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Abstract 

 
The purpose with this study is to examine the work that teachers do to develop pupils’ vocabulary; 

primarily in Swedish and Mathematics. What methods do teachers use to develop the pupils’ 

vocabulary and concepts? What factors do teachers think develop pupils’ vocabulary and concepts? 

How do teachers perceive that they can support pupils’ vocabulary and concepts among pupils’ in 

special needs and students with a second language? The methods in this study were observations 

with following interview. The result this study indicates is that every teacher works with pupils’ 

words and concepts in different ways.  
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”Läraren inpräntar vikten av att eleverna skaffar sig ett ordentligt 

ordförråd.  

- Ta ett ord, säger läraren, upprepa det tio gånger och det blir ert för 

resten av livet. 

 

Lisa, 14 år, sluter ögonen och säger tio gånger: Klas-Göran, Klas-Göran, 

Klas-Göran…” 

(Anonym)  
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1. Inledning  

 

Språkets betydelse i samhället har ökat eftersom kraven på att kommunicera både 

muntligt och skriftligt, har ökat både i vårt yrkesliv och i vårt privatliv. De flesta 

människor i vårt samhälle använder sig dagligen av texter på olika sätt och i olika 

sammanhang exempelvis genom tidningar, böcker, e-post och andra sociala medier. Det 

ställs därmed högre krav på att förstå det som talas och skrivs numera, än bara för några 

år sedan. I mitt arbete som blivande speciallärare kommer mycket av mitt arbete med 

eleverna ofta att kretsa kring förståelsen av ord och begrepp för eleverna i flera av 

skolans ämnen.  

Resultaten i PISA (Programme for International Student Assessment), en internationell 

studie som undersöker 15-åriga elevers läsförståelse, matematikkunskaper samt 

kunskaper i naturorienterande ämnen vart tredje år av OECD (Organisation for 

Economic Co- operation and Development), har visat att svenska elevers kunskaper 

sjunker i flera av skolans ämnen. Resultaten i PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) en studie som jämför elevers läsförmåga i år 4 har visat att andelen 

starka och mycket starka läsare har minskat och att det påverkar ordförrådsutvecklingen 

negativt över tid bland eleverna i den svenska skolan (Skolverket, 2014; OECD, 2014). 

 

1.1 Den skrivna texten 

 

Det som anses betyda mest för utvecklingen av ett ordförråd är mötet med den skrivna 

texten. Oavsett om barnen får lyssna till den skrivna texten genom högläsning eller att 

barnen får lyssna på en inspelad text, så behöver barnen på något sätt tillgodogöra sig de 

skrivna orden innan de själva kan läsa (Lundberg, 2006; Gonzales, Pollard-Durodala, 

Simmons, Taylor, Davis, Fogarty & Simmons, 2014). Hemmiljön har därmed en 

mycket stor betydelse för ordförrådsutvecklingen hos ett barn. Sambandet mellan 

interaktionen i hemmet och barns ordförråd belystes redan av Hart och Risley (1995), i 

deras klassiska studie av barns ordförråd i treårsåldern. Hart och Risley (1995) 

upptäckte att förskolebarn från hem med högutbildade föräldrar hörde omkring 1500 

fler ord per timme än barn från socioekonomiskt mer utsatta familjer, alltså elever som 

hade föräldrar utan akademisk utbildning eller ingen utbildning alls. En 

understimulerande hemmiljö har alltså en negativ inverkan på barnets 

ordförrådsutveckling. Med andra ord menar man att om ett barn inte möter ett 

tillräckligt varierat språk varken muntligt eller skriftligt, exempelvis genom att höra 

böcker genom högläsning eller har möjlighet att läsa själv, så riskerar de barnen att få 

ett torftigare ordförråd. Ett barn som däremot ofta möter ett varierat språk vid sina 

samtal med sina föräldrar och mycket skriftspråk genom olika böcker får ett ordförråd 

oftast utan att ens behöva anstränga sig (Lundberg, 2006; Westlund, 2009; Hart och 

Risley, 1995). 
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1.2 Interaktionen 

 

Den muntliga interaktionen hemma, genom samtal med sina föräldrar, lyfts därmed 

fram som mycket viktig för barnens ordförrådsutveckling (Lundberg, 2006; Westlund, 

2009; Hart och Risley, 1995).  Forskare (Myrberg, 2012; Westlund, 2009; Rose, 2013) 

har upptäckt två starka skäl till varför ordförrådet inte förbättras i samma takt för 

barn/elever som i låg grad möter litteratur i hemmet. Det ena skälet anser de vara att 

föräldrar läser för lite högläsning för sina barn. Det andra skälet till varför elevernas 

ordförråd inte ökar enligt dessa forskare är att föräldrar tillbringar för lite tid med sina 

barn.  Barn behöver träna mycket på att använda orden i rätt sammanhang, de behöver 

tid att göra det tillsammans med vuxna, innan orden befästs av barnen (Myrberg, 2012; 

Westlund, 2009; Rose, 2013). Att kunna beskriva och identifiera orden, att kunna 

förklara/analysera/relatera orden och att kunna generalisera/överföra/tillämpa orden 

visar att ett barn har uppnått alla tolknings-och inferentiella nivåer som behövs för att 

befästa ett ord. De nivåer som Rose (2013) nämner som viktiga är den bokstavliga 

nivån, den inferentiella nivån och den tolkande nivån. Den bokstavliga nivån innebär att 

bokstavliga betydelser inom orden finns i en mening eller på en bild. Den inferentiella 

nivån kan bara uppfattas om läsaren själv lägger ihop information som finns i olika 

delar av texten. Den tolkande nivån kräver att läsaren kan tänka utanför texten och kan 

använda sina egna förkunskaper eller sina egna erfarenheter. Det finns även en 

avkodningsnivå, som innebär att kunna känna igen ord som en bild (ordbild), alltså 

utifrån deras bokstavsmönster (Rose, 2013). Rose (2013) tror mycket på föräldrarnas 

möjlighet att påverka sina barn och Rose (2013) skriver att ”Föräldern kommer att 

förstärka och utveckla dessa tolknings- och inferentiella nivåer hos eleven för förståelse 

allt eftersom orden läses och upprepas. Så småningom kan barnet säga orden 

tillsammans med föräldern och förstå vad de betyder på alla nivåer” (s. 166).  Det är 

alltså inte förrän barnen själva använder orden på rätt sätt som de visar att de kan tolka 

och förstå orden fullt ut. Föräldrarnas interaktion, att ofta samtala med barnen, påverkar 

hur barnens ordförståelse utvecklas. De konsekvenser som eleverna kan få av att inte 

fått träna tillräckligt mycket på orden, är att ordförståelsen blir torftigare än för de barn 

vars föräldrar låtit sina barn befästa orden tillsammans med en vuxen. Att föräldrar läser 

ofta och mycket med sina barn, hjälper barnen att utveckla sitt språk både muntligt och 

skriftligt (Westlund, 2009; Rose, 2013; Lundberg, 2006; Gonzales m fl. 2014).  

1.3 Matteuseffekten 

 

Stanovich (2000), kanadensisk psykolog och läsforskare, har skrivit om det som han 

kallar Matteuseffekten. Begreppet kommer från ett citat från Matteusevangeliet i Bibeln 

som lyder ungefär så här: “For unto every one that hath shall be given and he shall have 

abundance: But from him that hath not shall be taken away that which he hath”. 

Stanovich (2000) menade med det att det kan liknas med att ett barn som snabbt blir 

god vän med skriftspråket, utvecklas till att läsa allt mer, och ju mer barnet läser, desto 
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bättre läsare blir barnet. Om barnet blir god vän med skriftspråket påverkas även vilken 

omvärldskunskap barnet får. De elever som inte kom igång med sin läsning lika snabbt 

som sina kamrater hade svårt att komma ikapp dem senare. Stanovich (2000) varnade då 

för en växande klyfta mellan eleverna på grund av att de inte kom igång med sin läsning 

lika snabbt som sina kamrater. Stanovich (2000) teori hjälpte till att skapa förståelse för 

varför det var så viktigt att ett barns första möte med läsningen blir ett positivt och ett 

trevligt möte. De elever som har svårigheter i sin läsning väljer ofta att läsa för svåra 

texter och det skapar inte ett trevligt möte, det påverkar då även att barnets läsförståelse 

blev torftigt. Ordförrådet växer inte som önskat för eleverna med den läsningen, utan all 

energi läggs då på att klara av att avkoda texten (Stanovich, 2000). Den 

omvärldskunskap, som ger eleven förutsättningar för att ett ordförråd ska växa, 

påverkas också negativt om eleven läser för svåra texter eftersom då kan eleven inte 

tillgodogöra sig innehållet i de texterna. Ordförrådet, allmänbildningen och till och med 

minnet påverkas (eftersom minnet är starkt beroende av att läsa för att utvecklas). De 

här färdigheterna inkräktar då på de flesta områdena av läroplanen, så för dessa elever 

kan alla ämnen i skolan kännas påfrestande (Stanovich, 2000).  

1.4 Andraspråkselever 

 

Andraspråkselever behöver befästa orden på sitt modersmål först och föräldrarna har 

även då en viktig roll med sina barn.  Undersökningar av hur mycket tid barn och deras 

föräldrar ägnar sig åt läsaktiviteter i hemmet har framhållit hemmiljöns betydelse för en 

god läsutveckling (Myrberg, 2000; Wood, 2002). Föräldrar måste umgås med sina barn 

för att barnen ska kunna utveckla orden. Det är inte förrän då som dessa elever får full 

förståelse för vad orden betyder och det är inga svårigheter för barnet att få ordens 

betydelse på både modersmålet och andraspråket samtidigt, utan tvärtom så stärker det 

barnets ordförråd. Det viktiga för språket, oavsett om man talar eller läser tillsammans, 

är att föräldrar till andraspråkselever tillbringar mycket tid tillsammans med sina barn. 

Barnen får då möjlighet att via samtal med sina föräldrar utveckla sitt ordförråd. 

(Salameh, 2012; Hedman, 2009). Inom andraspråksforskningen har man försökt att 

beskriva vad som påverkar språkbehärskningen hos en elev på både första-och 

andraspråket. Cummins (1984) indelningar med det mer vardagliga språket och det mer 

kognitivt krävande språket som förekommer i skolan, har särskilt uppmärksammats. I 

Cummins (2000) modell förklaras språkanvändningen dels av vilken situation språket 

förekommer i och av hur kognitivt krävande språket är.  

 

1.5 Läroplanen 

 

I läroplanen för den svenska skolan står det skrivet att språket är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett rikt språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle. I mötet med olika texter ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk. Det gäller då all svenska som eleverna möter i de 
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olika skolämnena. I matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet 

med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet (Lgr, 

2011). Hur mycket lärare arbetar med ord och begrepp påverkar eleverna. Om det ingår 

i det dagliga arbetet eller om man har bestämda texter som man läser och sedan 

diskuterar för att på så sätt få veta vad orden betyder är olika beroende på barnens 

förkunskaper (Rose, 2013). Ordförrådet är en betydande del för en elevs framtida läs-

och skrivutveckling i skolan. Ordförrådet är även viktigt för läsförståelsen och att det 

gäller för samtliga skolämnen genom hela skoltiden är forskarna rörande överens om 

(Cox/Eriksson, 2014; Westlund, 2009; Rose, 2013). Biemiller och Boote (2006) har i 

sin forskning kunnat se, att skolan inte alltid är den bästa platsen för elevers 

ordförrådsutveckling. De menar att undervisningen i skolan inte alltid jämnar ut 

skillnaderna mellan eleverna, utan det blir alltmer stora skillnader gällande ordförrådet 

eleverna emellan. Om inget görs så kommer tyvärr skillnaderna att öka ännu mer 

(Biemiller & Boote, 2006). 

 

Bråten (2008) anser att om man som lärare och eller speciallärare/specialpedagog 

upptäcker brister i en elevs förståelse av ord och begrepp, finns det goda möjligheter att 

genom undervisning öka elevernas förståelse för ord och begrepp (stärka deras 

ordförråd). Ordförrådet anses nämligen vara den viktigaste komponenten för att kunna 

förstå det som talas och skrivs i vårt samhälle (Myrberg, 2007; Westlund, 2009; 

Cox/Eriksson, 2014). Ordförrådet påverkar elever att på ett framgångsrikt sätt kunna 

tillägna sig kunskaper i skolans alla ämnen. Barn och elever som har ett rikt ordförråd 

utvecklar även en god läsförståelse och det behövs för att eleverna ska kunna tillägna 

sig de kunskaper som krävs i skolans ämnen (Myrberg, 2007; Lundberg, 2006; Bråten, 

2008; Westlund, 2009; Rose, 2013; Cox/Eriksson, 2014). Lärare och speciallärare har 

ett mycket betydelsefullt uppdrag att skapa bra förutsättningar för elevers språk-, läs och 

skrivutveckling.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är därför att undersöka hur några lärare arbetar för att stärka 

elevernas ordförråd, främst i ämnena svenska och matematik. 

 

Frågeställningar är: 

 

- Vilka arbetssätt använder lärarna för att utveckla elevernas ord och 

begrepp? 

 

- Vilka faktorer anser lärarna utvecklar elevernas ord och begrepp? 

 

- Vilka arbetssätt anser lärarna utvecklar ord och begrepp hos elever i 

behov av särskilt stöd och elever med andraspråk? 
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1.7 Specialpedagogiska perspektiv  

 

Alla elever ska lära sig utifrån den utbildning som ges i skolan, men ett historiskt och 

sociokulturellt dilemma som blev specialpedagogikens uppkomst är att alla elever då 

ska mötas utifrån sina olikheter (Nilholm, 2006). Det två dominerande perspektiven 

inom specialpedagogiken är det kategoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet. Det kategoriska perspektivet kommer från de medicinska och de 

psykologiska behoven hos elever. Elevers svårigheter granskas då utifrån de medicinska 

och psykologiska behov som eleven har. Det relationella perspektivet har sin bakgrund i 

de sociokulturella behov en elev kan ha. Elevers svårigheter granskas då utifrån vilka 

delar i skolan som gör det svårt för elever i skolan (Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist, 2001; Rosenqvist, 2007). En speciallärare och/eller en specialpedagog kan 

hjälpa elever som är i behov av ett särskilt stöd i sin skolsituation genom att först 

undersöka vilket behov av stöd eleven behöver. Speciallärare och/eller specialpedagoger 

kan sedan delta i arbetet med att undanröja hinder för elever och orsaker till svårigheter 

i elevers undervisnings- och lärandemiljöer. En speciallärare eller en specialpedagog 

kan även stötta läraren som ska undervisa elever som är i behov av ett särskilt stöd i sin 

skolsituation exempelvis om läraren arbetar med att öka elevernas förståelse av ord och 

begrepp. Speciallärare och/eller specialpedagoger kan då ge handledning till läraren 

som då hjälper eleverna indirekt och/eller stötta eleverna direkt. Några av målen för en 

specialpedagog och en speciallärare att arbeta mot är att (SFS 2001:23; SFS 2011:186; 

SFS 2001:23):  

 

 

… identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder för och orsak till 

svårigheter i undervisnings-och lärandemiljöer. 

