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Abstract 
 
In this study the aim is to find out what methods teachers in Science, Social Science and Swedish use 
when working with new and complex words in grades 7-9 in a Swedish school. The aim is also to 
find out how the teachers reflect on this, and how they work with students with special needs. Three 
teachers were observed and interviewed. The results show a variety of methods being used, often the 
ones preferred by the teachers themselves, and methods that these teachers believe are suitable for 
most students, including those with learning disabilities. There is however a lack of instruction when 
it comes to teaching the students how to use contextual and morphological clues to find out the 
meanings of words. In conclusion, many students, mainly those with special needs would benefit 
from working explicitly with methods and strategies favouring word comprehension and learning. 
Implementing such methods in schooling and education is therefore an important issue.  
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1 Inledning 

Resultaten från de stora undersökningarna PISA och PIRLS visar att skolelever i 
Sverige läser allt sämre, något som även visar sig på de enskilda skolorna genom 
sjunkande resultat på läsförståelsetester. Det finns diagnosmaterial som har ändrat sina 
graderingar, vilket innebär att det krävs färre poäng för de olika staninevärdena i dag än 
vad det krävdes för ett antal år sedan. Den sjunkande läsförståelsen har också lett till ett 
stort antal insatser, projekt och metoder för att förbättra elevers läsförståelse, såsom det 
nationella Läslyftet. Många pedagoger undrar dock fortfarande hur de ska arbeta i sina 
klassrum för att stärka elevernas läsförståelse.  

 

Ebbers och Denton (2008) understryker att forskning har visat på att läsförståelse och 
ordförståelse har ett starkt samband. Om man inte förstår orden i en text, kan det bli näst 
intill omöjligt att skapa mening av innehållet och få ett sammanhang. Avkodning, 
läsflyt och förståelse är enligt Berne och Blachowicz (2008) alla förmågor som är 
beroende av att man har etablerat en ordbank. Spies och Dema (2014) påpekar att ett 
välutvecklat akademiskt ordförråd är grundläggande för att förstå de texter som eleverna 
möter i skolan, och Ebbers och Denton (2008) lyfter även det faktum att forskning visar 
på att ett otillräckligt ordförråd har ett starkt samband med studiemisslyckanden. Elever 
med inlärningssvårigheter och elever med ett annat modersmål har ofta ett begränsat 
ordförråd, vilket gör att de får svårare att förstå texterna och ta till sig innehållet i 
undervisningen. Det är enligt Ebbers och Denton (2008) därför av stor vikt att lärare 
använder sig av strategier som flera grupper av elever kan dra nytta av. Berne och 
Blachowicz (2008) observerar att barn med högre socioekonomiska grupper har nästan 
dubbelt så stort ordförråd som barn med lägre socioekonomiska grupper, och Ebbers 
och Denton (2008) anser att barn som får till exempel ordförklaringar, diskussioner och 
böcker lästa för sig hemma lär sig betydligt fler ord än de barn som inte får så mycket 
av detta hemma. Lärare kan skapa denna atmosfär genom att se till att det finns tillfällen 
för diskussioner, till exempel om ords betydelser. Just diskussioner kring innehåll, ord 
och begrepp är en viktig del i många framgångsrika läsinterventioner (Ebbers och 
Denton, 2008). Även Steele och Mills (2012) påpekar att skolan är en viktig miljö för 
ordinlärning. 

 

Enligt Lgr-11 (Skolverket, 2011) ska skolan ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och 
nyanserat sätt i både tal och skrift. Det rika och varierade språket är något som upprepas 
i kursplanen för svenska, och där nämns även att ord och begrepp som används för att 
uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, samt ords och begrepps nyanser och 
värdeladdning ska behandlas. Utöver det nämns även nya ord i språket, till exempel 
lånord. I både NO och SO finns ett stort antal fackord som man som elev måste förstå 
för att förstå texterna. Till exempel i kursplanen för ämnet biologi står det att eleverna 
ska utveckla en förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier, samt kunna 
använda sig av dessa, och i kursplanen för ämnet geografi står det att centrala ord och 
begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi ska behandlas. 
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Dessa ska sedan kunna användas för att eleverna ska nå betyget E eller högre i ämnet. 
Enligt Berg och Wehby (2013) kämpar elever med funktionsnedsättningar och annat 
modersmål för att klara av NO- och SO-ämnena, trots att NO och SO är ämnen i vilka 
inkludering ofta ges stora möjligheter, och kreativa lärare i dessa ämnen har stora 
möjligheter att motivera eleverna och göra innehållet engagerande.  

 

Många forskare har genom studier kunnat hitta och fastställa framgångsrika metoder för 
att arbeta med ord och inlärning av ord. I många fall är dessa metoder också väl 
lämpade för elever i behov av särskilt stöd. Det kan dock antas finnas ett glapp vad 
gäller deras faktiska tillämpning i skolorna i Sverige. Med detta i åtanke vill jag 
undersöka hur och om lärare i SO, NO och svenska på högstadiet arbetar med ord och 
begrepp, samt om de gör några anpassningar för elever som inte tar till sig nya begrepp 
utan svårigheter.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur tre lärare på högstadiet i en svensk skola arbetar med nya 
svåra begrepp, som eleverna kommer att stöta på under ett arbetsområde, i ämnena 
svenska, NO och SO, vilka anpassningar som görs för elever i behov av stöd, samt hur 
dessa lärare själva ser på arbetet med att introducera nya begrepp. 

 

1. Hur arbetar lärare i NO, SO och svenska med begrepp, med särskilt fokus på elever i 
behov av stöd? 

 

2. Hur upplever lärarna sitt arbete med begrepp och hur reflekterar de över detta, med 
särskilt fokus på elever i behov av stöd?  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Inkludering 

Inkludering är ett begrepp som är svårt att definiera och har gett upphov till flera olika 
tolkningar. Inkludering handlar inte bara om den fysiska placeringen av elever, utan det 
handlar om att möta alla elevers akademiska och sociala behov. Skillnaderna i hur olika 
skolor, personer och kommuner definierar inkludering gör det dock svårt att bestämma 
vad skolor kan och borde åstadkomma (Göransson & Nilholm, 2014).  

 

Det var under 1980-talet som begreppet inclusion började introduceras i flera länder 
(Nilholm & Göransson, 2013). Detta gjordes för att många var missnöjda med tankarna 
kring hur elever i svårigheter skulle anpassas till en skola som inte var anpassad för 
dem. Man ville i stället fokusera på hur skolan kunde anpassas för att passa alla elever. 
Detta tankesätt vill se olikhet som berikande, och strävar inte efter en anpassning till 
normen. Göransson och Nilholm (2013) påpekar även att begreppet inkludering inte 
används i de svenska styrdokumenten, medan det förekommer i internationella 
konventioner som Sverige har anslutit sig till, som till exempel FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Göransson och Nilholm (2013) 
understryker dock att det finns flera värderingar i de svenska styrdokumenten som är 
förenliga med idéer om inkludering. 

 

Inom specialpedagogiken har det länge funnits en tradition att avskilja elever i behov av 
stöd eller elever som på något annat sätt inte följer normen. Detta traditionella 
perspektiv placerar problemet hos individen och har enligt Nilholm (2005) som mål att 
bland annat hitta rätt undervisningsformer för diagnostiserade grupper, vilket i och med 
inkluderingstanken gav upphov till ett annat perspektiv, som förordar en förändring i 
tankesätt för att alla elever ska kunna få undervisning tillsammans, och inte bli utpekade 
och avskilda. Detta nya perspektiv menar att problemet inte ligger hos individen, utan 
att undervisningen ska anpassas för att alla ska kunna delta. Det traditionella synsättet 
finns dock kvar hos många i dagens skola, och det efterfrågas ständigt små stödgrupper 
eller enskild undervisning.  

2.2 Elever i behov av stöd 

Elever i behov av stöd finns troligtvis i de allra flesta klasser. Vilket stöd de sedan 
behöver eller vilka svårigheter de har varierar självklart. För vissa kanske det är sociala 
faktorer som gör att skolarbetet inte fungerar, medan andras svårigheter ligger i 
inhämtandet av kunskap. Watson, Gable, Gear och Hughes (2012) hävdar till exempel 
att elever med inlärningssvårigheter ofta har problem med läsförståelsen. De har svårt 
att förstå texter och ord, göra inferenser, dra slutsatser, komma ihåg och sammanfatta 
information samt övervaka sitt eget lärande. Ofta beror detta till exempel på ett 
begränsat arbetsminne, brist på tidigare kunskap om ämnet eller texters uppbyggnad, 
planering och språksvårigheter. Watson et al. (2012) nämner elever som har en adekvat 
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avkodningsförmåga, men inte kan förstå det de läser, som alltså har specifika 
läsförståelsesvårigheter. 

 

Barn med språkstörning beskrivs av Steele och Mills (2012) som barn som har 
svårigheter med de fonologiska, semantiska och syntaktiska bitarna av ordinlärning. De 
har ofta svårt att lära sig den fonologiska sekvensen av nya ord, främst på grund av 
begränsat fonologiskt minne. Den semantiska aspekten är också problematisk, då dessa 
barn ofta har svårt att lagra och komma ihåg ords betydelser. Enligt Steele och Mills 
(2012) verkar barn med språkstörning ha kvantitativa snarare än kvalitativa skillnader 
när det kommer till ordinlärning, då dessa barn oftast lär sig färre ord, även om de lär 
sig på samma sätt som andra barn.  

 

Spies och Dema (2014) hävdar att det är viktigt för elever med någon form av språklig 
funktionsnedsättning att erhålla explicit, djupgående undervisning gällande ord och 
begrepp i ämnesundervisningen. Det är viktigt att dessa elever får ordet i olika kontexter 
får veta ordets synonymer, antonymer, liknande ordformer och dess samband med andra 
ord inom samma område, samt får morfologisk och syntaktisk kunskap om ordet. 
Semantiska kartor (se 2.7.4) kan också hjälpa barn med språkliga svårigheter och elever 
med annat modersmål, då dessa underlättar för dem att se likheter och skillnader mellan 
besläktade ord. Steele och Mills (2011) belyser också att barn med språkstörning 
behöver mer strukturerade lärsituationer med mycket repetition för att behålla 
kunskapen. Enligt Watson et al. (2012), har elever med förståelsesvårigheter svårt att ta 
till sig information från texter och dessutom ett mindre förråd av tidigare kunskaper. 
Det är därför viktigt att lärare som undervisar denna typ av elever både lär ut strategier 
och de fakta som krävs för att förstå texterna. 

2.3 Läsförståelsestrategier 

Då läsförståelse är en komplex process, är det inte så konstigt att den vållar problem för 
så många elever. Flera olika faktorer påverkar förståelsen av texter. En fungerande 
avkodning behövs för att kunna läsa ut orden som texten består av, sedan måste man 
förstå vad orden betyder, och därutöver måste man förstå helheten, gärna ha förståelse 
för ämnet som behandlas och kunna göra inferenser. Enligt Kamhi och Catts (2012) 
finns det ett flertal faktorer som påverkar om elever blir goda läsare, vilka inkluderar 
exponering för text, bokstavskännedom, fonematisk medvetenhet och språk i allmänhet, 
speciellt ordförråd. Kamhi och Catts (2012) hävdar dock att de två viktigaste faktorerna 
för läsförståelse är förmågan att korrekt och flytande kunna avkoda ord och förmågan 
att förstå talat språk. Kamhi och Catts (2012) påpekar dock att även motivationen 
inverkar, samt att förmågan att göra inferenser är viktig för förståelsen. Watson et al. 
(2012) lyfter att ett bra arbetsminne är nödvändigt för framgångsrik läsförståelse. 

