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Abstract 

English title: Second language speech development of word understanding by fiction. A 

qualitative study of what Swedish teachers consider to be successful teaching methods and 

working methods to develop the wording of second language speakers 

Author: Sumeyra Erdal 

Supervisor: Johanna Prytz 

The purpose of the study is to investigate the working methods and teaching methods used by 

Swedish teachers in grade 5 at two different schools in Västerort, and how these six swedish 

teachers argue about fiction and their influence on the development of word understanding by 

second language speakers. During this study, qualitative methods are used, in the form of 

observations and interviews. 

 To fulfill the purpose of my survey, I have formulated the following two questions:  

1. How do the six different Swedish teachers work in the classroom to promote the wording 

of second language speakers in reading fictional texts?  

2. How do the six Swedish teachers reason about their work on the understanding of words 

and fiction, as well as the connection between them?  

The result of the study shows that the six participating Swedish teachers in two different schools 

mention and use different successful teaching methods and practices that promote the 

development of word understanding by second language speakers. The survey also shows that 

fictional texts are used with the purpose of developing the vocabulary of second language 

speakers, word learning and word understanding. The study shows that all participating 

Swedish teachers argue, and work based on a multimodal approach, where images, own 

experiences, student prerequisites and illustrations are used as teaching methods. Furthermore, 

the study shows that all teachers agree on what they regard as successful working methods. 

Explicit and implicit teaching, reading, discussion, conversation, full-class work, small groups 

and in pairs are what the teachers mention and choose to work with in conjunction with fictional 

texts. Conversation and discussion about the reading fiction and the unknown word together 

make it possible for interaction and support 

Keywords: Swedish teaching, second language teaching, second language, word 

comprehension, vocabulary, fiction 

Nyckelord: svenskundervisning, andraspråksundervisning, andraspråk, ordförståelse, 

ordinlärning, skönlitteratur 
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1.Inledning 
Sverige är ett mångkulturellt och språkligt heterogent samhälle, där elever från olika kulturer 

och språkliga bakgrunder möts. Enligt Skolverket (2012) visar statistiken att nära 20% av 

eleverna i grundskolan har ett annat modersmål än svenska. Dessa elever är även vana att 

dagligen använda och kommunicera på mer än ett språk. Lärarna ska därför vara förberedda på 

att anpassa sin undervisning efter den språkliga mångfalden som förekommer bland eleverna i 

klassrummet.  

Språk är enligt kursplanerna för både svenska och svenska som andraspråk en individs främsta 

redskap för att lära, tänka och kommunicera (Skolverket, 2011). Språket hjälper individen att 

utveckla sin identitet, uttrycka känslor, formulera tankar och kunna förstå hur andra tänker och 

känner. För att kunna förstå och medverka i ett samhälle som består av olika individer med 

olika bakgrund och språk har en rik och varierad språkkunskap en betydelsefull roll. Enligt 

läroplanen för grundskolan ska lärarna anpassa sin undervisning efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Lärarna ska därmed planerar en undervisning som främjar elevernas fortsatta 

lärande med utgångspunkt i deras bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

(Skolverket, 2011).  Målet med svenskundervisning för andraspråkselever är att få dem att 

uppnå förstaspråksnivån i svenskan (Skolverket, 2016). För att kunna lyckas med detta krävs 

svensklärarnas kännedom av undervisningsmetoder och arbetssätt som kan möta elevernas 

behov (Duregård Lannvik, 2012).  

Andraspråkselevers möte med skönlitteratur kan hjälpa de att skapa tolerans för andra 

individers tankesätt och livsvillkor i ens omgivning. Enligt Skolverket (2011) är 

litteraturläsning ”en källa till glädje, personlig utveckling och tillfredsställs” för att öka 

elevernas medvetenhet om den betydelse skönlitteraturen har för språk-, ord och 

kulturförståelse.  Skönlitteratur har en central plats i skolans undervisning för att på bästa sätt 

kunna utveckla andraspråkslevers språk och ordkunskaper (Nilsson,1997). Enligt Nilsson 

(1997) är skönlitteratur en källa för kunskap. Arbetet med skönlitteratur i ett mångkulturellt 

klassrum utvecklar elevernas olika färdigheter att skriva och läsa. Skönlitteratur hjälper även 

eleverna att bredda och fördjupa sin ordförståelse och meningsskapande samtidigt som den ger 

tydliga kopplingar till elevernas vardagserfarenheter och förståelse av samhälleliga företeelser 

(Nilsson, 1997).  

Enligt skolinspektionens (2010) granskning visade lärarnas arbete med flerspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling stora brister. Dessa brister bestod allt från kartläggning av 

flerspråkiga elevers erfarenheter, kunskaper, språkliga miljöer till lärarnas icke höga 
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förväntningar på flerspråkiga elevers lärande. Många lärare visade även stora brister om att ge 

utrymme för andraspråkslever att lära sig förstå och använda det svenska språket i olika 

sammanhang.  För att ge elever med annat modersmål än svenska möjlighet att nå den nationella 

nivån poängterar undersökningen att största vikten behöver läggas på att dessa brister åtgärdas 

så snabbt som möjligt.  Granskningen visade även att nästan var fjärde andraspråkselev från 

nationella provet 2009–2010 lämnade grundskolan utan grundläggande behörighet till 

gymnasiet, jämfört med var tionde elev med svensk bakgrund.  En annan undersökning har 

genomförts av Burgyone, Whiteley och Hutchinson (2011) som undersökte andraspråkselevers 

ordförråd i förhållande till förstaspråkselevers ordförråd. Undersökningen genomfördes med 

hjälp av ett ordförrådstest som undersökte både andra- och förstaspråkselevers receptiva och 

produktiva ordförråd. Ordförrådstestet visade att andraspråkselever hade betydligt sämre 

receptiva och produktiva ordförråd än elever med svenska som förstaspråk. Detta har även 

genomförts i andra länder och visat sig stämma även där. Utifrån detta vill jag undersöka hur 

svensklärarna arbetar med andraspråkselevernas ordutveckling i olika sammanhang. Detta 

kommer även undersökas med syfte att studera ifall det tidigt nämnda undersökningar stämmer 

och om det kan generaliseras. 

Det svenska klassrummet som vi har idag består av elever från många olika språkliga 

bakgrunder. Det kräver därför en anpassning av undervisning för att stötta och ge flerspråkiga 

elever de bästa förutsättningar att utveckla sitt språk, och nå kunskapsmålen för de enskilda 

skolämnena. Får elever med annat modersmål inte tillräckligt med stöttning och anpassning när 

det gäller exempelvis undervisningsspråket, kommer de visa betydande sämre förutsättningar 

att klara av skolarbetet än elever med svenska som förstaspråk, eftersom undervisningen redan 

sker på deras modersmål. Med anledning av detta har jag i denna studie valt att fokusera på 

vilka undervisningsmetoder och arbetssätt som främjar andraspråkselevers ordförståelse vid 

arbete med skönlitteratur i svenska ämnet. Studien har avgränsats med att endast undersöka 

svensklärarnas arbete med skönlitteratur som bedöms av svensklärarna utveckla elevernas 

språk och ordkunskap. Mitt val av avgränsning har utformats mot bakgrund av att det finns 

kunskapsluckor kring hur skönlitteratur utvecklar andraspråkselevers ordförståelse i 

mellanstadiet. Det finns tidigare undersökningar, men endast för gymnasieklass, årskurs 1–3 

och SFI, och inte för mellanstadiet. Detta är viktigt eftersom vi som blivande svensklärare bör 

ha kunskap om hur vi kan utveckla ordförståelsen hos elever som har ett annat modersmål än 

svenska i den ordinarie klassen, samtidigt som vi planerar och genomför en likvärdig 

undervisning som gynnar och utvecklar förstaspråks elevers ordförståelse. En annan viktig del 
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som ligger till grund för min studie är hur skönlitterära texter kan användas för 

andraspråkselevers utveckling av ordförståelse. Enligt kursplanen bedömer svensklärarna som 

har medverkat i studien, elever med annat modersmål än svenska utefter kursplanen för svenska 

som andraspråk, men undervisar dem i det ordinarie klassrummet tillsammans med elever som 

har svenska som förstaspråk. Med detta menar jag att de observerade svensklektionerna inte har 

två separata svenskundervisningar, varav en SVA-undervisning och en undervisning med 

elever som har svenska som förstaspråk, utan både SVA-elever och elever med svenska som 

förstaspråk tar del av samma svenskundervisning men bedöms utifrån två olika kursplaner. 

2.Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt och undervisningsmetoder svensklärarna i 

årskurs 5 på två olika skolor i Västerort använder, samt undersöka hur dessa svensklärare 

resonerar kring skönlitteratur och dess inverkan på andraspråkselevers utveckling av 

ordförståelse. Det finns teorier om vad som skulle kunna gynna elevers andraspråksutveckling 

men fokuset i denna studie ligger på hur svensklärarna utifrån sina egna praktiker arbetar och 

resonerar kring detta.  

2.1. Frågeställningar  

För att uppfylla syftet med min undersökning har jag formulerat följande två frågeställningar: 

- Hur arbetar de sex olika svensklärarna i klassrummet för att främja andraspråkselevers 

ordförståelse vid läsning av skönlitterära texter? 

- Hur resonerar de sex svensklärarna kring sitt arbete med ordförståelse och skönlitteratur, 

samt kopplingen däremellan? 

För att komma fram till svar på mina frågeställningar genomför jag fyra klassrumsobservationer 

samt sex intervjuer med svensklärarna. Hur detta går till beskrivs mer utförligt i avsnittet metod 

och material.  

2.2. Disposition  

I nästa avsnitt presenteras studiens bakgrund där centrala delar av uppsatsen lyfts fram. Därefter 

presenteras teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie samt tidigare 

forskning som gjorts kring andraspråkselevers undervisning och ordinlärning. Uppsatsen    

fortsätter med en beskrivning av använda metoder och analysverktyg. Sedan beskrivs 

arbetsgången med intervjuer och observationer som redovisas i resultatanalysdelen med 

förankring i teorier och forskning. Uppsatsen avslutas med en diskussion av studiens resultat 

och metod samt förslag på vidare forskning. 
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3.Bakgrund  
I detta kapitel förtydligas vad tidigare forskning, litteratur och läroplanen behandlar samt hur 

dagens undervisning bör vara för andraspråkselevers utveckling av ordförståelse. 

Avslutningsvis redogörs för andraspråkselevers arbete med skönlitterära texter i klassrummet.  

3.1. Skollagens uppdrag och kursplan i svenska och svenska som andraspråk 

Den undervisning som ges för elever med annat modersmål än svenska kallas för svenska som 

andraspråk. Enligt Torpstens (2008) definition innebär andraspråk när en elev redan har ett 

förstaspråk, dvs ett modersmål. Svenska som andraspråk infördes som komplement till ämnet 

svenska med syfte att ge eleverna med annat modersmål än svenska, tillräckligt med kunskaper 

i det svenska språket. Detta för att andraspråkseleverna ska kunna vara med i den ordinarie 

svenskundervisningen som elever med svenska som förstaspråk (Torpsten, 2008). Detta är dock 

idag ett eget ämne med egen kursplan. Andraspråkselever har oftast en egen undervisning där 

enbart andaraspråkselever deltar medan enspråkigelever har en egen svenskundervisning. Det 

kan dock skilja sig från skola till skola. De skolor som jag har varit på under denna studie har 

en gemensamundervisning där både enspråkiga och andraspråkselever deltar i en gemensam 

svenskundervisning, men bedöms efter två olika kursplaner. Lärarna som har deltagit i denna 

undersökning arbetar och bedömer andraspråkselever utifrån kursplanen för svenska som 

andraspråk men undervisar i ett gemensamt klassrum där även enspråkiga elever deltar.  