    (SFS, 2001:23) 

 

… visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och… fördjupad kunskap om 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,  

(SFS, 2011:186) 

     

 

… vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar 

samt för kollegor och andra berörda yrkesutövare.   

    (SFS, 2001:23) 

 

Specialpedagogens och speciallärarens roll för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

kan exempelvis vara att hjälpa lärare och elever att utföra de extra anpassningar för de 

elever som behöver det. Speciallärare/specialpedagoger kan exempelvis ge en elev 

möjlighet att göra prov muntligt för att eleven ska ges möjlighet att höra orden med rätt 

intonation. Speciallärare/specialpedagoger kan ge elever en förförståelse om en text 

inför ett kommande arbetsområde. Speciallärare/specialpedagoger kan även hjälpa till så 
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elever får tillgång till inläst läromedel och digitala redskap såsom en dator eller en Ipad. 

Om dessa extra anpassningar inte räcker för att eleven ska nå de kunskapskrav som lägst 

ska uppnås, bör läraren, specialläraren och/eller specialpedagogen skyndsamt anmäla 

det till rektor. Då kan rektor besluta att ett åtgärdprogram ska upprättas där det tydligt 

ska framgå vilket särskilt stöd eleven ska få för att exempelvis öka sitt ordförråd (SFS, 

2001:23).  

Specialpedagogiska motiv för en speciallärare och en specialpedagog kan vara att ge ett 

extra stöd till eleven eller en extra anpassning i något ämne. Det är viktigt att skolan ger 

det stöd som efterfrågas oavsett om det är eleven själv, föräldrarna, klassläraren 

och/eller ämnesläraren som önskat hjälp för eleven. Det betyder att oavsett vilka 

behoven är ska de tillgodoses om någon av de ovan nämnda ser ett behov av det. Lärare 

önskar inte fler diagnoser för eleverna, utan de vill hellre veta hur de ska arbeta med 

eleverna som är i behov av ett extra stöd (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården 

och Jacobsson, 2005). 

Elever med störst behov av olika strategier i sin skolsituation är ofta de elever som är 

minst engagerade och lyhörda i klassrummet (Rose, 2013).  Nivågrupperingar, att 

gruppera eleverna utifrån deras kunskapsnivåer, tillsammans i en mindre grupper har 

ibland varit lösningen för en del elever när de provat vilka strategier som känns bra eller 

mindre bra för dem, men det har inte alltid blivit så lyckat för alla elever (Rose, 2013).  

Å ena sidan måste vi förse lärarna med strategier som snabbt kan utveckla elevernas läs-

och skrivfärdigheter. Å andra sidan behöver lärarna förmedla dessa strategier till hela 

klasser där eleverna har varierande förmågor och engagemang i lärandet. De elever med 

störst behov av strategierna är dessutom ofta de minst engagerade och lyhörda i 

klassrummet. Ett sätt att tackla detta problem har varit att dela upp klassen i 

”nivågrupper” där eleverna läser och diskuterar texter på olika nivåer. Resultatet av det 

blir… att klyftan mellan hög- och lågpresterande elever växer.  

    (Rose, 2013, s.160)  

När lärare ska använda sig av eleverna själva för att få eleverna mer engagerade, så är 

det oftast de elever som mest behöver prova nya strategier som lyssnar minst. Det är då 

viktigt att man som lärare är med i dessa diskussioner så diskussionerna passar alla 

elever och att det verkligen ger alla elever något. Enligt Rose (2013) finns en risk ”att 

klyftan mellan hög-och lågpresterande elever växer”, att stötta eleverna i deras 

strategiutveckling blir då ett viktigt arbete man som lärare och 

speciallärare/specialpedagog gör (Rose, 2013).  
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2. Litteraturgenomgång/Forskningsbakgrund  

I det här kapitlet kommer jag att förtydliga några delar som jag redan tagit upp i inledningen. Jag kommer 

kortfattat beskriva ordförrådets utveckling för ett barn, berätta lite om vad som stärker uppbyggnaden av 

ord och begrepp, vilken betydelse ord och begrepp har för läsförståelsen, hur man arbetar med 

andraspråkselevers ord och begrepp och vad ett skolspråk (ett akademiskt språk) är. Det här gör jag 

utifrån den forskning och litteratur som fångat mitt intresse, men jag kommer att börja med att försöka 

beskriva vad ett ord och ett begrepp är. 

 

Ett ord är ”den minsta självständiga enheten i språket” enligt synonymer.se. En glosa, 

en term, ett namn, en benämning, ett uppslagsord kan alla vara exempel på ord enligt 

synonymer.se. Ett begrepp är en föreställning, en uppfattning (om) hur något är eller 

kan vara. Synonymer till ordet begrepp kan exempelvis vara att få insikt, kunskap, idé, 

koncept, grundsyn, aning, uppfattningsförmåga och fattningsförmåga. Att förstå ett ord 

och ett begrepp, innebär att förstå och kunna det enskilda ordet eller begreppet 

tillsammans med andra ord och begrepp, alltså i en kontext med andra ord och begrepp. 

Även att kunna använda de orden tillsammans med de förkunskaper man redan har visar 

att man förstått ordet och eller begreppet (Biemiller & Boote, 2006). Cain (2010) menar 

att det handlar om att kunna omdefiniera de ord man redan kan likväl som att koppla 

samman och associera de nya orden med redan betydelsefulla och kända ord. Elwér 

(2014) beskriver detta genom att dra kopplingar till hela språket. Att förstå ett språk 

ingår inte bara att förstå enskilda ord och begrepp, utan även att kunna skapa kopplingar 

till sitt inre påstår Elwér (2014). När vi använder olika begrepp kan vi lära oss olika 

saker, exempelvis att lagra kunskaper och att dra nytta av våra egna erfarenheter (Säljö, 

2010).  

Vad är då ett ordförråd? Det är inte lätt att förklara eftersom inte ens Svenska 

akademins ordlista från 2006 har någon förklaring på just ordet ordförråd, men 

Wikipedia (en encyklopedi med öppet och fritt innehåll, som utvecklas kontinuerligt av 

frivilliga bidragsgivare från hela världen), beskriver ordet ordförråd så här:  

 

Ordförråd, (vokabulär, lexikalisk) är de ord som finns i ett språk. En person kan ha ett 

aktivt ordförråd och ett passivt ordförråd. Rent allmänt brukar ett språks ord indelas i 

betydelseord respektive formord, men överlappningar av de två förekommer.  Ett 

betydelseord har en striktare betydelsemängd och i allmänhet en lägre 

användningsfrekvens än ett formord. Karakteristiskt hör betydelseorden till de öppna 

ordklasserna, vilket betyder att de är substantiv, adjektiv eller verb. Formorden å andra 

sidan, tillhör de slutna ordklasserna som ex. vis prepositioner, konjunktioner eller 

artiklar. De öppna ordklasserna fylls ständigt på med nya ord genom dels nybildning och 

dels genom inlån. Generellt kan man dock säga att de slutna ordklasserna är stabilare. 

Förstaspråktalarens förråd av centrala basord består av 8 000 till 10 000 vid skolstart. 

Det utökas därefter med 2 000 till 3 000 ord per år. 

  (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ordf%C3%B6rr%C3%A5d) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppslagsverk
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppet_inneh%C3%A5ll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fritt_inneh%C3%A5ll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ordf%C3%B6rr%C3%A5d
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Enligt Myrberg (2012) har en 17-åring som läst och/eller har lyssnat regelbundet på 

texter ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd. Medan en 17-åring som inte har läst 

och/eller har lyssnat regelbundet på texter ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd. Det är 

alltså stor skillnad om man har fått höra eller läsa texter under sin uppväxt. En vuxen 

behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara sitt dagliga liv, för att förstå 

nyhetssändningar och för att kunna förstå en tidningstext, instruktioner och anvisningar 

vi möter i livet (Myrberg, 2012; Lundberg, 2010).  

Lundberg (2010) använder sig av ordet ordfattigdom, när ett ordförråd saknas. 

Ordfattigdom för Lundberg (2010) är ett samhällsproblem som han beskiver så här:  

 

Ordfattigdomen blir inte bara en rent språklig fråga. Den är också ett uttryck för 

bristfällig orientering i omvärlden. Ord och begrepp bringar ordning i en komplex 

mångfacetterad värld, ger sammanhang och överblick. Den som saknar ord får svårt att 

argumentera för sin sak, att förklara, lägga till rätta och lösa konflikter. Ordlöshetens 

vanmakt är nära besläktad med den okontrollerade aggressionen.  

    (Lundberg, 2010, s.28) 

Om en samhällsmedborgare ska kunna vara med och påverka i ett demokratiskt 

samhälle, behövs läs- och skrivkunskaper och det viktigaste är då att kunna förstå det 

lästa och det skrivna (Myrberg, 2007; Lundberg, 2010). De samhällsmedborgare som 

inte har förståelsen för de skrivna orden, ställs lätt utanför vissa sammanhang i 

samhället enligt Myrberg (2007). Att kunna läsa, att ha tillträde till den skriftspråkliga 

världen är en grundförsäkring för att kunna ta del av och bidra till det demokratiska 

samhället, beskriver Rosén och Gustafsson (2006) det. 

 

2.1 Ordförrådets utveckling 

 

Det nyfödda barnet lär sig snabbt att om barnet skriker får barnet något. Det kan vara 

mat, sömn, kärlek eller annan omvårdnad. Barnets föräldrar lär sig också, allt eftersom, 

vad barnet vill ha utifrån detta skrik (Nettelbladt & Salameh, 2007). Till slut utvecklas 

detta skrik till ett joller, ofta även ett joller av välbefinnande. På det här sättet 

kommunicerar barnet med sina föräldrar och även med sin övriga omgivning den första 

tiden. När barnet är cirka tre månader brukar ett vokaljoller (låta med vokaler ex. o, a) 

komma alltmer (Nettelbladt & Salameh, 2007). Skratt framträder ur detta vokaljoller 

och även turtagning på språkljud framträder. Allt eftersom försöker barnet härma de 

vuxnas ljud genom att låta med samma melodi som de ord som de vuxna säger. Vid 

cirka sex månaders ålder börjar barnet med vokalisering, det är en slags sång med 

vokaler. När barnet är mellan sju till nio månader framträder ett stavelsejoller, det består 

av en vokal och en konsonant till exempel ma, ma, ma. Stavelsejollret utvecklas genom 

att det varieras och barnet förändrar även sina tonlägen mot slutet av det första 

levnadsåret. Allt är en utveckling mot det begynnande ordförrådet (Nettelbladt & 

Salameh, 2007).  



15 

 

Ordförrådsspurten för barn och elever brukar inträffa runt ett års ålder och fram till 

slutet av barnets tredje år, nästan till fyraårsdagen. Den här perioden brukar delas in i tre 

faser enligt Nettelbladt och Salameh (2007): Under den första fasen samlar barnet på sig 

ca 100 ord, främst substantiv. När den andra fasen infaller samlar barnet på sig mellan 

100 – 400 ord. Under den här fasen är det mycket verb som ökar.  I den tredje fasen 

kommer det ca 400 – 700 ord till barnets ordförråd. Här är det främst ”funktionsord” 

som barnet tillägnar sig. Bland annat prepositioner, konjunktioner och hjälpverb 

(Nettelbladt och Salameh, 2007). Både Svensson (2009) och Lundberg (2010) anser att 

det är det sociala samspelet som utvecklar barnets språk mest. Grundläggande 

grammatikkunskaper och uttal utvecklas som mest i förskoleåldern, medan ett ordförråd 

utvecklas genom hela livet (Svensson; 2009, Lundberg, 2010).  

Ordförrådsutvecklingen är relaterad till hur föräldrar talar med sina barn. Cox Eriksson 

(2014) upptäckte att föräldrarnas sätt att samtala med sina barn, tydligt går att relatera 

till hur stort ordförråd barnet har vid 18 månaders ålder. Cox Erikssons (2014) 

avhandlingsresultat har visat vikten av att föräldrar anpassar sitt sätt att tala med de små 

barnen i förhållande till barnens språkliga och utvecklingsmässiga nivå. Barns 

kunskaper om ord och grammatik betyder mycket för hur deras ordförrådsutveckling 

fortsätter att utvecklas (Cox Eriksson, 2014; Rose, 2013).  

Cox Erikssons (2014) resultat från tre olika studier visar att storleken på det tidiga 

ordförrådet spelar stor roll för den senare språkliga utvecklingen. Det här gäller 

exempelvis talets mängd, talets hastighet och talets tydlighet, samt vilka typer av frågor 

föräldrarna ställde till sina barn. Cox Eriksson (2014) såg en tydlig koppling till ökat 

ordförråd hos barnet om föräldrarna samtalade mycket med sina barn och om 

föräldrarna använde sig av olika ordtyper i sitt språk då. De barnen hade ett större 

ordförråd (Cox Eriksson, 2014; Rose, 2013; Nettelbladt & Salameh, 2007). Man kan 

mäta bredd och djup i ett ordförråd. Det antal ord som individen har mäter bredden i 

ordförrådet och djupet mäts genom hur komplexa de orden är (Elwér, 2014; Cain, 

2010). Språkljud är också en del som beskriver ordförrådets storlek. Ordförrådet kan 

delas i två delar när man ska förklara det på ett enkelt sätt, den receptiva delen betyder 

vad vi förstår och den expressiva delen betyder hur vi kan uttrycka oss (Cain, 2010). 

När föräldrar ger sina barn uppmärksamhet, låter barnen härma beteenden, bekräftar 

barnen och diskuterar texterna högt med barnen utvecklas barnen/eleverna i deras 

språkanvändning (Rose, 2013; Nettelbladt & Salameh, 2007). Rose (2013) kallar dessa 

delar kärnfraser i läsning för föräldrar och barn, och det utvecklar ordförrådet. Enligt 

Rose (2013) finns det tre nivåer när barn/elever utvecklar sitt ordförråd: att barn/elever 

kan identifiera delar/saker i berättelser, att de kan tolka samband från sida till sida och 

att de kan tolka händelser utifrån sina egna erfarenheter (Rose, 2013).  