 

Enligt Watson et al. (2012) visar flera studier på att undervisning där man explicit 
arbetar med lässtrategier är en effektiv metod för att förbättra elevers läsutveckling. 
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Bråten (2008) påpekar att goda läsare är väldigt aktiva när de läser och använder sig av 
lässtrategier, men många barn och ungdomar behöver hjälp för att förstå och på bästa 
sätt ta till sig innehållet i en text. Som lärare är det därför viktigt att tillhandahålla ett 
antal strategier för att underlätta för dessa elever. Ness (2007, 2008) tar även hon upp 
vikten av undervisning gällande läsförståelse, då de elever som har fått lära sig 
förståelsestrategier som att förutspå, ställa frågor och sammanfatta får förbättrade 
resultat på läsförståelsetester. Speciellt hjälpta av explicita läsförståelseinstruktioner är 
de svaga läsarna. Även Anmarkrud (2008) och Watson et al. (2012) påpekar att explicit 
undervisning i lässtrategier är särskilt viktigt för svaga läsare. Watson et al. (2012) 
lyfter att man inte förbättrar sin läsförståelse enbart genom att läsa mer, något som 
Stenlunds (2011) forskning bekräftar.  

 

I alla ämnen möter eleverna texter, som de förväntas kunna förstå och ta till sig, och det 
är därför viktigt att de ges redskapen för att klara av detta i alla ämnen. Anmarkrud 
belyser att när undervisningen i läsförståelse ”sker frikopplat från elevernas ordinarie 
läsning får många elever svårigheter med att använda kunskapen när de själva läser.” 
(2008 s.224). Det är alltså viktigt att undervisningen i läsförståelse sker integrerat med 
den ordinarie undervisningen, bör ingå i alla ämnen och inte bara vara 
modersmålslärarens ansvar. Ness (2007) är av samma åsikt och belyser att forskare 
under många årtionden har påpekat att även lärare i matematik, NO, SO och andra 
ämnen bör ge explicita instruktioner gällande läsning. Hon menar dock att det finns 
mycket som kan förbättras inom det området. Ness (2007) forskning visade att endast 3 
% av tiden i NO och SO ägnades åt att lära eleverna effektiva lässtrategier och när det 
väl gjordes, användes endast ett fåtal strategier. Ness (2008) bekräftar likaledes att 
många forskare har kommit fram till att det ägnas väldigt lite tid till undervisning i 
lässtrategier, något som även Anmarkrud (2008) styrker. Enligt honom förekommer 
arbete med lässtrategier knappt i skolan. Även Tengberg och Olin-Scheller (2013) pekar 
på att det är internationellt välkänt att explicita läsinstruktioner knappt förekommer i 
skolan, trots att två årtionden av forskning har visat på att undervisning i lässtrategier 
spelar en viktig roll och kan hjälpa många. De pekar också på att både Skolverket och 
Skolinspektionen betonar att explicita läsinstruktioner sällan förekommer i de svenska 
skolorna, och att det finns ett stort behov av att utveckla utmanande och kreativa 
läsmiljöer i skolan.  

 

Kamhi och Catts (2012) påpekar att olika texter, till exempel historiska, matematiska 
och litterära kräver olika typer av strategier.  Läsförståelsestrategier är dock bara en 
aspekt som påverkar förståelsen av texter, menar Hall (2012), som påpekar att den 
sociokulturella kontexten som eleverna befinner sig i, deras kognitiva förmågor, 
textsvårighet, motivation och syftet med läsningen påverkar också är viktiga faktorer för 
förståelse.  
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2.4 Förförståelse 

Watson et al. (2012) menar att över fyrtio års forskning visar att elevers tidigare 
kunskaper om ämnet främjar elevers läsförståelse och gör att de lättare minns nya fakta. 
Watson et al. (2012) skriver vidare att läsförståelse kräver att läsaren gör kopplingar till 
texten och till sina egna förkunskaper. Det är alltså viktigt att lärare tar sig tid till att 
väcka elevernas förkunskaper för att öka deras möjligheter till lärande. Bråten är av 
samma åsikt och menar att det antagligen inte finns ”någon annan enstaka faktor som 
betyder så mycket för vad olika personer förstår och minns av det som de läser som 
förkunskaperna de för med sig till texten.” (2008 s. 63) Steele och Watkins (2010) och 
Kamhi och Catts (2012) förordar även de förförståelse. Kamhi och Catts (2012) hävdar 
till och med att svaga avkodare presterar bättre än starka om de har mer kunskap om 
ämnet än de starka. Även Berg & Wehby (2013) påpekar att förförståelse är en viktig 
faktor för att främja lärande, och lyfter vikten av att förbereda eleverna inför ett 
kommande arbetsområde. Enligt Berg och Wehby (2013) kan det även vara till fördel 
för läraren, då detta kräver att läraren planerar och identifierar det viktigaste som 
kommer att tas upp. Att arbeta med förförståelse kan också medföra att inga extra 
repetitioner krävs för de elever som kämpar med att ta till sig innehållet i 
undervisningen.  

 

Det finns enligt Berg och Wehby (2013) flera olika sätt att arbeta med förförståelse, 
som till exempel, brainstorming, att ställa frågor, att ta upp ny information och ord som 
kommer att behandlas i det kommande området, samt att diskutera ett problem eller ett 
scenario. Spies och Dema (2014) tar upp att ett sätt att väcka och dra nytta av elevers 
förförståelse vid arbete med ord är att visa på synonymer som eleverna redan kan, samt 
att visa hur ord hör ihop. Enligt Watson et al. (2012) kan arbetet inkludera definitioner 
av nya ord, översättning av främmande fraser och förklaring av svåra begrepp. Bryant, 
Goodwin, Bryant och Higgins (2003) menar att för att få djupare kunskap om ett ord är 
det viktigt att eleverna får hjälp att koppla betydelsen av nya ord till tidigare kunskap. 
Enligt Ebbers och Denton (2008) har forskning visat att just metoden att lära ut ords 
mening i förväg är en mycket väl fungerande strategi för elever med språkliga 
svårigheter. 

2.5 Ordinlärning 

Cain, Oakhill och Lemmon (2004) understryker att ända sedan läsforskningen började 
har man sett ett starkt samband mellan läsförståelse och ordförståelse både hos barn och 
hos vuxna, något som även Bryant et al. (2003) lyfter. Enligt Cain et al. (2004) kan de 
teoretiska förklaringarna till detta delas in i två läger: de som menar att ordförrådet 
påverkar läsförmågan och de som anser att det finns en gemensam variabel som 
påverkar utvecklingen av de båda förmågorna. Cain et al. (2004) noterar att viss 
forskning pekar på att arbete med ords betydelse förbättrar läsförståelsen, men att all 
forskning inte stöder denna teori, utan att tidigare kunskap om ett ämne eller relevanta 
ord kan påverka förståelsen, samt att ett begränsat ordförråd inte alltid leder till 
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förståelsesvårigheter och att ordförståelse i sig inte är tillräckligt för att säkerställa 
förståelse.  

 

Vad gäller inlärning av ord, så menar Ebbers och Denton (2008) att forskare har 
fokuserat på två olika sätt att lära in ord. Det ena är att lära sig ords betydelse och det 
andra att lära sig strategier för att förstå nya ord man stöter på när man läser, till 
exempel genom kontextuella ledtrådar eller morfemledtrådar. Förutom det har forskare 
även börjat undersöka vikten av ordmedvetenhet, alltså elevers intresse och 
medvetenhet gällande ord, till exempel genom att se likheter mellan ord som är 
morfologiskt besläktade eller lägga märke till rim. Ebbers och Denton (2008) menar att 
det finns indikationer i litteraturen på en korrelation mellan ordkunskap och 
ordmedvetenhet, speciellt vetskapen om hur ord bildas. 

 

När det gäller ordinlärning från kontexten menar Steele och Watkins (2010) att barn 
med en typisk utveckling kan lära sig meningen av ord från löpande dialog efter det att 
ha mött ordet endast vid ett fåtal tillfällen. Även Steele och Mills (2011) menar att ett 
viktigt sätt för barn att bygga upp ordförrådet är att lära sig ord under samtal, men även 
genom lek och TV-tittande. Ebbers och Denton (2008) menar att det finns pålitliga 
bevis för att nya ord primärt lärs in vid självständig läsning, men att det vanligtvis krävs 
många möten med ett nytt ord för att lära sig det, och för svaga läsare, vilka dessutom 
ofta undviker att läsa, krävs det betydligt fler repetitioner. Enligt Cain et al. (2004) är 
det vid individuell läsning bara 15 % chans att barn genom kontexten lär sig betydelsen 
av okända ord. Förmågan att lära sig ord från kontexten skiljer sig också drastiskt 
mellan svaga och starka läsare, där de med svag läsförståelse och med minsta 
ordförrådet lär sig minst ord från kontext. De behöver fler repetitioner för att lära sig ett 
ord. Enligt Steele och Mills (2011) är repetitioner också särskilt viktigt för barn med 
språkstörning, då de annars riskerar att inte befästa sin kunskap. Bryant et al. (2003) 
anser också att strategin att leta kontextuella ledtrådar är ganska svår, då det kan krävas 
tid och många möten med ett ord i en kontext innan man förstår vad det betyder. Steele 
och Mills (2011) påpekar att det är viktigt att inte anta att kontextuella ledtrådar är 
tillräckligt för att lära sig ett ords betydelse, utan att man som lärare måste ge 
kontextuell information. Cain et al. (2004) menar dock att lästräning troligtvis leder till 
att man lättare hittar ords mening och att detta ger möjligheter till att lära sig ord genom 
kontexten. 

 

Steele och Watkins (2010) hävdar att barn med språkstörning också kan lära sig ord på 
detta sätt, men de är inte lika framgångsrika och kan behöva möta ordet fler gånger 
innan de lär sig det, då barn med språkstörning inte lär sig ord från kontexten lika lätt, 
som barn med typisk utveckling, även om de skulle läsa lika mycket. Steele och Mills 
(2011) lyfter även att barn med språkstörning har lättare för att lära sig orden om de 
exponeras för dem under flera dagar i stället för flera gånger samma dag. Steele och 
Mills (2011) menar att barns förmåga att lära sig nya ord vid individuell läsning beror 
på barnets läsförståelse och kunskaper i talat språk.  Steele och Watkins (2010) betonar 
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också att barn som inte har så lätt för att lära in nya ord behöver instruktioner i hur man 
kan använda sig av kontexten för att ta reda på vad ett ord betyder. Spies och Dema 
(2014) tar också upp att elever med språkstörning har ett mer begränsat ordförråd och 
färre strategier för att lära sig ord enbart genom kontexten. Det är därför extra viktigt för 
dem att få explicit och kvalitativ undervisning gällande ordinlärning, något som även 
Berg och Wehby (2013) bekräftar.  