För att erbjuda en likvärdig utbildning ställs både elever och skolan inför stora krav. Dessa krav 

kan upplevas som stora och svåra av andraspråkselever som inte har svenska som sitt 

förstaspråk. Alla andraspråkselever som inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket 

har även rätt till stödundervisning, exempelvis genom en speciallärare. Målet med 

stödundervisningen är att utveckla elevernas språk gällande att förstå och tala enkel svenska. 

Detta ska sedan leda andraspråkselever till att uppnå kunskapskraven för de olika ämnena.  

Enligt grundskolans kursplan är syftet med svenskundervisningen att få elever med ett annat 

modersmål att behärska det svenska språket och kunna delta i samhället på samma villkor som 

elever med svenska som sitt förstaspråk (Skolverket, 2011). Har eleverna svårt att följa med i 

undervisningen eller svårigheter med det svenska språket är det klassläraren och inte eleven 

som bestämmer om eleven behöver läsa svenska som andraspråk eller inte, sedan är det rektorn 

som tar ett beslut om på detta.  Att behärska det svenska språket är inte bara viktigt för att kunna 

kommunicera på skolan utan även för att ta till sig ämneskunskaper.  

I grundskolans värdegrund och uppdrag står det att:  
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”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011). 

Vidare beskrivs i läroplanen (2011) att alla elever tar till sig kunskap på olika sätt och att 

undervisningen inte ska utformas lika för alla utan hänsyn ska tas till att det finns olika vägar 

att nå målen. Lärarna behöver planera en undervisning som möjliggör ett utrymme där olika 

elever med olika behov och förutsättningar kan ta till sig kunskap. Enligt de allmänna råden för 

nyanlända elever (2016) ska kartläggningen och bedömningen av enskilda elevers kunskaper 

ligga till grund för elevernas fortsatta lärandeutveckling.  

Jämfört med kursplanen för svenska innehåller det centrala innehållet i kursplanen för svenska 

som andraspråk fler förmågor och punkter. Exempelvis finns det en punkt i det centrala 

innehållet för svenska som andraspråk om bokstävernas form och ljud i jämförelse med 

elevernas modersmål. I kommentarmaterialet för svenska som andraspråk står det även att 

elever med svenska som andraspråk bör få rikliga möjligheter för att utöka sitt ordförråd. I 

samband med detta står det även att eleverna med svenska som andraspråk måste ges kunskaper 

om ords nyanser och värdeladdningar. Vilka ord och begrepp eleverna ska lära sig avgörs av 

elevernas behov och undervisningens kontext (Skolverket, 2011).  

3.2. Undervisa för att utveckla andraspråkselevers ordförråd 

Enligt Brassel och Furtado (2008) är det viktigt att lärarna har intressanta böcker att läsa i sin 

undervisning för att utöka både första och andraspråkselevers ordförråd. Det är därmed viktigt 

att variera med övningar så att alla elever oavsett skilda behov och förutsättningar får möjlighet 

att lära sig de obekanta orden. Brassel och Furtado (2008) ger även konkreta och beprövade 

övningar som kan utveckla elevers ordförståelse kring obekanta ord. Dessa övningar består av 

allt från olika typer av spel till sketcher. Ett exempel är när eleverna får ett antal ord som de ska 

göra en sketch av. Alla ord ska användas i sketchen.  Dessa övningar får elever att använda 

orden i olika sammanhang som även hjälper eleven att minnas bättre.  

I en studie undersökte Enström (2013) hur 80 stycken lärare som läser till svenska som 

andraspråk ser på ordinlärning och undervisning som utvecklar andraspråkselevers ordförråd. 

Resultaten av studien visade att lärarna ansåg att utveckling av ordförrådet hos andrapråkselever 

sker automatiskt vid arbete med läsning och lyssnande på språket. Studien visade även att 

lärarna endast tog upp obekanta ord vid exempelvis högläsning. Ingen explicit undervisning om 
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ordkunskap planerades av lärarna.  Med explicit undervisning menas att de flesta lärare inte 

planerade en undervisning utifrån valda ord och begrepp som eleverna behövde lära sig.  

Sång och musik är ett annat arbetssätt att utveckla andraspråkselevers ordförråd. Övningar med 

sång och musik får elever att lära sig nya ord och begrepp på ett lustfyllt sätt. Att använda sig 

av visuella och konkreta bilder som hjälpmedel ger elever en större förståelse för orden. De 

visuella hjälpmedel hjälper eleverna att bygga en djupare förståelse av orden som gör att de kan 

använda orden i andra sammanhang. Repetition av ord i sång är viktigt. Lärarna behöver 

repetera mening för mening för att befästa det obekanta ordet i både sången och i meningen 

(Castro Huertas & Navarro Parra, 2014).  

Wong och Looi (2010) har i en annan studie undersökt hur kameror kan användas för att 

utveckla andraspråkselevers ordförråd. Under denna undersökning fick eleverna arbeta med 

prepositioner som t.ex. i, över och under i smågrupper, och fotografera hur dessa ord kan 

gestaltas. Genom denna övning fick eleverna utveckla sin förmåga att tillämpa orden de lärt sig. 

Vidare berättar forskarna hur andraspråkselever kunde använda dessa ord i verklighetstrogna 

sammanhang och att övningar med kameror och bilder skapar ett lärande som är direkt kopplade 

till verkligheten, vilket de ansåg underlätta inlärningen och användningen av ordet i olika 

sammanhang.  

3.3. Ordförståelse & Ordinlärning  

Språk är ett tankeredskap och verktyg som används av individer för att utveckla, fördjupa och 

redovisa sina kunskaper (Lindberg, 2007, s. 15). Enligt språkforskaren Viberg (2004) är språket 

ständigt under utveckling och inlärning av ord blir aldrig totalt fulländat. Vidare skriver Viberg 

(2004) att det finns olika typer av ordinlärning, intentionell- och incidentiell inlärning. 

Intentionell (explicit) inlärning innebär att människan är medveten om att det sker en inlärning 

och att intentionen med aktiviteten är något som ska läras in. Exempelvis när man sitter och 

upprepar ett ord tyst för sig flera gånger. Ett annat exempel är när man stryker under ord för att 

sedan komma tillbaka och undersöka ordets betydelse. Till skillnad från intentionell inlärning 

sker Incidentiell (implicit) inlärning omedvetet och indirekt. Enligt Viberg (2004) sker denna 

inlärning omedvetet under dagliga aktiviteter via exempelvis sociala interaktioner, medier, som 

att se på tv eller läsa och skriva på sociala nätverk.  

Ordinlärning sker vissa gånger genom att vi individer skiljer ordet från dess omgivning och 

kopplar till ett antagande av dess betydelse för att lagra dem tillsammans i minnet (Viberg, 

2004). Det är viktigt att eleverna får möjligheten att skapa egna erfarenheter kopplade till ord 
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som används i undervisningen. Enligt Enström (2013) är ordinlärning kontextberoende och det 

är viktigt för eleverna att möta nya ord och begrepp i ett naturligt sammanhang. Detta ger så 

småningom större förståelse för ordens innebörd och användningsmöjlighet. Vidare skriver 

Enström (2013) att tiden för inlärning av ett ord skiljer sig från elev till elev och beror på hur 

många gånger orden upprepas i olika sammanhang. Genom att använda orden i olika 

sammanhang ökar man även möjligheten till en exakt förståelse av ordets betydelse. 

Ordförståelse innebär att ha en förståelse av ordets innebörd och kunna använda den i olika 

sammanhang (Lindberg, 2007, s. 16). Viberg (2004) understryker vikten av att ge eleverna 

ledtrådar i samtal eller text för ordets korrekta betydelse. Omgivande situationer har stor 

inverkan på elevernas inlärning av nya ord och begrepp. Enligt Enström (2013) utvecklas 

ordförrådet omedvetet. För att utveckla förmågan att på egen hand lära sig nya ord och vidga 

ordförrådet ytterligare krävs en undervisning med lärarstöd (Enström, 2013). 

Inlärning av nya ord och begrepp kan ske både genom samtal och diskussioner i klassrummet 

samt genom att använda ordböcker som hjälpmedel vid översättning från det svenska språket 

till elevernas modersmål. Förutom det språket som finns i hemmet, i skola och mellan vännerna, 

finns det även andra sammanhang där elever möter olika språk, exempelvis genom lekar, spel, 

media, böcker, film och idrott (Viberg, 2004). Alla dessa olika sammanhang leder till att 

eleverna utvecklar sitt språk och får ett större ordförråd. 

Gissningsstrategier är vad eleverna kan använda sig utav vid receptiva situationer när dem 

möter ett obekant ord (Enström, 2013). För att gissningsstrategierna ska visa en positiv effekt 

behöver inläraren, dvs eleven ha en hög förståelse av språkets grunder. Detta innebär att eleven 

ska veta vad ordet betyder samtidigt som hen vet hur och var orden kan användas. Finns det 

flera ord som man förstår än vad man inte förstår i en mening blir det lättare att gissa sig fram 

till ordets betydelse. Gissningsstrategier är det vanligaste man använder när man inte förstår ett 

ord i en text. Enligt Gyllenbok (2015) kan man lära sig ett ord på två olika sätt, dels genom att 

kategorisera det obekanta orden efter språkliga funktioner, hitta synonymer och dels genom att 

skapa associationer till orden.  

3.4. Skönlitteratur i svenska för andraspråksundervisning 

För att andraspråkselever ska utveckla sitt svenska språk spelar skönlitterära texter en 

avgörande funktion (Liberg & Bjar, 2010). Enligt kursplanen för svenska och svenska som 

andraspråk är skönlitteratur en viktig del för elevernas språkutveckling (Skolverket, 2011).  

Genom skönlitterärera texter får vi insikt om andra individers livssituationer samtidigt som den 

hjälper eleverna att verbalisera sina tankar och känslor. Skönlitterära texter hjälper 
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andraspråkselever att utveckla sin identitet, sitt språk och sin känsla för språkets olika nyanser. 

För att andraspråkselever ska engagera sig helhjärtat i sin inlärningsprocess krävs det att läraren 

bekräftar elevernas kulturella, språkliga och personliga identitet (Cummins, 2000).   Elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter bör aktiveras av lärarna för att få en effektiv och givande 

inlärningsprocess (Cummins, 2000). Elevernas tidiga kunskaper och erfarenheter utgör grunden 

för tolkning av nya kunskaper (Cummins, 2000).  Enligt Cummins (2000) är det även viktigt 

att utgå från elevernas intresse vid val av skönlitterära texter, eftersom ju mer undervisningen 

är kopplad till andraspråkselevers intresse, erfarenheter och tidigare kunskaper desto lättare har 

eleverna att ta till sig en ny information.  