 



16 

 

När, vid vilken fas i sin språkutveckling barnet utvecklar sina olika språkliga förmågor, 

kan ha stor betydelse för eventuell uppkomst av språkliga eller kommunikativa 

svårigheter (Cox Eriksson, 2014). Även om de flesta barn med försenad ordproduktion 

har kommit ikapp andra barn i fyra-fem årsåldern, har longitudinella studier pekat på att 

kvarstående språkliga problem finns kvar ända upp i tonåren för vissa barn (Cox 

Eriksson 2014; Hoff 2003). När barn är ungefär tre till fyra år brukar de flesta barn ha 

ett språk där de förstår det mesta. De kan göra det de är tillsagda att göra, de kan även 

göra sig förstådda, ställa frågor och föra ett eget samtal. Mellan fyra års ålder och fram 

till sju års ålder färdigställs barnets fonemförråd, men fullt utvecklat blir det först vid ca 

nio års ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Cox Eriksson (2014) nämner också den tidiga grammatiska utvecklingen och Cox 

Erikssons (2014) resultat stödjer tidigare forskning som påvisat att det finns en stark 

relation mellan ordförråd och grammatik. Cox Eriksson (2014) såg att det i regel krävs 

en viss storlek på ordförrådet för att barn ska börja kombinera ord och använda 

böjningar, klara orden grammatiskt när de talar, innan de kan börja skriva orden (Cox 

Eriksson, 2014).  Det finns tre aspekter på ett ordförråd. Den första aspekten är 

storleken på elevens aktiva ordförråd, det vill säga de ord eleven kan använda. Den 

andra aspekten är vid vilken hastighet eleven hittar orden, det vill säga hur snabbt 

eleven kan hitta ett ord eller ett begrepp? Den tredje aspekten handlar om språkljudet, 

det vill säga hur tydligt är språkljudet till ett visst ord lagrat hos eleven (Elbro, 2011). 

Biemiller (2003) förklarar vad som sker med ordförrådet hos elever när de inte möter 

den skrivna texten tillräckligt ofta genom att göra en jämförelse elever emellan. Elever 

som lärt sig ett nytt ord varje dag jämförs med elever som har lärt sig två nya ord per 

dag i Biemillers (2003) studie. Skillnaden för de eleverna som endast lärt sig ett ord per 

dag, blir så stor att de eleverna skulle behöva lära sig tre till fyra ord per dag under de 

fem, sex första skolåren för att ha samma chans att få ett fullgott ordförråd som eleverna 

som lärde sig två nya ord per dag från början. Biemiller och Boote (2006) som gjort en 

studie i Canada, menar att det kan skilja upp till 4000 ord mellan en elev som har ett 

litet ordförråd jämfört med en elev i samma ålder som har ett stort ordförråd.  

 

2.2 Uppbyggnad av ord-och begreppsförrådet  

 

Gibbons och Hammond (2005) beskriver att stöttning till elever i skolan med fördel kan 

ges på både makro-och mikronivå. Stöttning i skolan på makronivå (designed-in 

scaffolding), handlar om designen på lärarens undervisning. Det är den planering 

läraren gör utifrån de kunskaper läraren har om elevernas förförståelse, kunskaper och 

genom noggrant urval av vilka uppgifter som ska göras och i vilken ordning de 

uppgifterna ska komma. Det har visat sig vara mycket betydelsefullt för eleverna. 

Sekvensering av uppgifter i kombination med elevernas kunskaper har också visat sig 

mycket central för stöttning på makronivå. Sekvensering innebär att uppgifterna 
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presenteras i en logisk följd där möjligheter att öka den matematiska förståelsen och de 

språkliga uttryck som behövs i exempelvis matematiken tydliggörs. Det vill säga att 

ord, begrepp, metoder bearbetas och diskuteras och exemplifieras för att stötta eleverna 

att bygga upp en stabil förståelse inför det fortsatta arbetet (Hammond & Gibbons, 

2005). Stöttning i skolan på mikronivå (interactional scaffolding) bygger också på 

lärarens kunskaper om eleven och om ämnet, men sker mer i interaktion med eleven 

utifrån de behov eleven har. Även om mikrostöttning kan ges i relation till elevens 

behov för stunden, så bygger den på väl genomtänkta och förberedda ställningstaganden 

av läraren. Det kan till exempel vara att läraren tänker på hur det fungerade under 

tidigare lektioner, erfarenheter från vardag och skola eller att blicka framåt med eleven 

eller att prata om gemensamma erfarenheter kring området. Det viktiga är att ge 

eleverna möjlighet att prata om ett fenomen, att ge fler exempel i ord och bild, genom 

att visualisera (att synliggöra genom en konkret handling eller bild), att kontrastera (att 

sätta ett begrepp i relation till ett annat ord/begrepp) eller att omformulera (att utveckla 

texter med exempelvis synonymer). Improvisationen i varje möte med eleverna grundas 

i den planerade strukturen av läraren (Hammond & Gibbons, 2005).  

 

Att omformulera texter i exempelvis matematikböcker från formella ord till mer 

informella ord, med mer målande texter och fler förklarande texter, är ett bra sätt att 

möta de elever som inte förstår de ord och begrepp som står skrivna i exempelvis 

matematikböcker idag. Det här kan göras genom att texterna fylls på med synonymer 

och ytterligare exempel samt rensas från förvirrande abstraktioner. Genom att 

visualisera ett fenomen eller en händelse med tydliga illustrationer, praktiska försök 

eller dramatiseringar kan en större förståelse skapas än genom att enbart läsa om 

fenomenet (Hajer & Meestringa, 2014). Med omformulering menas i det här fallet, att 

texterna ska berikas med ord för att ge ett fylligare språk. Texten som skrivs om, i 

exempelvis matematik, kan användas parallellt med den mer komplicerade texten och 

då bjuds eleverna in till att både lära sig ett mer tydligt matematikspråk med fler ord 

samt att de lär sig det matematiska innehållet. NRP (National Reading Panel, 2000) har 

sett fem huvudmetoder för att undervisa i ordförråd. De fem metoderna är: 

  

1. Explicita metoder, elever får då givna instruktioner eller attribut till ett 

ord. 

2. Implicita metoder, elever utsätts för ord i ett sammanhang eller ges 

möjlighet att läsa mycket böcker. 

3. Multimediametoden, ordförråd lärs ut utanför texten. Kan även 

inkludera andra mediatyper såsom grafisk presentation och 

filminspelningar.  

4. Kapacitetsmetoden, eleven uppmuntras att göra övningar som ska öka 

kapaciteten för eleven och göra läsningen automatisk.  

5. Associationsmetoden, eleven uppmuntras att dra olika samband till 

vad de vet och till ord som de möter och ord som de inte kan (NRP, 

2000). 
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Att läsa högt för eleverna och att lyssna på en talbok tillsammans och sedan diskutera 

vad som hände, varför det hände och vad vi tror kommer att hända utvecklar på ett 

enkelt sätt elevernas ordförråd (Lundberg, 2010; Westlund, 2009; Hedman, 2009). Att 

lyssna eller läsa en bok och samtidigt få några ord förklarade för sig vid varje lästillfälle 

är typiska implicita metoder. Det är viktigt att börja arbeta med elevernas ordförråd så 

tidigt som möjligt. Största chansen att kompensera ett litet ordförråd är i förskolan och 

under de första åren i grundskolan, eftersom det annars uppstår stora skillnader mellan 

eleverna. Det gäller att försöka utöka elevernas ordförråd med implicita metoder både 

kvalitativt och kvantitativt (Biemiller, 2003; Hart & Risley, 1992; National Early 

Literacy Panel, 2008).    

Även att få en förförståelse på en text innan ett arbetsområde ger lättare eleverna en 

förståelse för de ord och begrepp som ingår i det aktuella arbetsområdet. Eleverna 

bygger på så vis upp sitt ord-och begreppsförråd, eftersom de då får orden i ett 

sammanhang. Det här är också implicita metoder. Bråten (2008) förespråkar att läsa 

”kvalitetslitteratur” (litteratur med ett bra språkbruk) och att se på informativa 

teveprogram tillsammans med barnen, det ger ett rikligt utrymme för samtal om vad 

okända ord i texten och vad ord i teveprogrammet betyder. Precis som Bråten (2008) 

anser Elbro (2011) att det är inte högläsningen i sig som utvecklar ett barns ordförråd 

utan snarare samtalen kring handlingen i böckerna som är det viktiga. Den fria 

läsningen och högläsningen kan ge ett utökat ordförråd. Tyvärr så är det ofta så att barn 

och elever med störst behov av att lyssna och läsa, också har sämre förutsättningar att ta 

till sig nya ord, oavsett om de läser själva eller lyssnar på någon annan som läser. Det 

krävs därför formell undervisning gällande ords betydelser för dessa barn (NRP, 2000; 

Biemiller & Boote, 2006). Läraren kan ge eleven strategier vid läsningen, för att eleven 

lättare ska kunna förstå de ord som ingår i texten. Det här görs lättast genom att 

uppmana eleven att själv försöka:   

… se på kontexten, men även på stavelsemönstret och att inte hoppa över 

svåra ord. 

… ge en definition, motsats eller synonym till ordet. 

… läsa igenom hela meningen igen, så att ordet kommer i sitt rätta 

sammanhang. 

… läsa hela stycket igen (upprepad läsning) eller att läraren läser hela 

stycket för eleven uttrycksfullt. 

… reflektera över sin egen läsning (Adams, 2000). 

 

 



19 

 

Att bearbeta en text tillsammans med eleverna ger en förståelse för ord och ordens 

betydelse (Bråten, 2008; Hedman, 2009; Westlund, 2009; Lundberg, 2010). Prata om 

svåra ord när de kommer upp, sätta in ord i dess rätta sammanhang stärker ordens 

betydelse för elevernas ord-och begreppsuppbyggnad (Bråten, 2008; Nash & Snowling, 

2006; Westlund, 2009; Lundberg, 2010; Gibbons, 2013).  

Att läraren ger direkta och tydliga förklaringar av vad ord betyder kan faktiskt avsevärt 

öka ordförrådet hos eleverna. En annan aktuell åtgärd är att eleverna får explicit 

undervisning i hur de kan gå till väga för att sluta sig till vad ett ord kan betyda utifrån 

dess kontext. En möjlighet är att eleverna använder informationen som finns i texten som 

omger det okända ordet för att ta reda på vad ordet betyder (Bråten, 2008, s.59). 

Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra 

och tydliggöra sådant som eleverna annars kan missa. Cirkelmodellen för undervisning 

och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken 

(Johansson & Sandell Ring, 2012). Det kan handla om att synliggöra olika texttypers 

syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man 

använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning menar Johansson & 

Sandell Ring (2012) handlar även om vikten av att modellera med sitt språkanvändande, 

oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk. Att se till att undervisningen, 

med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och 

behov stärker eleverna i deras uppbyggnad av ordförrådet (Johansson och Sandell Ring, 

2012). Att arbeta konkret med ord och begrepp stärker elevernas förståelse för ordens 

och begreppens betydelse. Eleverna uppmuntras då att dra samband mellan nya ord till 

ord de redan vet (Gibbons, 2013). Den explicita undervisningen övergår då till 

Associationsmetoden, där eleven uppmuntras att dra olika samband till vad de vet och 

till ord som de möter och ord som de inte kan (NRP, 2000). 

De nivåer som Rose (2013) nämner som viktiga är den bokstavliga nivån, den 

inferentiella nivån och den tolkande nivån. Den bokstavliga nivån innebär att 

bokstavliga betydelser inom orden finns i en mening eller på en bild. Den inferentiella 

nivån kan bara uppfattas om läsaren själv lägger ihop information som finns i olika 

delar av texten. Det finns även en avkodningsnivå, som innebär att kunna känna igen 

ord som en bild (ordbild), alltså utifrån deras bokstavsmönster. Den tolkande nivån 

kräver att läsaren kan tänka utanför texten och kan använda sina egna förkunskaper eller 

sina egna erfarenheter. Här används både Associationsmetoden och Multimediametoden 

(NRP, 2000).   

I Multimediametoden, lärs ordförrådet ut utanför texten. Multimediametoden kan även 

inkludera andra mediatyper som grafisk presentation och filminspelningar. I ett 

multimodalt arbetssätt får föremål, gester, ord och symboler sin betydelse av de sociala 

sammanhang där de skapas och används (NRP, 2000). I Lgr 11 betonas att elever 

utvecklar sin förmåga att kommunicera matematik med olika uttrycksformer, samt att de 

ges möjlighet att använda digital teknik (Lgr, 2011). 
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Direkt undervisning i ordförrådet, gynnar många elever. Då får elever arbeta med flera 

arbetsuppgifter som stärker både ordinlärningen, ordförståelsen, läsförståelseuppgifter 

och för att stärka mer personliga upplevelser (Zutell, 2013). Det är det som kallas 

Kapacitetsmetoden, eleven uppmuntras då att göra övningar som ska öka kapaciteten 

för eleven och göra läsningen och förståelsen mer automatisk (NRP, 2000). Uppgifter 

som fokuserar på speciella ord, orddelar och ordlekar gynnar alla elever, men mest 

gynnas de eleverna som har ett litet ordförråd och en svag språklig förmåga (Zutell, 

2013). Zutell (2013) påstår att om man hjälper sina elever med ordförståelsen så att 

ordförrådet ökar, så ökar man elevernas möjligheter att lyckas i sin läsning och på så vis 

lyckas eleverna i samtliga ämnen. Westlund (2009) föreslår flera olika aktiviteter och 

lekar som utvecklar elevers begreppskunskap. Sorteringsövning och Bokstavshus 

beskrivs som bra övningar av Westlund (2009). Dessa övningar utvecklar både 

ordkunskap, begreppskunskap, bokstavskunskap och fonemisk medvetenhet för 

eleverna (Westlund, 2009; Rosén & Gustafsson, 2006). National Reading Panel (NRP, 

2000), har kunnat se att vissa ordförrådsövningar gett ett bättre resultat. De nämner att: 

- Ordförrådsövningar i dator gav en mer positiv effekt än traditionella 

övningar. 

- Ordförrådsövningar leder till en ökad ordförståelse. 

