden tillhör det allmänna ordförrådet, men kan ha högre frekvens i läromedelstexterna än i det 

allmänna språkbruket. De kan även ha annan betydelse då de används i facktexter än då de 

förekommer i vardagligt tal eller skrift. (Golden 2006:115ff, Holmegaard & Wikström 2004:555ff.)  

 

De norska forskarna upptäcke att texter med anknytning till specifika skolämnen utöver de rena 

fackorden innehöll många ”icke-fackord” som dock i stor utsträckning visade sig vara 

ämnesspecifika. Det var ord ur alla ordklasser. Nästan hälften av icke-fackorden förekom enbart 

inom ett av de studerade skolämnena. Bara ett fåtal av dessa ord förekom inom alla tre ämnestexter. 

Forskarna drog slutsatsen att orsaken till att elever som inte har norska som modersmål upplever 

lärobokstexterna svåra att förstå, är just att en så stor del av ordförrådet i texterna består av dessa 

fackspecifika ord. Dessa ord är för andraspråkseleverna lika okända som facktermerna, men 

förklaras inte av lärare eller lärobok.  Förklaringarna i lärobokstexterna utgörs istället till stor del av 

dessa fackspecifika verb och substantiv. För att förstå de ämnesspecifika orden måste eleverna ha 

mött speciella teman och situationer där dessa ord förekommer. (Golden 2006:115ff.) 

 

2.4.1 Ordförrådet i läromedelstexter i NO, SO och matematik 
OrdiL är namnet på en svensk ordförrådsstudie som inventerat ordförrådet i vanliga läroböcker för 

grundskolans senare år, i ämnena NO, SO och matematik. Syftet var att bygga upp ett skolrelaterat 

ordförråd för att hjälpa både lärare och andraspråkselever i utvecklingen av ett skolrelaterat språk. 

Kartläggningen har kartegoriserat samtliga ord i kategorier där huvudkategorierna utgörs av 

ämnesneutrala respektive ämnesrelaterade ord som i sin tur kan delas in i två undergrupper vardera: 

Ämnesneutrala ord indelas dels i allmänspråkliga, frekventa ord och dels allmänna ofta abstrakta 
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skriftspråkliga ord. Den första undergruppen, allmänspråkliga, frekventa ord består av ord som 

förekommer i både tal och skrift liksom i både vardagligt och formellt språk; t ex människa, vara, 

stor. Allmänna ofta abstrakta skriftspråkliga ord är ord som kan vara bekanta för andraspråkseleven 

men som inte behärskas aktivt, exempelvis framträda, utbredning, föremål. De ämnesrelaterade 

orden delas in i allmänna ämnestypiska ord och fackord. Till de allmänna ämnestypiska orden 

räknas ord som är vardagliga men ändå knutna till ett ämnesområde. Dessa ord kan även de vara 

kända till viss del för en andraspråkselev men behärskas knappast, t ex muskel, gnida. Fackord är 

ämnestypiska ord, ofta knutna till ett visst ämne och är obekanta för de allra flesta 

andraspråkselever. (Järborg 2007:86f.) 

2.4.2 Studier av läromedelstexter i biologi på gymnasienivå 
Nygård-Larsson (2011) behandlar i sin avhandling text, språk och lärande i biologiämnet på 

gymnasienivå. Studien bygger på textanalyser, intervjuer samt klassrumsobservationer. Studien är 

genomförd i en klass med både enspråkiga och flerspråkiga elever och avhandlingen belyser 

skillnader mellan dessa två elevgrupper. 

 

Undersökningen visade bl. a. att det inte bara är omfånget på elevens ordkunskap som är 

utmaningen vid lärandet av biologiämnet, utan också hur ord används och relateras till varandra i 

läromedelstexterna. Textanalyser av läroboksavsnitt visade att biologitexten kännetecknades av 

ordtäthet och teknikalitet samt grammatiska strukturer främst i form av nominaliseringar och 

participkonstruktioner (s.138 ff). Studien visade att bl. a. nominaliseringar och synonymer 

fungerade som textbindande resurser, och identifieringen av dessa bakomliggande 

betydelserelationer visade sig vara en stor utmaning för andraspråkseleverna. I nominaliseringar 

paketeras processer och görs osynliga, något som påverkade andraspråkselevernas läsförståelse 

(s.312f). Studien pekade på behovet av att lärare inser läromedlens brister i detta avseende och i sin 

undervisning packar upp innehållet så att det blir synligt och tydligt. 

 

I de analyserade textavsnitten förekom många för andraspråkseleverna helt okända ord. Det var 

fackord och ämnesrelaterade ord men också många allmänna abstrakta skriftspråkliga ord, bl. a. 

flera verb, som inte var ämnesrelaterade. Att behärska många olika verb är av yttersta vikt för att 

kunna tolka språkligt innehåll, enligt forskarens tolkning av resultatet (s.149ff). 

 

Nygård -Larssons studie visade även att de icke-ämnesrelaterade orden hör till de ord som sällan 

förklaras i klassrummet (s.163). Denna typ av ord förbisågs ofta av lärare vid valet av vilka ord 

som kräver förklaring Förståelsen av ämnesinnehållet är i hög grad beroende av att eleverna har 

kännedom om de ämnesneutrala orden. 

 

Nygård-Larssons studie berörde även provuppgifter samt bedömning och betygssättning inom 

gymnasiets biologiämne (s. 249ff). Studien visade att för att nå de högre betygsnivåerna måste 

eleverna själva kunna relatera, generalisera och abstrahera ämnesinnehållet och därmed ligger 

utmaningen i förståelsen av lärobokstexten. Forskaren drar slutsatsen att en mer självständig 

läsning av läroboken krävs för att få högre betyg och menar att en sådan läsning generellt är mer 

utmanande för andraspråkselever. 

 

2.4.3 Studier av läromedelstexter i Samhällskunskap 
Studier har visat att andraspråkselever tycker att samhällskunskap är ett av de svårare ämnena 

(Reichenberg 2000:63f). Reichenbergs förklaringar till vad detta kan bero på är dels att ämnet 

handlar om svenska förhållanden där andraspråkselever ofta har begränsade kunskaper och dels att 

ämnet i sig har en hög grad av språklig komplexitet. Goldens (2006) studie kring läromedelstexter, 

som beskrivits ovan, bekräftar detta då den bland annat visar på att icke-fackliga ord också visade 

sig till stor del vara ämnesspecifika. Ett annat resultat i denna undersökning var att historia och 

geografi visade sig innehålla många fler icke-fackord än exempelvis fysikläromedlen som hade den 
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största andelen fackord. Studien visade också att det inte främst är fackorden som ställer till 

problem för andraspråkseleverna, då dessa oftast förklaras i undervisningssituationen (s.115f). 

Även detta kan vara en förklaring till varför samhällskunskap upplevs som ett svårt ämne. 

Ytterligare en orsak till elevernas svårigheter skulle kunna vara att många av andraspråkseleverna 

kommer från länder där samhällssystem, attityder och värderingar skiljer sig från dem i Sverige. 

 

Holmegaards (2007:135) studie av elevers ordförråd och eventuella svårigheter i samband med 

ämnesundervisning styrker ovanstående. Undersökningens fokus ligger på långa ord i 

samhällsorienterade texter och genomfördes i elevgrupper (på bl.a. gymnasiet) med hög andel 

andraspråkselever. Resultatet visar att det finns många ord och begrepp i SO-ämnena som är 

okända för många elever (både elever med svenska som första – och andraspråk), samt att långa 

ord med flera stavelser är svåra att förstå. De ord som föreföll svårast för andraspråkseleverna var 

enligt Holmegaard abstrakta ord som är att anse som tämligen allmänna i läroböcker, t ex 

inflytande, rörelse, företräda. 

 

Holmegaard (2007: 151ff) poängterar att relativt vanliga och allmänna ord som samhällsinflytande 

och tillverkningsindustri fanns bland de ord många informanter inte kände till. Forskarens 

förklaring är att dessa ord är svåra för andraspråkseleverna eftersom de troligtvis inte känner till 

grundbetydelsen av inflytande och tillverka. Holmegaard menar att So-ämnets komplexitet ligger i 

att läromedlen innehåller många betydelsetunga och komplexa ord och begrepp. Svårigheterna 

kopplade till dessa begrepp kan dels vara att de är nya för eleverna och dels att de är kulturellt och 

samhälleligt sammanbundna och kräver goda kunskaper om kontexten och samhället. 