4. Teoretiskt utgångspunkt 
Studien grundar sig på den sociokulturella teorin, där lärandet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs 

arbete om lärande, utveckling och språk. Vygotskij (1934) beskriver i sin teori om lärande 

utveckling, hur individer utvecklas med språket som det främsta verktyg. Vidare nämner 

Vygotskij (1934) stöttning och interaktionens betydande roll för andraspråkselevers utveckling 

av ordförståelse. Studiens resultat kommer analyseras av två centrala begrepp inom 

sociokulturella teorin, stöttning och interaktion. Dessa teorier har valts med anledning av att 

kunna sortera det empiriska materialet samt med syfte att kunna redogöra för vilken typ av 

arbetssätt och undervisningsmetoder lärarna använder i sin svenskundervisning. Studien 

analyseras även utifrån det kognitiva perspektivet på andraspråksinlärning och Enströms (2016) 

teorier om ordinlärningsstrategier.  

4.1. Ordinlärningsstrategier  

Synen på inlärning av ord kan vara olika beroende på vad de olika teoretikerna säger. Inlärning 

av ord innebär att skapa förståelse till ett ord och kunna använda den i ett sammanhang (Enström 

2016, s. 17). Vi lär oss nya ord under hela livet och det mesta av denna inlärning sker indirekt 

och omedvetet. En grundläggande förutsättning för inlärning, både i modersmålet och i ett 

andraspråk, är att få en input av något slag, dvs möta det okända ordet i olika muntliga eller 

skriftliga sammanhang. I detta fall kan kontexten oftast hjälpa oss en bit på väg mot förståelse 

av okända ord. Ibland behövs ett mer direkt och medvetet arbete för att vi ska kunna få grepp 

om ords betydelser och användningsområden. Med vissa ord kan vi till exempel analysera 

ordets delar eller jämföra ordet med andra ord som vi redan kan på modersmålet eller andra 

språk, och på så sätt dra slutsatser utifrån den kunskap vi har. Andra ord kräver en mer aktiv 

handling, som att slå upp ordet i en ordbok, fråga en lärare eller någon annan person. Det vi då 

kommer fram till kan ge oss svaret, helt eller delvis, men om svaret vi får inte är helt korrekt 
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eller till och med felaktig i den aktuella kontexten kan det istället föra oss på villospår.  Enligt 

forskaren Enström (2016, s. 25) finns det tre huvudsakliga ordinlärningsstrategier; inlärning i 

kontext, inlärning med hjälp av ordböcker och inlärning med hjälp av undervisning. 

4.1.1. Inlärning i kontext 

Eftersom ord i verkligheten sällan uppträder isolerade är det viktigt att vi som inlärare möter 

ord i naturliga sammanhang. På så sätt blir vi förtrogna med ett ord, alla betydelser, 

användningsområden och kombinationsmöjligheter. När vi hör ord användas i vissa situationer 

och möter ord i vissa texter kan vi oftast förstå på ett ungefär vad de betyder. Det gör vi utifrån 

sammanhanget och utifrån vår kunskap om världen. Enligt Enström (2016, s. 26) bör eleverna 

träffa på ett ord upprepade gånger och i olika sammanhang för att få möjlighet att korrigera och 

komplettera sina kunskaper.  Med detta menar Enström (2016, s. 26) att eleverna på så sätt även 

kommer fram till den exakta betydelsen och det rätta användningsområden av orden. Utifrån 

Enströms (2016) beskrivning kan man ställa sig frågan om hur många gånger man behöver 

möta ett okänt ord för att man ska lära sig det. Flera undersökningar har visat att det inte räcker 

med en enda gång, utan snarare rör sig om sex till tio gånger (Cummins, 2000). Men naturligtvis 

varierar detta dels från ord till ord, dels från inlärare till inlärare. 

Hur lätt det är att lära ett ord i kontext är avhängigt av många olika faktorer. Några av de 

viktigaste faktorerna är hur centralt ordet är i texten, hur stor hjälp den omgivande kontexten 

ger, ordets längd och stavelsestruktur, om ordet är konkret eller abstrakt, om det kan ha flera 

olika betydelser, om ord med motsvarande betydelse finns i andra kända språk och hur många 

andra okända ord det finns i texten (Enström 2016, s. 26). I detta sammanhang är 

undervisningens främsta uppgift att se till att inlärarna får träna upp sina förmågor att fånga upp 

nya ord i olika situationer och pröva att förstå betydelsen utifrån de olika ledtrådar som finns i 

kontexten. Att lära sig ord i kontext är emellertid en mycket tidskrävande metod. Eftersom 

andraspråksinlärare har mycket kortare tid till sitt förfogande än förstaspråkstalare är en sådan 

indirekt metod inte tillräckligt för att bygga upp ett stort och varierat ordförråd. För att 

andraspråkselever ska på ett effektivt sätt kunna ta till sig ett ord och dess betydelse krävs det 

att hen behärskar olika gissningsstrategier (Enström 2016, s. 27). Dessa strategier ska hjälpa 

anadraspråkselever att bilda en eller flera strategier för ta till sig förståelse av obekanta ord och 

sedan kunna applicera i andra sammanhang.  

4.1.2. Inlärning med hjälp av ordböcker 

Ordböcker spelar en viktig roll vid inlärning av ett nytt språk och kan användas på olika sätt 

och av många olika anledningar. Ordböcker kan hjälpa en inlärare både att förstå en text, att 
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själv producera en text och lära sig nya ord. Ordbok kan användas i ett inlärningssyfte för att 

plocka ut okända ord som man vill lära sig och för att fördjupa sina kunskaper om ord som är 

bara delvis kända. När det gäller exempelvis receptiva ordförråd kan ordbok användas för att 

slå upp okända eller delvis okända ord och för att kontrollera om man har gjort en korrekt 

gissning utifrån kontexten. Vid däremot utveckling av det produktiva ordförrådet kan man 

använda ordboken till att slå upp ord som bara delvis kända för att kontrollera betydelse, 

stavning, uttal, böjningsformer, konstruktion, lämpliga ordkombinationer, stilnivå och 

användningsområden (Enström 2016, s. 27). Utifrån Enströms (2016) beskrivning om i vilket 

syfte ordbok kan användas kan man konstatera sig att ordbok kan fylla en rad olika behov och 

kan därför utgöra en mycket värdefull resurs i språk- ordinlärning. Men samtidigt kan inläraren 

stöta på en hel del problem i samband med ordboksanvändning. Därför är det viktigt att såväl 

som lärare som inlärare har goda kunskaper om vilka olika typer av ordböcker som finns och 

hur man använder dem på bästa sätt.  För att andraspråkselever ska kunna utveckla sina 

språkfärdigheter och om möjligt undvika felkonstruktioner i sin egen produktion är det även 

viktigt att den ordbok andraspråksinlärarna använder innehåller information om syntaktiska 

möjligheter respektive restriktioner och om möjliga ordkombinationer. Dessutom är det viktigt 

att ordboken innehåller exempel på meningar för att illustrera en rad typiska 

användningsområden som hjälper andraspråkselever att få en klarare bild av ordets betydelse.  

4.1.3. Inlärning med hjälp av undervisning 

Även om de flesta ord inte lärs in genom direkt undervisning utan på andra sätt är undervisning 

ändå viktigt. En lärare har naturligtvis inte möjlighet att i sin undervisning behandla alla de ord 

som en inlärare har behov av för tillfället och kommer att behöva i framtiden, men har en viktig 

roll som att presentera och strukturera ordförrådet på ett sådant sätt att ordinlärningen 

underlättas. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs att läraren har goda kunskaper om 

lexikonets yttre och inre struktur (Enström 2016, s. 32). Med tanke på att ordförrådet är så stor 

och den tid som inläraren har till sin förfogande är så begränsad finns det behov också av 

speciella ordkunskapsövningar som komplement till den indirekta ordinlärningen. 

Utgångspunkten i undervisningen bör därför vara att ge inläraren hjälp med att organisera 

mångfalden i ordförrådet. Eleverna bör genom undervisning lära sig i vilken relation ett ord står 

till andra ord och med vilka andra ord det kan kombineras (Enström 2016, s. 33). Ett sätt att 

åstadkomma detta kan vara att arbeta med ord i betydelsegrupper och då göra jämförelser 

mellan orden på olika sätt. I samband med detta krävs det att inläraren är medveten om 

svenskans ordbildningsregler eftersom det dels är till hjälp vid inlärning av nya ord, dels gör 

det lättare att gissa vad nya ord betyder.  
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För en inlärare som befinner sig på nybörjarnivå är det enkelt att förklara och bygga upp en 

förståelse av enkla ord som bil, bok, skratta och gul genom att illustrera, men för de som ligger 

i de avancerade nivåer är det inte lika lätt att åskådliggöra ett ord. Ett alternativ i detta fall är att 

förklara via ett annat språk, dvs att översätta. Denna alternativ anses av Enström (2016, s.  33) 

som en snabb och enkel metod med nackdelen av att ordförklaringen och ordförståelsen blir 

ungefärligt samtidigt som den inte alltid blir lämpligt för elever som ligger på dem avancerade 

nivåer. En annan alternativ som Enström (2016, s. 34) föreslår är att förklara ett ord genom att 

ge synonym. För att kunna använda synonymer som förklaring till nya ord krävs först och 

främst att synonymer är lättare än det nya ordet.  Men det är inte självklart att det alltid är så 

eftersom frekventa ord sällan har synonymer som är lika frekventa. En inlärare som exempelvis 

inte kan verbet lura får troligen inte mycket hjälp av synonymer som bedra, narra, locka eller 

förleda. Istället för att försöka hitta ett annat ord för att förklara de andra orden menar Enström 

(2016) att man bör försöka förklara ett ord genom att beskriva betydelseinnehållet av orden, 

exempelvis ” Om man lurar någon så vill man få den personen att tro något som inte är sant” 

en annan alternativ skulle kunna vara att sätta orden i ett sammanhang, till exempel ” Genom 

att klä ut sig till tomte vill pappan lura barnen att tro att jultomten finns på riktigt”. På så sätt 

bygger andraspråksinlärarna en bredare förståelse av ordets innebörd.  

Med Enströms (2016) ordinlärningsstrategier ska jag undersöka om de deltagande 

svensklärarna använder dessa strategier som undervisningsmetoder samt om dem anser 

kontexten som det obekanta orden dyker upp avgör förståelsen av ordet hos andraspråkselever. 

Vidare undersöks lärarnas användning av ordböcker och dennas påverkan på inlärning av det 

obekanta ordet och undervisningens betydelsefulla roll vid utveckling av ordförståelse.  