2.6 Att välja ut ord 

Berg och Wehby (2013) ger förslag på hur man ska välja ut ord att arbeta med inför ett 
kommande arbetsområde. De menar att det är viktigt att strategiskt välja ut orden och att 
dessa ord bör vara centrala för innehållet, vara möjliga hinder för förståelse och ord som 
skulle kunna skapa problem för elever som saknar bakgrundskunskaper om ämnet. 
Ebbers och Denton (2008) belyser att när det är möjligt är det bra om man, förutom de 
ord som är nödvändiga för att förstå texten, även väljer ut ord som förekommer i fler 
ämnen och sammanhang och som tillhör samma morfologiska familj. De menar att de 
viktigaste orden att lära sig för att förbättra skolprestationerna är okända ord som 
eleverna troligtvis kommer att träffa på åtskilliga gånger, i olika former, i olika böcker 
och som kan främja läsandet, skrivandet och diskussioner i klassrummet. För elever 
med ett annat modersmål är det extra viktigt att lära ut ord som kan ha olika betydelse i 
olika sammanhang, då dessa ord kan vara särskilt förvirrande för denna grupp av elever. 
Steele och Mills (2011) preciserar att orden som man jobbar med ska vara meningsfulla, 
relatera till ämnet och vara individanpassade. 

2.7 Att arbeta med ord 

2.7.1 Varierat arbetssätt 

Enligt Watson et al. (2012) visar forskningen på att lärare bör använda sig av flera olika 
sätt att arbeta med ord, något som även Berne och Blachowic (2008) och Bryant et al. 
(2003) påpekar. Ebbers och Denton (2008) lyfter också att det optimala för att lära sig 
ord är att använda sig av flera olika tekniker, speciellt om det är en heterogen grupp. 
Ebbers och Denton (2008) menar dock att allt specifikt arbete med ord är något positivt 
i sig, även om det bara är att gå genom ords betydelser innan läsningen av en text, då 
arbetet med ord stärker läsförståelsen.  

 

Steele & Mills (2011) tar i sin artikel upp ett flertal metoder för att främja ordinlärning. 
De pekar till exempel på vikten av att presentera en elevvänlig definition av ordet, något 
som även Berg och Wehby (2013) lyfter. Steele och Mills (2011) menar att det är bra att 
lära ut synonymer och motsatser, ge exempel och icke-exempel, samt diskutera likheter 
och skillnader mellan nya och kända ord. De lyfter att det är viktigt att skapa rika 
språkmiljöer, där eleverna exponeras upprepade gånger för nya ord. Även Bryant et al. 
(2003) lyfter att det är upprepade möten med okända ord, som visat på de bästa 
resultaten. Steele och Mills (2011) förordar vidare en rik muntlig språkmiljö, som 
inkluderar diskussioner i klassen och samtal där eleverna uppmuntras att använda orden 
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expressivt, samt en rik skriftlig språkmiljö, som inkluderar självständig och gemensam 
bokläsning. Steele och Mills (2011) menar att gemensam bokläsning kan vara ett 
effektivt sätt att lära ut ord till skolbarn, då barn som hör ett ord med en förklaring lär 
sig lättare och kommer ihåg dem längre.  

 

Ebbers och Denton (2008) anser att lärare till exempel kan börja använda akademiska 
uttryck i klassrumskonversationer och på så sätt göra eleverna mer bekväma med och 
vana vid detta språk. Det är också bra om lärare själva visar sin kärlek till ord och 
diskuterar ordanvändningen i litteratur. Spies och Dema (2014) tar vidare upp att alla 
lärare givetvis inte behöver vara lingvister, men att det är viktigt för dem att veta att för 
att elever med speciella behov ska kunna utveckla det akademiska ordförråd som 
behövs för att förstå texterna, måste de få mer kunskap om orden än bara den 
grundläggande betydelsen.  

2.7.2 Explicit undervisning 

Berg och Wehby (2013) och Ebbers och Denton (2008) menar att explicit undervisning, 
då läraren visar och förklarar, är en viktig faktor som kan förbättra elevernas 
prestationer. Även Kamhi och Catts (2012) anser att det behövs explicit, intensiv och 
stödjande undervisning i till exempel berättandestruktur och faktatexters uppbyggnad. 
Bryant et al. (2003) rekommenderar lärarledd undervisning för att lära ut begrepp som 
är typiska för ämnet. Ebbers och Denton (2008) påpekar också att det är viktigt att 
eleverna arbetar aktivt med ord i sammanhang, då att memorera definitioner från en 
ordbok vanligtvis är ineffektivt och inte optimalt för meningsfull inlärning av ord. Även 
Steele och Mills (2011) avråder från att ge ord utan ett sammanhang eller att be eleverna 
att slå upp i ordlista. 

 

Steele och Watkins (2010) och Steele och Mills (2011) menar att barn med 
språkstörning är i stort behov av explicit undervisning när det gäller ord. De behöver 
möta orden upprepade gånger, i olika sammanhang för att få en djupare förståelse för 
ords betydelser, det vill säga att ords betydelse kan skifta beroende på kontext. Steele 
och Mills (2011) påpekar dock att barn med språkstörning lär sig färre ord även när de 
får explicit undervisning i ords betydelser. Flera forskare (Bryant et al., 2003, Ebbers & 
Denton, 2008, Kamhi & Catts, 2012) betonar vikten av att presentera ord i flera olika 
kontexter och lära ut olika betydelser av ett ord, samt att det är viktigt med repetition.  

 

Ebbers och Denton (2008) lyfter vikten av att eleverna lär sig att själva ta reda på ett 
ords mening när de läser självständigt. De menar att explicita instruktioner i hur man 
söker semantiska ledtrådar ur kontexten till exempel genom att leta synonymer, 
motsatser och exempel från omgivande text, kan hjälpa elever att bli mer medvetna om 
kontexten och använda sig av den. Dock blir de semantiska ledtrådarna mer pålitliga om 
man dessutom använder sig av morfologiska ledtrådar (Ebbers & Denton, 2008). 
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2.7.3 Morfologi 

Enligt Kamhi och Catts (2012) kan det vara betydelsefullt att undervisa i morfologi, då 
detta kan ge eleverna en djupare kunskap om ords former och hur ord bildas, samt se 
mönster i språket. Även Watson et al (2012) tar upp att detta är en evidensbaserad 
strategi för att främja utvecklingen av ordförrådet. Kieffer och Box (2013) menar att 
undervisning i morfologi kan vara speciellt användbart vid undervisning av elever med 
olika språklig bakgrund, då detta kan förbättra läsförståelsen och främja utvecklingen av 
ordförrådet. Även Spies och Dema (2014) påpekar att läsförståelsen kan förbättras av att 
eleverna kan identifiera ord och betydelserna av dess beståndsdelar. Ebbers och Denton 
(2008) menar att det bästa är om flera lärare kan arbeta med morfologi, och att det kan 
bli speciellt kraftfullt om ämneslärare arbetar med detta, genom att till exempel peka ut 
morfologiskt besläktade ord i den vanliga undervisningen.  

2.7.4 Grafiska illustrationer 

Enligt Ebbers och Denton (2008) är det mest lovande sättet att förbättra ordförståelse 
och läsförståelse hos elever med språkliga svårigheter att kombinera explicit 
undervisning med minnesstrategier och grafiska illustrationer. Watson et al. (2012) 
menar att grafiska illustrationer hjälper eleverna att skapa struktur och kopplar ihop 
existerande kunskap med ny information, och de kan hjälpa eleverna att förstå 
faktatexter. Grafiska illustrationer inkluderar bland annat semantiska kartor eller 
begreppskartor samt Venn diagram. Dessa kan också hjälpa elever att komma ihåg 
information, samt förbättra läsförståelsen och minska arbetsminnesbelastningen. Bryant 
et al. (2003) lyfter att semantiska kartor även kan vara till hjälp för att se sambandet 
mellan ord och få djupare kunskap om ord. Enligt Ebbers och Denton (2008) kan de 
vara bra för elever med språkstörning, till exempel i ämnesundervisningen. Watson et 
al. (2012) påpekar dock att en viktig del i användandet av dessa är att läraren visar hur 
man gör.  

2.8 Sammanfattande reflektion 

Det finns mycket forskning kring ordinlärning och olika arbetssätt för att hjälpa elever 
att själva kunna analysera och försöka komma fram till ords betydelse, till exempel med 
hjälp av kontexten eller ordens beståndsdelar. Denna studie fokuserar på att undersöka 
huruvida dessa tillämpas i den svenska skolan och i vilken mån det i så fall sker. 
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3 Material och metod 

3.1 Deltagare 

Utifrån vad Bryman (2011) kallar ett bekvämlighetsurval valdes tre lärare på en svensk 
högstadieskola med cirka 400 elever ut.  De utvalda lärarna undervisar i ämnena NO, 
SO och svenska och de har alla minst 10 års erfarenhet av undervisning. Att just dessa 
ämnen valdes ut berodde på att både NO och SO är ämnen där eleverna möter många 
nya och svåra ord och begrepp, och ämnet svenska valdes för att det ofta är just detta 
ämne, som av många upplevs få ta ett stort ansvar för att se till att eleverna har en 
adekvat läs- och ordförståelse. Det är i detta ämne som tester i läs- och ordförståelse 
görs, och traditionellt förknippas detta ämne med just dessa färdigheter.  

3.2 Material 

För att besvara den första forskningsfrågan användes de kvalitativa metoderna 
observation och intervju. Alla tre lärarna observerades vid tre olika lektionstillfällen à 
50-60 minuter vardera. Observationerna gjordes i årskurs 7, 8 och 9. Eleverna 
informerades om att det endast var den undervisande läraren som skulle observeras, inte 
de själva. Eleverna på denna skola har alla varsin dator, som de använder i 
undervisningen. På denna dator har de tillgång till ett stavningsprogram i svenska och 
ett i engelska samt en talsyntes. Alla elever har också tillgång till inläsningstjänst. 
Klasserna som observerades består till största delen av elever med svenska som första 
språk, men även elever med svenska som andra språk finns representerade i klasserna. I 
alla klasser där observationerna gjordes finns även minst en elev med någon typ av 
funktionsnedsättning.  