3. Metod 
Denna studie är en jämförande studie av beskrivande karaktär. Undersökningen genomfördes på en 

medelstor svensk gymnasieskola. Målgrupperna för undersökningen var dels undervisande lärare 

och dels nyanlända elever. 

3.1 Informanter 

Elever 
Studien omfattar tio elever fördelade på tre grupper med koppling till två olika gymnasieprogram. 

Eleverna räknas till gruppen nyanlända och har det gemensamt att de kommit till Sverige under 

senare år. Tiden i Sverige varierar mellan tre och fem år. Samtliga har ett utomeuropeiskt 

modersmål och ingen av de i studien ingående eleverna behärskar engelska. Eleverna i grupp 1 och 

2 gick vid tiden för studien i årskurs ett och studien genomfördes i samband med terminsstarten. 

För eleverna i grupp 3 genomfördes studien tre månader in i årskurs 2. Grupperna består av 2-4 

andraspråkselever med tillhörighet i tre olika klasser där övriga klasskamrater är enspråkiga: 

 

Grupp 1: Fyra elever på Vård- och Omsorgsprogrammet åk 1. (Dessa elever läste vårdtexten). 

Grupp 2: Två elever på El- och energiprogrammet åk 1.( Dessa elever läste mekaniktexten). 

Grupp 3: Fyra elever på Vård- och Omsorgsprogrammet åk 2. (Dessa elever läste samhällstexten). 

 

Lärare 
Studien omfattar tre lärare med koppling till ovanstående program/elever. Målgruppen för 

undersökningen var pedagoger som är verksamma inom de program som de aktuella eleverna 

studerar på. De i studien ingående lärarna har skiftande kännedom om eleverna. En av lärarna har 

mött eleverna vid ca 3 lektionspass i veckan under en period av 3 månader.  För övriga två lärare 

var eleverna vid tiden för undersökningen i det närmaste okända.  
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Följande lärare ingick i studien: 

Lärare 1: Resurslärare med uppdrag att stötta eleverna (grupp 1) i vårdämnen. Läraren har träffat 

eleverna kort och samtalat med dem vid ett par tillfällen före studiens genomförande. Läraren läste 

vårdtexten d.v.s. samma text som eleverna i grupp 1 (se ovan). 

Lärare 2: Ämneslärare som undervisar i kurser knutna till El- och energiprogrammet och för vilken 

eleverna (grupp 2) var helt okända då undersökningen genomfördes. Läraren läste mekaniktexten. 

Lärare 3: Lärare i Samhällskunskap som undervisat eleverna (grupp 3) i 3 månader vid studiens 

genomförande. Läraren läste och markerade ord i Samhällskunskapstexten. 

 

3.2 Metodval 
Den metod som valdes var en form av textanalys, där informanterna ombads markera ord i 

läromedelssavsnitt. De textavsnitt som valdes var helt nya för eleverna och innehållet hade inte 

bearbetats eller lästs tidigare (bilaga 1, 2, 3). Andraspråkseleverna fick instruktionen att markera 

alla ord de inte förstod då de läste texten. Lärarna fick instruktionen att markera de ord som de 

förmodade att eleverna inte förstod. En metod som denna gör det möjligt att få en överblick över de 

ord i läromedel kopplade till olika gymnasieprogram som elever och lärare anser svåra. Metoden 

ger också möjlighet till jämförelse hur detta kan skilja sig åt. Genom att använda tabeller blir 

resultatet mer lättöverskådligt. Tabeller är särskilt passande när resultat från olika grupper ska 

jämföras (Backman 1998:82). 

3.2.1 Material och urval 
Lärare och elever med koppling till samma program och årskurs läste samma text. Urvalet av texter 

grundade sig på aktuella kurser på elevernas respektive program. Fokus låg på att studera elevernas 

möte med programtypiska läromedel i s.k. karaktärsämnen. Texterna i dessa ämnen är främst av 

faktakaraktär och därför valdes också ämnet samhällskunskap ut som är ett ämne av mer 

berättande/beskrivande karaktär. Text 1 (nedan kallad Vårdtexten) valdes ur en lärobok för 

Medicinsk Grundkurs (bilaga 1), Text 2 (nedan kallad Mekaniktexten) hämtades ur El & Energi – 

mekatronik (bilaga 2) och Text 3 (nedan kallad Samhällskunskapstexten) hämtades ur Kompass till 

samhällskunskap 50p (bilaga 3).  

 

Urvalet av informanter grundade sig på program med andraspråkselever i klasserna. Kriteriet för de 

elever som skulle ingå i studien var att alla skulle höra till kategorin nyanlända. Gemensamt för alla 

i studien ingående elever är att de kommit till Sverige under de senaste 3-5 åren. Lärarna som 

deltog i undersökningen valdes utifrån kriteriet att de på något sätt hade koppling till de aktuella 

eleverna och de i studien ingående ämneskurserna. 

3.3 Genomförande 

Informantgrupp 1: Elever 
Studien genomfördes på lektionstid avsatt för särskilt stöd. Elevgrupperna (grupp 1 och 2) 

informerades (första veckan på höstterminen) om studien av skolans speciallärare och eleverna 

tillfrågades om de ville delta. Informationen betonade att undersökningen var frivillig och att 

största konfidentialitet skulle råda. Tider bokades då jag skulle komma för att lämna ut texterna.  

 

Då vårdtexten delades ut visade det sig att eleverna behövde mycket längre tid än vad jag i förväg 

räknat med. Det framkom även att de blev stressade av att jag fanns på plats då läsuppgiften skulle 

genomföras. En elev uttryckte också hur ”pinsamt” det kändes att behöva visa hur många ord de 

inte förstod. Jag valde då att lämna rummet och ge eleverna den tid de behövde. Specialläraren åtog 

sig att samla in elevsvaren. 

 

Detta föranledde att jag, då mekaniktexten skulle delas ut, beslöt att låta specialläraren ansvara för 

detta. Syftet var att om möjligt minska tidspressen samt undvika att eleverna markerade färre ord 
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utifrån tanken att vilja ”prestera bra”. Texterna samt instruktioner lämnades därför till 

specialläraren som delade ut dem till aktuella elever, utan min medverkan. Samma förfarande 

användes även då samhällskunskapstexten delades ut till grupp 3 i mitten av november. 

Informantgrupp 2: Lärare 
Undersökningen genomfördes under höstterminen 2013. Kontakt togs med de aktuella lärarna via 

mail där de informerades om undersökningen, att den var frivillig och att fullständig anonymitet 

skulle råda. Informationen grundade sig på Vetenskapsrådets (2002) principer kring samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. De olika texterna lämnades tillsammans med skriftliga instruktioner 

i de berörda lärarnas postfack på den aktuella skolan. Eftersom studien genomfördes under perioder 

på året då gymnasielärarna har stor arbetsanhopning ville jag inte att lärarna skulle känna sig 

stressade över ytterligare en arbetsuppgift och gav dem på detta sätt möjlighet att själva välja när 

under veckan texterna skulle läsas. Textdokumenten samlades in genom att lärarna uppmanades att 

lägga svaren i ett för ändamålet avsett postfack. 

3.4 Bearbetning och analys 
De ord som markerats av lärare och elever sammanställdes, analyserades och kategoriserades i 

olika grupper utifrån ett analysverktyg. Jag har i resultatdelen valt att inte redovisa resultatet utifrån 

varje enskild informant, utan har sammanställt resultatet från varje text i två grupper: lärarsvar och 

elevsvar. Samtliga ord som markerats av elever och lärare redovisas och analyseras. Detta val 

bottnar i tanken att alla ord som eleverna markerat försvårar förståelsen av texterna. Det kan 

således i resultatredovisningen finnas flera former av samma ord. 

3.4.1 Analysverktyg 
Analysverktyget som användes vid analysen av resultatet bygger på Goldens studie (Golden, 2006) 

av ordförrådet i läromedelstexter samt Vibergs distinktioner om bas och utbyggnad (Viberg, 1993). 

Verktyget utgår från kategorierna kända ord, fackord samt icke-fackord.  