4.2. Den sociokulturella teorin 

För att andraspråkselever ska kunna ta till betydelsen av ett eller flera ord vid läsning av 

exempelvis skönlitteratur, ska hen stöttas av både läraren och klasskompisarna. Stöttning har 

utvecklats inom den proximala utvecklingszonen och innebär att förklara ett ord och sedan 

konkret visa hur det kan användas i ett sammanhang ((Lindqvist, 1999).  Genom detta arbetssätt 

lär eleverna öva och pröva på att använda orden i andra sociala kontexter.  Att använda mallar, 

modeller, konkreta vardagsrelaterade exempel, påtagna material och bilder fungerar som en 

annan typ av stöttning som tydliggör innebörden av ord ytterligare för andraspråkselever 

(Skolverket, 2016, s. 6). Enligt Skolverket (2016, s. 7) ska stöttning motivera eleverna till 

lärandet och öka deras självständighet att agera på egen hand. Förutom stöttning har även 

begreppet interaktion en betydelsefull plats inom den sociokulturella teorin (Lindqvist, 1999). 
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Det är genom interaktion och stöttning elever lär sig applicera sina nya kunskaper i andra 

sammanhang. Inlärning inom den sociokulturella teorin innebär en process som hör till 

interaktion mellan individ och omgivning.  Enligt Elmeroth (2017, s.83) påverkar lärarens 

pedagogiska grundsyn på betydelsen av interaktion i lärandet. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, och med samtalet som central drivkraft för språk- och 

ordinlärning, blir pedagogernas genomförande av undervisning avgörande för språkinlärning 

och språkutveckling (Elmeroth, 2017, s. 83). Arbete i smågrupper gynnar interaktionen och 

användningen av språket. Tillsammans kan eleverna gå igenom och diskutera texter, bilder, 

begrepp och problemlösningar samtidigt som de lättare tar till sig innebörden av ett eller flera 

ord. I denna interaktion hjälper även eleverna varandra att komma vidare i den närmaste 

utvecklingszonen. I gruppen kan de stötta varandra och klara uppgifter som de inte skulle klarat 

var och en för sig. Genom interaktion med klasskompisar kan de utveckla nya begrepp och 

färdigheter att analysera den gemensamma kunskapen, som härigenom blir utgångspunkt för 

nya kunskaper. Efter en sådan gruppövning kan exempelvis en elev som har svenska som sitt 

andraspråk lösa en uppgift på egen hand och även förstå betydelsen av ett ord genom att 

använda den i andra sammanhang. Vid gruppövningar kan förstaspråkselever stötta 

andraspråkselever för att hjälpa de att förstå en text. Sammanfattningsvis ska inläraren stöttas, 

dvs få tillfälligt stöd för sitt lärande. Stöttningen leder individen till nya färdigheter och nivåer 

av förståelse (Lindqvist, 1999).   

4.3. Det kognitiva perspektivet 

Till skillnad från den sociokulturella teorin om andraspråkselevers utveckling av språk och 

ordförståelse har även det kognitiva perspektivet utvecklat en teori om andraspråkselevers 

språk- och ordinlärning. Kognition består av processer för att tolka och förstå, lära sig, kunna 

och minnas saker (Hammarberg 2004, s. 52). Det kognitiva perspektivet i andraspråksforskning 

riktar intresset på de processer som sker när individen tillägnar och använder språket. Fokuset 

i det kognitiva perspektivet ligger på vad som händer inom individen och hur hen tar emot och 

medför yttranden, formar och samlar det språkliga kunskapen som hen har tagit till sig 

(Hammarby 2004, s. 52). Till den kognitiva lingvistiken tillhör också hur vi bildar språkliga 

kategorier, rutiner och modellerar dem på vår perception av vår omvärld. Enligt det kognitiva 

perspektivet har den enskilda individen en aktiv roll i formande av sitt beteende. Till skillnad 

från den sociokulturella teorin som anser att individen formas utifrån sina egna erfarenheter 

menar det kognitiva teorin att individen är vad hen gör av sina erfarenheter (Hammarberg 2004, 

s. 55).  
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Elevernas mottagande av information och ordinlärning skiljer sig beroende på deras känslor, 

erfarenheter och förväntningar. Enligt det kognitiva perspektivet beror elevernas mottagande 

av information på andraspråkselevers förväntningar, tidigare erfarenheter och 

associationsbanor. Associationsbanor är förbindelser mellan det motoriska och sensoriska 

talcentrum i hjärnan. Dessa förbindelser påverkar i sin tur elevernas inlärningsprocess. Vidare 

menar det kognitiva perspektivet att utveckling av språket sker individuellt (Hammarberg 2014 

s.57–59). 

Lärare som bygger sin undervisning efter Piagets teori anser att eleverna utvecklas genom att 

laborera med språket på egen hand utan att samspela med sin omgivning (Hammarberg 2004, 

s. 57–59). Idag finns ingen känd forskning som tyder på att språkinlärning sker individuellt där 

kontakten med omgivningen sker via observation och imitation. Enligt Gibbons (2013) imiterar 

andraspråkselever sin omgivning precis som förstaspråkselever. Imitation kan bidra till lärande 

av nya ord men för att andraspråkselever ska fortsätta utöva det svenskaspråket krävs att de är 

aktiva och deltar i samtal. 

Enligt andraspråksforskaren Jim Cummins (2000) måste elevens kognitiva engagemang 

maximeras för att det ska ske ett sampel mellan lärare och elev som har ett annat modersmål än 

de nationella språken i landet. Vidare skriver Cummins (2000) att undervisningen måste bygga 

på elevernas tidigare kunskaper för att inlärningsprocessen ska effektiveras. Med detta menar 

Cummins (2000) att innehållet av diskussioner kring ord och begrepp i klassrummet ska 

kopplas till elevernas tidigare kunskaper samtidigt som orden förklaras tydligt i ett sammanhang 

som förstås av alla. För att motivationen hos eleverna ska växa ska lärarna även ge möjlighet 

att läsa texter som de kan relatera till. Eleverna ska därmed få känna att det de arbetar med är 

meningsfullt och viktigt för deras lärandeutveckling. Cummins (2000) menar att 

andraspråkselever precis som enspråkiga elever ska bekräftas som individer. Detta kan göras 

genom att exempelvis låta de att publicera sina bilder och texter i klassrummet.  Språket blir 

meningsfullt när elever får använda sitt andraspråk för att kommunicera med andra människor.  

Andraspråket utvecklas ju mer eleverna använder det andraspråket i både tal, skrift och läsning. 

Att inkludera drama, rollspel eller musik kan också agera språk- och identitetsutvecklande hos 

andraspråkselever (Cummins, 2000).  

4.4. Teorikritik  

Fördelen med begreppen interaktion och stöttning från den sociokulturella teorin är att dessa 

begrepp används av lärarna som har deltagit i studien som två centrala begrepp för undervisning 

av både andraspråkselever och förstaspråkselevers lärande. Det är genom interaktion med sin 
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omgivning barn utvecklar sitt språk, ordkunskap, identitet och tankesätt (Vygotskij, 1934). Med 

stöttning som har en betydelsefull roll inom den proximala utvecklingszonen stöttas barn i sitt 

lärande. Stöttning bygger upp elevernas självförtroende och motiverar dem att utföra ett arbete 

på egen hand. Nackdelen med den sociokulturella teorin är att den är allmän och inte direkt 

behandlar andraspråkselevers utveckling av ordförståelse, utan den tar upp den allmänna synen 

för språkinlärning hos barn. Det kognitiva perspektivet har fått kritik efter deras grundläggande 

teori om att se människan som en maskin och inte ta hänsyn till människors tanke och vilja 

(Aroseus, 2013). Den inre motivationen ska stöttas av både lärare och klasskompisarna och inte 

förstöras med belöningar som tappar elevers intresse och självförtroende i deras fortsatta 

lärande. Fokusen i denna uppsats ligger inte på elevernas tanke och vilja som det kognitiva 

perspektivet förespråkar, utan på lärarnas arbete med inlärning av nya ord i klassrummet, 

lärarnas interaktion med eleverna och inte elevernas individuella inlärning.  

4.5. Diskussion 

Stöttning och interaktion kommer vara de två centrala delar i mina observationer, där jag 

observerar om svensklärarna planerar ett arbetssätt som ger utrymme i undervisningen för 

interaktion med andra samt på vilket sätt svensklärarna väljer att stötta sina andraspråkselever 

i klassrummet vid arbete med skönlitterära texter. Det kognitiva perspektivet som anser att 

andraspråkselever tar till sig kunskap genom ett individuellt arbete, ska användas i denna studie 

som en motsägande teori till den sociokulturella teorin och kommer hjälpa mig att undersöka 

om svensklärare anser en svenskundervisning med interaktion eller ett individuellt arbete gynna 

andraspråkselevers utveckling av ordförståelse. För att även redovisa om andraspråkselever tar 

till sig innebörden eller betydelsen av ett eller flera ord bäst genom undervisning, arbete i 

ordböcker eller i kontext undersöks svensklärarnas svensklektioner. Detta undersöks med 

underlag av Enströms (2016) ordinlärningsstrategier, som kommer hjälpa mig genom 

observationer och intervjuer redogöra för vilken typ av undervisningsmetoder och arbetssätt 

som deltagande lärarna väljer att arbeta för att främja andraspråkselevers ordinlärning och 

ordförståelse.  

5. Tidigare forskning 
Under detta kapitel presenteras både nationella och internationella tidigare undersökningar som 

funnits relevanta för studien. Denna del är indelad i två områden som dels presenterar forskning 

om undervisning av andraspråkselever, dels andraspråkselevers utveckling av ordinlärning. 

Avslutningsvis presenteras tidigare undersökningar om skönlitteraturens centrala roll för 

andraspråkselevers ordförståelse och diskussion av val av tidigare undersökning. 

https://plus.google.com/114536071437741881047?rel=author
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5.1. Undervisning av andraspråkselever 

En undersökning har gjorts av Winlund, Lynfelt & Wengelin (2017), ”Nyanlända elevers 

litteracitetspraktiker i skolan”. För att undersöka elevernas litteracitetspraktiker i skolan 

använder Winlund, Lynfelt & Wenegelin (2017), Freebody & Lukes (1990) ” Four literacy 

Resources Model”. Denna resursmodell används som verktyg till att analysera materialet med 

syfte att lyfta fram flera aspekter av litteracitet. Dessa tre forskare har genom observationer i 

klassrummet undersökt två nyanlända elevers litteacitetsutveckling i skolan. Observationerna 

pågick en dag i veckan under tio sammanhängande veckor mellan oktober och december.  

Studiens resultat visar att en undervisning som hade utgått från elevernas erfarenheter och 

förförståelse skulle bli bättre för andraspråkselevers ämnesutveckling. Enligt forskarna skulle 

undervisningen gynnat andraspråkseleverna om eleverna fick läsa texter som de kunde relatera 

till, dvs om de hade fått möjlighet att använda sina förkunskaper för att tolka innehållet. I 

studien lyfts även vikten av att använda bilder upp för att förtydliga innehållet av 

undervisningen. Vidare lyfts betydelsen av att läraren bör uppmärksamma andraspråkselevers 

språkliga utmaning, speciellt när obekanta ord och begrepp dyker upp vid textläsning.  Slutligen 

poängterar forskarna Winlund, Lynfelt & Wengelin (2017), att man måste ta tillvara på 

elevernas vilja att samspela med andra i klassrummet, då som det är i den sociokulturell teorin 

främjar samspelet med andra individer ens språk och kunskapsutveckling. Utifrån Winlund, 

Lynfelt & Wengelins (2017) undersökning har jag valt att observera hur svensklärarna 

undervisar andraspråkselever och ifall de som dessa forskare använder bilder i sin undervisning 

för att förytliga innebörden av ett eller flera ord.  

De irländska forskarna Wallen & Kelly- Holmes (2017) har studerat sex lärare som undervisar 

andraspråkselever inom ämnet engelska. Syftet med studien är att väcka intresse hos lärarna 

kring andraspråksutveckling. Utifrån forskarnas frågor, genomförande av uppdrag i 

klassrummet och tidigare forskning fick dessa sex lärare diskutera lärande och 

undervisningsaspekter vid andraspråksinlärning. Studien visar att grammatik lärs bäst i det 

sammanhanget som är viktigt för andraspråkseleverna och när eleverna samspelar med 

varandra, eftersom eleverna på så sätt ser mening med att lära och behärska språket snabbare. 