- Ordförråd kan läras ut omedvetet i en kontext, genom att läsa en 

berättelse eller att lyssna på andra som läser. 

- Om man får möta ett ord flera gånger ökar möjligheten att lära sig 

ordet. De bästa resultaten fick eleverna när övningarna genomfördes 

även utanför klassrummet, helst när ordet exponerades i autentiska 

(verkliga) miljöer. 

- Om en förförståelse av ett ord gavs innan läsning ökade både 

ordförrådet och läsförståelsen. 

- Om man bytte ut enkla ord till svårare i ett textmaterial, underlättade 

det inhämtandet av ett större ordförråd och en ökad förståelse (NRP, 

2000). 

 

Att förklara en sak på flera olika sätt, kan vara ett sätt att ge eleven olika strategier för 

att lösa en uppgift. Vikten att förtydliga och förklara de ord och begrepp en elev möter 

blir viktigare och viktigare (Rose, 2013). Det kan även vara att stötta eleven när eleven 

provar olika strategier för att förstå en uppgift. Ge förförståelse inför ett arbetsområde 

eller en text är ytterligare strategi som visat sig vara framgångsrik. En bra utgångspunkt 

för att få en förståelse för hur lärandet går till mellan lärare och elev är att studera hur 

läsning går till mellan föräldrar och barn (Rose, 2013). 
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Rose (2013) skriver att ”För att engagera barnen i läsning som en meningsfull aktivitet 

(Rose; 2010a), arbetar föräldrarna med en hel repertoar av strategier när de läser med 

sina barn, såsom att uppmärksamma barnen, modellera beteenden, bekräfta dem och 

utveckla deras uppfattningar” (Rose, 2013, s.160). En lärare bör anamma samma sätt 

enligt Rose (2013) men med alla elever… Att kunna beskriva och identifiera orden, att 

kunna förklara/analysera/relatera orden och att kunna generalisera/överföra/tillämpa 

orden visar att ett barn har uppnått alla tolknings-och inferentiella nivåer som behövs 

för att befästa ett ord (Rose, 2013).  

Om man som lärare vill se effekt av sin ordförrådsundervisning är det en fördel om 

läraren producerar sina prov själv. Läraren vet vilka ord som undervistas i och kan på så 

sätt, få en överblick på om den egna undervisningen gjort så att elevernas ordförråd ökat 

(NRP, 2000). 

 

2.3 Ord- och begreppsförrådets betydelse för läsförståelsen  

 

Bråten (2008) har tittat på hur klassrumsundervisningen fungerar både i norska och 

internationella studier. Det viktiga arbetet innan eleverna får en läsförståelse är det som 

görs just innan läsförståelsearbetet börjar enligt Bråten (2008). Studierna har visat att 

traditionella klassrumssamtal har varit präglade av att läraren börjar samtalet, ofta med 

en fråga (läraren initierar). Eleven svarar läraren (ger respons på frågan). Det här har 

förändrats till det bättre, enligt de studier som Bråten (2008) tittat på. Numera är 

frågorna mer öppna så eleverna inbjuds till att tala mer och även berätta om sin 

ståndpunkt. Det finns inga fel och heller inga rätt, utan eleverna ska inbjudas till att tala 

mer, det muntliga talspråket ger eleverna lättare en god läsförståelse längre fram. 

Samtalen i klassrummen framträder som mer respektfulla, mer stöttande och mer 

produktiva för eleverna enligt Bråten (2008). Ett otillräckligt ordförråd är en av de 

faktorer som kan hindra elever från att få en god läsförståelse (Reichenberg & 

Lundberg, 2012). 

Istället för att ställa konkreta frågor med endast ett korrekt svar inbjöd läraren till 

samtal och diskussion om de texter som eleverna läste. Eleverna uppmuntrades att 

diskutera sina ståndpunkter, och mycket av samtalet var av tentativ karaktär. Det vill 

säga frågorna var öppna och samtalet var öppet så det var lätt för andra att fylla i med 

kommentarer som kunde bidra till gruppens meningsskapande. Svar som ”nej” eller 

”fel” förekom ytterst sällan. Samtalet i klassen framstod som respektfullt, stöttande och 

produktivt (Bråten, 2008, s.212). 

Enligt Bråten (2008) finns ”inga fel och heller inga rätt”, men samtal som stöttar 

eleverna att tala mer är att föredra, eftersom det ger eleverna möjlighet att utveckla sina 

ord genom interaktionen med andra och därmed ges även möjlighet att utöka sitt 

ordförråd. ”Det säger sig nästan självt att för att förstå det lästa, måste eleverna ha 

tillräcklig förståelse innan av vad de enskilda orden i texten betyder” (Bråten, 2008, s. 
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56). Westlund (2009) poängterar vikten av muntlig språkförståelse. Westlund (2009) 

anser att utvecklingen av muntlig språkförståelse tidigt, är avgörande för elevers 

framtida läsförståelse: Utvecklingen av muntlig språkförståelse före skolstarten och 

därmed ordkunskap och begreppsbildning har en avgörande roll för läsförståelsen som 

kommer senare (Biemiller & Boote, 2006; Bråten, 2008; Westlund, 2009; Gibbons, 

2013).  

Övergripande resultat från Cox Eriksson (2014)  bekräftar tidigare forskning om att den 

stora betydelsen av den tidiga ordförrådsutvecklingen är viktig även från ett svenskt 

perspektiv. Resultaten visar att storleken på det tidiga ordförrådet spelar stor roll för den 

senare språkliga utvecklingen exempelvis att förstå det man läser, läsförståelse. Samma 

sak skriver Bråten och Jacobsson (2008) om ”… läsare med ett större ordförråd verkar 

förstå det som de läser bättre än läsare med mindre ordförråd” (s.56).  Elever som läser 

för lättlästa texter möter färre ord och begrepp, än de elever som läser mer utvecklade 

texter. Dessa elever utvecklar då ett mindre ord-och begreppsförråd och det påverkar 

läsförståelsen. Dessa elever måste få lyssna till texter för att kunna utveckla sin 

läsförståelse (Carlström, 2010).  

Läsförståelse är ett aktivt skapande arbete som innehåller två sidor. Den ena sidan har 

med den språkliga bearbetningen att göra och den andra sidan har med tolkningen att 

göra (Lundberg, 2010; Kamhi & Catts, 2012). En text ska inte alltid förstås ord för ord, 

mening för mening, utan läsaren ska även kunna dra slutsatser av texten. Det ska läsaren 

kunna göras automatiskt, alltså omedvetet (Lundberg, 2010).   

Geva och Massey-Garrison (2012) fann i sin studie att språkförståelse kan spela en 

större roll för läsförståelsen i högre årskurser än i de lägre årskurserna. Bristande 

ordförråd, låg hörförståelse och låga språkkunskaper har visat sig vara associerade med 

svag läsförståelse. Därför är det viktigt att förklara orden och begreppen tills barn/elever 

förstår orden/begreppen så de kan sätta in dem i ett sammanhang (Geva och Massey-

Garrison, 2012). Nash och Snowling (2010) nämner i sin studie att barn/elever som har 

ett sämre ordförråd är i riskzonen för vidare svagheter i sin språk- och läsförståelse, 

svårigheter som kan påverka hela deras skolgång negativt. Nash och Snowling (2010) 

fann att alla elever i deras interventionsstudie utvecklades, men de elever som hade fått 

arbeta med att sätta in ord i dess rätta sammanhang utvecklades mer. Därför är det 

strategin med att sätta in ord i dess rätta sammanhang som de tror utvecklar både 

ordförrådet och läsförståelsen bättre hos alla barn/elever, men särskilt de elever som 

behöver extra hjälp för att utveckla sitt ordförråd och sin läsförståelse gagnas av detta 

arbetssätt enligt Nash och Snowling (2010).  

En läsförståelsemodell som använts mycket är Reciprok Undervisning, den är framtagen 

av Palincsar och Brown (1984). De fann att sammanfatta, att ställa frågor, att reda ut 

och att förutsäga är fyra lyckade strategier vid läsförståelseundervisning (Palincsar & 

Brown, 1984).  
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Föräldrars olika strategier utvecklar också elevernas ordförråd och läsförståelse på ett 

framgångsrikt sätt (Rose, 2013; Westlund, 2009). Det som händer mellan barnet och 

föräldern kan sammanfattas genom att använda sig av fem ord. Dessa fem ord är: 

förbereda, fokusera, identifiera, bekräfta och utveckla. Det svåraste för en lärare är att 

ha förmågan att förbereda, fokusera, identifiera, bekräfta och utveckla med alla elever – 

samtidigt (Rose, 2013). ”En-läsande-klass-materialet” (Widmark; 2014) använder sig av 

olika personer för att tydliggöra några av dessa viktiga ord och begrepp. Det är 

spågumman som förutspår vad en text ska handla om, reportern som fokuserar genom 

att ställa frågor, konstnären som identifierar, detektiven som bekräftar och cowboyen 

som sammanfattar det viktigaste i texten (Westlund, 2009). Bilder (både ordbilder och 

ex. spågumman) förstärker orden och hjälper till att stärka ordens betydelse för eleverna 

(Westlund, 2009; Gibbons, 2013). Se dessa bilder nedan. 

 

 

 

 

 

 Arbeta med lässtrategier 

Hur kan man undervisa i 

läsförståelsestrategier? Jo, man utgår från 

högläsning och använder sig aktivt av de 

lässtrategier som forskningen sett att goda 

läsare använder sig av. Till din och 

elevernas hjälp finns läsfixarna, illustrerade 

av Kristina Grundström, skriv ut egna till 

dina barn från enlasandeklass.se 

 Spågumman förutsäger vad som kommer 

att hända i texten. 

Detektiven utreder oklarheter och stannar 

upp vid ord och uttryck som behöver redas 

ut.  

Reportern ställer frågor på texterna. 

Cowboyen fångar in det viktigaste med sin 

lasso och sammanfattar texten. 

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. 

 

(Widmark, 2014) 

 

 

 

http://enlasandeklass.se/
http://enlasandeklass.se/
http://enlasandeklass.se/spagumman/
http://enlasandeklass.se/detektiven/
http://enlasandeklass.se/reportern/
http://enlasandeklass.se/cowboyen/
http://enlasandeklass.se/konstnaren/
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2.4 Skolspråk – Andraspråkselever 

 

Att få ett fungerande skolspråk (ett akademiskt språk) är inte lätt och det kan ta tid, men 

Gibbons (2013) rekommenderar att alla, oavsett om man är förstaspråkselev eller 

andraspråkselev, ska stimuleras att tänka högt och då gärna tillsammans med andra. I 

interaktion med andra elever och vuxna utvecklas språket hos både förstaspråkselever 

och andraspråkselever. Det tar minst fem år att lära sig ett skolspråk som hjälper elever 

att ta till sig det kunskaper som krävs i de olika ämnena i skolan, men det kan ta ännu 

längre tid också (Gibbons, 2013; Cummins, 2001).  

 
Det tar ungefär två år att lära sig ett vardagsrelaterat språk, ett språk som fungerar i ett 

vardagssammanhang där man oftast talar om det som händer ”här och nu” men det tar 

minst fem år att tillägna sig det kunskapsrelaterade språk som används i olika ämnen i 

skolan.  

    (Gibbons 2013, s.16) 

 

Det talade språket är som en bro till det kunskapsrelaterade språket, det akademiska 

språket, som eleverna möter i skolan. Nya ord kan med fördel introduceras efteråt för 

andraspråkselever (Gibbons 2013), eftersom ”learning by doing” har visat sig vara ett 

framgångsrecept för andraspråkselever. Till skillnad från förstaspråkselever, där nya ord 

gärna presenteras i förväg för att ge förförståelse (Westlund 2009).  

 

Cummins (2001) har kommit fram till att så länge det inte finns någon policy inom 

skolan att alla lärare ska vara ansvariga för andraspråkselevernas språkutveckling, så 

kommer andraspråkseleverna inte att få en adekvat undervisning av sina lärare i alla 

ämnen. Med det menar Cummins (2001) att dessa elever inte kommer att tillgodogöra 

sig stora delar av sin undervisning. Eleverna befinner sig till största delen tillsammans 

med andra lärare som inte har utbildning i svenska för andraspråk (SVA). De träffar inte 

läraren i andraspråk tillräckligt ofta (eftersom dessa lärare ofta arbetar på flera skolor), 

för att kunna utveckla ett språk som räcker i skolans värld, utan alla lärare måste kunna 

möta dessa elevers behov menar Cummins (2001). Det skiljer mellan det sociala språket 

och det akademiska språket (skolspråket) vid språkinlärning. Grundläggande mänsklig 

kommunikation BICS (Basic Interpersonal Communication Skills), är de 

språkkunskaper som behövs i sociala situationer. Det är ett dag-till-dag-språk som 

Cummins kallar det. Det språket behövs för att lära sig att interagera socialt med andra 

människor. Enligt Cummins (2001) använder språkstuderande BICS-färdigheter när de 

är på lekplatsen, i lunchrummet, på skolbussen, på fester, sportar och talar i telefon etc. 

De orden förekommer då i ett meningsfullt socialt sammanhang. Det språket är inte 

krävande kognitivt, det språket är inte så krångligt att lära sig menar Cummins (2001). 

Dessa BICS-kunskaper i det nya språket, utvecklas inom sex månader till två år efter att 

man kommit till ett nytt land. Det uppstår då problem när lärare tror att ett barn har goda 

kunskaper i ett språk när barnet egentligen endast har visat sig ha ett fullgott ” socialt 

språk” (Cummins, 2001).  
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Cognitive Academic Language Proficiency (Kognitiv Akademisk Språkfärdighet), 

CALP är det formella ordet på det akademiska språket, men det kallas oftast endast för 

skolspråk. Där ingår det att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva om ett ämnesområde 

på ett innehållsrikt sätt. Denna nivå av språkinlärning är viktig för att eleverna ska 

lyckas i skolan. Eleverna behöver tid och stöd för att bli skickliga på sina akademiska 

områden. Om ett barn inte har någon tidigare skolgång i sitt hemland eller inget stöd att 

utveckla det genom sitt modersmål, kan det till och med ta sju till tio år för att komma 

ikapp sina jämnåriga kamraters språkkunskaper (Thomas & Collier, 1997). 