Kategorin kända ord 
Vid valet av ord med koppling till kategorin kända ord har jag utgått från den indelning som 

Golden använde i sin studie av ordförrådet i läroböcker (se Bakgrundskapitlet). Till denna kategori 

hör de vanligaste funktionsorden (prepositioner, pronomen, konjunktioner, adverb), de vanligaste 

verben samt de mest frekventa substantiven och adjektiven, d.v.s. den grupp av ord som är typiska 

vid språkinlärningen på ett nybörjarstadium (se Golden, 2006). Som ett komplement till Goldens 

kategori har jag i mitt analysverktyg även utnyttjat Vibergs distinktion bas-utbyggnad och valt att 

till kategorin kända ord också knyta ord som kan tänkas utgöra ordförrådet hos en genomsnittlig 

enspråkig elev vid skolstarten (6 års ålder) – den s.k. basen (se Viberg, 1993). 

Kategorin fackord 
Till kategorin fackord har räknats de ord som tydligt knyter an till ett specifikt ämnesområde (vård, 

elektronik, samhällskunskap). Jag har alltså till gruppen fackord inte bara tagit upp de 

ämnesspecifika ord som knyter till ämnesinnehållet i de aktuella texterna, d.v.s. sådana ord som av 

läromedelsförfattarna markerats med fetstil eller kursivering eller ord som lärare förmodas förklara 

i undervisningen (se Golden, 2006), utan också kopplat andra typer av fackord. T ex kan ordet 

klimakteriet inte direkt kopplas till textinnehållet Rörelseorganen, men har ändå tagits upp som ett 

fackord med koppling till ämnesområdet vård. Likaså kan ordet skivbromar tyckas höra ihop med 

ämnesområdet fordonsmekanik snarare än elektronik, men har ändå tagits upp i kategorin fackord. 

Kategorin icke-fackord 
Till gruppen icke-fackord har i analysverktyget härletts alla ord som inte är att koppla till 

grupperna kända respektive fackord. Hit hör många ord med tydlig koppling till ämnes-

innehållet, men som dock inte är att räkna som fackord (se Golden, 2006, Holmegaard & 

Wikström, 2004) t ex lindra, förtvina, belasta, gnugga, begå, snatta. Kategoriseringen har i 
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dessa fall utgått från ett antagande om vilka ord som lärare skulle förmodas förklara i under-

visningen. De ord, med tydlig koppling till ämnesområde eller textinnehåll, men som förmodas 

inte skulle bli förklarade i undervisningen har därmed knutits till kategorin icke-fackord. 

3.5 Metodkritik 
Jag är väl medveten om att jag utifrån resultatet av studien inte kan dra några generella slutsatser 

då underlaget är mycket litet. Tolkningar av begrepp och situationer skiljer sig alltid åt mellan 

individer varför det är nödvändigt att poängtera att materialet som redovisas i resultatet absolut 

inte är en fastställd sanning. Det som framkommit är tendenser som dock kan vara intressanta. 

Kompletterande intervjuer med pedagogerna hade gett undersökningen ytterligare relevans.  

Likaså hade intervjuer med eleverna varit ett intressant komplement till textanalyserna. Att 

intervjua andra lärare, verksamma i den ordinarie undervisningen hade också varit intressant. 

Inte minst med tanke på att olika skolämnen har sitt specifika ordförråd, förutom fackorden. 

 

Att undersökningssituationen kändes ovan för eleverna är ett faktum att beakta. Kroppsspråk och 

kommentarer i samband med att texterna delades ut, pekade på att elevernas noteringar i 

textdokumenten kanske inte till fullo redogör alla ord de inte förstod. Deras kulturella bakgrund 

samt deras önskan att visa på goda prestationer kan förmodas ha påverkat resultatet. Även det 

faktum att eleverna behövde betydligt längre tid på sig för genomläsningen är viktig att beakta. 

Att texternas omfång tog mycket tid i anspråk kan ha lett till trötthet och/eller stress som 

påverkat vilka och hur många ord som markerades. 

 

Här föreligger också en problematik i polysema och homografa ord. Jag kan inte veta huruvida 

eleverna valt att inte markera ord utifrån att de känner till just det ordet men i ett annat 

sammanhang. Ett exempel kan hämtas från vårdtexten där ordet bäcken i satsen  /…/frakturer i 

höftled, kotor, bäcken /…/  inte betyder bäck i bemärkelsen ”litet vattenflöde” – ett vardagligt 

ord som man kan förmoda att vissa av eleverna känner till sedan tidigare. Av de fyra eleverna 

som läste vårdtexten var det en elev som markerade ordet bäcken. Att jag i redovisningen av 

resultatet valt att inte redovisa markeringarna utifrån varje enskild elev, utan som ett samlat 

elevresultat kan möjligen mildra konsekvenserna av ovanstående dilemman. 

 

Jag är medveten om att min förförståelse av ämnesområdet samt min yrkesroll som lärare och 

specialpedagog kan färga tolkningen av resultatet från den empiriska undersökningen. Samtidigt 

ser jag även att förförståelse och yrkesroll kan vara en tillgång i arbetet med att tolka och 

analysera respondenternas kommentarer och motiveringar. 

3.5.1 Etiska aspekter 
Att genomföra en undersökning är en handling som bygger på ett moraliskt samspel (Kvale & 

Brinkman, 2009). De lärare och elever som tillfrågades om att delta i studien, informerades 

samtidigt om uppsatsens art och studiens syfte. Vid kontakter med informanterna poängterades att 

person- eller arbetsplatsuppgifter inte kommer att synas i den slutgiltiga uppsatsen. Informanterna 

informerades också om att materialet inte skulle användas till något annat ändamål samt deras rätt 

att dra sig ur undersökning om så skulle vara. I och med detta anser jag att jag uppfyllt 

Vetenskapsrådets (2002) principer rörande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

I resultatsammanställningen som följer har jag valt att inte inta ett individperspektiv, utan 

respondenternas svar sammanförs till två grupper: elever och lärare. Detta val bottnar dels i ett 

etiskt övervägande av respekt för informanternas anonymitet och dels i det faktum att det ur 

lärarhänseende oftast inte är möjligt att individualisera undervisningen utifrån varje enskild elevs 

förutsättningar. I en stor klass sker anpassningar oftast utifrån ett grupperspektiv där några elever 

med liknande behov i lärarens ögon ses som en homogen grupp. 
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4. Resultat 
Studiens resultat redovisas nedan utifrån de tre separata textstudierna. Först redovisas 

karaktärsämnestexterna och därefter samhällskunskapstextens resultat. I resultatredovisningen som 

följer redovisas inte alla ord, utan ges endast exempel på ord som markerats av informanterna i de 

olika texterna. Fullständiga listor över markerade ord återfinns som bilagor i slutet av uppsatsen. 

4.1 Delresultat Vårdtexten 
Först redogörs för elevernas markeringar och sedan de markeringar som läraren gjort. Samtidigt 

görs jämförelser mellan de båda informantgruppernas svar. Därefter följer en översikt över de 

skillnader mellan lärarens antaganden och elevernas faktiska svårigheter, som kan utläsas ur 

resultatet. 

4.1.1 Vilka ord uppger andraspråkseleverna utgör svårigheter för att tillgodogöra sig 
innehållet i vårdtexten 
Totalt markerade eleverna 140 ord (16 %) av 888 ord i vårdtexten. 16 av de markerade orden 

förekom flera gånger i texten och sammanställningen nedan utgörs av 124 olika ord. Elevernas 

markeringar fördelar sig enligt följande: 62 ord var att härleda till gruppen fackord. Gruppen icke-

fackord utgjordes av 56 markerade ord och 4 av de markerade orden hör till gruppen kända ord. 

Nedan redovisas de ord eleverna markerat i vårdtexten. Först redovisas gruppen fackord och 

därefter icke-fackord. Sist redovisas kategorin kända ord. 

Fackord 
Resultatet visar att gruppen fackord är den grupp där eleverna gjort de flesta markeringarna (se 

även bilaga 4). Den typ av fackord som överväger är substantiv med koppling till anatomi, t ex 

ländkotor, kotutskott, fontanellerna, brosk, skallens, bäcken, höften. Bland markeringarna finns 

även flera ord med koppling till sjukdom/skada eller behandling t ex benskörhet, nervskador, 

frakturer, fixation, kramp. Endast två verb finns bland de markerade orden: förbenas och reponeras. 