Enligt lärarna är det även viktigt att samtala om saker och ting i hela meningar, då detta ökar 

elevernas ordförråd och skapar förståelse av meningsuppbyggnaden som andraspråkselever 

anses ha svårt med. Med inspiration av Wallen & Kelly- Holmes (2017) studie, har jag valt att 

komplettera mina observationer med intervjuer. Denna undersökning är relevant för min studie, 

då jag vill undersöka om svensklärarna planerar och genomför en undervisning som ger plats 

för interaktion, vilket anses av dessa forskare utveckla andraspråkselevers grammatik bäst. 
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En internationell studie har även genomförts av Jiang & Luk (2016), ”Multimodal composing 

as a learning activity in English classroom”. Inom denna studie undersöktes ett klassrum i Kina 

där eleverna lärde engelska som andraspråk. Undervisningen skedde genom multimodal teknik. 

Med multimodal teknik menas att lärarna kombinerar undervisningen med olika medier som 

tex bild, ljud, text och animation för att skapa förståelse för de obekanta orden. Studien visade 

att eleverna blev mer motiverade samtidigt som de kände sig mer utmanade och nyfikna till 

användning av multimodalitet i undervisningen. Genom denna teknik kände eleverna att de 

hade mer kontroll över sina egna lärande och det var lättare att samspela med andra i 

klassrummet. I samband med Jiang & Luks (2016) undersökning har även forskarna Guichon 

& Mclornans (2008) studie visat att bilder kan användas som stöd i undervisningen för att öka 

förståelsen av andraspråket. Denna internationella undersökning är relevant för min studie, 

eftersom jag vill undersöka om svensklärarna använder bilder, ljud, texter eller animation i sin 

svenskundervisning som undervisningsmetod för att öka förståelsen av det obekanta ordet som 

andraspråkselever möter vid läsning av skönlitterära texter. 

5.2. Ordförståelse hos andraspråkselever 

Att ha ett brett ordförråd är centralt för hur väl man kan tillgodogöra sig och ta till meningen i 

en text (Read, 2000). Enligt Gibbons (2013, s.37) spelar storleken på den enskilda elevens 

ordförråd stor roll för den som studerar på sitt andraspråk. För att kunna ta till kunskap från 

skolans läromedelstexter krävs en hög förståelse av orden i texten och en internationell 

forskning som har gjorts av Nation (2001) har visat att åtminstone 95% av orden i texten bör 

vara kända för andraspråkselever för att de ska kunna ta till sig innehållet. En annan studie som 

har gjorts av Carver (1994) visar att mötet med mer än 2% obekanta ord i en text hindrar 

förståelsen av innehållet för andraspråksläsarna. Både Nations (2001) och Carvers (1994) 

undersökning kommer hjälpa mig att se under observationer och intervjuer om sammanhanget 

där det obekanta ordet dyker upp avgör förståelsen av ordets innebörd hos andraspråkselever 

samt om flera obekanta ord i en text hindrar andraspråkselever att förstå hela texten. 

Enligt Fredriksson & Taube (2001) och Kulbrandsstads (2003) skandinaviska 

läsundersökningar visar andraspråkselever betydligt sämre läspresentationer än 

förstaspråkselever. Mycket anses i studien bero på ett mindre utvecklat ordförråd hos 

andraspråkselever. Enligt forskarna beror denna skillnad även på andraspråkselevers 

begränsade receptiva ordförråd, eftersom dessa elever jämfört med förstaspråkselever har 

kommit i kontakt med undervisningsspråket i mer skriftspråkliga register i lägre utsträckning. 

Läsning har en betydelsefull roll för andraspråkselevers utveckling av ordförråd, eftersom det 
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skrivna språket har en högre lexikal konsistens än talat språk i vardagliga sammanhang. Med 

lexikal konsistens menas att det skrivna språket har en egenskap, där ordens innebörd har ett 

större betydelse för individer, än det talade språket som används i vardagliga sammanhang. 

Detta för att vi individer inte använder avancerade eller ämnesspecifika ord när vi pratar, 

eftersom vi kan göra oss förstådda med ett ”enklare” språk, medan det skrivna språket är mer 

kopplad till vårt produktiva ordförråd och är anpassad efter mottagaren.  Denna undersökning 

är relevant för denna studie, då jag vill undersöka texters, i detta fall skönlitterära texters 

betydelse för andraspråkselevers utveckling av ordförståelse och ordinlärning.  

Den danska forskaren Jürgen Gimbel (1997) har undersökt ordförrådet hos flerspråkiga elever 

i årskurs 5 med enspråkiga danska elever och elever som hade turkiska som sitt modersmål. 

Studien innehöll 50 ord som inte var rena fackord men kunde förknippas med ord som 

sannolikhet förekommer i deras lärobokstexter i olika ämnen. Ansvar, appetit, energi och flod 

var några ord som eleverna testades i. Forskningen visade att det kan finnas stora skillnader när 

det gäller olika elevgruppers ordförråds storlek eller bredd. Studien visade även att de 

tvåspråkiga eleverna behärskade i genomsnitt 15 ord medan enspråkiga elever behärskade i 

genomsnitt 42 ord. Enligt Gimbel (1997) kunde enspråkiga elever uppge mer relativt 

närliggande ord när de skulle gissa betydelsen av den okända orden medan flerspråkiga elever 

försökte gissa fram genom fonetiska ledtrådar, exempelvis ord som ljudmässigt liknade det 

obekanta orden.  Gimbels (1997) undersökning kommer hjälpa mig i denna studie att undersöka 

vilka kopplingar andraspråkselever gör till det obekanta ordet och hur de försöker skapa 

förståelse för att lära sig dessa obekanta ord.  

5.3. Skönlitteraturens betydelse för andraspråkslevers ordinlärning 

Arbete med skönlitteratur ger andraspråkselever engagemang och lust att läsa (Gibbons, 2013, 

s. 42). Genom skönlitterära texter får andraspråkselever möjlighet att ta del av diskussioner som 

liv, kärlek, ondska och död. Den meningsfulla innehållet i skönlitterära texter utmanar tanken 

som småningom leder till språk- och ordutveckling hos eleverna.  Diskussioner och samtal kring 

skönlitteratur i helklass hjälper även andraspråkselever att fördjupa sina kunskaper och 

förståelse av ord samtidigt som den vidgar elevernas ordförråd (Gibbons, 2013, s. 43). När det 

gäller skönlitteraturens positiva effekt för andraspråkselevers ordinlärning har forskaren Viberg 

(2004) genomfört en studie. Studien handlade om att låta ett antal elever läsa romanen ” A 

Clockwork Orange” av Anthony Burgess som innehåller 241 nadsatord. Nadsatord är ett 

slangspråk på ryska, som ingen utav eleverna som medverkade i underökningen hade kommit 

i kontakt med tidigare.  Det obekanta orden som dök upp i romanen hade ingen förklaring sidan 
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om och återkom minst 15 gånger i texten. Några dagar efter att eleverna hade läst ut romanen 

fick de skriva ett flervalstest på några av nadsatorden.  Testet resulterade med att mellan de 

medverkande eleverna klarade 50% till 96% av nadsatorden som dök upp i romanen. Detta 

anses av forskaren bero på att eleverna kunde med hjälp av den omgivande texten och genom 

olika inlärningsstrategier kunnat gissa sig fram till ordens betydelse.  Slutsatsen som Viberg 

(2004) drar utifrån sin studie är att romanläsning hjälper läsaren att skapa sig en uppfattning 

om ett ords ungefärliga betydelse, men förstår ordets exakta betydelse när hen stöter på orden i 

nya sammanhang. I samband med detta skriver Enström & Holmegaard (1996, s. 275) att 

andraspråkselever bör öva upp strategier för att kunna gissa sig till ordets betydelse och skapa 

en förståelse kring detta. En viktig omständighet är att se till andraspråkselever få kunskap om 

svenskans ordbildningsregler, eftersom denna kunskap kommer till användning vid förståelse 

och inlärning av nya begrepp i skönlitterära texter. Vidare skriver Enström & Holmegaard 

(1996), s.276) att texterna bör ligga på elevernas språkliga nivå och syfta till att utveckla deras 

ordförråd.  Eftersom jag undersöker skönlitterära texters påverkan på andraspråkselevers 

utveckling av ordförståelse och ordinlärning kommer Vibergs (2004) undersökning ligga i 

grund i denna studie.  Detta för att även undersöka om vilka tidigt nämnda 

ordinlärningsstrategier används av svensklärarna med syfte att utveckla andraspråkselevernas 

ordförståelse.  

5.4. Diskussion  

Undersökningar som har presenterats ovan visar tidigare forskning om undervisning av 

andraspråkselever, där bild, ljud, texter och animationer används som undervisningsmetoder 

och interaktionen mellan elever och lärare används som arbetssätt av svensklärarna. Vidare har 

olika studier om text och skönlitteraturens betydande roll presenterats för andraspråkselevers 

utveckling av ordförståelse och ordinlärning. Dessa tidigare undersökningar har valts med 

anledning av att få svar på de frågeställningar som undersökningen bygger på. Likt de 

presenterade undersökningarna kommer även denna studie undersöka 

andraspråksundervisning, svensklärarnas arbete med skönlitterära texter, skönlitterära texters 

betydelse för utveckling av ordförståelse hos andraspråkselever samt om lärarna använder 

bilder, texter, ljud eller något liknande metod i sin svenskundervisning för att främja 

ordinlärningen hos dessa elever. Denna undersökning blir därför en följd av det didaktiska 

forskningsfältet som varit aktuellt. Dock ligger på hur svensklärarna arbetar och resonerar kring 

andraspråkselevers utveckling av ordförståelse i årskurs 5, på två olika svenskskolor i 

Stockholm.  
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6. Metod & Material 
I detta avsnitt redogörs för vilka metodologiska överväganden som ligger till grund för att kunna 

besvara och uppnå syftet med studien.  

6.1. Val av metod 

Materialet till studien samlades in genom triangulering, vilket innebär att mer än en 

insamlingsmetod har använts. För att kunna besvara forskningsfrågorna som studien har ställts 

för har kvalitativa observationer och semistrukturerade intervjuer använts som metod. Genom 

intervju och observation skapas ett övergripande mål att få kännedom om fenomenet som berör 

personer eller situationer och dessa personers sociala faktum (Dalen, 2015, s. 15).  För att nå 

syftet och få svar på studiens forskningsfrågor har jag valt att använda mig av den kvalitativa 

metoden, eftersom jag vill ta reda på hur lärarna bedriver en svenskundervisning för att utveckla 

andraspråkslevers ordförståelse när de arbetar med skönlitteratur.  

Studien utgår från en fenomenologisk ansats, då jag utifrån observationer försöker beskriva 

svensklärarnas undervisningsprocess utgående från vilka metoder och arbetssätt som 

förekommer i undervisningsfältet. Med fenomenologiskt ansats menar jag att jag utgår från vad 

jag själv ser i observationerna, dvs utifrån det som visar sig för mig. Intervjuerna fungerar i 

detta fall som ett komplement till de observerade svensklektionerna. Detta med syfte att kunna 

få svar på frågeställningarna som studien har ställts för.  