3.3 Genomförande 

Observatörens placering i klassrummet varierade lite utifrån elevernas placering, men 
var vid majoriteten av tillfällena långt bak i klassrummet, en bit ifrån eleverna för att så 
lite uppmärksamhet som möjligt skulle riktas mot observatören. Observationerna 
gjordes med något som Hammar Chirac och Einarsson (2013) kallar för låg grad av 
struktur. Inget observationsprotokoll användes, utan fria anteckningar gjordes med 
fokus på forskningsfrågorna. Grundtanken var att observationerna skulle ske vid 
uppstarten av ett nytt arbetsområde i ämnet, men på grund av yttre omständigheter så 
som schema och terminsupplägg var detta inte möjligt att genomföra vid alla 
observationstillfällen. Varje lärare observerades dock vid uppstarten av ett nytt 
arbetsområde vid ett av observationstillfällena 

 

För att besvara den andra forskningsfrågan gjordes efterföljande intervjuer med de tre 
lärare som observerats. Intervjuerna gjordes på lärarnas arbetsplats, vid ett tillfälle i ett 
samtalsrum och de andra två tillfällena i tomma klassrum. Innan intervjuerna 
tillfrågades lärarna om de samtyckte till att intervjun spelades in. De informerades även 
om att inspelningen enbart var för intervjuarens bruk och endast skulle användas som 
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material till denna studie. Intervjuerna spelades in, analyserades och diskuterades. 
Samtliga gav sitt godkännande till att inspelning gjordes. Innan intervjuerna påmindes 
lärarna om att varken namn, arbetsplats eller annan personlig information skulle finnas 
med i redovisandet av studiens resultat. Vid intervjutillfällena användes det som 
Bryman (2011) kallar för en intervjuguide (se Bilaga 1), något som ofta används vid 
semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun ger intervjuaren frihet att 
ställa följdfrågor och anknyta till sådant som den intervjuade sagt, vilket utnyttjades vid 
alla tre tillfällena. 

3.4 Etiska principer 

Vad gäller de etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, Vetenskapsrådet, 2002), så 
informerades de deltagande lärarna muntligt om att detta var en studie till ett 
examensarbete, där de skulle bli observerade och intervjuade. De försäkrades om att de 
skulle anonymiseras, hade rätt att avbryta sin medverkan, samt att materialet endast 
skulle användas för denna studie och inte skulle spridas vidare. De informerades dock 
inte om exakt fokus på observationerna, då detta hade kunnat förändra deras upplägg av 
lektionerna och följaktligen påverkat studiens resultat. Eftersom observationerna avsåg 
att kartlägga förekomsten av arbete med svåra ord, gjordes valet att detta var något som 
lärarna skulle få reda på först vid intervjutillfället. Lärarna informerades dock om att de 
inte i förväg kunde få reda på observationernas fokus, utan att detta var något de skulle 
få information om i samband med den efterföljande intervjun. Samtliga lärare gick med 
på detta upplägg. 

3.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Det faktum att lärarna i förväg visste om vilka lektioner som skulle observeras, kan ha 
påverkat deras undervisning och planering av lektionerna. Bara vetskapen om att deras 
uttalanden och agerande dokumenteras påverkar med stor sannolikhet agerandet i 
klassrummet, samt kan framkalla en viss nervositet hos informanterna. Det faktum att 
de inte visste om observationernas fokus, samt att observatören aldrig tidigare hade 
besökt dessa lärare under en lektion kan också ha ökat osäkerheten och nervositeten till 
viss del. Eftersom undersökningens syfte inte var klart för dessa lärare, så kan de dock 
inte ha anpassat undervisningens upplägg i detta avseende, vilket ökar studiens 
reliabilitet. Något annat som hade kunnat öka reliabiliteten är om anteckningarna från 
observationerna hade renskrivits direkt efter observationerna. Risken finns när det gått 
ett tag, att vissa detaljer har glömts bort eller tolkats på ett annat sätt då detta gjordes vid 
ett senare tillfälle. Det faktum att intervjuerna spelades in kan också ha påverkat 
lärarnas svar och agerande, då en inspelning i vissa fall kan begränsa den intervjuade 
och styra de svar som ges. 

 

Vad gäller validiteten, så besvarades forskningsfrågorna med hjälp av både 
observationer och intervjuer, detta för att undersöka om det som observerats i 
klassrummet stämde överens med lärarnas uppfattning om hur de arbetar. Avseende 
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intervjuguiden, så kan kanske vissa frågor i denna upplevas som onödiga för 
undersökningen, och kanske hade någon ytterligare fråga kunnat ställas om hur viktigt 
de studerade lärarna anser det vara att arbeta med ord, för att få ännu en dimension 
kring deras tänkande och reflekterande kring just detta arbete. Kanske hade också fler 
frågor kunnat ställas kring elever i behov av stöd, för att ytterligare stärka fokuset på 
dessa elever. Det kan å andra sidan även vara så att dessa lärare alltid möter denna typ 
av elever i klassen, och har anpassat sin lärstil så den ska passa alla elever, vare sig de 
har funktionsnedsättningar, annat modersmål eller andra behov.  

 

Jag finner det svårt att utifrån denna studie dra tydliga slutsatser gällande hur lärare i 
allmänhet arbetar eller tänker kring arbetet med begrepp, då de studerade lärarna är få, 
och dessutom arbetar på olika sätt i klassrummet. Denna studie bör helt enkelt ses som 
exempel på hur olika lärare kan arbeta med ord och begrepp i undervisningen och hur 
de tänker kring arbetet med ord och begrepp, samt hur de arbetar för att alla elever ska 
kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt, vilket tas som utgångspunkt för en 
diskussion i förhållande till vad forskning inom området hävdar.   
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4 Resultat och analys 

Jag har valt att redovisa mina resultat så att jag först redovisar observationerna. Varje 
lärare redovisas då för sig. Resultaten från intervjuerna har jag valt att dela upp 
tematiskt. Mina analyser i bakgrund till tidigare forskning följer som ett avslutande 
stycke under varje tema. Analyserna baseras på resultaten från både observationer och 
intervjuer. 

4.1 Observationer 

4.1.1 SO-läraren 

Den första lektionen för en klass i ämnet geografi börjar med att SO-läraren tillsammans 
med eleverna gör en brainstorm. Eleverna tillfrågas om de vet vad en brainstorm är och 
en elev svarar på detta. SO-läraren ber sedan eleverna att tänka tillbaka på ett tidigare 
arbetsområde, som har koppling till det kommande arbetsområdet, vilket är Sverige. 
SO-läraren gör sedan en tankekarta på tavlan tillsammans med eleverna. Någon nämner 
ordet demokrati, vilket får SO-läraren att stanna upp och ställa frågan: ”Vad betyder 
demokrati?” Nästa fråga som SO-läraren ställer är vad motsatsen till demokrati är och 
när svaret har givits uppmanas eleverna ge exempel på en diktatur. Även då ordet 
monarki dyker upp, ställs frågan om ordets betydelse till eleverna, de uppmanas sedan 
att ge exempel på en monarki. En elev läser upp att ”demokrati är ett grekiskt ord som 
betyder självstyre”, något som SO-läraren uppmärksammar genom att fråga om klassen 
hörde vad eleven sa, och att sedan upprepa det eleven läste. Eleverna ska sedan gruppvis 
söka reda på bilder till givna kategorier, vilka ska kopplas till ett landskap. Lektionen 
avslutas med muntliga redovisningar.  

 

Vid nästa besök i en annan klass är temat Europa. Lektionen inleds med enskilt arbete i 
15 minuter kring Europas länder och huvudstäder. Efter detta tilldelas eleverna enskilt 
ett ord på en lapp. Ordet står för något som finns i Europa, till exempel en byggnad, 
känd person, händelse eller något annat. Utifrån ordet ska de leta reda på en bild och två 
fakta. De får 10 minuter på sig att göra detta. Några elever funderar över vad en påve är. 
De tycker att texterna de läser är svåra och att de inte förstår det de läser. SO-läraren går 
runt och hjälper eleverna och försöker få eleverna att tänka efter vilka förkunskaper de 
har, förklarar sedan, ger exempel och berättar. SO-läraren frågar även om eleverna vet 
vad det kan vara för mening med att göra en sådan här övning och om det kan finnas 
någon vits att göra något på kort tid. Muntliga redovisningar avslutar lektionen. 

 

Vid det tredje observationstillfället är det återigen Sverige som behandlas. SO-läraren 
inleder lektionen med att påminna eleverna om vad det är de arbetar med, samt går 
igenom schemat för dagen. Efter det visas en karta på tavlan och läraren berättar om 
egna upplevelser kopplat till Norden, berättar om Sveriges natur, samt stora städer och 
sjöar. Läraren ställer frågan om eleverna vet vad en myr är. SO-läraren ger sedan en 
definition av ordet och ett eget exempel. SO-läraren gör sedan samma sak med tjärn, 
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och förklarar sedan raukar. Efter det ställer SO-läraren frågan: ”Kan någon förklara vad 
en fossil är?” Då SO-läraren fått svaret av en elev ger läraren ett exempel och förklarar 
ordet. En elev berättar sedan var de kan finnas. SO-läraren kopplar hela tiden till 
personliga erfarenheter. SO-läraren sammanfattar sedan Sveriges natur. Efter detta får 
eleverna dra en lapp med ett ord relaterat till Sveriges natur. (samma upplägg som vid 
andra observationstillfället) Redovisningarna innehåller till exempel orden: myr, rauk, 
norrsken och tjärn. Vid en redovisning om kungsörnar kommer frågan om vad 
vingspann är. Eleven som redovisar svarar själv på frågan.  

4.1.2 Svenskläraren 

Lektionen inleds med tyst läsning i 15-20 minuter. Efter detta delas gruppen i två där 
ena halvan ska spela teater och den andra läsa Hamlet. Större delen av observationen 
görs i den grupp som läser Hamlet. Svenskläraren inleder med att fråga om de känner 
till något om Hamlet. Efter detta följer högläsning. Svenskläraren säger de ord som 
eleverna inte kan läsa ut högt och läser själv också högt ett tag. En elev fastnar på ett 
ord, och svenskläraren säger det högt och kommenterar att texten är skriven på annan 
svenska än de är vana vid. Vid ett senare tillfälle förklarar svenskläraren ordet ”yppa”. 
Sista delen av texten läses enskilt och eleverna uppmanas att svara på frågor till texten. 
Svenskläraren ger också som förslag att eleverna kan rita en döskalle och skriva ”Att 
vara eller inte vara – det är frågan” för att komma ihåg det de gjort. I grupprummet 
arbetar den andra gruppen med en scen ur Romeo och Julia. De läser repliker. En elev 
säger: ”Vickning?” och vickar fram och tillbaka med hela kroppen, varpå svenskläraren 
förklarar för eleven att det betyder mat. Tillbaka i klassrummet går svenskläraren runt 
och hjälper eleverna med frågorna.  

 

Vid det andra observationstillfället i en annan klass inleds lektionen på samma sätt, med 
tyst läsning i 20 minuter. Svenskläraren säger: ”Det här gör att ni kommer att bli 
jätteduktiga läsare” och påpekar att eleverna kommer att förbättra läsförståelsen, 
läshastigheten och ordförrådet. En elev uppmanas läsa på sin telefon. Efter detta 
introduceras ett nytt arbetsområde – författarkunskap. Svenskläraren lyfter också att de 
ska göra detta för att få kunskap om författare och öva sig på muntlig presentation. 
Svenskläraren delar in eleverna i grupper, och de uppmanas söka fakta på Internet 
medan svenskläraren går runt i klassrummet och frågar eleverna om de har lärt sig 
något. Svenskläraren fyller även på fakta genom att berätta lite mer om författarna. En 
elev går iväg med svenskläraren för att prata om en utläst bok.  