En ganska stor del av de markerade fackorden utgörs av ord som inte direkt knyter an till 

ämnesinnehållet, utan kan sägas vara av mer allmän art t ex organsystem, vävnad, tillväxtzon, 

längdtillväxt, klimakteriet, smärtstillande, blodtillförseln. Flera av de markerade orden är 

sammansatta ord t ex frakturbehandling, ryggmuskulaturen, mellankotsskivor. I bilaga 4 redovisas 

samtliga ord från elevernas markeringar som kan härledas till gruppen fackord.

Icke-fackord 
Bland de markerade icke-fackorden finns många verb med mer eller mindre koppling till 

ämnesinnehållet ex förtvinar, tillfredsställer, stimulera, utöva, lindrar, stabilisera. En stor del av de 

markerade verben utgörs av verb i passiv form; böjs, belastas, försämras, vridas, läks, drabbas. 

Flera adjektiv eller adjektivkonstruktioner finns bland de markerade icke-fackorden, bl. a. 

fjädrande, nedsatt, upprepade, intensiv, ensidiga, allsidig, stigande, sprött. Även många adverb är 

markerade: ständigt, långvarigt, förr, enbart, måttligt, nedsatt. De substantiv som markerats utgörs 

till stor del av nominaliseringar t ex belastning, vridning, utstrålning, inklämning. Här återfinns 

också flera sammansatta ord bl. a. sängläge, rörelsebehov, nedbrytningen, lyftteknik. I bilaga 4 

redovisas alla de elevmarkeringar som kategoriserats till gruppen icke-fackord.

Kända ord 
De kända ord som markerades av eleverna var: sportanläggning, översta, ytterst, tunt. 

 

4.1.2 Vilka ord anser läraren utgör svårigheter för att andraspråkselevernas 
tillägnande av innehållet i vårdtexten? 
Totalt markerade lärarna 5,9 % av orden i vårdtexten. Lärarnas markeringar rörande de ord de tror 

att eleverna inte förstår fördelade sig enligt följande: 30 ord härrör till fackkord och i gruppen icke-

fackord markerades 22 ord. Ett ord hör till gruppen kända ord. 
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Fackord 
Nedan redovisas resultatet av de fackord som läraren markerat utifrån sina antaganden om svåra 

ord. Den typ av fackord som överväger är i likhet med elevernas markeringar, ord med koppling till 

anatomi, t ex nackbenet, kotutskott, slemsäckar. Även här finns flera ord med koppling till 

sjukdom/skada eller behandling t ex benskörhet, diskbråck, repositionen, dock inte lika många som 

är att finna bland elevernas markeringar. Ett verb är markerat av läraren: reponeras. Något färre än 

hälften av de markerade fackorden utgörs av ord som inte direkt knyter an till vare sig anatomiska 

benämningar eller skador/behandling utan kan sägas vara av mer allmän art t ex tillväxtzon, 

längdtillväxt, klimakteriet, menopaus. Flera av dessa ord förekommer också i elevernas 

markeringar. I bilaga 4 redovisas samtliga ord från lärarens markeringar som kan härledas till 

gruppen fackord.

Icke-fackord 
De icke-fackord som läraren markerat är betydligt färre än elevernas markerade icke-fackord. 

Lärarmarkeringarna utgörs främst av substantiv t ex utlopp, nedbrytning, sprödhet, men även några 

verb (förtvinar, belastas) och adjektiv (elastiskt, ergonomisk) finns med bland markeringarna. 

Läraren har inte markerat några adverb, till skillnad från eleverna. Samtliga icke-fackord som 

läraren markerat redovisas i en sammanställning i bilaga 4.  

Kända ord 
Ett av de ord som läraren markerade var att hänföra till gruppen kända ord: sportanläggning. 

 

4.1.3  I vilka delar förekommer skillnader mellan lärarens antaganden och elevernas 
faktiska svårigheter? 
Resultatet visar att eleverna markerat fler ord än lärarna (se tabell 1). Nedan redovisas de skillnader 

som framkommit då elevsvar jämförts med lärarsvar. 

 

Tabell 1: Antal markerade ord av lärare och elever i vårdtexten 

 Fackord Icke-fackord Kända ord 

Elever 62 56 4 

Lärare 30 22 1 

 

Fackord 
Både gruppen fackord och gruppen icke-fackord fick fler markeringar i elevsvaren än i lärarens 

svar. Av elevernas 62 markerade ord utgör 29 markeringar, ord som inte markerats av läraren. De 

fackord som eleverna markerade som svåra men som läraren antog att de förstod sammanställs i 

tablå 1 tillsammans med de ord som läraren markerat som svåra men som eleverna lämnat 

omarkerade. 

 

 
Fackord som eleverna markerat men som 

läraren antog att de förstår 

Fackord som läraren antog att eleverna inte 

förstår men som inte markerats av eleverna 

halskotor rörelseorganen 

bröstkotor nackbenet 

ländkotor ryggmärgen 

nackhålet kota 

kotor  

mellankotsskivor  

ryggmärgskanalen  

kotor  
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nerver  

förbenas  

skallens  

ryggraden  

nervskador  

frakturbehandling  

läkningsförlopp  

fixation  

puberteten  

mjukdelsskador  

blödningen  

höften  

vacuumkudde  

elastiskt förband  

ryggskott  

kramp  

ryggmuskulaturen  

känselbortfall  

smärtstillande  

disken  

blodtillförseln  

Tablå1.  Skillnader mellan elevsvar och lärarsvar i vårdtexten inom kategorin fackord. 

 

Icke-fackord 
Bland elevernas 56 markerade icke-fackord återfinns 37 ord som inte har markerats av läraren. 

Nedanstående figur (tablå 2) tydliggör skillnaden mellan elevernas markeringar och lärarens 

markeringar inom kategorin icke-fackord. 

 
Icke-fackord som eleverna markerat att de inte 

förstår men som lärarna antog att de förstår 

Icke-fackord som lärarna antog att eleverna 

inte förstår men som inte markerats av eleverna 

ständigt beroende 

böjs förlossningen 

stela relation till 

belastning  

jogging  

långvarigt  

sängläge  

enbart  

rörelsebehov  

förr  

stimulera  

samtliga  

utöva  

löper  

smärtor  

i kläm  

läks  

efterhand  

kvarvarande  

hållfasthet  

hållfastheten  

försämras  

vridas  

måttligt  



 

18 
 

nedsatt  

drabbas  

överbelastning  

upphov  

upprepade  

vridning  

svullnad  

intensiv  

lindrar  

lyftteknik  

stigande  

avlastning  

allsidig  

Tablå 2: Skillnader mellan elevsvar och lärarsvar i vårdtexten inom kategorin icke-fackord. 

Kända ord 
De få markerade ord som är att härröra till gruppen kända ord utgörs delvis av skilda ord i de två 

informantgrupperna. Nedanstående tablå (tablå 3) visar elevers respektive lärarens markerade ord. 

 
Elevernas markeringar Lärarens markeringar 

sportanläggning sportanläggning 

översta  

ytterst  

tunt  

Tablå 3: Elevers och lärares markeringar i vårdtexten inom kategorin kända ord. 
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4.2 Delresultat Mekaniktexten 
Nedan redogörs för elevernas markeringar i mekaniktexten och därefter de markeringar som lärarna 

gjort. I redovisningen görs jämförelser mellan de båda informantgruppernas svar. Därefter följer en 

översikt över de skillnader mellan lärarens antaganden och elevernas faktiska svårigheter, som kan 

utläsas ur resultatet. Totalt markerades 45 olika ord av eleverna medan läraren markerade 53 ord.  

4.2.1 Vilka ord uppger andraspråkseleverna utgör svårigheter för att tillgodogöra sig 
innehållet i mekaniktexten. 
Nedan redovisas de ord eleverna markerat i mekaniktexten. Sammanlagt markerade eleverna 60 

(11 %) av 554 ord varav 15 markeringar var återkommande ord. Först redovisas exempel ur 

gruppen fackord och därefter ur kategorin icke-fackord som utgör den största gruppen med totalt 32 

markerade ord. Sist redovisas kategorin kända ord. 