6.2. Urval & Avgränsning 

För att precisera mig och smala av arbetet har jag valt att rikta in mig mot årskurs 5 på två olika 

grundskolor i Västerort. Förfrågan om genomförande observationer och intervjuer skedde 

genom personlig kontakt med lärarna. Lärare som blev intervjuade har inte valts ut enligt deras 

utbildning eller yrkeserfarenhet, utan valet av informanter gjordes utifrån de ämnet jag har valt 

att skriva om, dvs svensklärare som undervisar i årskurs 5. De observerade lektionerna är 

medvetet utvalda, dvs en lektion med arbete av ord och skönlitteratur. Detta eftersom jag vill 

undersöka hur svensklärarna arbetar med skönlitteratur i en mångkulturell klass samt på vilket 

sätt lärarna utvecklar andraspråkselevers ordförståelse av det obekanta ordet. Under dessa fyra 

observationstillfällen har jag valt att observera fyra olika lärare i fyra olika klasser i årskurs 5, 

med anledning av att få ett bredare perspektiv för mina syftesfrågor i studien. Dessa fyra lärare 

var även fyra av de sex lärare som blev intervjuade. 
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Beskrivning av informanter 

Informanter med fiktiva namn Kön Yrkeserfarenhet  Årskurs 

Bertil Man Har arbetat i 9 år Legitimerad 4–6 lärare 

Gustav Man Har arbetat i 18 år Legitimerad 1–6 lärare 

Karin Kvinna Har arbetat i 15 år Legitimerad 1–6 lärare 

Stina Kvinna Har arbetat i 7 år Legitimerad 4–6 lärare 

Leila Kvinna Har arbetat i 10 år Legitimerad 4–6 lärare 

Ahmed Man Har arbetat i 8 år Legitimerad 4–6 lärare 

 

6.3. Observation 

Jag genomförde totalt fyra observationer. Observationerna genomfördes i fyra olika årskurs 5 

på två olika skolor i Stockholmsområde. De två första observationerna har genomförts i min 

VFU-skola medan de andra två observationerna har genomförts i den skola som jag arbetar som 

vikariat. 

• Observation 1 genomfördes under ett moment i en svenlektion. Undervisningen 

behandlade ett arbete med skönlitteratur och ord som var totalt 60 minuter lång 

• Observation 2 genomfördes under ett moment i svensklektion. Undervisningen 

behandlade ett arbete med skönlitteratur och ord som var totalt 60 minuter lång. 

• Observation 3 och 4 genomfördes under ett moment i svenskundervisning för två klasser 

i årskurs 5. Både lektionerna var 45 minuter långa och behandlade ett arbete med 

skönlitteratur kopplat till ord. Eleverna fick under dessa pass även skriva en 

sammanfattning av det lästa kapitlet.  

Observation 1 och 2 var två separata svensklektioner i helklass medan observation 3 och 4 ägde 

rum vid arbete i halvklass. Halvklassystem innefattar en klass uppdelat i två mindre grupper.  

Under alla observationstillfällen har ett observationsschema använts. Dessa fem punkter har 

varit centrala för alla observationer med anledning av att de är mest relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar: 

- Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt använder läraren?  

- Är det en explicit eller implicit undervisning? 

- På vilket sätt bemöter läraren andraspråkselevers kontakt med de obekanta orden? 
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- Hur förklarar läraren det obekanta ordet? Vilken hjälpmetod använder läraren för att 

förklara ett ord? 

- Om lärarna planerar och genomför en undervisning som ger plats för interaktion och 

stöttning? 

Utöver dessa fem punkter har jag fokuserat på ord som andraspråkselever hade svårt med att 

förstå vid läsning av skönlitteratur samt lärarnas sätt att förklara dessa obekanta ord. Mycket 

vikt låg även på hur andraspråkselever försökte gissa sig fram betydelsen av ordet, vilka 

kopplingar hen gjorde och lärarnas sätt att skapa förståelse.  

6.4. Intervju 

I denna studie har jag valt att använda mig utav semistrukturerade intervjuer. Med 

semistrukturerade intervju menas att man har som mål i samtalet att inrikta sig i förutbestämda 

ämnen som valts för denna studie. Genom att samtala med informanterna och fråga frågor om 

hur de gör får man betydelsefulla och kreativa idéer för sitt fortsatta arbete (Ahrne & Svensson 

2015, s. 34). Under denna undersökning har tre lärare från min VFU-skola och tre andra lärare 

från mitt vikariatjobb valts till att intervjua. Detta med syfte att öka kvalitén med uppsatsen och 

få ett bredare perspektiv på de frågeställningar som studien har ställts för. 

Jag använde mig av färdigformulerade frågor samtidigt som jag lät informanterna svara på 

frågorna genom att tala vidare i bemärkelse om studiens syfte. Frågor som ställs för 

informanterna ska bidra till att berika de forskningsfrågor som studien strävar mot att 

undersöka. Intervjufrågorna innehåller frågor om hur svensklärarna ser på sin mångkulturella 

klass, som fördel eller nackdel, vilka undervisningsmetoder och arbetssätt de väljer att 

genomföra för att utveckla andraspråkselevers ordförståelse, vad ordinlärning innebär, samt hur 

skönlitteratur appliceras i svenskundervisning och dennas funktion till utveckling av 

andraspråkselevers ordförståelse.  

För att inte förlora relevant data som jag kanske inte hade hunnit skriva ner, använde jag mig 

av bandspelare när jag genomförde mina intervjuer. Detta har även gjorts med syfte att kunna 

lättare analysera den data som jag har fått genom intervjuerna. Genom att spela in kan jag på 

ett enkelt sätt gå tillbaka och lyssna med större sannolikhet inte missa något av betydelsen 

(Dalen 2015, s. 27). Inspelad intervju underlättar även transkriberingen om den information 

informanterna förmedlar. Detta ger så småningom en mer verklig bild om informanternas 

uppfattning om ämnet. Under intervjuerna använde jag även ett block och penna samtidigt som 

informanterna talade. Detta har gjorts med anledning av att anteckna stödord och ord som skulle 
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kunna belysa studien ytterligare. Intervjun pågick under 15–25 minuter med sex olika 

svensklärare.  

6.5. Etiska aspekter  

De etiska ställningstagande som gäller för denna studie har formulerats utifrån 

Vetenskapsrådets (2002) forsknings principer. Undersökningen ställer krav på samtycke, 

information, konfidentialitet och nyttjandekravet.  

Eftersom undersökningen avser lärarna och deras praktik har deltagande lärarnas namn ersatts 

med fiktiva namn med syfte att anonymisera dem. Samtycke från lärarna söktes med personlig 

kontakt samtidigt som jag gick igenom vad forskningsprincipen gällde för informanterna 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 72). Transkribering av både intervjuer och observationerna har 

mejlats till lärarna med anledning av att få bekräftelse på det de har sagt och mina tolkningar 

för att undvika missuppfattningar och även med syfte att ge möjlighet till att lägga till och ta 

bort det som kändes felaktigt.  Informanterna meddelades även om rätten till att dra sig ur 

undersökningen när de vill.  Avslutningsvis har inte samtycke begärts av föräldrarna då 

observationerna inte kretsar eleverna. 

6.6. Genomförande av analys  

Det empiriska materialet analyseras utifrån Ahrne & Svenssons (2015, s. 220) tre 

grundläggande arbetssätt; sortera, reducera och argumentera. Allt som inte har någon relation 

eller betydelse för forskningsstudien sorterades bort från det empiriska arbetet. Det som 

sorterades bort kunde vara allt från små skratt, dörrknack till oväntade besök. När sorteringen 

av det empiriska materialet blev klart, övergick analysen av material till selektiv kodning 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 224). Inom den selektiva kodningen systematiserade jag materialet 

utifrån olika rubriker som tex undervisningsmetoder och arbetssätt, ordinlärning och 

ordförståelse, skönlitteratur och dennas påverkan på andraspråkselevers utveckling av 

ordförståelse, ord som andraspråkselever hade svårt och lärarnas sätt att förklara och skapa 

förståelse för det obekanta ordet. För att få en övergripande bild på det insamlade materialet 

gick jag igenom de utvalde meningar från informanterna och satte betydelse på varje stycke, 

dvs initial kodning.  Huvuddragen av resultaten skapades genom att läsa flera gånger och 

kontinuerligt jämföra ifall det finns något jag missat.  Den teoretiska mättnaden inom kodningen 

uppnåddes när jag i slutändan inte upptäckte nya begrepp. Vid detta tillfälle var det dags att 

övergå till den selektiva kodning som innebär att på ett öppet och inkluderande vis börja 

analysera empirin i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet av studien är 

kopplad till forskarens egna tolkningar och kan inte generaliseras.  
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Eftersom det är omöjligt att presentera allt i det empiriska materialet, har jag valt att reducera 

det empiriska materialet. Med detta menas att jag har gjort ett urval om vad som ska och inte 

ska visas av det insamlade materialet (Ahrne & Svensson 2015, s. 228). Vidare har studien 

beskärds med anledning av att kunna främst uppmärksamma det som är relaterad till 

forskningssyfte, teori och tidigare forskning som har presenterats innan. Avslutningsvis har 

uppsatsen satts in i relation till studiens syfte och forskningsfrågor för att med hjälp av 

materialet bidra en självständig argumentation (Ahrne & Svensson 2015, s. 235). 

6.7. Metoddiskussion 
Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i 

förgrunden, tex tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. 

Detta kan vara problematiskt eftersom beroende på vem man är som genomför undersökningen, 

skiljer även resultatet från forskarens egna känslor, uppfattningar och tolkningar av materialet. 

Anledningen till att jag använde mig utav en kvalitativ metod är för att jag ville få ett 

totalperspektiv eller en fullständig förståelse för pedagogernas arbete till användning av 

skönlitteratur i deras svenskundervisning, och dess påverkan på andraspråkselevers utveckling 

av ordförståelse och ordinlärning. Fördelen med kvalitativa metoder är att det har sin styrka i 

att visa på totalsituation (Holme & Solvang 2006, s. 79). En sådan helhetsbild möjliggör en 

ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Dessa undersökningsmetoder ger även 

en bättre uppfattning av den enskildes livssituation (Holme & Solvang 2006, s. 80).  En 

ytterligare styrka med kvalitativa metoder är att den ger en ständig bättre och mer 

grundläggande förståelse av de frågeställningar jag arbetar med. Genom intervjuerna fick jag 

hela tiden nya insikter och en bredare uppfattning av hur den enskilda pedagogen arbetade med 

andraspråkselevers utveckling av ordförståelse i förhållande med läsning av skönlitteratur, 

samtidigt som jag även genom observationer kunde se hur pedagogerna praktiskt arbetade i sitt 

klassrum. Men detta kan också vara en svaghet, eftersom undersökningen endast utgår från sex 

olika pedagogers egna upplevelser, åsikter, känslor och hur detta har uppfattats och tolkats av 

mig. Resultat av studien kan därför inte heller generaliseras.  

7. Resultat & Analys  
I detta kapitel presenteras undersökningsmaterialet med utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar. Först redovisas resultatet av undersökningen, därefter analyseras och 

diskuteras det insamlade materialet utifrån de teorier och tidigare forskning som har 

presenterats tidigare i studien.  
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7.1. Resultat av observationer  

För att öka kvalitén på studien har fyra observationer genomförts. Leila och Bertil var två 

svensklärare som observerades i min VFU-skola medan Gustav och Karin var de svensklärare 

som observerades i den grundskola som jag vikariera i. Leila och Bertils svensklektioner pågick 

i halvklass under 45 minuter.  Till skillnad från Leila och Bertil, deltog jag med i två helklass 

svenskundervisning hos Gustav och Karin som pågick i 60 minuter. Innehållet i alla fyra 

observerade lektioner behandlade ett arbete med skönlitteratur och har sammanställts 

gemensamt i de presenterande underrubrikerna. Resultatet av de fyra observationerna 

presenteras utifrån mina egna tolkningar, känslor och upplevelser och kan inte generaliseras.  