 

Det tredje observationstillfället sker i ännu en annan klass. Svenskläraren påminner 
eleverna om ”den gemensamma läsningen som jag berättade för er om.”, visar upp 
boken ”Odd och frostjättarna” och säger att de ska titta på lite svåra ord och att det finns 
frågor till texten. En elev frågar vad gemensam läsning betyder, om det är att man läser 
högt. Svenskläraren delar ut det första kapitlet till eleverna och säger att de ska läsa högt 
tillsammans. Svenskläraren lyfter också att ju mer man läser, desto mer ökar man sin 
läshastighet. Svenskläraren läser själv högt först och fördelar sedan ordet bland 
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eleverna. Efter ett tag säger svenskläraren: ”Alltså, det är jättelånga meningar, visst är 
det?” Svenskläraren frågar även eleverna vad ”odd” betyder. Eleverna svarar rakt ut i 
luften och inget direkt svar ges på frågan. Efter läsningen skriver svenskläraren en fråga 
på tavlan och uppmanar eleverna att leta efter svaret på frågan i boken. Eleverna vill 
diskutera, men svenskläraren tycker det blir rörigt. De tillåts diskutera två och två. Efter 
ett tag skriver svenskläraren den andra frågan på tavlan. Svenskläraren går runt och 
hjälper eleverna och säger sedan att de ska gå igenom svaren tillsammans. Det blir en 
diskussion i klassen angående andra frågan. Efter detta uppmanas eleverna hämta sina 
telefoner eller datorer, då de ska leta efter några ord. Orden är: långskepp, timmerman, 
handlov, krympling, taksparre och bedräglig. Eleverna uppmanas leta i texten eller på 
telefonen eller datorn. ”Jag tror att några av de här orden kan ni redan…” och ”På vissa 
ord ser man nästan vad de betyder – långskepp…” säger svenskläraren. De uppmanas 
att skriva ner förklaringarna. En elev hittar en förklaring och säger att ett långskepp är 
ett långt smalt krigsskepp. Svenskläraren kopplar till vikingaskeppen och säger att ”ni 
har ju sett de där vikingaskeppen.” Till ordet timmerman gör läraren kopplingar till sitt 
eget privatliv och berättar vad en timmerman gör. Svenskläraren förklarar också att 
timmer är trästockar. En elev frågar om handloven är ett ben, och läraren säger att det är 
samma som handled. Inga förklaringar hittas till taksparre av eleverna. Eleverna söker 
enskilt efter förklaringar på de övriga orden. Svenskläraren frågar om eleverna tycker 
att de förklaringar de har hittat stämmer med texten. En elev frågar: ”Bedräglig är väl 
dåligt?” Svenskläraren svarar att det är det väl och ger ett exempel och säger att det är 
något negativt. 

4.1.3 NO-läraren 

Vid det första observationstillfället inleder NO-läraren med att fråga eleverna om de vet 
något om hjärnan, vilket resulterar i en kort diskussion. Eleverna får sedan genomföra 
ett praktiskt test, som handlar om reaktionstid. NO-läraren ritar sedan upp det de just 
gjort på tavlan och förklarar det. NO-läraren förklarar att ryggmärgen är en ledning från 
hjärnan och tar sedan upp modeller av kranium och ryggrad för att visa hur de ser ut och 
var saker sker. NO-läraren fortsätter med att ge exempel utifrån en elev. Efter detta 
förklarar NO-läraren att nervimpulser handlar om elektriska impulser, och ger exempel 
från djur. Efter detta tar NO-läraren fram en elev för att demonstrera reflexer. Då NO-
läraren praktiskt visat detta ombeds eleverna tänka på en efterrätt, vilken beskrivs av 
NO-läraren, och därefter även en maträtt. NO-läraren frågar efter detta hur många av 
eleverna som har fått mer saliv i munnen, och förklarar att även detta är en reflex. Även 
pupillernas storleksändring förklaras, och ett kattöga samt ett människoöga ritas upp på 
tavlan för att illustrera detta. NO-läraren skriver upp en förklaring till vad reflexer är på 
tavlan, och läser upp detta högt. Efter detta tas ett exempel på en reflex upp, och en bild 
på detta ritas på tavlan.  

 

NO-läraren säger sedan: ”Nu ska ni få lära er ett nytt ord.” Efter detta skriver NO-
läraren ”En nervimpuls går genom en sensorisk nerv till… NO-läraren läser upp detta 
och säger: ”Vi stannar där. Förstår ni ordet ”sensorisk”?” Eleverna svarar att det gör de 
inte, varpå NO-läraren drar paralleller till ”sensuell” och det engelska ordet ”senses”, 
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som betyder känslor. Efter detta fortsätter NO-läraren den påbörjade meningen, och 
ordet ”motorisk” förklaras. NO-läraren ger även exempel på företeelser genom att ta 
exempel från andra sammanhang. Vid ett tillfälle förklaras ”primater” som apliknande 
varelser med päls. Detta görs automatiskt i en mening. Då en elev frågar om ett ord 
eleven inte kan ger NO-läraren exempel på vad detta kan vara. En modell av hjärnan 
visas, varpå en hjärna ritas på tavlan, och eleverna uppmanas rita av. 

 

Vid det andra observationstillfället i samma klass ritar NO-läraren en hjärna på tavlan 
och frågar eleverna om de kommer ihåg vad de pratade om senast. NO-läraren förklarar 
sedan vad en nervimpuls är och vad den gör, samt sammanfattar lite kort vad som togs 
upp förra lektionen. NO-läraren ritar det som tas upp, samt visar på sig själv. En 
återkoppling till något som tidigare nämnts i ämnet fysik görs också. Då något nämns, 
visar NO-läraren var på teckningen man kan hitta detta. Vid ett tillfälle lyfter NO-
läraren ordet centrum och förklarar att det heter ett centrum, men flera centra, som i 
hjärncentra. Efter detta skriver NO-läraren upp uppgiften som eleverna ska jobba med 
på tavlan. Eleverna har inga läroböcker, utan ska leta fakta om hjärnan på Internet. 
Uppgiften får eleverna även digitalt. Under arbetet frågar en elev vad ordet ”hjärnbark” 
betyder. NO-läraren förklarar detta och ritar sedan samma sak på tavlan. En annan elev 
frågar om ordet ”hjässa”. NO-läraren visar på sig själv, ger en definition av ordet, och 
ger sedan ett exempel på att det i fågelböcker brukar stå att ”den och den fågeln har en 
sådan färg på hjässan.” En stund senare återkommer NO-läraren till eleverna som frågat 
om orden och berättar att både hjärna och hjässa har samma ursprung, att de båda är 
germanska ord.  

 

Vid det tredje tillfället är det en annan klass. NO-läraren börjar med att visa uppgiften 
de ska göra på klassens hemsida. NO-läraren har gjort ett häfte med en sammanfattning 
av boken, vilken avslutas med instuderingsfrågor. Detta material har läraren även skrivit 
ut. NO-läraren förklarar också att boken finns inläst och att eleverna kan använda sig av 
talsyntsesen om de vill. Vid en kort genomgång förklaras ordet ”överdoserad” mitt i en 
mening. NO-läraren ritar på tavlan och pratar om blodet, vener och artärer. En elev får 
komma fram och NO-läraren visar hur man ska göra om någon får en allvarlig blödning. 
Efter detta får eleverna arbeta självständigt med enskilda uppgifter. Vid ett tillfälle 
pratar NO-läraren om blodkärl och gör då en jämförelse mellan blodkärl och vägar, och 
vad som händer om de stängs av. NO-läraren pratar med en elev om talsyntesen. Sedan 
går NO-läraren runt i klassrummet, pratar, förklarar och ger exempel. En elev uppmanas 
stryka under i texten, samt rita egna bilder för att lättare komma ihåg. 

4.2 Elever i behov av stöd och arbete med ord 

4.2.1 SO-läraren 

SO-läraren anser att det arbetssätt som används under lektionerna gynnar de elever som 
har det svårt, då mycket bilder och TV-program används, samt att många repetitioner 
och diskussioner förekommer. Mycket görs muntligt. SO-läraren tror att det faktum att 
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undervisningen innehåller mycket diskussioner, mini-redovisningar, genomgångar och 
mycket repetitioner gör att de elever som har svårigheter lär sig de ord de behöver 
kunna bara genom att lyssna, delta och vara där. SO-läraren menar också att det finns 
många som är starkare muntligt, och detta arbetssätt ger eleverna många möjligheter att 
visa sina kunskaper muntligt. Förutom att detta arbetssätt tillämpas, så får de elever som 
har svårt för att skriva alltid göra muntliga prov och läraren brukar ta reda på om det 
finns inläst material att tillgå. SO-läraren brukar förutom detta ta hjälp av bibliotekarien, 
som har mer kunskap om Inläsningstjänst och de hjälpmedel som finns. SO-läraren 
tycker sig sakna tillräckliga kunskaper om detta själv, men skulle vilja lära sig mer för 
att individuellt kunna stötta elever med läs- och skrivsvårigheter bättre.  

4.2.2 Svenskläraren 

Svenskläraren säger att elever som har dyslexi alltid får använda sig av sin dator i 
undervisningen, även om svenskläraren upplever att vissa av de elever som verkligen 
skulle behöva använda datorn som hjälpmedel inte vill göra det. Vid arbete med 
läsförståelse får de elever som har svårt med läsning kortare texter, och svenskläraren 
förklarar ovanliga ord. Oftast brukar orden då förklaras för hela klassen, och inte enbart 
för dessa elever. Om svenskläraren märker att någon elev har svårt för att lära in ord, 
brukar svenskläraren försöka använda dessa ord när det passar i klassrummet och de 
elever som har svårt att läsa in orden tillfrågas om ords betydelser vid flertalet tillfällen, 
i klassrummet eller i korridoren.  

4.2.3 NO-läraren 

NO-läraren säger att elever med annat modersmål eller förståelsesvårigheter finns i 
varje klass. NO-läraren försöker därför förklara så enkelt som möjligt, med så enkla ord 
och begrepp som möjligt och förklarar en extra gång enskilt för de elever som behöver 
det. NO-läraren säger dock att det är ett jättejobb att förklara för alla på deras nivå och 
att detta görs i mån av tid, men att undervisningen försöks göras så tydlig som möjligt. 
Om NO-läraren vet att det finns elever med särskilda behov i klassen, brukar tänket 
även vara lite annorlunda inför ett nytt arbetsområde. Då handlar det om att väcka 
elevernas intresse först, inte ge dem en text, då detta kan göra att man tappar dessa 
elever direkt. NO-läraren säger att om det finns många elever med speciella behov i 
klassen kan det vara bra att göra något extra för att få eleverna intresserade, kanske 
något spektakulärt. Om det är läsförståelsen som är problemet, brukar NO-läraren tänka 
på att vara extra tydlig och förklara noga från början så att alla vet vad arbetsområdet 
handlar om. NO-läraren tror att många elever inte klarar av att arbeta bara med text.  