Fackord 
De fackord som eleverna markerat i mekaniktexten utgörs av 9 olika ord varav tre anknyter till 

varandra: friktion, friktionskraft, friktionsminskare. Ett adjektiv finns bland markeringarna 

(viskös), i övrigt utgörs orden av substantiv där flera är sammansatta ord t ex glidmotstånd, 

skivbromsar.  Inga verb finns bland de markerade fackorden. En sammanställning över samtliga 

fackord finns i bilaga 5. 

Icke-fackord 
De flesta ord som markerades av eleverna i mekaniktexten kan härledas till kategorin icke-fackord: 

Här finns flera substantiv som inte direkt knyter till ämnesområdet t ex asfalt, koppar, beläggning. 

Många substantiv är långa, sammansatta ord: kontaktytorna, glasskivor, metallyta, möbeltassar. 

Flera av substantiven har en mer abstrakt betydelse som påverkan, ytterligheten, läge. Bland de 

markerade icke-fackorden finns flera adjektiv: motriktad, enorm, plana och även ett flertal verb: 

hindras, uppstår, uppkommer, existerar, gnugga. Samtliga icke-fackord finns  i bilaga 5.

Kända ord 
Tre av de markerade orden var att härleda till kategorin kända ord: skridskoskenan, 

vattenrutschbana, rutschbana. 

4.2.2 Vilka ord anser läraren utgör svårigheter för att andraspråkselevernas 
tillägnande av innehållet i mekaniktexten? 
Resultatet av lärarens markeringar i mekaniktexten utifrån antaganden om vilka ord eleverna inte 

förstår utgör 9,6 % av det totala antalet ord och fördelar sig på detta sätt: 13 fackord, 34 icke-

fackord och 6 kända ord. 

Fackord 
De fackord som läraren har markerat i mekaniktexten utgörs av 13 olika ord: Samtliga är substantiv 

och flera anknyter till varandra: friktion, friktionskraft, friktionsminskare, viskös friktion, 

friktionsvärme. Se även bilaga 5. 

Icke-fackord 
De ord bland lärarens markeringar som hör till kategorin icke-fackord utgörs av 34 olika ord. Den 

största gruppen är substantiv t ex beläggning, extremfallet, deformation, men även flera verb och 

adjektiv finns bland de markerade orden: hindras, uppkommer, strävar, blank, kemisk. I 

sammanställningen i bilaga 5 redovisas samtliga icke-fackord som läraren har markerat.

Kända ord 
Läraren har markerat följande sex ord som kan härledas till kategorin kända ord: skridskor, 

skridskoskenan, vattenrutschbana, rutschbana, rallybilar, handflatorna.
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4.2.3 I vilka delar förekommer skillnader mellan lärarens antaganden och elevernas 
faktiska svårigheter? 
Tabell 2 visar hur markeringarna i mekaniktexten fördelade sig mellan de tre kategorierna: 

 

Tabell 2: Antal markerade ord av lärare och elever i mekaniktexten 

 Fackord Icke-fackord Kända ord 

Elever 9 32 3 

Lärare 13 34 6 

Fackord 
När det gäller fackorden har läraren gjort fler markeringar än eleverna. De ord som eleverna 

markerade som svåra i kategorin fackord, men som lärarna antog att de förstod sammanställs i tablå 

4 tillsammans med de ord som lärarna markerat som svåra men som eleverna lämnat omarkerade.  

Fackord som eleverna markerat men som 

läraren antog att de förstår 

Fackord som läraren antog att eleverna inte 

förstår men som inte markerats av eleverna 

koppar smörjfett 

vevaxel rörelseenergi 

 bromsskivor 

 friktionsvärme 

 smörjmedel 

Tablå 4.  Skillnader mellan elevsvar och lärarsvar i mekaniktexten inom kategorin fackord.  

Icke-fackord 
Analysen visar att även i kategorin icke-fackord har läraren markerat fler ord än eleverna. 

Sammanställningen i tablå 5 tydliggör skillnaden mellan elevernas och lärarnas markeringar. 

 
Icke-fackord som eleverna markerat att de inte 

förstår men som läraren antog att de förstår 

Icke-fackord som läraren antog att eleverna 

inte förstår men som inte markerats av eleverna 

asfalt kontakten 

stål hakar i 

uppstår så gott det går 

påverkan lutning 

metallyta fasta 

plana förmåga 

glasskivor återhämta 

läge blank 

 kemiskt 

 tillsatt 

 särskilt 

Tablå 5: Skillnader mellan elevsvar och lärarsvar i mekaniktexten inom kategorin icke-fackord. 

Kända ord 
Läraren har markerat fler ord än eleverna i kategorin kända ord. Några av orden sammanfaller 

mellan de två informantgrupperna. Av tablå 6 framgår elevernas respektive lärarens markerade ord. 

   
Elevernas markeringar Lärarens markeringar 

skridskoskenan skridskoskenan 

vattenrutschbanan vattenrutschbanan 

rutschbanan rutschbanan 

 skridskor 

 rallybilar  

 handflatorna 

Tablå 6: Elevers och lärares markeringar i mekaniktexten inom kategorin kända ord. 
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4.3 Delresultat Samhällskunskapstexten  
Nedan redovisas resultatet av markeringarna i samhällskunskapstexten. Först redogörs för 

elevernas markeringar och ett urval av exempel ges. Därefter redovisas ett urval av de markeringar 

som läraren gjort. I redovisningen görs jämförelser mellan de båda informantgruppernas svar. 

Slutligen följer en översikt över de skillnader mellan lärarens antaganden och elevernas faktiska 

svårigheter, som kan utläsas ur resultatet. 

4.3.1 Vilka ord uppger andraspråkseleverna utgör svårigheter för att tillgodogöra sig 
innehållet i samhällskunskapstexten? 
Totalt markerade eleverna 116 (7,6 %) ord av totalt 1531 ord i samhällskunskapstexten. Många av 

de markerade orden återkommer flera gånger i texten och utgörs av 61 olika ord.  Resultatet visar 

att gruppen icke-fackord är den grupp där eleverna gjort de flesta markeringarna (se även bilaga 6). 

Elevernas markeringar fördelar sig enligt följande: 23 ord var att härleda till gruppen fackord. 

Gruppen icke-fackord utgjordes av 37 markerade ord och 1 av de markerade orden hör till gruppen 

kända ord. Nedan redovisas ett urval av de ord eleverna markerat i samhällskunskapstexten. Först 

redovisas gruppen fackord och därefter icke-fackord. Sist redovisas kategorin kända ord. 

Fackord  
Elevernas markeringar med koppling till kategorin fackord utgörs främst av substantiv t ex 

makthavare, bokföring, åklagare. Flera av orden anknyter till varandra: rättssystemet, rättssamhälle, 

rättssäkerhet och många av orden är långa och sammansatta: narkotikahandel, brottsbenägenhet, 

straffbarhetsålder. Två av de markerade orden är verb: överklaga, stiftar. I bilaga 6 redovisas alla 

de ord från elevernas markeringar som kan härledas till gruppen fackord. 

Icke-fackord 
Av de 37 markerade orden som hör till kategorin icke-fackord är 18 substantiv t ex  befogenheter, 

brottslighet, engagemang, kretsar. Adjektiv utgör också en stor del av elevernas markeringar 

t ex enskild, objektiva, drastiskt, biologiska. Här återfinns också flera sammansatta ord: hyperaktiv, 

problemfylld, allmängiltig. Fem ord är verb: begå, fälla, gripa, snatta, hävda. Samtliga markerade 

ord som hör till gruppen icke-fackord redovisas i bilaga 6.

Kända ord 
Det kända ord som markerats är sandlådan. 

 

4.3.2 Vilka ord anser läraren utgör svårigheter för att andraspråkselevernas 
tillägnande av innehållet i samhällskunskapstexten? 
Resultatet av lärarens markeringar i samhällskunskapstexten utifrån antaganden om vilka ord 

eleverna inte förstår utgör 2,6 % av textens totala antal ord och fördelar sig på detta sätt: 16 

fackord, 24 icke-fackord (uttryck) och 0 kända ord. 