Forskningsresultat visar att för att flerspråkiga barn ska lyckas i sina studier är 

modersmålet mycket viktigt och att undervisningen i skolan helst ska ske både på 

modersmålet och på andraspråket (Thomas & Collier, 1997).   Men ett akademiskt 

språk, ett skolspråk, ger inte alltid ett akademiskt ordförråd. Det akademiska ordförrådet 

omfattar även färdigheter som att kunna jämföra, att kunna klassificera, att kunna 

utvärdera och att kunna dra slutsatser. Språket blir då mer och mer krävande kognitivt. 

Cummins (2001) påstår med sin teori att det finns gemensamma bakomliggande 

kunskaper mellan två språk, CUP (Common Underlying Proficiency), en kommande 

underliggande färdighet. Kompetens, idéer och koncept lär sig eleverna först på sitt 

modersmål för att kunna överföras till sitt andraspråk så småningom (Cummins, 2001).  

 

Vilken kunskap eller vilka processer som är involverade vid språkanvändningen har 

också illustrerats i lingvistiska modeller bland annat i Bachmans och Palmers (1996)  

modell av den kommunikativa språkförmågan (language competence model). Precis 

som i Cummins (2000) modell betraktas inte språkbehärskningen i den här modellen 

som en abstrakt kunskap utan den är beroende av den kommunikativa situationen. 

Modellerna belyser komplexa samspel mellan olika typer av lingvistisk kunskap, som 

allt mer kommit att beakta språkets sociala, kulturella och pragmatiska funktioner 

(Lindberg, 2005). Enligt Lindberg (2005), som gjort en tolkning av Bachmans och 

Palmers (1996) modell, är den kommunikativa språkförmågan indelad i tre 

huvudkomponenter: 

- Den organisatoriska kompetensen (grammatisk kompetens och textuell 

kompetens). Det betyder enkelt beskrivet vår förmåga att formulera 

och förstå meningar som följer språkets formella grammatiska 

regelsystem och hur språket organiseras över sats-och 

meningsgränserna. 

- Den pragmatiska kompetensen, avser kunskap om de konventioner 

som regelerar vår språkanvändning i olika situationer. Till exempel hur 

språkanvändarnas kommunikativa syften påverkas av den aktuella 

situationen. Det betyder enkelt beskrivet hur vi använder språket i 

olika situationer. 

- Den strategiska kompetensen, är vilken problemlösningsförmåga vi 

har på en kognitiv nivå. Hur lättillgängliga språkkunskaperna är i en 

muntlig kommunikativ situation och vilken kontroll språkanvändaren 

har över sin språkförmåga. Det betyder enkelt beskrivet hur vi kan tala 

i en muntlig samtalssituation.  
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Den kommunikativa språkförmågan är komplex, det är många delar i den 

kommunikativa språkförmågan som ska fungera, innan man kan se att det språket 

behärskas för både första-och andraspråkselever. Elever med annat modersmål (annat 

hemspråk) har av förståliga skäl oftast ett mindre svenskt ordförråd än en elev med 

svenska som modersmål (Gibbons, 2013). Läsa och tala om det lästa är viktigt för alla 

elever, men extra viktigt för elever med annat modersmål. Den första verbala 

interaktionen genom exempelvis samtal, sagor och berättelser främjar den språkliga 

utvecklingen på flera nivåer för andraspråkseleverna. Ordförrådet, grammatiken, den 

metaspråkliga förmågan och det verbala minnet utvecklas (Hyltenstam, 2007). Att läsa 

och skriva i meningsfulla sammanhang utvecklar både ord-och begreppsförrådet och 

läsförståelsen (Westlund, 2009). När interaktionen blir mer läsrelaterad ökar barnets 

förståelse för språket, det ökar även barnets förståelse för hur skriftspråket är uppbyggt 

(Hyltenstam, 2007). Om en elev ska kunna läsa och skriva på sitt andraspråk, bör eleven 

ha hunnit tala på sitt nya språk under en tid först (Gibbons, 2013). Gibbons (2013) 

poängterar att andraspråkselever utvecklas bättre om de får sin förförståelse genom att 

först höra/göra och sedan prata om orden, det kallas på engelska för ”learning by 

doing”. Den kunskap som eleverna fick under det grupparbete som utfördes i Gibbons 

(2013) studie när de talade med de andra i gruppen, var en viktig faktor för att de skulle 

förstå orden och även själva kunna använda dem. Gibbons (2013) menar att det är när 

eleverna kan tala och skriva om något ämne tillsammans med andra, som de lär sig om 

både ”världen och språket”. Att kunna det ger eleverna en tydligare omvärldskunskap.  

Ofta lämnas eleverna ”vind för våg” sedan de lärt sig att vardagskommunicera, att tala i 

vardagen, skriver Gibbons (2013). Många elever får då svårt att följa med i 

undervisningen i skolan eftersom ett vardagsspråk och ett skolspråk inte är samma sak 

(Gibbons, 2013).  

Gibbons (2013) anser att skolspråket är för abstrakt och ofta används av lärarna för att 

formulera sig, dra slutsatser, utvärdera, generalisera, förutsäga olika delar i 

undervisningen. Alla lärare runt en elev borde ta ansvar över elevernas språk-och 

kunskapsutveckling, eftersom ämnet svenska är avgörande för hur elevens 

skolframgång i övriga ämnen ska fungera. (Bråten, 2008; Gibbons, 2013).  ”Alla lärare 

ska enligt den nya läroplanen vara läslärare” (Bråten, 2008, s. 200).  

 

 

Eftersom förvärvandet av svenskan är avgörande för skolframgång, även i andra ämnen, 

räcker det inte med några timmars undervisning i svenska som andraspråk utan eleverna 

måste ges möjlighet att få utveckla svenskan under hela sin skoldag. De måste få 

använda och prova sitt språk i många olika sammanhang och i interaktion både med 

kamrater och med lärare.  

    (Gibbons 2013, s.16) 
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Det är lärarens uppgift att hitta stimulerande och effektiva sätt att lära ut ett fungerande 

skolspråk, eftersom det hjälper alla elever i skolan och inte bara andraspråkseleverna 

(Gibbons, 2013). Gibbons (2013) menar att andraspråkselever gynnas av att lärare 

utvecklar texten i exempelvis matematikuppgifter så att texten anpassas efter de 

specifika behov som andraspråkseleverna har. En möjlighet för undervisning är att 

uppgifter och ämnestexter omformuleras för att till exempel tydligare beskriva 

sammanhanget eller lägga till en eller flera bilder för att göra det centrala innehållet i 

undervisningen mer tillgängligt för eleverna. Utifrån det kan ett språkmedvetet 

arbetssätt i exempelvis matematik gynna alla elever, oavsett språklig bakgrund. Det 

innebär inte att språket förenklas på något sätt, utan språket kan istället berikas genom 

omformuleringar av texter, visualiseringar för att synliggöra fenomen och 

kontrasteringar för att belysa olikheter (Gibbons, 2013). 
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3. Metod 

 
I den här delen redovisas hur studien utfördes. Hur deltagarna valdes ut, presentation av deltagarna 

och vilka metoder som användes. Material som ingått i studien redovisas, liksom genomförandet och 

dess trovärdighet. Slutligen följer en redogörelse av de etiska aspekterna för den här studien. 

 

3.1 Val av metoder  

 

Jag har valt att använda mig av observationer med efterföljande intervjuer för att 

försöka få svar på mina tre frågeställningar. Att använda fler metoder för att få ett 

resultat kan många gånger ge ett tydligare resultat, eftersom man då kan se fler sidor 

av det man undersöker. Detta brukar kallas metodtriangulering (Stukát, 2011). 

 

I många fall kan en kombination (metodtriangulering) vara det mest lämpliga 

angreppssättet. Genom att använda flera källor för sin beskrivning kan metoder 

komplettera varandra och ibland vara ett tänkbart och lämpligt tillvägagångssätt för att 

få ett område belyst på ett mer allsidigt sätt.  

    (Stukát, 2011, s.42) 

Tre observationer utfördes:  

Tre lärare i skolår 1-3 på lågstadiet observerades, för att se hur de arbetade i sin 

vardag med att undervisa om ord och begrepp för eleverna. Två av informanterna 

frågade vad jag ville observera, medan den tredje inte frågade vad jag skulle 

observera.  

Observationerna utförde jag genom att vara med under vanliga lektioner, svenska- 

och matematiklektioner. Lärarna observerades utifrån hur de arbetade med ord och 

begrepp på sina lektioner som varade i 40- 60 minuter.  

Under observationerna hade jag möjlighet att se saker som jag sedan kunde fråga 

om på intervjuerna. Jag utförde observationerna och transkriberade de delar som var 

aktuella utifrån syftet och frågeställningarna efter respektive intervju. Stukàt (2011) 

skriver att: ”Det förekommer också att man endast skriver ut särskilt intressanta 

delar av inspelningen – mycket tid sparas – och bortser från mindre intressanta och 

relevanta avsnitt” (s.45). 

Fyra intervjuer utfördes:  

En intervjuguide som var förberedd i förväg användes. Intervjuguiden var uppdelad 

i tre teman där två av dessa teman belyser de tre forskningsfrågorna, se bilaga. Det 

första temat var allmänt om vilken utbildning informanten hade, antal år i yrket samt 

vilka ämnen informanten undervisade i. Det andra temat handlade om vilka arbetsätt 

informanten använde för att befästa nya ord och begrepp. Det tredje temat handlar 
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om vilket arbetssätt informanten använde för elever i behov av särskilt stöd och 

elever med ett andraspråk. 

Informanterna fick följdfrågor om något upplevdes oklart av mig, eftersom flera av 

frågorna var öppna frågor. Dessa intervjuer brukar benämnas halvstrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer. Metoden är följsam och anpassningsbar eftersom 

följdfrågor kan användas (Stukát, 2011). Under intervjuerna hade jag möjlighet att 

ställa följdfrågor när lärarens svar gav mig uppslag till nya frågor. Fyra 

semistrukturerade intervjuer med lärare i skolår 1-3 på lågstadiet utfördes, för att 

försöka få ett svar på de tre frågeställningarna i min studie. Intervjuerna tog 45-60 

minuter att utföra. Jag kontaktade två av informanterna via telefon i efterhand för att 

ställa följdfrågor om deras andraspråkselever. 

 

3.2 Urval och presentation av deltagarna 

 

Den här studien är inriktad på vad lärare gör och anser påverkar elevers ordförråd 

och begreppsutveckling, så fokus i denna studie har legat på att observera och 

intervjua några lärare.  

Studien var avgränsad till att omfatta ämnena svenska och matematik, så utifrån 

dessa ämnen valde jag att fråga efter informanter som undervisade i de ämnena. Sju 

informanter tillfrågades av rektor, dessa informanter arbetar i skolår 1-3 på 

lågstadiet, tre valde att vara med på både observationen och intervjun. En deltagare 

ville inte observeras, men kunde tänka sig att bli intervjuad. Två informanter 

avböjde, en informant svarade inte.  

Deltagare 1 är tidigarelärare för årskurserna förskolan till år 3. Hon utbildade sig 

2006 med inriktning matematik, svenska, engelska, SO, NO och teckenspråk. Hon 

undervisar i årskurs 1 i alla ämnen utom idrott, musik och slöjd. Deltagare 1 har en 

andraspråkselev i sin klass. 

Deltagare 2 är grundskollärare år 1 till 7 utbildad 1995, med inriktning svenska och 

SO (samhällsorinterande ämnen). Hon undervisar i årskurs 3 i alla ämnen utom 

idrott, musik och slöjd. 

Deltagare 3 är lågstadielärare utbildad 1972, med behörighet att undervisa i alla 

ämnen på lågstadiet. Hon undervisar i årskurs 2 i alla ämnen utom idrott, musik och 

slöjd. Deltagare 3 har en andraspråkselev i sin klass. 

Deltagare 4 är från grunden textillärare utbildad 1979. Sedan grundskollärare år 1 

till 7 med inriktning matematik och NO (naturorienterande ämnen). Hon undervisar 

i årskurs 2 i alla ämnen utom idrott, musik och slöjd. 
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3.3 Material  

 

Jag skrev fältanteckningar på ett kollegieblock under observationerna och använde 

mig även av ljudinspelning med en telefon. Vid intervjuerna använde jag mig av 

intervjuguiden, en telefon för att göra inspelning samt ett kollegieblock för att skriva 

om det skulle behövas. 

 

3.4 Genomförande 

 

Observationerna och intervjuerna har jag utfört i skolår 1-3 (lågstadiet), på en liten 

skola i ett ganska högt SES-status-område (Socioekonomiskt status).  De flesta av 

eleverna bor i villor nära skolan. Eleverna visste vem jag var, så de undrade inte 

varför jag var där.  

Rektor på skolan godkände skriftligt att min studie kunde utföras på den aktuella 

skolan, redan när jag påbörjade speciallärarutbildningen. När studien närmade sig 

pratade jag återigen med rektorn och rektorn hade inga invändningar mot att jag 

skulle utföra en mindre studie på skolan. Efter detta klartecken kontaktade jag de 

fyra klasslärare som undervisade i ämnena svenska och/eller matematik, som hade 

gett sitt klartecken att vara med i min studie till rektor. Det bestämdes då när (datum 

och tid) jag skulle komma till dem och utföra observationerna och vid vilken tid 

efter observationerna jag skulle kunna intervjua dem, samt vilket rum vi skulle 

använda vid intervjutillfället. Intervjun med respektive lärare skulle utföras samma 

dag som observationen var mitt önskemål och det fungerade för alla deltagarna som 

skulle intervjuas.  

 

Deltagare 1: Observerades under en svenskalektion 

Jag kontaktade deltagare 1 genom att ringa och fråga om jag kunde få genomföra en 

observation med efterföljande intervju hos deltagare 1 under en svenskalektion. 

Deltagare 1 fick veta syftet med min studie, så jag kunde inte vara en dold 

observatör. Studiens frågeställningar, visste deltagare 1 inte något om. Jag var alltså 

öppen med min observation, men dold med mina frågeställningar.  

Jag kontaktade deltagare 1 återigen efter intervjun för att ställa frågor om en 

andraspråkselev i deltagare 1:s klass, se bilaga av Informationsbrevet.  

Deltagare 2: Observerades under en svenskalektion 

Jag kontaktade deltagare 2 genom att ringa henne och fråga om jag kunde få 

genomföra en observation hos henne under en svenskalektion, med en efterföljande 

intervju. Hon frågade inget, utan hälsade mig välkommen redan nästkommande dag. 
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Deltagare 3: Observerades under en matematiklektion 

Jag kontaktade deltagare 3 genom att ringa henne och fråga om jag kunde få 

genomföra en observation hos henne under en matematiklektion, med en 

efterföljande intervju. Hon undrade då om det var något speciellt jag ville se och jag 

valde då att berätta mitt syfte för henne. Hon erbjöd mig då att komma till henne en 

dag när hon skulle ha genomgång om jämna/udda tal och om hälften/dubbelt. 