4.2.4 Analys 

Eftersom det finns elever med funktionsnedsättningar och ett annat modersmål än 
svenska i de allra flesta klasserna på skolan, så vet lärarna att de alltid kommer att möta 
dessa elever. Både SO- och NO-läraren tycker sig arbeta på ett sådant sätt som passar 
elever med funktionsnedsättningar och förståelsesvårigheter. SO-läraren menar att det 
faktum att eleverna får göra många saker muntligt kan vara till fördel för elever i behov 
av stöd, då dessa elever ofta kan vara starkare muntligt. Just en rik muntlig språkmiljö 
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med diskussioner och samtal där orden används expressivt är något som Steele och 
Mills (2011) förordar. NO-läraren försöker förklara ord och begrepp på flera olika sätt 
för att det ska passa de allra flesta elever, samt repeterar flera gånger, något som även 
SO-läraren lyfter. Enligt både Cain et al. (2004) och Steele och Mills (2011) är just 
repetitioner en viktig faktor för att elever med språkstörning eller svag läsförståelse ska 
lära sig nya ord. Helst ska denna repetition ske vid flera olika tillfällen för att få störst 
effekt. Att som svenskläraren använda svåra ord i klassrummet är något som Ebbers och 
Denton (2008) förordar. De menar att det är bra om lärare börjar använda akademiska 
uttryck i klassrummet och visar sin kärlek till ord.  

4.3 Arbete med läsförståelse 

4.3.1 SO-läraren 

SO-läraren upplever att elevernas läsförståelse generellt har sjunkit under de år som SO-
läraren har arbetat, men säger sedan att en annan möjlig orsak till detta kan vara att 
eleverna har sämre tålamod när det gäller att ta sig igenom en textmassa. SO-läraren 
upplever att eleverna är väldigt snabba på att be om hjälp och fråga var man kan hitta 
svar på frågorna i texten, att de vill ha ett snabbt svar i stället för att själva leta efter 
svaren på frågorna och läsa mellan raderna. I sin undervisning använder sig SO-läraren 
mycket av bilder, som letas fram på Internet, mycket eget material, till exempel 
egenkonstruerade uppgifter, NE:s temapaket, TV-program från UR, youtube-klipp, 
texter på Internet, samt ibland skönlitteratur. SO-läraren tillägger dock att eleverna 
möter många svåra texter på Internet när de söker fakta. SO-läraren har själv inte 
möjlighet att läsa alla dessa texter och hjälpa eleverna att gå igenom dem. SO-läraren 
skulle gärna använda sig mer av läromedel i undervisningen, men upplever att de 
läromedel som finns att tillgå är tråkiga med svåra texter. SO-läraren anser att det är 
viktigt att materialet som används väcker intresse, och väljer därför bort läromedlen för 
det mesta och använder sig i stället av annat material.  

4.3.2 Svenskläraren 

Svenskläraren upplever inte att det är någon skillnad i elevernas förståelse nu och i 
början av yrkeskarriären, utan upplever sig tvärtom ge svårare uppgifter nu än tidigare. 
Svenskläraren upplever dock att eleverna har väldigt stort fokus på sina datorer, och att 
detta ibland tar fokus ifrån skolarbetet. Svenskläraren plockar material här och där, och 
försöker variera sig och tänka att vissa uppgifter kanske passar vissa elever med inte 
andra. Svenskläraren använder sig inte av någon speciell bok, men använder sig av 
skönlitteratur och läromedel ibland. När eleverna ska leta fakta om till exempel 
författare, så används texter från Internet. 

4.3.3 NO-läraren 

NO-läraren vågar inte säga om läsförståelsen förändrats över tid, men tror att eleverna 
läser mindre nu än tidigare, vissa inget alls. Enligt NO-läraren sägs det att NO-ämnena 
är svåra för att det är många nya begrepp, men NO-läraren tror att det är läsförståelsen 
som är grunden, att eleverna har svårt att förstå texter och skapa mening av det de läser. 
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NO-läraren tycker inte att ämnet i sig är så svårt, men att det är många som faller på en 
bristande läsförståelse. I sin undervisning brukar NO-läraren använda sig av Powerpoint 
presentationer, klipp från Internet, experiment, undersökningar, samt visar vissa saker 
praktiskt. Förutom detta har NO-läraren gjort en hel del studiematerial själv. Detta har 
läraren gjort under några år, något eleverna verkar uppskatta. Anledningen till detta är 
att läraren tycker att språket i läromedlen är ett jättestort problem, vilket gör dem svåra 
att förstå. NO-läraren tycker också att läromedlen är lite splittrade och säger också att 
det egna materialet kan hållas mer uppdaterat, samt att saker och ting kan förklaras med 
ett tydligare och enklare språk än det som är i läromedlen, även om innehållet blir 
detsamma. ”Det är skönt man slipper!” säger NO-läraren om att använda läromedel.  

4.3.4 Analys 

Resultaten från både PISA och PIRLS visar på att elevernas läsförståelse sjunker, och 
både SO-läraren och NO-läraren upplever att eleverna har svårt att förstå de texter de 
möter, vilket svenskläraren inte upplever i sitt ämne. Spies och Dema (2014) lyfter att 
för att eleverna ska förstå de texter de möter i skolan behövs ett välutvecklat akademiskt 
ordförråd. Detta är särskilt viktigt i vissa ämnen, till exempel i NO- och SO-ämnena. 
Där krävs att eleverna lär sig och förstår ett stort antal svåra ord och begrepp, vilket 
innebär att texterna i dessa ämnen automatiskt innehåller fler svåra ord, och på så sätt 
blir svårare att förstå. Enligt Berg och Wehby (2013) kämpar elever med 
funktionsnedsättningar och annat modersmål än svenska för att klara av just dessa 
ämnen. I ämnet svenska är kursplanen och betygskriterierna inte lika styrda, vilket ger 
läraren frihet att själv välja texter att arbeta med. Det är alltså möjligt att som 
svensklärare välja texter som inte innehåller ett lika stort antal svåra ord, som texterna i 
NO och SO. Ingen av de deltagande lärarna använder sig särskilt mycket av läromedel i 
sin undervisning, utan har valt att använda sig av annat material i sin undervisning.  

4.4 Förförståelse 

4.4.1 SO-läraren 

Inför ett nytt arbetsområde tycker SO-läraren det är viktigt att ta reda på vad eleverna 
redan vet och vad de undrar över för att kunna anpassa undervisningen utifrån detta. 
Enligt SO-läraren finns det många som har kunskaper och erfarenheter och det är viktigt 
att man tillvaratar dessa. SO-läraren brukar därför nästan alltid börja ett arbetsområde 
på samma sätt, genom en brainstorm tillsammans med eleverna, vilket följs av en 
bildgenomgång, då läraren och eleverna tittar på bilder som de sedan pratar om. Läraren 
brukar lägga mycket kraft på inledningen av ett arbetsområde för att väcka elevernas 
intresse.  

4.4.2 Svenskläraren 

Svenskläraren tycker att förförståelse är jätteviktigt och har erfarenhet av ett lyckat 
arbete med förförståelse på språkvalstimmar för elever som läser svenska och engelska. 
Förförståelsen var då riktad mot NO och SO och arbetet gick ut på att förbereda 
eleverna på kommande arbetsområden i dessa ämnen. En typisk uppstart av ett område 
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för svenskläraren kan se ut så att läraren berättar och skriver på tavlan kring ämnet som 
ska behandlas. Ibland använder sig svenskläraren av Powerpoint-presentationer, men 
annars använder sig svenskläraren sällan av datorn i undervisningen. Svenskläraren 
anser dock att det är viktigt att eleverna inte bara möter ord och texter, utan att de även 
får bilder att hänga upp informationen på. Under genomgångarna skriver eleverna i sina 
skrivböcker, och efter det kan de ibland titta på en film. Under filmens gång ställer 
svenskläraren frågor eller påpekar saker som tagits upp under genomgången. 
Svenskläraren tror på upplevelser som berör och anser att film är en sådan.  

4.4.3 NO-läraren 

Inför ett nytt arbetsområde brukar NO-läraren ställa några frågor, visa på vad området 
kommer att innehålla, visa någon kul grej som har med ämnet att göra, till exempel ett 
experiment, samt försöka fånga elevernas intresse. NO-läraren beskriver även vad 
eleverna ska lära sig, målen, och delar någon text med eleverna. NO-läraren pratar 
också om sådant som tagits upp tidigare och tror mycket på att väcka elevernas intresse 
inför ett arbetsområde. NO-läraren lyfter att förförståelse även kan vara att eleverna får 
en gemensam erfarenhet kring hur det ser ut i naturen, och att detta gör att man blir mer 
inkluderad, vilket kan vara extra viktigt för de nya svenskarna, de som kanske sett 
Medelhavet eller ett korallrev, men aldrig sett hur den svenska skärgården ser ut. NO-
läraren anser att det är en sorts inkludering att dessa elever får samma kunskaper och 
erfarenheter som de elever som växt upp i landet, att de får samma utgångsläge som de 
andra och förstår vad man arbetar med i ämnet. NO-läraren påpekar att det är viktigt att 
man som lärare inte tar för givet att eleverna vet saker, att de har erfarenhet av saker, då 
man i dessa fall oftast har fel. Det finns många elever som inte har erfarenhet av en 
massa saker. NO-läraren säger att det är viktigt att förklara dessa saker. Som exempel 
nämns att det kan finnas många som aldrig har varit ute i skogen och vet vad granar och 
tallar är eller vilka växter och djur det finns i skogen. Det är därför viktigt att aldrig ta 
för givet att alla har de förkunskaper som behövs.  

4.4.4 Analys 

De tre lärarna har lite olika uppfattning om vad förförståelse innebär och hur man kan 
arbeta med det, även om de alla anser att det är något viktigt, vilket flera forskare också 
är överens om. Brainstorming, att ställa frågor och att diskutera problem eller scenarion 
är exempel på sätt att arbeta med förförståelse (Berg & Wehby, 2013), vilka även kan 
observeras i denna studie. Att arbeta med förförståelse kan enligt Watson et al.(2013) 
även främja elevernas läsförståelse och göra att de lättare minns fakta. Endast 
svenskläraren har erfarenhet av att ha diskuterat hur man kan inleda ett arbetsområde 
under ämnesträffar, då alla lärare som undervisar i samma ämne träffas. Det som då 
diskuterats är arbetet med begrepp, att man förklarar ord, kan stryka under ord i texten 
och förklara plus vikten av att dela upp texter för att det inte ska bli för mycket för vissa 
elever. 
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4.5 Att arbeta med ord 

4.5.1 SO-läraren 

SO-läraren lägger stort fokus vid att visa bilder och koppla ihop dem med ord och 
begrepp, samt anser att det är viktigt att diskutera med eleverna. SO-läraren säger sig 
inte aktivt arbeta med ord, utan menar att detta kommer automatiskt genom de bilder 
som används i undervisningen. SO-läraren tycker också att detta gör att orden hamnar i 
ett sammanhang. Ibland återkommer bilderna i undervisningen, genom att SO-läraren 
visar samma bilder och frågar eleverna vad de kommer ihåg. SO-läraren menar att 
begrepp är väldigt viktiga i ämnet. Ibland har eleverna fått i uppgift att ha med vissa 
begrepp i fördjupningsuppgifter, ibland i löpande text och ibland med förklaringar. 
Detta gör också att de hamnar i ett sammanhang. Det har även hänt att eleverna fått i 
uppgift att skriva sina tankar kring olika begrepp, till exempel förintelsen. SO-läraren 
tycker att det ger sig automatiskt vilka ord som bör behandlas i ämnet, men säger också 
när frågan kommer upp, att det kanske behövs fler reflektioner kring detta. SO-läraren 
menar att vissa begrepp måste förklaras för att eleverna ska förstå hela sammanhanget. 
Ibland frågar eleverna vad orden betyder, ibland frågar SO-läraren eleverna om de vet 
vad något betyder. Om eleverna inte vet vad ett ord betyder, så pratar SO-läraren och 
eleverna om det ordet tillsammans. Detta görs muntligt för att sedan tas upp skriftligt i 
fördjupningsarbetena.  