Fackord 
De fackord som läraren har markerat i samhällskunskapstexten är samtliga substantiv utom ett 

(lagförda). Läraren har även markerat flera begrepp t ex ekonomisk brottslighet, öppet samhälle, 

elektronisk kontroll. Samtliga ord finns i bilaga 6.

Icke-fackord 
Bland de icke-fackord som läraren markerat återfinns främst substantiv såsom huvudprinciper, 

mörkertal, riskfaktorer. Två av orden är verb: begår, begås. Bland de ord som markerats finns flera 

begrepp/ uttryck t ex mer våld än nöden kräver, sociala faktorer, ekonomiska klyftorna. I 

sammanställningen i bilaga 6 redovisas samtliga icke-fackord som läraren har markerat. 

Kända ord 
Läraren har inte markerat något ord som kan härledas till kategorin kända ord.
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4.3.3 I vilka delar förekommer skillnader mellan lärares antaganden och elevernas 
faktiska svårigheter? 
Resultatet visar att eleverna markerat fler ord än lärarna. Nedan redovisas de skillnader som 

framkommit då elevsvar jämförts med lärarsvar. 

 

Tabell 3: Antal markerade ord av lärare och elever i samhällskunskapstexten 

 Fackord Icke-fackord Kända ord 

Elever 23 37 1 

Lärare 16 24 0 

Fackord 
Kategorin fackord har fått sju fler markeringar i elevsvaren än i lärarens svar. Av det totala antalet 

fackord är drygt hälften ord som inte sammanfaller med lärarens markerade ord. De ord som 

eleverna markerade som svåra men som läraren antog att de förstod sammanställs i tablå 7 

tillsammans med de ord som läraren markerat som svåra men som eleverna lämnat omarkerade. 

 

 
Fackord som eleverna markerat men som 

läraren antog att de förstår 

Fackord som läraren antog att eleverna inte 

förstår men som inte markerats av eleverna 

överklaga ekonomisk brottslighet 

barnpornografi grundlagarna 

stiftar öppet samhälle 

balkar frivård 

äktenskapsbalken elektronisk kontroll 

bokföring  

bedrägerier  

narkotikahandel  

samhällstjänst  

kontraktsvård  

häkten  

fotboja  

Tablå 7.  Skillnader mellan elevsvar och lärarsvar i samhällskunskapstexten inom kategorin 

fackord. 

Icke-fackord 
Eleverna har markerat 13 fler ord än läraren. Av dessa 37 ord är det 25 ord som inte sammanfaller 

med lärarens markeringar. Nedanstående tablå (tablå 8) tydliggör skillnaden mellan elevernas 

markeringar och lärarens markeringar inom kategorin icke-fackord. 

 
Icke-fackord som eleverna markerat att de inte 

förstår men som läraren antog att de förstår 

Icke-fackord som läraren antog att eleverna 

inte förstår men som inte markerats av eleverna 

brottsligt respekt 

tvivel oskrivna regler 

fälla ensamrätt 

enskild mer våld än nöden kräver 

gripa riskfaktorer 

brottslighet sociala faktorer 

brottslingar relationen 

omotiverat sociala kontrollen 

objektiva egenskaper 

bedömningen status 

organiserad ärftliga faktorer 

kopplingar begränsad 
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snatta  

trimmad  

individer  

splittrad  

drastiskt  

kretsar  

hävda  

utsträckning  

övergrepp  

biologiska  

problemfylld  

vinning  

allmängiltig  

Tablå 8: Skillnader mellan elevsvar och lärarsvar i samhällskunskapstexten inom kategorin icke-

fackord. 

Kända ord 
Det enda markerade ord som är att härröra till gruppen kända ord utgörs av ordet sandlådan och 

markerades av eleverna. Läraren markerade inget ord i denna kategori. 
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5. Diskussion och Slutsatser 
Resultatet av ovan genomförda studie är inte på något sätt generaliserbart då studien är mycket 

begränsad i omfattning. Det som dock kan hävdas är att jag funnit vissa mönster i en viss miljö vid en 

viss tidpunkt. 

5.1 Gymnasiets lärobokstexter - en utmaning för nyanlända elever 
Studien pekar på det faktum att en läromedelstext på gymnasienivå innehåller många ord som är 

okända för elever med kort tid i Sverige. Undersökningen belyser därmed vilken utmaning dessa 

elever ställs inför då de påbörjar ett gymnasieprogram. Resultatet överensstämmer med tidigare 

forskning men tyder också på behov av vidare forskning av läromedelstexter och 

undervisningsmetoder ur både lärar- och elevperspektiv. 

 

Resultatet visar på att läromedelstexterna innehåller många ord som eleverna inte förstår. Det handlar 

inte enbart om fackspecifika ord utan även ord ur det allmänna ordförrådet (icke-fackord) ställer till 

problem – ett resultat som ligger i linje med vad tidigare studier kommit fram till (Golden, 2006, 

Holmegaard & Wikström, 2004 m fl). Detta gäller alla de texter som undersökts. Viberg (1993) gör 

distinktionen bas-utbyggnad då han redogör för ordförrådets omfång före och efter skolstarten. Att så 

få kända ord markerats i de olika texterna i föreliggande studie kan tolkas som att eleverna i sin 

språkutveckling passerat nybörjarstadiet i enlighet med Holmegaard & Wikströms (2004) syn på 

språkinlärningsprocessen. 

5.1.1. Facktermer – självklart svåra för eleverna 
Resultatet visar att karaktärsämnestexterna är de texter där flest fackord markerades av eleverna. 

Fackorden utgjorde 6,9 % i vårdtexten och 5,8 % i mekaniktexten, att jämföra med 

samhällskunskapstexten där de markerade fackorden stod för 1,5 % av textens totala antal ord. 

Läroboken, ur vilken vårdtexten är hämtad förefaller ha ett upplägg av att markera fackord med kursiv 

stil (se bilaga 2), i likhet med vad Golden (2006) uppmärksammade i sin studie. Detta kan möjligen ha 

påverkat elevernas svar och även lärarnas. Resultatet av föreliggande undersökning visar dock att 

eleverna i vårdtexten markerat 32 stycken fler fackord än läraren (tabell 1). Detta belyser att läraren 

förmodar att eleverna känner till fler facktermer än de i själva verket gör. I den faktiska 

undervisningen lär detta innebära att ord, nödvändiga för förståelsen av innehållet, inte kommer 

förklaras.  

Att läraren förmodar elevernas ordförråd vara på en högre nivå än den egentligen är kan möjligen 

förklaras med att läraren träffat eleverna och samtalat med dem vid ett par tillfällen före studiens 

genomförande. Man kan anta att eleverna under de år de varit i Sverige förmodligen har tillägnat sig 

ett fungerande talspråk (se Holmegaard & Wikström, 2004). Det är lätt att som lärare grunda sin 

bedömning av en elevs språkliga nivå utifrån hans/hennes kommunikativa färdigheter i vardagliga 

samtal. Utan kunskap om att det tar betydligt längre tid (se Thomas & Collier, 1997) att tillägna sig de 

språkfärdigheter som krävs i skolans ämnesundervisning finns risken att lärare tror att eleven kan och 

förstår mer av exempelvis lärobokstexter än vad han/hon faktiskt gör.  

Vad gäller resultatet från mekaniktexten visar resultatet på det motsatta, och kan möjligen bekräfta 

ovanstående försök till förklaring. Läraren har här markerat fler fackord än eleverna. Att eleverna är 

okända för läraren och att läraren före undersökningstillfället ännu inte träffat eleverna och bildat sig 

en uppfattning utifrån deras talade språk, kan möjligen vara en anledning som befäster ovanstående 

resonemang. Det enda läraren vet om eleverna är att de har kort bakgrund i Sverige. 

Trots att den valda samhällskunskapstexten är mer av faktakaraktär än av beskrivande/berättande 

karaktär tyder resultatet ändå på det som Reichenberg(2000) hävdar, nämligen att 
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samhällskunskapsämnet i sig har en hög grad av språklig komplexitet och att svårigheterna inte främst 

handlar om specifika fackord. Goldens (2006) studie visar på att icke-fackord även till stor del är 

ämnesspecifika, något som resultatet från samhällskunskapstexten också bekräftar: Markeringar som 

exempelvis begå, brottslighet, brottslingar är inte fackuttryck av den typen att de skulle förklaras vare 

sig av läroboksförfattare eller av läraren i undervisningen, men i den aktuella texten är de mycket 

frekventa och är av avgörande betydelse för innehållet och därmed förståelsen (se Holmegaard & 

Wikström, 2004). 