Jag kontaktade deltagare 3 återigen efter intervjun för att ställa frågor om en 

andraspråkselev i hennes klass, se bilaga av Informationsbrevet. 

Deltagare 4: Observerades inte, men intervjuades… 

Jag kontaktade deltagare 4 genom att ringa henne. Vi bestämde när och var intervjun 

skulle genomföras. 

 

3.5 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

 

Validitet betyder om studien har mätt vad studien var tänkt att mäta. Forskningens 

validitet ökar eftersom jag använde mig av två metoder för att undersöka samma sak 

(Stukát, 2011), men validiteten blir låg eftersom studien är liten, endast fyra 

informanter. Intervjuerna har ändå gett rikligt med information, så den här studiens 

validitet kan tolkas som hög, utifrån dessa informanter, men även låg validitet 

eftersom informanterna var få. Reliabiliteten handlar om studien är tillräckligt 

tillförlitlig, reliabiliteten är högre eftersom en intervjuguide har använts än om det 

inte hade använts en intervjuguide (Stukát, 2011). Om någon annan skulle använda 

samma intervjuguide (med samma antal informanter) så skulle studien förmodligen 

få ett liknande resultat, med några variationer beroende vilka följdfrågor som skulle 

ställas.  Om resultatet i denna undersökning endast gäller mina informanter blir 

värdet ett annat än om det ska generaliseras till en större grupp (Stukát, 2011). 

 

 

3.6 Etiska överväganden  

 

Jag skrev ett informationsbrev (se bilaga) som innehöll ett informerat samtycke, det 

informationsbrevet informerade jag muntligt om redan vid telefonsamtalen till de 

blivande informanterna. Dokumentet visades innan intervjun. Eftersom varken 

observationerna eller intervjuerna gällde eleverna bestämde klasslärarna i samråd 

med mig att vi inte behövde informera eleverna och/eller deras vårdnadshavare om 

den studien. Däremot fick eleverna veta att jag skulle prata med deras lärare efter 

lektionen. En studie ska innehålla etiska ställningstaganden, vilket omfattar 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2011). Informationskravet; har uppfyllts genom telefonsamtalet där syftet 

informerades, informationsbrevet samt övrig muntlig information. Samtyckeskravet; 
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har uppfyllts genom att de informerades muntligt och skriftligt, via 

informationsbrevet, om frivilligheten i deltagandet och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet; har uppfyllts genom att 

informanterna informerades både vid telefonsamtalet och vid intervjun att all 

information skulle behandlas konfidentiellt, samt att ljudinspelningar och eventuella 

anteckningar ska förstöras efter studiens avslut. Nyttjandekravet; har uppfyllts 

genom att informanterna fick veta både vid telefonsamtalet och vid intervjutillfället 

att all data som samlats in endast ska nyttjas vid denna studies arbete. 
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4. Resultat  

 

I den här delen redovisas det resultat som den här studien har fått fram utifrån observationer och 

intervjuer med några lärare i år 1-3. Resultatet, varje informants intervjuer och observationer, redovisas 

systematiskt utifrån studiens tre frågeställningar och analyseras ”så objektivt som möjligt” samt redovisas 

tillsammans med de fem delar som nämndes i del 2.2 (Uppbyggnad av ord-och begreppsförrådet) i denna 

studie. De delarna är från NRP (National Reading Panel, 2000). 

 

 

4.1 Vilka arbetssätt använder lärarna i min studie för att  

utveckla elevernas ord och begrepp?  

 

De arbetssätt som lärarna i min studie använder för att utveckla elevernas ord och 

begrepp var att stanna upp vid svåra ord och förklara, förstärka genom bilder, tecken 

som stöd, ”en-läsande-klass-materialet”, läsning, ordförståelse, läsförståelse, learning-

by doing och konkret material. Jag såg att deltagare 1 använde sig mycket av tecken 

som stöd vid observationen av deltagare 1, samt även av både tecken som stöd och 

teckenspråket vid hela genomgången av sin svenskalektion. Deltagare 2 använde sig 

mycket av elevernas förförståelse vid observationen och deltagare 3 använde sig av 

mest av ”Learning by doing” vid sin matematikgenomgång.  

Deltagare 1 använde sig av elevernas förförståelse, skrev upp orden på tavlan, använde 

tecken som stöd, ställde frågor samt stannade upp vid svåra ord för att förklara för 

eleverna eller för att eleverna fick förklara för varandra. Att anteckna ord, både svåra 

och enkla, som användes på lektionen förtydligade orden för eleverna. Vid 

högläsningen vid observationen använde sig deltagare 1 av ett likadant upplägg som vid 

lektionsgenomgången, elevernas förförståelse användes samt att deltagare 1 ställde 

frågor till eleverna. Implicita metoder användes av Deltagare 1 genom att eleverna fick 

höra och se orden i ett sammanhang. Deltagare 1 använde även Explicita metoder (NRP, 

2000), eftersom eleverna fick tydliga tecken som stöd till alla ord. Associationsmetoden 

(NRP, 2000) användes när eleverna fick associera till redan kända ord. 
 

 

Vid observationen av deltagare 2 använde deltagare 2 sig av att plocka ut ord ur texter 

och låta eleverna förklara för varandra, detta för att ge en förförståelse inför lektionen. 

Deltagare 2 bad även eleverna att läsa texten två gånger. Deltagare 2 frågade även några 

elever om de behövde extra hjälp med uppgiften. Implicita metoder (NRP, 2000), 

användes av deltagare 2, eleverna fick träna på att sätta orden i ett sammanhang. De fick 

även använda sig av Associationsmetoden (NRP, 2000) eftersom de fick möjlighet att 

associera till ord de redan kunde. Kapacitetsmetoden (NRP, 2000) användes genom att 

de ombads läsa texten två gånger, några läste även fler gånger.  
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När deltagare 3 observerades använde sig deltagare 3 av eleverna för att introducera nya 

begrepp, inför det kommande lektionspasset i matematik. Eleverna fick hjälpas åt att 

lösa uppgifterna och även kontrollera om uppgifterna stämde när det behövdes. 

Learning by doing användes utan att deltagare 3 sa det vid intervjun. 

Associationsmetoden, Explicita och Implicita metoder (NRP, 2000) är metoder som 

användes av deltagare 3, eftersom eleverna fick möjlighet att sätta ord och begrepp i ett 

sammanhang, använda attribut genom ”Learning-by doing” och att associera till begrepp 

de redan kunde. 

   

Deltagare 4 arbetar mycket med konkret material i ämnet matematik. ”Jag tror på att 

eleverna befäster orden mer om de får se något som befäster de orden de ska lära sig”. 

Deltagare 4 använder sig mest av Explicita metoder (NRP, 2000), attribut (konkret 

material) för att tydliggöra de ord och begrepp som ska befästas.  Learning-by- doing är 

en explicit metod. 

 

4.2 Vilka faktorer anser lärarna i min studie utvecklar 

elevernas ord och begrepp?  

 

De faktorer som lärarna i min studie anser utvecklar elevernas ord och begrepp är mer 

ordbilder, att tala om det lästa, att sätta in orden i ett sammanhang, att läsa, att lyssna på 

högläsning och mycket konkret material.  

Mitt tips är nog mer ordbilder och att stanna upp och prata om orden ofta när vi läser. 

Att läsa högt för barnen är också viktigt. För att då kan vi prata om det lästa, det är 

många barn som aldrig får diskutera vad det läst för sina föräldrar jag tror att vi i skolan 

verkligen kan kompensera det för eleverna. Det får sätta orden i ett sammanhang och då 

förstår de orden lättare. Jag tecknar alla ord och använder både tecken som stöd och 

teckenspråket när jag pratar med eleverna. (Deltagare 1) 

 

Det är nog att läsa, lyssna, prata och diskutera mycket med eleverna. Det tror jag 

påverkar att ordförrådet fylls på. Tyvärr görs det nog mindre hemma nuförtiden… 

Jag arbetar utifrån att när vi läser olika texter plockar vi ut ord som vi pratar om. Jag 

använder mig mycket av ”en läsande klass” med detektiven, konstnären och spågumman. 

Ibland stannar jag upp och frågar eleverna om ett speciellt ord, men ibland är det barnen 

som stannar upp och frågar om ett ord … Samtidigt så är det ju vissa elever som är 

superduktiga och har man så´na i sin klass så ger de sina klasskompisar mycket kunskap. 

(Deltagare 2) 

 

Läsa själv, lyssna på högläsning och prata om de man läst eller hört. Det tror jag 

påverkar ordförrådet mest. Jag låter dem berätta vad orden betyder genom att sätta in 

orden i ett sammanhang. Då märker man ganska snabbt om de har förstått vad orden 

betyder. Vi arbetar mycket med läsning, ordförståelse och läsförståelse. Läseboken 

”Diamantjakten” inbjuder till att vi måste prata om orden. Vi förklarar orden 

tillsammans, ibland kan barnen förklara för varandra och ibland hjälper jag dem. I 

skrivboken ”Veckans ord ”kommer det upp många ord som inbjuder till samtal i klassen. 
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Även matteboken inbjuder till att prata om olika begrepp som idag med hälften/dubbelt 

och jämna/udda tal. (Deltagare 3) 

 

 

Jag vill ha mer konkret material in i undervisningen. Eleverna behöver arbeta mer 

laborativt hela skoltiden. Att läsa högt för och med barnen påverkar. Att prata och 

diskutera ord och begrepp påverkar också när de inte förstår. Jag arbetar mycket med 

konkret material i matten, ska vi prata om hälften/dubbelt som vi precis har gjort, så tar 

jag fram något som vi sedan delar på. Jag tror på att eleverna befäster orden mer om de 

får se något som befäster de orden de ska lära sig. ”Learning by doing” är min grej… 

Jag använder mig av eleverna när vi ska lära oss något. (Deltagare 4) 

 

Alla lärare i min studie sa sig arbeta med ord och begrepp samt ordens/begreppens 

betydelse i syftet att stärka ordförrådet, men ingen benämnde något speciellt arbetssätt 

förutom deltagare 4, som direkt sa ”Learning by doing”, de andra deltagarna berättade 

om vilket arbetsmaterial de använde och hur de använde sig av det aktuella 

arbetsmaterialet. Ändå såg jag vid observationerna att de använde sig av olika arbetssätt 

som stärker ord och begrepp exempelvis: tecken som stöd, bilder, förförståelse, konkret 

material, elevernas förkunskaper togs också tillvara. Explicita metoder, Implicita 

metoder, Kapacitetsmetoden och Associationsmetoden (NRP, 2000) används då av 

lärarna. Lärarna i min studie nämnde att de ville arbeta mer med ordbilder, mer 

laborativt och att ”läsande-klass-materialet” var bra, samt att de saknade ett liknande 

material i matematik. Samtidigt tyckte deltagare 3 att eleverna kan fler matematikord 

numera än förr.  
 

De tips lärarna nämnde som förslag för att utveckla elevernas ordförråd var mer 

ordbilder, läsa, lyssna och prata om det eleverna läst och/eller lyssnat till. De nämnde 

även att de märkt att högläsning i hemmet görs i mindre utsträckning numera. 

 
Högläsningen i hemmet tror jag har försvunnit hos många och Tv:n har ersatt det. De kan andra 

ord nu än förr. Allt har inte försämrats utan orden har bytts ut. Jag märker att många barn har 

mycket svårare att berätta om vad de gjort eller ska göra. Till exempel om de ska berätta om 

semestern, så blir det väldigt kort. Som lärare pratar jag mycket mer matteord idag än förut. Det 

språket tycker jag eleverna kan bättre idag än förr.  Jag tycker även att eleverna kan mycket mer 

engelska idag än förr, det är nog dataspel och att många åker utomlands som påverkar det... 

(Deltagare 3) 

 

Multimediametoden (NRP, 2000), användes inte alls som metod av lärarna vid 

observationerna, men nämndes av deltagare 2 vid dennes intervju. Deltagare 3 använde 

sig av Smartboard vid matematikgenomgången, men Smartboarden användes då som en 

Whiteboard, utan att inkludera andra mediatyper. 
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4.2 Vilka arbetssätt anser lärarna i min studie utvecklar ord 

och begrepp hos elever i behov av särskilt stöd och elever 

med ett andraspråk? 

 

De arbetssätt som lärarna i min studie anser utvecklar ord och begrepp hos elever i 

behov av särskilt stöd och elever med andraspråk är ”tecken som stöd”, 

andraspråksundervisning för de elever som hade det, vara extra tydlig vid genomgångar, 

bilder, ge förförståelse, anpassat material och repetition. Deltagare 2 gick även fram till 

de elever som hade behov av det stödet under observationen för att vara extra tydlig. 

Implicita metoder, Explicita metoder, Associationsmetoden och Kapacitetsmetoden 

(NRP, 2000) används då av lärarna.  

Ja, med tecken som stöd men det använder jag ju så alla ser det… Jag har en elev med 

andraspråk, engelska, och den eleven arbetar med samma material som de övriga eleverna, 

men får andraspråksundervisning en gång i veckan. Den enda gång jag arbetar annorlunda 

är när vi har engelska för då behöver han mer utmaningar… (Deltagare 1) 

 

När jag ser att en elev är i behov av ett extra stöd försöker jag att vara extra tydlig med 

orden, jag använder även mer bilder om jag ser ett behov av det. Jag har ju treor så jag vet 

vilka elever jag har, när det kommer svåra ord som kan behöva visas så tar jag fram bilder 

på datorn eller som idag så frågar jag de elever som jag vet har lite tufft med förståelsen om 

de behöver hjälp. Det är perfekt att vi har smartboard, det går så fort när jag ska visa 

bilder. Men oftast använder vi oss av att ge förförståelse om nya ord. Eleverna är så duktiga 

att förklara för varandra, det är alltid någon som kan något om det nya… (Deltagare 2) 

 

Multimediametoden (NRP, 2000) används när deltagare 2 behöver bilder till sin 

undervisning. 

 

De får färre/anpassade material som de klarar av, jag stöttar även de eleverna mer om jag 

ser ett behov av det. Sedan använder vi oss av nivågrupperade läseböcker och det ser jag 

hjälper de eleverna att ändå följa med så de kan utvecklas i sin takt. (Deltagare 3) 

 

Hur arbetar du med din andraspråkselevs ord och begrepp? 