4.5.2 Svenskläraren 

Svenskäraren säger sig fokusera på ordkunskap under en period, men förklarar även ord 
löpande när de dyker upp i texter som eleverna möter. Under perioden med ordkunskap 
får eleverna jobba lite själva och ta reda på vad olika ord betyder, och så brukar de få 
läxa, då svenskläraren tittar både på stavningen och på ordens betydelse. Svenskläraren 
brukar välja ut återkommande ord ur dagstidningar. Då jobbar eleverna ofta med listor 
och så får hitta på meningar kring de ord som tas upp. Detta gör att eleverna ibland 
själva kan komma på att ord kan användas i olika sammanhang, vilket kan bli en aha-
upplevelse för dem. Svenskläraren har alltid arbetat med ord på detta sätt. Vid skriftliga 
uppgifter brukar svenskläraren ta upp att det är viktigt att variera sig och inte använda 
samma ord hela tiden. Svenskläraren anser att man får ett rikt ordförråd genom att läsa 
mycket. Svenskläraren upplever att eleverna förstår texterna de möter bra, men tillägger 
att det alltid finns några elever som inte förstår ord som läraren själv tar för givet att de 
kan. Det är oftast är ett antal elever som aldrig har hört vissa ord och inte vet vad de 
betyder. Eleverna säger oftast till när de inte förstår och läraren har inte tänkt på att 
förklara sådana ord som svenskläraren tror att eleverna kan.  

4.5.3 NO-läraren 

NO-läraren använder sig av ett eget material, där ord förklaras, samt ritar och visar 
mycket praktiskt i sin undervisning. NO-läraren påpekar att det är viktigt att till hundra 
procent kunna definiera begrepp om man ska använda sig av dem, vad som hör till och 
inte. ”Det hör till själva skolningen inom naturvetenskap att man måste vara noga med 
begrepp, att inte slarva med dem så att det blir fel.” NO-läraren menar att det finns 
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undersökningar som säger att NO-ämnena har rekord i antalet nya begrepp per 
tidsenhet. Detta är, förutom läsförståelsen, en anledning till att det är svårt. Det är nya 
begrepp hela tiden. NO-läraren anser att om det är begrepp som dyker upp som man inte 
behöver känna till för att få ett sammanhang, så kan man använda ett annat ord. De 
begrepp som är viktiga att kunna måste man ägna lite tid åt att förklara. NO-läraren 
brukar först förklara vad ordet betyder, sedan kan detta förklaras en gång till. NO-
läraren brukar då rita en bild med pilar och förklaringar. NO-läraren har alltid ritat och 
tycker att det är en bra kombination att kunna rita samtidigt som man förklarar.  Det 
tredje sättet att förklara på kan vara en formel. NO-läraren brukar förklara många ord 
och gör det återkommande och säger att erfarenheten hjälper till, att genom erfarenheten 
vet man vilka ord eleverna brukar fastna på, men att man ibland blir förvånad över vilka 
ord eleverna förstår och inte förstår och säger att det kan vara ord man som lärare tar för 
givet att de förstår, som de inte alls förstår och att många inte vet vad förkortningar står 
för. NO-läraren säger att ganska mycket tid går åt till att förklara ord och att hitta 
synonymer till orden, men säger sig ha förstått att en stor del i att förstå ämnet är att 
förstå orden. NO-läraren tycker sig ha fungerande sätt att arbeta med ord. ”Sedan har 
man ju förstått att det är viktigt det här man språket, alla är svensklärare säger man. Det 
han man tagit till sig, att man måste kunna ha ett språk runt ens ämne.” NO-läraren 
säger att naturvetare inte alltid har varit så bra på detta, men att det är bättre nu, att det 
är ett generationsskifte.  

4.5.4 Analys 

De tre observerade lärarna är alla medvetna om att ord och begrepp har en viktig roll i 
de ämnen de undervisar i. De anser det vara viktigt att eleverna lär sig ord, för att kunna 
förstå de texter de läser. De tre lärarna har dock lite olika strategier för att arbeta med 
ord. Ingen av dem säger sig ha läst sig till några metoder för att arbeta med ord, utan de 
sätt de har valt att arbeta med ord och begrepp är metoder som de själva upplever vara 
tydliga och effektiva.  

 

SO-läraren säger sig inte tänka så mycket på arbetet med ord och begrepp, utan menar 
att det kommer naturligt i ämnet, men tillägger att det kanske behövs fler reflektioner 
kring detta arbete. SO-läraren behandlar många svåra ord och begrepp i sin 
undervisning, och föredrar att koppla dessa till bilder, då bilder är en viktig del i 
undervisningen. Under observationerna kunde arbetet med ord ses vid flertalet tillfällen. 
SO-läraren förklarade själv betydelsen av ord, eller bad eleverna göra det. Då SO-
läraren förklarade, gavs en elevvänlig definition av ordet, vilket både Steele och Mills 
(2011) och Berg och Wehby (2013) påpekar är av vikt för att främja ordinlärningen. 
Även NO-läraren ger elevvänliga definitioner av ord. Vid ett tillfälle tar SO-läraren 
även upp ett ords motsats. Steele och Mills (2011) lyfter att utlärning av till exempel 
synonymer och motsatser även det kan utveckla ordförrådet. De pekar även på att det är 
bra att diskutera likheter och skillnader mellan nya och kända ord, något som 
observerades på NO-lärarens lektion, där ordet ”sensorisk” kopplades till ”sensuell” och 
det engelska ordet ”senses”.  
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Svenskläraren anser att man får ett rikt ordförråd av att läsa, vilket visar sig i ett 
återkommande inslag av tyst läsning på lektionerna. Ebbers och Denton (2008) menar 
att det finns pålitliga bevis för att nya ord primärt lärs in vid självständig läsning, men 
att det vanligtvis krävs många möten med ett nytt ord för att lära sig det, och för svaga 
läsare, vilka dessutom ofta undviker att läsa, krävs det betydligt fler repetitioner. 
Nackdelen är att svaga läsare med minsta ordförrådet lär sig minst ord från kontexten 
(Cain et al., 2004). Cain et al. (2004) menar dock att lästräning troligtvis leder till att 
man lättare hittar ords mening och att detta ger möjligheter till att lära sig ord genom 
kontexten, men enligt Steele och Watkins (2010) behöver barn som inte har så lätt för 
att lära in nya ord få lära sig hur man använder kontexten för att ta reda på vad ett ord 
betyder. Svenskläraren säger sig fokusera på ordkunskap under en period, men under de 
tre observationstillfällena behandlades många svåra ord löpande, plus att en av klasserna 
gemensamt läste en bok där en av uppgifterna innefattade arbete med svåra ord ur 
texten. Enligt Steele och Mills (2011) är gemensam bokläsning ett effektivt sätt att lära 
ut ord till skolbarn, och flera forskare, bland annat Ebbers och Denton (2008) pekar på 
vikten av att lära ut ord i en kontext. 

 

Att lära ut ord i en kontext kommer ganska naturligt för både NO- och SO-läraren, då 
texterna som behandlas i ämnet är fullmatade med svåra ord. De ägnar sig båda åt 
lärarledd undervisning när de arbetar med ord, vilket Bryant et al. (2003) 
rekommenderar för att lära ut ämnestypiska ord. NO-läraren försöker vara så tydlig som 
möjligt i arbetet med ord och begrepp. Ofta förklaras orden flera gånger, på olika sätt, 
till exempel kan en förklaring ges på ordet, därefter ett exempel och sedan ritas en bild 
på tavlan. NO-läraren visar också på sig själv om det är möjligt, och exemplen kan 
många gånger ges från ett annat sammanhang. Lärare bör använda sig av flera olika sätt 
att arbeta med ord (Bryant et al., 2003, Berne & Blachowic, 2008, Ebbers & Denton, 
2008, Watson et al., 2012). Detta är speciellt viktigt om man undervisar en heterogen 
grupp, vilket är fallet för de deltagande lärarna. 

4.6 Morfologi 

Enligt resultaten i denna studie är det endast NO-läraren som explicit arbetar med 
morfologi i undervisningen. NO-läraren är själv intresserad av ords uppbyggnad och 
ursprung och det visar sig i förklaringar kring detta i undervisningen. Enligt NO-läraren 
får eleverna ett större sammanhang om de förstår vad återkommande delar av ord 
betyder, till exempel foto och bio. NO-läraren brukar även prata om ords ursprung, 
böjningsformer och besläktade ord. Som ett exempel lyfter NO-läraren vid ett 
observationstillfälle ordet centrum och förklarar att det heter ett centrum, men flera 
centra, som i hjärncentra. 

 

Flera forskare är överens om att undervisning i morfologi kan främja utvecklingen av 
ordförrådet och ge en djupare kunskap om ord (Kamhi & Catts, 2012, Watson et al., 
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2012, Kieffer & Box, 2013). Ebbers och Denton (2008) påpekar att arbetet med 
morfologi vara ännu mer verkningsfullt om fler lärare gör det i flera ämnen. Detta kan 
hjälpa eleverna att få ett sammanhang, och se mönster i språket, kanske till och med 
mellan olika språk. Att utveckla just denna ordmedvetenhet kan vara till gagn för många 
och underlätta förståelsen av texter, då de ges ännu ett verktyg för att själva lista ut 
betydelsen av ord. Kanske gör det även att eleverna ges tillfälle att träffa på orden i 
olika sammanhang, något som till exempel Kamhi och Catts (2012) ser som en viktig 
del i ordinlärningen.  

4.7 Grafiska illustrationer 

Alla de tre deltagande lärarna säger sig arbeta med tankekartor, som är en form av 
grafisk illustration. SO-läraren använder sig av tankekartor vid uppstarten av nya 
arbetsområden, då SO-läraren gör en tankekarta tillsammans med eleverna. Ibland görs 
även en tankekarta i slutet av arbetsområdet för att se vad eleverna har lärt sig under 
området. Vid det första observationstillfället i geografi gör SO-läraren en tankekarta 
tillsammans med eleverna. Svenskläraren tycker tankekartor är jättebra och använder 
sig ofta av dessa i undervisningen. Oftast görs inte hela på en gång, utan de brukar 
fyllas på under arbetsområdets gång. Eleverna uppmanas då rita av dessa i sina 
skrivböcker eller på datorn. NO-läraren använder sig av tankekartor ibland och har då 
visat och förklarat för eleverna att detta är en metod man kan använda sig av, men NO-
läraren upplever att eleverna själva sällan använder sig av dem.  