Kategorin fackord innehåller i alla tre texterna dels ord med direkt koppling till textens innehåll 

(rörelseorganen/ friktion/ brott) och dels fackord som visserligen relaterar till skolämnet i allmänhet 

(vård, mekanik, samhällskunskap) men inte till textavsnittets innehåll (se bilaga 1- 3). Exempel på 

sådana ord är klimakteriet, puberteten och smärtstillande i vårdtexten och ord som makthavare och 

bokföring i samhällskunskapstexten. Det finns därmed anledning att misstänka att dessa ord, trots att 

de är fackord, lär förbises av lärarna vid en genomgång av ämnesinnehållet, i likhet med det Nygård–

Larssons (2011) studie visade.   

5.1.2 Icke-fackorden – många i elevsvaren 
Resultatet av studien indikerar att icke-fackorden sannolikt utgör en stor svårighet vid läsningen av de 

utvalda läromedelstexterna. Av totalt 122 olika markerade ord i vårdtexten utgjorde icke-fackorden 56 

stycken, vilket innebär 46 %. Att 46 % av alla ord som inte förstås i en text, utgörs av ord som enligt 

forskningen (Golden, 2006, Nygård-Larsson, 2011, Lindberg, 2006) sannolikt inte kommer ges någon 

förklaring i vare sig texten eller i undervisningssituationen, är utan tvekan en stor utmaning för 

eleverna. Samma faktum gäller för mekaniktexten där icke-fackorden utgjorde en så stor del som 73 % 

av de ord som eleverna markerat som svåra. För samhällskunskapstexten var siffran 61 %. 

I likhet med vad Nygård-Larsson (2011) fann i sin studie så innehåller de ord som markerats av 

eleverna flera nominaliseringar liksom participkonstruktioner t ex inklämning, utstrålning, 

kvarvarande, roterande. Även många abstrakta verb finns med bland orden, exempelvis utöva, 

möjliggör, uppstår - något som också framkom i Nygård- Larssons studie.   

 

Tidigare forskning av ordförråd i läromedelstexter i samhällsorienterade ämnen visar att texterna 

innehåller många icke-fackord (Golden, 2006).  Vid analys av samhällstextens resultat framkommer 

att både lärare och elever har markerat fler icke-fackord än fackord, ett resultat som kan förmodas stå i 

relation till vad tidigare forskning sett, nämligen att antalet icke-fackord är fler i den typen av texter.  

 

Tidigare studier ( Holmegaard, 2007) pekar på att orsaken till att eleverna inte förstår icke-fackord ofta 

kan härledas till att de inte förstår grundbetydelsen av det aktuella ordet eller att orden är långa och 

innehåller flera stavelser. Sammansatta ord är enligt Enström (2004, 2010) ofta en svårighet för 

andraspråksinlärare. Flera exempel på detta är att finna i föreliggande studies resultat, exempelvis 

orden rörelsebehov, kontaktytorna, glasskiva, problemfylld, allmängiltig.   

5.1.3 Förförståelsen viktig 
Ämnet Samhällskunskap beskrivs av Holmegaard (2007)  som ett ämne sammanlänkad med en mängd 

”kringkunskaper”. Resultatet av föreliggande undersökning visar att eleverna markerat många 

fenomen med anknytning till samhället i stort: narkotikahandel, barnpornografi, bedrägerier m m. 

Dessa ord förutsätter en viss kunskap om det svenska samhället och den svenska samhällsdebatten och 

kan därför kopplas till både en samhällelig men också en kulturell förförståelse. 

 

I likhet med Goldens (2006) forskning visar denna studies resultat att samhällskunskapstexten 

innehåller betydligt fler ord i kategorin icke-fackord än karaktärsämnestexterna.  Vårdtexten, liksom 

mekaniktexten som jag, i brist på relevant forskning, valt att likna vid exempelvis naturorienterade 

ämnen innehåller i sin tur många fler fackord. Medicinsk grundkurs, från vilken vårdtexten är hämtad, 
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är ett ämne som eleverna aldrig tidigare mött på under sin skoltid. Mängden markerade fackord 

bekräftar detta. 

5.1.4 Förståelse av texternas svårigheter – en utmaning för lärarna 
Denna studie visar att lärarna har förståelse för att det finns andra ord än fackorden som utgör 

svårigheter för andraspråkselever eftersom de markerat relativt många icke-fackord. Resultatet visar 

dock att de icke-fackord lärarna markerat inte samstämmer med elevernas markeringar. Jämförelsen 

mellan elevsvar och lärarsvar visar att det råder en stor diskrepans mellan vilka icke-fackord som 

markerats av lärare respektive elever.  

 

Studien pekar därmed på att de problem som kan uppstå när andraspråkselever möter en 

läromedelstext inte enbart ligger i mängden svåra ord, utan också i lärarnas kunskap och kännedom 

om vilka svårigheter en läromedelstext verkligen innehåller, något som sammanfaller med Nygård-

Larssons (2011) resultat. Detta utgör dels ett hinder för elevernas kunskapsinhämtning och dels ett 

hinder för deras språkutveckling och pekar på behovet av nytänkande inom ämnesundervisningen, i 

enlighet med vad Myndigheten för skolutveckling (2008) påtalar. 

 

En fråga man kan ställa sig är hur ofta lärare i förväg läser igenom aktuellt textavsnitt och reflekterar 

över ord i likhet med vad studiens informanter fick göra? Att så göra torde vara ett nödvändigt 

förhållningssätt för att lärare på ett begripligt språk ska kunna introducera nytt ämnesinnehåll för 

elever som ännu inte utvecklat ett avancerat skolspråk. Nytt stoff måste först återges med hjälp av ord 

som eleverna förstår, för att sedan föras över till det avancerade skolspråket. Ovanstående resultat 

visar dock att det inte räcker med att i förväg läsa igenom texten och utifrån egna antaganden om vad 

som kan tänkas vara svårt, försöka anpassa språkvalet. Ett sådant tillvägagångssätt förefaller, utifrån 

studiens resultat, inte vara fruktbart även om lärarna har relativt god kännedom om elevernas språkliga 

nivå. För att få rätt kännedom om elevers språkliga nivå krävs även en aktiv interaktion med 

andraspråkseleverna i syfte att ta reda på vilka ord de inte förstår. 

5.2 Slutsatser 
Resultatet visar att de i studien ingående eleverna visar oförståelse för 16 % av en läromedelstext i 

Medicinsk grundkurs.  För en text ur en lärobok med koppling till El-och energiprogrammet är 

motsvarande siffra 11 %, och av samtliga ord i en samhällskunskapstext utgör 7,6 % sådana ord som 

eleverna inte förstår. För att en elev ska kunna tillgodogöra sig ämnesinnehållet i en läromedelstext 

anser vissa forskare att inte mer än 2 % av orden får vara ord som eleven inte förstår (Enström, 2004, 

Nation, 2001, Lindberg & Johansson, 2008). 

 

Studien tydliggör att lärare har förståelse för att läromedelstexter innehåller ord som kan utgöra hinder 

för elevers förståelse. Resultatet indikerar dock ett glapp mellan lärares förståelse av vilka ord som 

utgör svårigheter då eleverna möter en läromedelstext och elevernas faktiska upplevelse. 