 

Jag gör ingen skillnad, hur skulle jag kunna göra det? Han får tyska av modersmålsläraren 

på måndagar, han vill inte alltid gå dit och jag vet inte vad jag ska säga.   Jag kan inte tyska 

så jag kan inte hjälpa honom i klass utan jag hoppas att föräldrarna är konsekventa och 

pratar tyska med honom hemma. Men jag tror inte de gör det… De pratar aldrig tyska med 

honom när de hämtar honom och han har ju hyllan utanför klassrummet så jag hör ju även 

när de pratar med varandra när de hämtar efter fritids. Han själv pratar aldrig tyska. Det 

ger ingen verkan med modersmål om inte de pratar språket hemma. (Deltagare 3) 
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Deltagare 1 använde sig av samma arbetssätt för alla elever, även elever i behov av 

särskilt stöd, men med mer bilder till orden, tecken som stöd. De elever som är i behov 

av ett extra särskilt stöd får det genom specialpedagogen, både i klass i liten grupp och 

enskilt. Eleven med engelska som andraspråk följer samma undervisning som de andra 

eleverna, men får andraspråksundervisning av en modersmålslärare en lektion per 

vecka. Implicita metoder, Explicita metoder, Associationsmetoden och 

Kapacitetsmetoden (NRP, 2000) används då av deltagare 1.  

 

Deltagare 2 sa att hon arbetar med elever i behov av särskilt stöd på samma sätt som för 

de andra eleverna men med mer hjälp och vissa anpassningar, exempelvis att erbjuda 

dem att besvara frågor muntligt. ”Jag kan stanna vid en rubrik i SO och fråga vad de tror 

det ska handla om och så där…”.  De elever som är i behov av ett extra särskilt stöd får 

det genom specialpedagogen, både i klass i liten grupp och enskilt. Deltagare 2 anser att 

arbetssättet med ”En läsande klass” stödjer alla elevers uppbyggnad av ord och begrepp. 

Spågumman i en läsande klass förutspår vad en text ska handla om genom att 

exempelvis använda sig av rubriker, bilder och bildtexter. Implicita metoder, 

Associationsmetoden och Kapacitetsmetoden (NRP, 2000) används av deltagare 2.  

Jag använder mig mest av spågumman, det är spågumman som förutspår vad som ska 

hända i en text. Jag använder mig av spågumman i flera ämnen. Jag kan stanna i 

högläsningsboken och fråga vad de tror ska hända längre fram i berättelsen. Jag kan 

stanna vid en rubrik i SO och fråga vad de tror det ska handla om och så där… Eleverna 

är just där nu i sin utveckling. Reportern använder jag mer i läsförståelsen till exempel 

på förra lektionen när du var med. Då var det ju i och för sig förförståelse som jag 

använde, men även frågor för att väcka deras egna upplevelser, deras erfarenheter och 

så… Reportern frågar mer så då ställer jag fler frågor om de inte förstår frågorna i 

boken till exempel. Något de inte tänker på är oftast vad de redan kan och vet. De har 

som sagt vad kunskap som de inte alltid använder sig av. Jag brukar fråga ”hur skulle du 

ha gjort eller tänkt”? Jag gillar verkligen det materialet de får så mycket ord och 

kunskap genom att bara prata… (Deltagare 2) 

 

Deltagare 3 använder sig av anpassat material för elever i behov av särskilt stöd, men 

inget speciellt material för andraspråkseleven. Elever med behov av ett särskilt stöd fick 

anpassade läromedel (exempelvis nivågrupperat), långsammare arbetstakt, mer tydlighet 

med orden och extra hjälp av lärarna i min studie. De elever som är i behov av ett extra 

särskilt stöd får det genom specialpedagogen, både i klass i liten grupp och enskilt. 

Implicita och Explicita metoder (NRP, 2000) är det som används av deltagare 3. 

 

Repetition nämndes även som en framgångsfaktor för elever i behov av ett extra stöd av 

deltagare 4. Kapacitetsmetoden (NRP, 2000) används då av deltagare 4, eleven 

uppmuntras att göra övningar som ska öka kapaciteten för eleven och göra läsningen 

automatisk. De elever som är i behov av ett extra särskilt stöd får det genom 

specialpedagogen, både i klass i liten grupp och enskilt. ”Jag tar det i regel lugnare för 

elever som är i behov av ett extra stöd. Repetition för de här eleverna är superviktigt” 

(Deltagare 4). 
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5. Sammanfattande slutsatser, Resultatanalys och 

Diskussion  

 
 

I den här delen kommer jag att sammanfatta det resultat jag kommit fram till utifrån studiens tre 

frågeställningar. Jag kommer att analysera resultatet mot vald litteratur samt att föra en diskussion om 

lärarna i den här studien har kunnat besvara mina tre frågeställningar. Jag kommer att avsluta kapitlet med 

en metoddiskussion samt ge ett förslag om framtida forskning. 

 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur några lärare arbetar med elevers ord 

och begrepp; främst i ämnena svenska och matematik. De arbetssätt som lärarna i min 

studie använde för att utveckla elevernas ord och begrepp var: tecken som stöd, bilder, 

ordbilder, förförståelse och att elevernas förkunskaper togs tillvara. Alla lärare i min 

studie arbetade med ord och begrepp samt ordens/begreppens betydelse med syfte att 

stärka ordförrådet, men ingen benämnde något speciellt arbetssätt utan berättade om 

arbetsmaterial och hur de använde sig av det. 

 

Deltagare 1 använde sig av elevernas förförståelse, att skriva upp orden på tavlan, 

tecken som stöd, att ställa frågor samt att stanna upp vid svåra ord för att förklara för 

eleverna eller så att eleverna fick förklara för varandra. Bråten (2008) skriver att alla 

lärare vet att det är svårt att bedriva undervisning utan att elever har lärt sig goda rutiner 

för att fråga och hjälpa varandra. Tecken som stöd, som användes vid den här lektionen, 

blev tydliga bilder för eleverna. Bilder tillsammans med orden hjälper till att stärka 

ordens betydelse för eleverna (Westlund, 2009; Gibbons, 2013). 

 

Deltagare 2 använde sig av att plocka ut ord ur texter när jag observerade deltagare 2, 

för att ge förförståelse inför den kommande lektionen. Deltagare 2 instruerade även 

eleverna att läsa texten minst två gånger, sedan frågade hon några elever om de behövde 

extra hjälp med något. Bråten (2008) redogör för vikten av att aktivera elevernas 

förkunskaper innan de läser en text. Detta kan göras genom att exempelvis gå igenom 

rubriker och illustrationer i texten innan eleverna själva börjar läsa texten (Bråten, 

2008). 

Eleverna läser texten två gånger; först turas de om att läsa texten högt, därefter läser de 

texten tyst var för sig. Nina låter som regel eleverna läsa texter som de ska diskutera högt 

tillsammans, och det är inte utan anledning. På det viset försäkrar hon sig om att de 

svagaste eleverna får en möjlighet att till fullo koncentera sig på innehållet. Nina menar 

att de svagaste läsarna då får en bättre förståelse av texten när de sedan läser den tyst 

själva… Nina aktiverar elevernas förkunskaper genom att sammanfatta kännetecknen på 

debattinlägg och artikel. Innan eleverna påbörjar läsningen har de fått ett klart mål för 

läsningen, och Nina har också aktiverat förkunskaper som är viktiga för att lösa 

uppgiften…   

    (Bråten, 2008, s.221) 
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Deltagare 3 lät eleverna komma fram till tavlan och utföra uppgiften tillsammans med 

de andra eleverna, deltagare 3 använde sig då av learning by doing, utan att benämna 

det som learning by doing. ”När en elev möter ett ord eller ett begrepp som han eller 

hon inte förstår i en text, finns det alltså en god chans att några andra redan har kommit 

på lösningen” (Bråten, 2008, s.220). 

 
Eleverna är så duktiga att förklara för varandra, det är alltid någon som kan något om 

det nya… (Deltagare 2) 

 

 

Deltagare 4 påstod att hon använde sig av Learning by doing. Learning by doing 

förespråkas även av de som forskat om andraspråkselever, det anses vara mycket 

positivt för dessa elevers kunskapsinhämtning (Gibbons, 2013). Deltagare 4 påstod 

precis som Gibbons att det befäster orden bra även för förstaspråkselever.  

 

De faktorer som lärarna anser utvecklar elevernas ord och begrepp är: Att de ville 

arbeta mer med ordbilder, mer laborativt, Learning by doing och att ”läsande-klass-

materialet” är bra samt att de saknar ett liknande material i matematik. Samtidigt tyckte 

deltagare 3 att eleverna redan kan tala fler matematikord numera än förr.  Deltagare 1 

använde mycket tecken som stöd och teckenspråket, det ger alla elever bilder till orden 

– ordbilder. Att arbeta konkret med ord och begrepp stärker elevernas förståelse för 

ordens och begreppens betydelse. Eleverna uppmuntras då att dra samband mellan nya 

ord till ord de redan vet (Gibbons, 2013).  

 

De arbetssätt som lärarna ansåg utvecklar ord och begrepp hos elever i behov av 

särskilt stöd och elever med andraspråk blir lite speciellt eftersom andraspråkselever 

inte räknas vara i behov av stöd av dessa lärare. Elever med behov av ett särskilt stöd 

fick anpassade läromedel (exempelvis nivågrupperat), långsammare arbetstakt, mer 

tydlighet med orden och övrig extra hjälp av lärarna i min studie. Repetition nämndes 

som en framgångsfaktor för elever i behov av ett extra stöd. Andraspråkseleverna fick 

inte tillrättalagd undervisning av klassläraren, utan stöd genom sin 

modermålsundervisning. Cummins (2001) menar att det uppstår problem när lärare tror 

att ett barn har goda kunskaper i ett språk när de egentligen endast har visat sig ha ett 

fullgott socialt språk. Forskningsresultat har visat att om flerspråkiga barn ska lyckas i 

sina studier så är modersmålet mycket viktigt. 

Lärarna i min studie använde sig ofta av strategin att låta eleverna tillsammans hjälpas 

åt att förklara ord, ett interaktivt arbetssätt. De använder sig då av elevernas 

förkunskaper för att utgå från sig själva i deras egen utveckling. Det jag tänkte på då var 

att alla elever kanske inte alltid förstår sina klasskamrater exempelvis 

andraspråkselever, men samtidigt är det ett bra komplement att eleverna förklarar än att 

det alltid annars är läraren som förklarar. Ju fler som förklarar, desto fler chanser till att 

någon förklaring passar alla elever. Jag märkte inte att lärarna undvek några ord när de 
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observerades, utan lärarna förklarade de ord som eleverna inte kunde förklara genom att 

ställa frågor till eleverna. Deltagare 1 använde tecken som stöd som en naturlig del i sin 

undervisning och det förtydligade både ljud/bokstav och språket för eleverna genom 

dessa tecken som stöd. Deltagare 2 använde sig av bilder för att förstärka orden om det 

behövdes. 

Explicita metoder (NRP, 2000), att elever får givna instruktioner eller attribut till ett 

ord. Explicita metoder (NRP, 2000) används av lärarna i min studie eftersom mycket 

konkret material används av lärarna. Implicita metoder (NRP, 2000), elever utsätts för 

ord i ett sammanhang eller ges möjlighet att läsa mycket böcker. Implicita metoder 

används ofta av lärarna i min studie. Multimediametoden (NRP, 2000), ordförråd lärs ut 

utanför texten. Kan även inkludera andra mediatyper såsom grafisk presentation och 

filminspelningar. Multimediametoden (NRP, 2000) används inte så ofta av lärarna i min 

studie, men nämns indirekt som bra en bra metod av Deltagare 2. Kapacitetsmetoden 

(NRP, 2000), eleven uppmuntras att göra övningar som ska öka kapaciteten för eleven 

och göra läsningen automatisk. Kapacitetsmetoden (NRP, 2000) används av lärarna i 

min studie. Associationsmetoden (NRP, 2000), eleven uppmuntras att dra olika samband 

till vad de vet och till ord som de möter och ord som de inte kan. Associationsmetoden 

(NRP, 2000) används ofta av lärarna i min studie. 

 

Under intervjuerna fick jag veta att informanterna bland annat använder sig av ”en 

läsande klass” som kommer från Widmark (2014) och Westlunds (2009) tankar runt 

dessa ”läsfixare” används också. SOL-projektet (Språk och Lärande; språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt) som bygger på Gibbons (2013) bok har också påverkat. 

Diamantjakten (Felth/ Sjölund, Wänblad, Hed Andersson och Westlund, 2012) nämndes 

också som ett material som påverkar ordförrådet bland eleverna positivt.   

Lärarna i min studie använder sig av flera olika arbetssätt, variation av arbetssätt, när de 

arbetar med ord och begrepp med eleverna. De förtydligar dessa arbetssätt när elever är 

i behov av ett extra stöd, de anpassar läromedel och de stöttar dessa elever mer om de 

behöver den hjälpen.Det viktigaste som lärarna i min studie är helt överrens om som gör 

att ordförrådet ska öka ännu mer bland eleverna är att läsa mycket både för eleverna och 

med eleverna, men det är då viktigt att tala om det lästa. Lärarna nämnde som förslag 

för att utveckla elevernas ordförråd med mer ordbilder, läsa, lyssna och prata om det 

eleverna läst och/eller lyssnat till.  Det upplevs av mig att det är det som används av 

lärarna för att veta att alla elever har förstått vad de läser om eller vad de lyssnat på. 

Lärarna nämnde även att de märkt att högläsning i hemmet görs i mindre utsträckning 

numera. Det är förståligt att antal timmar av bland annat upplevd högläsning påverkar 

ordförrådet. Myrberg (2012) påstår att högläsning utvecklar språket på många sätt. De 

flesta av oss artikulerar otydligt när vi talar, men när vi läser högt artikulerar vi bättre. 

Det förbättrar både barnets språkförståelse och språkets ljudstruktur. Barnet lär sig även 

skriftspråkets meningsbildning och grammatik enklare när de får höra de skrivna orden 

(Biemiller, 2003; Biemiller & Boote, 2006; Myrberg, 2012). 
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Det syns extra tydligt för andraspråkselever, de kan ju inte hinna läsa och lyssna ikapp 

vad de svenska eleverna fått från barnsben (Gibbons, 2013). De måste få tala ännu mer 

om det lästa för att kunna sätta in orden och begreppen i ett sammanhang. Att göra det 

efter en berättelse kan vara lättare för då har de hört berättelsen, de har upplevt 

berättelsen med andra och kan dra paralleller till det de hört och upplevt. Learning by 

doing förespråkas av både litteraturen och av deltagare 3 och 4. 