 

Alla tre lärarna använder sig av tankekartor i undervisningen. SO-läraren använder sig 
mest frekvent av dem, både för att planera sitt eget arbete och tillsammans med 
eleverna. Att arbeta med grafiska illustrationer kan hjälpa elever att förstå faktatexter 
samt minska arbetsminnesbelastningen, vilket gör detta till ett viktigt och användbart 
redskap i undervisningen. För att få denna effekt är det dock viktigt att läraren visar hur 
man använder sig av dem (Watson et al., 2012). Det finns flera olika typer av grafiska 
illustrationer och om dessa tankekartor fokuserar endast på fakta eller om semantiska 
kartor för att visa på sambandet mellan ord används blir inte tydligt av undersökningen. 
Under observationerna är det endast SO-läraren som använder sig av tankekartor i 
undervisningen, och även om denna behandlar ord och begrepp behandlas inte 
sambandet mellan ord. 
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5 Diskussion och slutsats 

Idén till denna studie kom till viss del från ett eget intresse att ta reda på hur andra lärare 
arbetar med ord, och hur det ser ut i olika ämnen. Jag ska erkänna att jag var lite 
skeptisk till hur stort utrymme arbetet med ord gavs i NO och SO, då den egna 
skolgången inte gett mig anledning att förknippa dessa ämnen med detta. Men jag var 
redo att bli överbevisad. NO-läraren uttryckte även i intervjun, att det sker ett 
generationsskifte, och att undervisningen i ämnet ser annorlunda ut i dag, vilket mina 
observationer och intervjuer även har visat. Det arbetas med ord och begrepp, och detta 
görs på flera olika sätt. I vilken grad och på vilket sätt det görs, beror till stor del på den 
undervisande läraren, eftersom det är läraren som styr undervisningen och enligt denna 
studie lärarens intressen, och inte forskningen, som styr hur just arbetet med ord 
utformas. Om läraren har ett intresse för ord, ords uppbyggnad och hur språket är 
uppbyggt, kommer detta troligtvis att märkas i undervisningen. Kanske behöver vi inte 
bara väcka elevernas intresse för ord, utan kanske skulle man börja med lärarna, då 
skolan spelar en viktig roll i att ge eleverna ett rikt och varierat språk, speciellt för de 
barn som inte får med sig detta hemifrån.  ”Hur skulle de kunna lära sig ett nyanserat 
språk? Det måste ju vara omöjligt, var ska de hitta det någonstans?”, säger NO-läraren i 
en reflektion kring att vissa elever knappt läser och kanske inte heller pratar så mycket 
med vuxna över huvud taget. Forskning visar på att skolan är en viktig miljö för 
ordinlärning (Steele & Mills, 2012) och lärare har möjligheten att ge dessa elever ett 
rikare ordförråd genom till exempel diskussioner kring ord och begrepp. 

 

Som skolan ser ut i dag, med brist på pengar och resurser, får lärare vara beredda på att i 
alla klasser möta alla dessa elever, de som inte har svenska som första språk, eller de 
som kanske har någon form av funktionsnedsättning eller något annat som försvårar 
inlärningen. Detta gör att det kan bli svårt att hinna med att göra individuella 
anpassningar till alla som har ett behov av det. Kanske dagens lärare därför skulle vinna 
på att tänka om och anpassa undervisningen efter dessa elever i stället. Att vara extra 
tydlig, repetera och använda sig av metoder som visat sig fungera för elever med 
funktionsnedsättningar kan troligtvis inte försämra för resten av klassen. I denna studie 
arbetar både NO- och SO-läraren till stor del på detta sätt, även om individuella 
anpassningar ändå görs till ett antal elever. Berg och Wehby (2013) påpekar att NO och 
SO är ämnen där inkludering ges stora möjligheter och kreativa lärare i dessa ämnen har 
stora möjligheter att göra innehållet engagerande.  

 

De tre studerade lärarna arbetar alla med ord på ett eller annat sätt. I både NO och SO är 
många av de ord och begrepp som behandlas till stor del styrda av ämnet, ord som 
eleverna måste förstå för att kunna förstå innehållet i undervisningen. I ämnet svenska 
hamnar valet av ord ofta på den undervisande läraren, eftersom man som lärare kan 
välja texter, böcker, filmer och annat efter eget intresse, då ämneskriterierna inte styr 
innehållet på samma sätt som i NO och SO. Kanske gör detta att det blir mer naturligt 
för lärare i NO och SO att på ett systematiskt sätt arbeta med ord och begrepp, eftersom 
de vet att de måste göra det för att kunna få eleverna att förstå ämnet. Läraren i svenska 
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uppger sig fokusera på ordkunskap periodvis. Ofta är läroböckerna i svenska uppbyggda 
på detta sätt, att ett kapitel handlar om just ordkunskap, och det är möjligt att detta har 
påverkat hur många svensklärare planerar arbetet med ord. Eftersom flera forskare 
betonar vikten av att lära ut ord i ett sammanhang, torde alla vinna på att utveckla detta 
sätt att lägga upp undervisningen. 

En annan reflektion som gjordes efter denna studie var avsaknaden av arbete med hur 
man själv lär sig att förstå ord utifrån kontextuella och morfologiska ledtrådar. Eleverna 
får definitioner och förklaringar gällande ords betydelser, men instruktioner i hur man 
kan göra för att själv lista ut vad ett ord betyder förekom inte på de observerade 
lektionerna. Kanske är lärare ibland nästan för duktiga på att ge eleverna information 
om ords betydelser, så att arbetet med att ge eleverna verktygen för att själva ta reda på 
ord betydelser kommer lite i skymundan. Ebbers och Denton (2008) lyfter att det är 
viktigt att eleverna lär sig att själva ta reda på ett ords mening när de läser självständigt. 
Genom att lära ut strategier för att hitta kontextuella och morfologiska ledtrådar skulle 
kanske arbetet med ord kunna bli ännu effektivare. Att arbeta med morfologi är till 
exempel något som skulle kunna göras i alla ämnen. Ebbers och Denton (2008) påpekar 
att det bästa är om flera lärare arbetar med det. I denna studie förekommer arbete med 
morfologi endast i ett av ämnena under observationerna. Huruvida detta även 
förekommer i de andra ämnena framgår inte av denna studie, då det inte kunde 
observeras, och ingen fråga om morfologi ställdes i intervjuerna. Om flera arbetar med 
det, ger det större effekt, och den tid som ägnas åt det i varje ämne behöver inte bli så 
omfattande. Kunskapen om vad olika prefix betyder och hur ord är uppbyggda finns 
nog hos de flesta lärare, men kanske är det något vi glömmer bort att förmedla till 
eleverna. Enligt forskningen har vi mycket att vinna på att utveckla detta.  

 

Något annat som blir tydligt i denna studie är att ingen av de deltagande lärarna har läst 
sig till någon metod gällande arbetet med ord. De utgår ifrån egna erfarenheter och hur 
de själva bäst lär in ord. Detta innebär troligen att lärarna är väldigt bra på just detta sätt 
att arbeta med ord. Flera forskare betonar dock att lärare bör använda sig av flera olika 
sätt att arbeta med ord för att få bästa resultat (Bryant et al., 2003, Berne & Blachowic, 
2008, Ebbers & Denton, 2008, Watson et al., 2012). Eleverna är ju liksom lärarna alla 
olika och om fler metoder används, kan kanske fler elever nås. Genom forskningen går 
det att läsa om beprövade metoder för att utveckla elevers ordförråd, men den stora 
frågan är hur dessa ska nå fram till de undervisande lärarna. Som läraryrket ser ut i dag 
med både undervisning och administrativa uppgifter, finns det knappast tid till att läsa 
den senaste forskningen, och sätta sig in i alla metoder. Här kan vi speciallärare och 
specialpedagoger komma in i bilden genom att bli denna länk mellan forskning och 
lärare. 

 

Även om Cain et al. (2004) påpekar att det finns forskning som visar att arbete med ords 
betydelse inte alltid förbättrar läsförståelsen, utan att tidigare kunskap om ett ämne eller 
relevanta ord kan påverka förståelsen, och att ett begränsat ordförråd inte alltid leder till 
förståelsesvårigheter, samt att ordförståelse i sig inte är tillräckligt för att säkerställa 
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förståelse är majoriteten av forskningen ense om att arbete med ord förbättrar 
förståelsen. Det viktigaste är dock inte hur man gör det, utan att man gör det (Ebbers & 
Denton, 2008).  

 

Det vore intressant att med denna studie som grund göra en interventions- eller 
aktionsstudie med fokus på explicit ordundervisning, för att se vilka resultat ett sådant 
arbetssätt kan ge, både för elever och för lärare. 

 

Det skulle även vara spännande att göra fler observationer för att se om det går att hitta 
några mönster i hur lärare arbetar med ord. Min studie var i detta avseende alldeles för 
begränsad för att kunna dra några slutsatser, men om urvalet var större, kanske detta 
skulle kunna leda till att effektiva och beprövade arbetssätt skulle kunna lyftas fram.  
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 
 

3. Vilka typer av material brukar du använda i din undervisning? Vad beror det på? 
 

4. Hur bra upplever du att eleverna förstår de texter de möter i ditt ämne? 
 

5. Upplever du att det alltid har varit så eller kan du se någon skillnad över tid? 
Vad tror du isf att det beror på? 

 
6. Hur brukar du förbereda du dig inför ett nytt arbetsområde? Brukar du tänka på 

något särskilt i planeringen? 
 

7. Är detta något ni diskuterar i ämnesgruppen? 
 

8. Tänker du annorlunda om du vet att du har elever med särskilda behov i 
klassen? 

 
9. Hur brukar en uppstart av ett nytt arbetsområde se ut? 

 
10. Om du inte behövde ta hänsyn till pengar, tid, kursplan, betyg eller annat, hur 

skulle den perfekta uppstarten av ett område se ut? 
 

11. Ett aktuellt begrepp just nu är ”förförståelse”, att väcka de kunskaper som 
eleverna redan har. Hur tänker du kring det? (att arbeta med ord är en del i pre-
teaching) 

 
12. Hur arbetar du med nya/svåra ord/begrepp?  

(Läroplanen nämner att eleverna ska kunna begrepp inom ämnet.) 
 

13. Hur bestämmer/väljer du ut du vilka ord som är svåra?  
 

14. Hur bestämmer du hur du ska arbeta med ord? (Tips på Internet, från kollegor, 
forskning etc.) 

 
15. Finns det någon metod/några metoder som du har upplevt fungerar bättre än 

andra? 
 

16. Använder du mindmap, diagram eller liknande någon gång? 
 

17. Arbetar du på något speciellt sätt med ord om du har elever med speciella behov 
i klassrummet? (tex med annat modersmål eller som har förståelsesvårigheter)  



 

 
18. Känner du att du skulle vilja få tips på hur man kan arbeta med ord eller tycker 

du det funkar bra som det är?  
 

19. Vad skulle vara en bra metod för att tipsa varandra? 
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