5.2.1 Slutord 
Ingen kan bortse från de utmaningar som möter de flerspråkiga eleverna i ämnesundervisningen på 

gymnasieskolan. Men utmaningen ligger inte enbart hos eleverna utan framförallt hos lärarna. De är 

ålagda att bedriva undervisning utifrån den nivå varje enskild elev befinner sig på. Utmaningarna finns 

i alla kurser men skiljer sig åt mellan olika ämnen. Resultatet av ovanstående studie indikerar 

ämneslärares behov av kunskaper om andraspråksinlärning men också behovet av en utökad förståelse 

av det språk och de texter som hör till det egna ämnet. Lärarna behöver dessutom kunskaper i 

elevernas textspråkliga nivå, för att på rätt sätt kunna både stötta och utmana. En språk- och 

textmedveten ämnesundervisning förefaller vara en förutsättning för andraspråkselevers 

språkutveckling och lärande men torde även gynna övriga elever, och skulle därmed kunna innebära 

att vi kommer ett steg närmare uppfyllelsen av begreppet ”en skola för alla”. 
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Bilaga 1Vårdtexten 
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Ur  Medicinsk Grundkurs, Urban Gillå, Bonnier Utbildning AB (2009) 
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Bilaga 2 Mekaniktexten 
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Ur El &Energi Mekatronik, Anders Nordqvist, Hans Kilander, Liber AB (2011)  
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Bilaga 3 Samhällskunskapstexten 
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Ur Kompass till samhällskunskap 50, Maria Eliasson, Gunilla Nolervik, Gleerup (2011) 
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Bilaga 4 Markeringar i vårdtexten 

Fackord 
Nedan redovisas alla ord från elevernas markeringar i vårdtexten. 
benskörhet 

organsystem 

vävnad 

halskotor 

bröstkotor 

disker 

ländkotor 

nackhålet 

ryggmärgskanalen 

kotor 

mellankotsskivor 

ländkota 

kotutskotten 

nerver 

ryggraden 

nervskador 

förbenas 

skallens 

fontanellerna 

brosk 

tillväxtzon 

förbenas 

puberteten 

längdtillväxt 

benskörhet 

osteoporos 

klimakteriet 

frakturer 

menopaus 

bäcken 

frakturbehandling 

reponeras 

delegering 

repositionen 

läkningsförlopp 

fixation 

mjukdelsskador 

blödningen 

höften 

kramp 

vacuumkudde 

extremiteten 

elastiskt förband 

 

slemsäckar 

ryggstelhet 

molvärk 

ländryggen 

ischiasnerven 

senor 

ryggskott 

ryggmuskulaturen 

diskbråck 

mellankotskiva 

diskbråcket 

bortdomningar 

ryggmuskulaturen 

ryggskott 

disken 

känselbortfall 

smärtstillande 

senor 

fästen 

blodtillförseln 

 

Nedan redovisas alla fackord som läraren markerat i vårdtexten 
rörelseorganen 

benskörhet 

vävnad 

organsystem 

nackbenet 

ryggmärgen 

kota 

disker 

brosk 

kotutskotten 

fontanellerna 

tillväxtzon 

längdtillväxt 

osteoporos 

klimakteriet 

frakturer 

menopaus 

bäcken 

reponeras 

delegering 

repositionen 

extremiteten 

senor 

slemsäckar 

molvärk 

ländryggen 

ischiasnerven 

diskbråck 

bortdomningar 

fästen 

 

Icke-fackord 
Nedan redovisas elevernas markerade icke-fackord i vårdtexten.
ständigt 

förtvinar 

i bruk 

böjs 

stela 

belastas 

belastning 

jogging 

långvarigt 

sängläge 

tillfredsställer 

enbart 

rörelsebehov 

förr 

utlopp 

stimulera 

samtliga 

utöva 

löper 

fjädrande 

smärtor 

i kläm 

läks 

möjliggör 
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efterhand 

kvarvarande 

hållfasthet 

hållfastheten 

försämras 

nedbrytningen 

vridas 

belastningen 

måttligt 

stabilisera 

nedsatt 

uppkomsten 

drabbas 

överbelastning 

upphov 

ensidiga 

upprepade 

vridning 

svullnad 

ergonomiskt 

intensiv 

utstrålning 

inklämning 

lindrar 

sprött 

lyftteknik 

brustit 

stigande 

avlastning  

allsidig 

sprödhet 

åtgärden 

 

   

Nedan redovisas samtliga icke-fackord som läraren markerat i vårdtexten: 
beroende 

i bruk 

förtvinar 

belastas 

tillfredsställer 

utlopp 

fjädrande 

möjliggör 

förlossningen 

uppkomsten 

nedbrytning 

relation till 

stabilisera 

elastiskt 

ensidiga 

ergonomisk 

utstrålning 

brustit 

inklämning 

sprött 

sprödhet 

åtgärden 

 

 
  



 

 

Bilaga 5 Markeringar i mekaniktexten 
 

Fackord 
Nedan redovisas samtliga fackord som eleverna markerat i mekaniktexten: 
friktionskraft 

friktion 

friktionsminskare 

glidmotstånd 

viskös 

skivbromsar 

kolfiber 

harts 

vevaxel

 

De fackord som lärarna har markerat i mekaniktexten ser ut enligt följande: 
friktionskraft 

friktion 

smörjfett 

friktionsminskare 

glidmotståndet 

rörelseenergi 

viskös friktion 

skivbromsar 

kolfiber 

harts 

bromsskivor 

friktionsvärme 

smörjmedel

 

Icke-fackord 
Nedan redovisas samtliga icke-fackord som eleverna markerat i mekaniktexten: 
hindras 

asfalt 

stål 

koppar 

beläggning 

ojämnheter 

uppstår 

påverkan 

skikt 

motriktad 

uppkommer 

vidhäftning 

bindningar 

ytterligheten 

enorm 

extremfallet 

existerar 

kontaktytorna 

deformation 

roterande 

glödande 

ventilation 

överhettade 

metallyta 

gnugga 

strävar 

plana 

glasskivor 
isär 

läge 

övervinna 

desto 

möbeltassar 

 

 

I nedanstående sammanställning redovisas de icke-fackord läraren markerat: 
hindras 

kontakten 

beläggning 

ojämnheter  

hakar i 

så gott det går 

smörjande skikt 

lutning 

motriktad 

vidhäftning 

uppkommer 

kemiska bindningar 

fasta 

ytterligheten 

enorm 

extremfallet 

existerar 

kontaktytorna 

förmåga 

återhämta 

deformation 

roterande 

ventilation 

överhettade 

blank 

gnugga  

kemiskt 

strävar 

isär 

tillsatt 

särskilt 

övervinna 

desto 

möbeltassar 

 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 6 Markeringar i Samhällskunskapstexten 
 

Fackord  
Nedan redovisas alla elevernas markeringar i kategorin fackord: 
rättssystemet 

rättssamhälle 

överklaga 

rättssäkerhet 

åklagare 

makthavare 

bokföring 

bedrägerier 

narkotikahandel 

barnpornografi 

brottsbenägenhet 

påföljd 

stiftar 

balkar 

äktenskapsbalken 

straffbarhetsålder 

lagförda 

kriminalvården 

skyddstillsyn 

samhällstjänst 

kontraktsvård 

häkten 

fotboja 

 
De fackord som läraren markerat i samhällskunskapstexten ser ut enligt följande: 
rättssystemet 

rättssamhälle 

rättssäkerheten 

åklagare 

makthavare 

ekonomisk brottslighet 

brottsbenägenheten 

grundlagarna 

straffbarhetsåldern 

öppet samhälle 

lagförda 

kriminalvården 

påföljder 

frivård 

skyddstillsyn 

elektronisk kontroll 

 

 

Icke-fackord 
Nedan redovisas samtliga icke-fackord som eleverna markerat i 

samhällskunskapstexten:
bestämmelser  

begå   

brottsligt 

huvudprinciper 

tvivel 

fälla 

enskild  

gripa 

befogenheter 

massmedia 

brottslighet 

brottslingar 

omotiverat 

objektiva 

bedömningen 

mörkertal 

organiserad 

kopplingar 

snatta 

trimmad 

individer 

splittrad 

klyftorna 

engagemang 

drastiskt 

kretsar 

hävda 

utsträckning 

övergrepp 

biologiska 

hyperaktiva 

utåtagerande 

problemfylld 

självkänsla 

vinning 

allmängiltig

 

I nedanstående sammanställning redovisas samtliga icke-fackord läraren markerat i 

samhällskunskapstexten:
oskrivna regler 

bestämmelser 

huvudprinciper 

ensamrätt 

befogenheter 

mer våld än nöden kräver 

massmedia 

mörkertal 

begår 

begås 

riskfaktorer 

sociala faktorer 

relationen 

självkänsla 

sociala kontrollen 

egenskaper 

respekt 

 

ekonomiska klyftorna 

engagemang 

utåtagerande 

hyperaktiva 

status 

ärftliga faktorer 

begränsad

 