Speciallärarens/specialpedagogens roll kan vara att ge ett extra stöd till eleven och eller 

läraren, eller en extra anpassning i något ämne. Några av målen för en specialpedagog 

och en speciallärare att arbeta mot är att: 

… identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder för och orsak till 

svårigheter i undervisnings-och lärandemiljöer. 

    (SFS, 2001:23) 

… visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och… fördjupad kunskap om 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,  

(SFS, 2011:186) 

 

… vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar 

samt för kollegor och andra berörda yrkesutövare.   

    (SFS, 2001:23) 

 

Det är viktigt att skolan ger det stöd som efterfrågas, särskilt för elever i behov av ett 

särskilt stöd. I Lgr-11 betonas språkets roll i alla ämnen och att arbeta enligt en 

genrepedagogisk modell som innebär att man integrerar ämneskunskaper och språk i 

undervisningen. Modellen förenklar för elever som har svårt att förstå ord och begrepp. 

Ett ypperligt tillfälle för en speciallärare/specialpedagog att ge ett extra stöd om det 

behövs.  

 

Det är inte förrän barnen själva använder orden på rätt sätt som de visar att de kan tolka 

och förstå orden ut. Föräldrarnas sätt att samtala med barnen, påverkar hur barnens ord-

och begreppsförståelse utvecklas. De konsekvenser som eleverna kan få av att inte fått 

träna tillräckligt mycket på orden och begreppen, är att ordförståelsen blir torftigare än 

för de barn vars föräldrar låtit sina barn befästa orden tillsammans med en vuxen. Att 

föräldrar läser ofta och mycket med sina barn, hjälper barnen att utveckla sitt språk både 

muntligt och skriftligt (Myrberg, 2012; Lundberg, 2006; Westlund, 2009; Rose, 2013). 

Interaktionen med andra är viktig för att utveckla språket och språkförståelsen. Att som 

pedagog börja med det här redan i förskolan hjälper till att utjämna de skillnader som 

annars kan finnas mellan eleverna (Biemiller, 2003). En specialpedagog och/eller en 

speciallärare kan även här finnas till hands för eleverna om det stödet skulle behövas.  
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En understimulerande hemmiljö har en negativ inverkan på barnets 

ordförrådsutveckling. Lärarna i min studie arbetar i ett område med högt SES-status. 

Barn i det här området ska möta ett tillräckligt varierat språk både muntligt och 

skriftligt, om man ska tro på det ett högt SES-statusområde betyder, exempelvis genom 

att de får höra böcker genom högläsning eller har möjlighet att läsa själv, så de här 

eleverna ska inte riskera att få ett torftigare ordförråd. Ändå nämner lärarna i min studie 

att de har märkt en förändring bland eleverna, de upplever att föräldrar inte läser lika 

mycket för sina barn som förr. Varför? Deltagare 2 nämnde att det kunde bero på alla 

idrottsåtaganden som föräldrar prioriterar. Myrberg (2012), Westlund (2009), Rose 

(2013) hypotes är att föräldrar tillbringar för lite tid med sina barn. Den viktiga 

interaktionen bli då alltså inte av eftersom föräldrar och barn inte tillbringar tillräckligt 

med tid tillsammans. Hur kommer våra ord och begrepp att komma till eleverna i 

framtiden? Gibbons (2013) poängterar att andraspråkselever utvecklas bättre om de får 

sin förförståelse genom att höra och sedan göra, ”learning by doing”. Lärarna i min 

studie arbetade inget annorlunda med sina andraspråkselever än med 

förstaspråkseleverna sa de, det enda de eleverna fick som var extra var 

modersmålsundervisning under en lektion/vecka. Räcker det för dessa elever? Både 

deltagare 3 och 4 använder sig av learning by doing i sitt arbete, är det tillräckligt för 

dessa elever? 

Cummins (2001) menar att dessa andraspråkselever inte kommer att tillgodogöra sig 

stora delar av sin undervisning. Eleverna befinner sig till största delen tillsammans med 

andra lärare som inte har utbildning i svenska för andraspråk (SVA). De träffar inte 

läraren i andraspråk tillräckligt ofta (eftersom dessa lärare ofta arbetar på flera skolor), 

för att kunna utveckla ett språk som räcker i skolans värld, utan alla lärare måste kunna 

möta dessa elevers behov menar Cummins (2001). Cummins (2001) har kommit fram 

till att så länge det inte finns någon policy inom skolan att alla lärare ska vara ansvariga 

för andraspråkselevernas språkutveckling, så kommer andraspråkseleverna inte att få en 

adekvat undervisning av sina lärare i alla ämnen. Hur ska det kunna lösas? Skolverket? 

Riksdagen/regeringen? Det ska vara självklart att alla lärare ska hjälpa alla elever med 

elevernas språkutveckling. 

 

Sammanfattning av respektive lärares framträdande arbetssätt:  

Deltagare 1 använde sig av arbetssättet att ställa frågor på de ord som läraren trodde sig 

vara mer okända för eleverna under den lektion jag observerade. ”I står för lärarens 

initiering, det vill säga att läraren börjar samtalet, gärna med en fråga. R står för elevens 

respons, och kommer ofta i form av ett svar på lärarens fråga” (Bråten och Jakobsson, 

2007, s. 212). Ordförrådsövningar leder till en ökad ordförståelse (NRP, 2000). 

När jag märker att de kan använda orden i vardagligt tal på rätt sätt märker jag att de 

har befäst orden. Jag har arbetat med de här eleverna sedan i förskoleklass och jag 

tycker att deras ordförråd har ökat sedan dess, konstigt vore det ju annars, men jag vet ju 

inte om det beror på dem själva eller på mitt arbete. Jag märker det lättast i svenska, 

men även i engelska. (Deltagare 1) 
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Deltagare 2 använde sig av förförståelse som ett arbetssätt under den lektion jag 

observerade. Detta för att eleverna skulle läsa texten själv denna lektion och träna på sin 

egen läsförståelse under den observerade lektionen. Westlund (2009) förespråkar också 

den metoden. National Reading Panel (2000), har kunnat se att vissa ordförrådsövningar 

gett ett bättre resultat. Om en förförståelse av ett ord gavs innan läsningen ökade både 

ordförrådet och läsförståelsen (NRP, 2000). 

Jag märker att de har lärt sig när de talar bättre och när de skriver både mer och bättre, 

mer varierat. Det märks direkt… särskilt när de skriver. Ja, i överlag har eleverna fått ett 

torftigare språk nu, det var mycket fylligare förr. Det är liksom korvstoppning nu, mycket 

utländska ord som eleverna inte alltid förstår. Många fler har ett mindre ordförråd tycker 

jag, i svenska och matte märks det mest. Eleverna kan liksom inte förklara sig, de säger 

ofta ”det bara blev så”. Jag tror inte att föräldrar har tid att vara föräldrar idag, de har 

så mycket annat de ska hinna göra. Det är ju viktigare för en förälder idag att hinna sälja 

för sin idrottsklubb än att göra läxan med sitt barn. … jag tycker ”en läsande klass-

materialet” är jättebra, jag skulle i och för sig vilja ha något liknande i matte. (Deltagare 

2) 

 

Deltagare 3 använde sig av att eleverna fick förklara med egna ord och även genom att 

använda en bild under den lektion jag besökte. De förklarade vad de ansåg om jämna 

och udda tal och varför. Detta för att befästa dessa ord och begrepp utifrån eleverna 

själva. Det är ”learning by doing” precis som Gibbons (2013) nämner. NRP (2000), har 

kunnat se att vissa ordförrådsövningar gett ett bättre resultat. Ordförråd kan läras ut 

omedvetet i en kontext.  

 Jag märker när de lärt sig genom att de använder fler ord när de skriver… (Deltagare 3). 

Deltagare 4 nämnde ”learning by doing”, lära sig genom att göra det, som ett 

framgångsrikt arbetssätt. Gibbons (2013) visar även att det är en det är en framgångsrik 

metod. Ordförråd kan läras ut omedvetet i en kontext, i ett sammanhang (NRP, 2000).  

Jag märker att eleverna lärt sig ord/begrepp när det fungerar med till exempel 

hälften/dubbelt först konkret, men ju äldre eleverna blir så blir det tyvärr mer och mer 

abstrakt i matten. Ja, i vardagsspråket har ordförrådet förändrats. Förstärkningar har 

skett på vissa känsloord till exempel grymt, typ och äger. Det är inte alltid de använder 

de orden på rätt sätt. Jag tycker även att vissa av orden som barnen använder idag är 

fula ord, som jag inte hörde förr. Det känns som om det beteendet kryper nedåt i 

åldrarna… Jag är ju över 60 så man har hunnit se och höra en del som jag inte velat 

höra bland barnen… Jag tror inte att skolan kan påverka hur eleverna ska vara när de är 

så här små. Beteenden har de med sig hemifrån… (Deltagare 4) 

Lärarna i min studie gjorde inget annorlunda för eleverna med andraspråk. Lärarna i 

min studie tänker då inte på att dessa elever kanske inte förstår allt som sägs under 

lektionerna. Det talade språket är som en bro till det kunskapsrelaterade språket (det 

akademiska språket), som eleverna möter i skolan, men endast om andraspråkseleverna 

förstår det som sägs. Nya ord kan med fördel introduceras efteråt för andraspråkselever 
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(Gibbons 2013), eftersom ”Learning by doing” har visat sig vara ett framgångsrecept 

för andraspråkselever. Det viktiga är att ge eleverna möjlighet att prata om ett fenomen, 

att ge fler exempel i ord och bild, genom att visualisera (att synliggöra genom en 

konkret handling eller bild), kontrastera (att sätta ett begrepp i relation till ett annat 

ord/begrepp) eller att omformulera (att utveckla texter med exempelvis synonymer). 

Improvisationen i varje möte med eleverna grundas i den planerade strukturen av 

läraren (Hammond & Gibbons, 2005).  

5.1 Metoddiskussion  

 

Tyvärr blev inspelningen med telefonen inte så bra under observationerna i 

klassrummen. Några av eleverna ville dessutom prata med mig under observationerna, 

så det skulle ha varit bättre om jag hälsat på en timme innan observationen utfördes. 

Jag skulle ha provat att spela in lärarna innan lektionen så vi hade kunnat bestämma var 

läraren skulle ha stått och var jag skulle ha lagt telefonen så hade inspelningarna kanske 

blivit tydligare. Det provade vi inte innan, samtidigt så skulle det kanske ändå ha blivit 

svårt att få en tydlig inspelning, eftersom i ett tyst klassrum blir det inte samma som i ett 

klassrum med elever som rör sig. Jag tyckte att jag förändrade platser inför nästa 

inspelning, men det var alltid något som störde exempelvis stolar som skrapade och 

papper som prasslade. Jag tycker ändå att jag använde mig av det bästa sättet för att 

observera de här lektionerna. Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle få se och tyckte då 

att med ett observationsschema skulle jag bli jag för låst till vad jag skulle titta på. Jag 

tycker att jag fick givande intervjuer med informanterna efter observationerna. Jag hade 

ju även inspelningen att lyssna till efteråt både från observationerna och intervjuerna 

och det kändes bra fastän det inte hördes så bra. Jag kände mig bekväm med mina valda 

metoder.   

Resultatet i studien är litet eftersom jag skulle intervjua få lärare och precis som jag 

skrivit förut så blir då tillförlitligheten i den här studien liten. Samtidigt tror jag att en 

större studie skulle ge samma resultat om samma intervjuguide används. Den 

intressanta frågan skulle fortfarande vara vilket resultat jag skulle få om studien gjordes 

över fler stadier.  

5.2 De didaktiska implikationerna 

 

De didaktiska implikationerna i relation till speciallärarens yrkesroll som jag anser ska 

finnas på varje skola, är att speciallärare ska användas så mycket som möjligt för 

eleverna både direkt och indirekt via läraren. Speciallärare har mer kunskap 

(spetskompetens) om hur elever och lärare kan gå tillväga för att eleverna ska 

tillgodogöra sig kunskap i alla skolans ämnen. Speciallärare och specialpedagoger 

skulle kunna ta större plats i skolan vad gäller användandet av aktuell forskning. De 

skulle kunna delge sina kollegor mer kunskap genom att finnas med både på individ-
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grupp-och-organisationsnivå. På organisationsnivå kommer det att behövas fler 

utbildade personer än det gör idag. Speciallärare och specialpedagoger behövs på 

organisationsnivå för eleverna, särskilt för att föra deras talan speciellt för de elever som 

är i behov av ett särskilt stöd anser jag. 

5.3 Fortsatt forskning  

 

Att göra en jämförande studie av de strategier som lärarna i min studie, inte nämnde 

men som de indirekt pratade om, som påverkar elevernas ordförråd och begreppsförråd 

mest skulle vara intressant, men då skulle eventuellt en interventionsstudie ge ett 

tydligare resultat.  

 

Även att jämföra hur lärare i alla stadier arbetar med ord och begrepp skulle vara 

intressant. Vilka tips kan lärare delge varandra och vilka svagheter upptäcker de hos 

eleverna när de börjar arbeta med en ny elevgrupp på ett nytt stadium? Hur skulle man 

som lärare kunna stötta elevernas övergångar till nästa stadium just när det gäller 

förståelse runt ord och begrepp så att ord- och begreppsförrådet stärks bland eleverna? 
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Intervjuguide  

Tillstånd att banda intervjun… 

Informationsbrev, informera tydligt om avidentifiering av resultatet…  

 

Examen/utbildning/ämnen… 

 

Antal år i yrket… 

 

Vilka undervisningsämnen… 

 

 

 

 

Kan Du beskriva hur Du arbetar (eller vilket arbetssätt du använder dig av) för 

att dina elever ska lära sig nya ord/begrepp… 

 

Använder Du samma arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd… 

 

Beskriv hur Du märker att eleverna lärt sig nya ord/begrepp och kan använda 

dem i ett sammanhang… 

 

 

 

 

 

Tycker Du att elevernas ordförråd har förändrats under din tid inom skolan? 

Om ja, beskriv på vilket sätt och i vilket ämne Du märker denna förändring? 

Skulle Du vilja arbeta på något annat sätt och med något annat material när du 

arbetar med elevernas ordförråd? 

 

Vad är ditt/dina tips för att elevernas ordförråd ska öka? 

 