7.1.1. Lärarnas stöttning och arbete med skönlitteratur och det obekanta ordet  

Samtliga lärare valde starta lektionen med en kort repetition av vad som gjordes under den 

föregående lektionen. Läsning av skönlitteratur i klassen inleddes alltid med en diskussion där 

lärare och elever tillsammans återberättade de lästa kapitlen. Alla fyra lärare arbetar med 

högläsning i helklass, där eleverna i tur och ordning fick läsa högt för hela klassen. 

Högläsningstiden varierade mellan 10–15 minuter.  I samband med högläsningen fick eleverna 

även skriva ner ord i sina texthäften som de inte riktigt förstod. Hur och på vilket sätt de arbetade 

med ord som eleverna inte riktigt förstod, skiljde sig från lärare till lärare. Leila hade exempelvis 

en ordbokslåda framme hos sig, där eleverna fick skriva det svåra ordet på papper och lägga in 

i lådan. Dessa ord diskuterades vid nästa lektionspass. Jämfört med Leila valde Karin att 

tillsammans med eleverna skriva ner ord i texthäftet där de samlade obekanta ord och dess 

betydelse. 

Gustav valde att stoppa läsningen flera gånger för att samtala om vissa ord och händelser.  

Under Gustavs lektion dök enligt eleverna en svår mening upp, denna mening var följande” 

Sovjetunionen var ett kommunistiskt land”. En elev frågade om vad det innebär att ett land är 

kommunistiskt, då bad Gustav hen att skriva ner ordet i sitt texthäfte samtidigt som Gustav 

skrev upp ordet på tavlan. Gustav frågade därefter eleverna om det var någon i klassrummet 

som visste vad det innebär att ett land är kommunistiskt. En elev svarade med ” det är ett land 

utan kung och drottning”, en annan elev gissade på ” det är väl som hur Hitler hade”, en tredje 

elev sa ” ett land som inte vill ha invandrare”. Gustav valde att berätta vad ett kommunistiskt 

land är genom att säga ” ett kommunistiskt land innebär att själva landet har ett statslöst och 

klasslöst samhällssystem, dvs utan någon regering eller stat” och gav ett exempel ” I Sverige 

har vi regeringen, landstingen, kommunen och partier som folkpartiet, moderaterna, 

socialdemokraterna som vi brukar rösta till vart fjärde år, men det hade inte Sovjetunionen, 
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utan de hade enpartisystem, som innebär att det finns bara ett parti att rösta på”. Därefter 

frågade en elev om Gustav skulle kunna skriva ner det han har precis har berättat på tavlan, så 

att de fick möjlighet att skriva ner innebörden av ordet i deras texthäfte. Under tiden eleverna 

skrev ner det Gustav skrev på tavlan, valde han att på världskartan visa vilka länder nära till 

Sverige som har tillhört Sovjetunionen. Exempel på dessa länder är Lettland, Litauen och 

Estland. Till skillnad från Gustav genomförde Bertil en explicit undervisning. Bertil skrev upp 

sex ord på tavlan som han innan lektionen hade förberett att eleverna skulle arbeta med under 

lektionspasset. Dessa ord bestod av: tjurfäktare, prickskytt, protestera, pladask, utbrister och 

impuls. Orden var plockade från det lästa kapitlet där eleverna i smågrupper fick slå upp det 

obekanta ordet i ordboken. 

Lärarna valde att stötta sina elever genom att visa hur eleverna ska gå tillväga för att förstå 

innebörden av de obekanta orden. Detta gjordes genom att eleverna först gissade fram den 

möjliga innebörden av de främmande orden, därefter uppmuntrades eleverna till att använda 

ordböcker. Alla fyra lärare förklarade även muntligt innebörden av de obekanta orden. 

Avslutningsvis fick eleverna sätta de obekanta orden i nya sammanhang. 

7.1.2. Elevernas erfarenheter, kroppsspråk och bilders betydelsefulla roll  

Vid förklaring av ord valde samtliga lärare att göra kopplingar till andraspråkselevers 

erfarenheter och förkunskaper samtidigt som de använde sina kroppsspråk och bilder för att 

illustrera betydelsen av det obekanta ordet. Under Gustavs lektion med skönlitteratur, räckte en 

andraspråkselev upp handen och frågade om vad ordet ”lommade” betyder. Förstaspråkselever 

utgick från sammanhanget som ordet dök upp - ”Tobbe reste sig igen och lommade tillbaka till 

sin plats”, och gissade på att det skulle kunna betyda ”gick tillbaka till sin plats” medan 

andraspråkselever utgick från att först ljuda på ordet ”lomma” och kom fram till att det skulle 

kunna betyda ”ropa” eller ”ropade när han gick tillbaka till sin plats”. Gustav avbröt 

diskussionen mellan eleverna och berättade samtidigt som han visade genom sitt kroppsspråk, 

att lomma betyder ”gå med långsamma steg”. Vidare frågade en annan elev vad ”tyllkjol” 

betyder, hen sa att hon vet vad en kjol är men inte visste vad ordet ”tyll” betyder. Gustav valde 

den här gången att googla upp en bild på tyllkjol, samtidigt som eleverna fick diskutera med 

kompisen bredvid om vad det kan betyda. Gustav fick fram en bild på tyllkjol och visade den 

på smartboardtavlan. Denna elev sa då, ”aha, men det visste jag”. Gustav berättade att ” ibland 

kan vi ha svårt att känna till själva orden, men att vi egentligen vet vad det är. Tyllkjol är ett 

sådant ord”. Därefter skrev Gustav ordet ”tyllkjol” på tavlan och frågade eleverna, ”Hur kan 

vi förklara ordet tyllkjol?”. Då räckte en elev upp handen och sa ” den där puffiga kjolen som 
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tjejerna har på sig när de gör balett?”, Gustav bekräftade elevens resonemang genom att säga 

”Absolut kan vi skriva det”, och skrev även till ordet balettkjol inom parantes.  

Under diskussionen av ordet genera och flimra använde Leila sitt kroppsspråk och relaterade 

till elevernas förkunskaper. Först fick eleverna diskutera i grupp och slå upp orden, sedan fick 

Leila diskutera dessa ord högt med eleverna i klassen. Leila berättade och visade genom sitt 

kroppsspråk att ordet genera betyder att skämmas samtidigt som hon verbaliserade själva 

innebörden av ordet. ”Ordet flimra betyder vibrera” och gav ett exempel som ”när mobilen 

ringer och det rör sig, brukar man säga att det vibrerar, detta gäller även för människor” och 

hon började skaka på sig för att hjälpa andraspråkselever att få en klarare bild. Vid en diskussion 

av ordet tjurfäktare, fick Bertil googla upp olika bilder, som han visade på smartboard och 

berättade att ”en tjurfäktare är den person som uppträder vid tjurfäktning. En tjurfäktning är 

en organisation som oftast sker i Spanien, där man sårar och dödar djur inför publik”. Vidare 

frågade en elev om vad ordet pladask betyder, och då frågade Bertil vad det stod i ordboken. 

Andraspråkseleven svarade med ”det står huvudstupa, handlöst”. Bertil förklarade ordet med 

andra ord samtidigt som han använde kroppsspråket för att förtydliga ordets betydelse. Han 

berättade att pladask är ”när man ramlar utan kontroll”, och illustrerade med att ramla på skoj 

på golvet. Ordet ”protestera” var ett annat ord som diskuterades under Bertils lektion. Bertil 

förklarade ordet genom att koppla till elevernas erfarenheter och vardag samtidigt som han 

verbaliserade och skrev upp på tavlan. Bertil berättade att protestera betyder ”när man säger 

emot eller talar om sitt missnöjande, exempelvis när ni (eleverna) sitter och väntar på era 

kompisar som inte gör det de ska göra i tid” och dubbelkollade om de har förstått genom att 

fråga ”hänger ni med?”. 

Under Karins observerade lektion såg man även andraspråkselevers egna kopplingar till deras 

erfarenheter.  Vid Karins fråga om vad ordet muttra betyder, räckte alla barn upp handen. En 

andraspråkselev svarade med ” det är när man suckar, alltså pratar som man klagar” och då 

sa Karin ”bra gissat, hur kom du fram till det?”, denna elev svarade med ” jo men det är enkelt 

att förstå när man läser, plus har jag hört ordet innan också”. Karin sa att det var bra att hen 

kopplade till sina tidigare erfarenheter och fortsatte med ett annat ord. 

7.1.3. Andraspråkselevernas förhållande till det obekanta ordet  

Andraspråkselevernas förhållande till det obekanta ordet är samstämd i alla fyra klasser som 

blev observerade. För att ta reda på betydelsen och innebörden av ordet utgår samtliga elever 

utifrån att ljuda och rimma på det obekanta ordet medan vissa elever relaterade ordet till sina 

förkunskaper. Under ett tillfälle diskuterade exempelvis Leila begreppet ”amatör”, en 
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förstaspråkselev räckte upp handen och resonerade med ” det är när man inte riktigt bra på 

något, tex jag är inte så bra på fotboll men spelar för att det är roligt”, medan en 

andraspråkselev försökte utgå från själva ordet ”amatör” och resonerade med ”det är den som 

spelar i en film”. Leila svarade med ”du menar en aktör?” Efter denna korta diskussionen 

förklarade Leila ordet med att säga ”amatör betyder när man är icke-professionell, dvs 

nybörjare”, och fortsatte med att säga ” det stämmer med det du sa, det kan betyda att man inte 

är så bra på fotboll, men spelar för nöjesskull”. När det kommer till andrapspårselevens 

resonemang om ”aktör”, berättade Leila om att det är ganska enkelt att blanda ihop ordet 

”amatör” och ”aktör”, eftersom det rimmar, men att det är två olika saker. ”Ordet aktör betyder, 

som du säger att vara med i en film, men amatör är något annat”.  Vidare diskuterade Karin 

ordet spröd med sina elever. En andraspråkselev räckte upp handen och sade ” det är en sorts 

bröd”, vid en följdfråga av Karin fick denna elev berätta varför hen trodde det och då sa hen ” 

spröd-bröd, det rimmar så det borde vara samma sak”. Karin svarade med ” jaha, jag förstår 

vad du tänker, du tänker på sprödbröd. Men om vi utgår från det du säger, sprödbröd, vad 

betyder att ett bröd är spröd?”. Eleverna fick några sekunder på sig att prata med kompisen 

bredvid och då kom det ut svar som ” rostat bröd” och ”bröd med russin och frön”. Karin 

avbröt elevernas diskussion och berättade att ”spröd betyder när något är lätt brytbar. Det kan 

man säga både för bröd som ni (elever) säger, men i detta sammanhang innebär det att isen är 

spröd, alltså att den har lätt för sig att gå sönder”. Då kom ett ord ut från alla elever ”jaha”.  

7.1.4. Ordbokens centrala roll för andraspråkelever 

Ordböcker har i alla fyra klasserna en central roll. Alla fyra lärare använder och uppmuntrar 

sina elever till att använda ordböcker vid arbete med ord. Vid högläsning hade exempelvis Leila 

en ordbokslåda framme hos sig, där eleverna efter avslutat kapitel fick lägga i svåra ord som de 

fick arbeta med i nästa lektionspass.  Leila hade med sig lådan från förra läsningen, där eleverna 

hade lagt in ord som de hade tyckt varit svårt. Lådan som eleverna fick lägga svåra ord i från 

idag, har sparats till nästa lektion. Under detta lektionspass tog Leila fram förra lektionens 

ordbokslåda med olika ord som har varit svåra under läsningens gång. Vidare öppnade Leila 

ordbokslådan och räknade ut hur många ord som fanns i lådan. Eftersom det är halvklass, finns 

även andra halva gruppens svåra ord med i lådan, då de har undervisning direkt efter den första 

halva klassen. Från förra lektionens läsning hade eleverna bedömt sju ord vara svåra och som 

de inte riktigt förstod. Dessa ord bestod av: syllogism, dimensionerna, strukturomvandling, 

amatör, djärv, genera och flimra. Vid diskussion av ordet ”djärv” räckte en andraspråkselev 

upp handen och sade ” det är ett djur”. Leila bad eleven läsa meningen högt, där ordet djärv 

dök upp. Meningen som eleven läste upp lydde på följande sätt: ”Efter några sekunder 
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bestämmer han sig för att vara djärv, så han plockar ut osten ur plastpåsen och letar upp glas, 

smörkniv och osthyvel”. Leila frågade hela klassen om vad det kan betyda, och då räckte en 

annan elev upp handen och sade ” det kanske betyder att vara modig?”. Leila stöttade eleven 

genom att säga ”Absolut kan det betyda det, men vad står det i ordboken som ni har fått av 

mig?” och uppmanade hen att slå upp ordet i ordboken. Eleverna vände då tillbaka till sina 

gruppmedlemmar och berättade för Leila att de inte har hunnit slå upp ordet ”djärv”. Leila 

berättade att de skulle kunna göra det tillsammans och bad en person i varje grupp slå upp ordet 

i ordboken. En elev räckte upp handen och svarade med att säga: ”det betyder att vara orädd 

och modig”.  Samtidigt som denna elev förklarade betydelsen av orden, skrev alla andra elever 

ner förklaringen i textboken som de samlar på med svåra ord och dennes förklaring. Under 

Bertils lektionspass diskuterades ordet ”prickskytt”, där en elev räckte upp handen och sade att 

hen inte förstod riktigt det som stod i ordboken. I ordboken stod det att en prickskytt var 

”träffsäker skytt”. Bertil berättade att det inte är alltid lett att förstå det som står i ordboken, 

och att det även kan komplicera ordet ännu mer. Därefter förtalde Bertil ordet genom att koppla 

det till det lästa kapitlet och i det sammanhanget ordet dök upp. Bertil sade att ”en prickskytt 

är en specialutbildad soldat med uppgift att skjuta fienderna i prick, exempelvis när en soldat 

i ett krig, siktar och skjuter en person, utan att råka skjuta någon annanstans”. Vid diskussion 

av ordet ”misslynt” hade läraren Karin från början bara tre elever som räckte upp handen av 

totalt 21 elever i klassrummet. Det blev en kort tystnad och Karin sa att de ska läsa om meningen 

i den sammanhangen orden dök upp. Nu blev det fem elever som räckte upp handen, men ingen 

utav de var andraspråkselev. Karin bad en andraspråkselev att slå upp ordet i ordboken. Eleven 

gjorde det och sade ”det betyder missnöjd”, då sa Karin, ”hur skulle du nu använda ordet i ett 

nytt sammanhang, dvs säg en mening som du använder denna ord”. Denna elev fick lite tid att 

tänka och sade sedan ” Frida pratar misslynt”. För att få bekräftelse på att alla elever nu förstod 

ordet misslynt, frågade Karin om alla hängde med och då fick Karin alla elevers händer upp. 

Detta gjorde de samtidigt som de skrev ner förklaringen i deras texthäfte, där de samlar på ord 

och dennes betydelse, med exempel på mening. 

7.1.5. Interaktion i helklass, grupp och i par 

Samtliga lärares lektioner bygger på interaktion. Vid arbete med skönlitteratur kopplat till ord, 

ordinlärning och ordförståelse lägger lärarna den stora vikten på samspel i både helklass, grupp 

och i par. Alla observerade lektioner börjar med högläsning som går vidare till diskussion av 

det obekanta ordet och sedan till en grupp eller par uppgift. Lärarna väljer att dela upp eleverna 

i mindre grupper, med 3–4 elever i varje grupp.  Under exempelvis Leilas lektionspass vid 

arbetet med skönlitteratur fick eleverna i smågrupper först diskutera de sju obekanta orden från 
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ordbokslådan och sedan slå upp orden i ordboken som de fick utdelat av Leila. Eleverna fick i 

uppgift att hitta betydelsen/innebörden av orden och sedan använda det i en ny mening för att 

visa att de har förstått. Varje grupp fick 15 minuter på sig att skriva en förklaring till orden. 

Därefter samlade Leila alla grupper och gick igenom orden tillsammans. Under detta tillfälle 

fick även eleverna möjlighet att diskutera det obekanta orden och tillsammans med Leila 

komma fram till en gemensam förklaring till de sju orden. Sedan satte de orden i ett nytt 

sammanhang och skapade en ny mening av orden. I likhet med Leilas lektion delade även Bertil 

sina elever i smågrupper. Till uppgift fick eleverna i smågrupper diskutera, slå upp orden och 

visa Bertil muntligt att hen kan använda orden i ett sammanhang. Under tiden eleverna höll på 

med uppgiften, gick Bertil runt och lyssnade på eleverna. Vid Karins lektionspass fick eleverna 

med en kompis dela tio obekanta ord mellan sig, så att varje enskild elev fick fem ord att 

diskutera och slå upp i ordbok för att kunna ta till sig betydelsen av orden. Under samma gång 

fick eleverna även använda sina Ipads till att söka dessa tio ords betydelse och ge ett konkret 

exempel genom att använda ordet i ett sammanhang. När varje enskild elev i gruppen blev klar, 

fick dem berätta/presentera dessa ord för varandra. Förstod eleven inte ordets innebörd efter 

förklaringen, fick den andra eleven försöka förklara ordet genom att sätta ordet i ett 

sammanhang eller ge exempel utifrån sina vardagar eller erfarenheter som kompisen kunde 

relatera till. 

7.2. Resultat av intervjuerna 

Informanternas svar har sammanställts gemensamt i de framläggande underrubriker som är 

skapade med syfte att underlätta läsaren att se resultaten av studien. Totalt har sex intervjuer 

genomförts. Alla deltagande lärare var legitimerade grundskolelärare för årskurs 4–6, varav 

vissa hade utbildning som gällde från årskurs 1–6. Eftersom undersökningen pågick i två olika 

grundskolor, har tre lärare intervjuats från ena skolan och tre från den andra skolan. Detta med 

anledning av att kunna få ett bredare perspektiv om hur olika lärare i olika skolor väljer att 

arbeta med andraspråkselever, ordförståelse och skönlitteratur i klassrummet. För 

Vetenskapsrådens (2002) samtyckeskrav har även informanternas namn ersatts med fiktiva 

namn, detta även på grund av att kunna skydda deras anonymitet.  

7.2.1. Ordförståelse & ordinlärning hos andraspråkselever 

Enligt samtliga informanter är utveckling av ordinlärning och ordförståelse det viktigaste 

momentet i alla ämnen. Vidare är alla informanter enade om att alla lärare på något sätt ska 

inkludera inlärning och utveckling av ämnesspecifika ord och begrepp i sitt ämnesområde. 

Detta med syfte att skolan är en plats som ska förbereda ett utrymme till att utveckla skolspråket 



34 
 

som andraspråkselever inte har lika ofta tillgång till att tillägna sig som vardagsspråket. Enligt 

Gustav är ord det viktigaste redskapet ett barn kan ha för att ta till sig kunskap i de olika ämnena. 

 

                                       ” Ord är viktig för eleverna, utan ord kan eleverna inte komma långt”(Gustav) 

 

Med detta menar Gustav att elevernas ordkunskap är en av det viktigaste moment att fokusera 

på som svensklärare för elevernas vidare språkutveckling. I samband med detta resonerar Bertil 

att ordkunskap hänger mycket ihop med kunskapen om grammatiska strukturer. Bertil menar 

att det är viktigt att göra grammatiska jämförelser mellan elevernas modersmål och svenskan 

för andraspråkselevers språkliga förståelse.  

 

                                   ”Elever lär sig ord och dennas betydelse när de själva känner att de behöver                    

                                            just det ordet för att göra sig förstådd och för att förstå den texten de läser”(Karin) 

 

Karin menar att arbeta i text är betydelsefullt för andraspråkselevers utveckling av ordinlärning 

och ordförståelse. Är texten som eleverna läser intressant och engagerande vill eleverna förstå 

den och då främjas även ordinlärningen, säger Karin. Stina talar om att hon hela tiden i sitt 

klassrum diskuterar hur ord är makt hos en människa och att det är svårt för en människa att ta 

sig vidare om man inte har ett fullgott ordförråd.  

 

                                 ”Andraspråkselever lär sig bäst ett ord när de pratar och skriver samt när jag   

                                         som lärare visar och förklarar innebörden av orden” (Stina) 

 

Med detta menar Stina att det är viktigt att ägna tid för ord och begrepp som eleverna inte riktigt 

förstår vid läsning av en text. Förstår eleverna inte texten är det ingen idé att läsa den heller. 

Genom att visa och förklara hur ett ord kan användas i ett sammanhang och låta eleverna 

använda den, ger man andraspråkselever möjlighet att skapa förståelse för orden. Leila 

beskriver ordförståelse och ordinlärning som två huvuddelar i undervisning av svenska ämnet. 

Dessa två delar är kopplade till svenskämnet och går inte arbeta separat, menar Leila. 

Undervisningen ska behandla både ämneskunskap och ordinlärning. Enligt Leila tar 

andraspråkselever till sig ämneskunskap när de förstår innebörden av ett ord och praktiskt kan 
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använda den i olika sammanhang. Ahmed resonerar på samma sätt och lägger till att elevernas 

inställning och stämningen i klassrummet har en avgörande roll för andraspråkselevers 

utveckling av ordförståelse. Han menar att det blir en stor skillnad om elevgruppen är verbal 

och tycker om att samtala med varandra eller om de hellre skriver egna texter individuellt. 

 

                              ” Att skapa förståelse av ett ord och lära sig ett ord variera från elev till elev.  

                                 Alla elever är olika och lär sig ett eller flera ord på olika sätt. Vissa elever lär  

                                 sig bäst i samtal och diskussion med sina kompisar medan vissa lär sig när de 

                                 själva skriver en text” (Ahmed) 

 

Bertil berättar att andraspråkselevers ordinlärning påverkas av hur väl utvecklat ordförråd, 

eleverna har i sitt modersmål. Med detta menar Bertil att elevernas väl utvecklade ordförråd i 

sitt modersmål underlättar inlärningen och förståelsen av orden i svenskan. Vidare berättar 

Stina att det är viktigt att fokusera på bredden av orden än djupet eftersom djupet av ordkunskap 

kommer utvecklas med tiden ändå. Stina menar att det är viktigare för eleverna att förstå 

betydelsen av många ord än att böja det helt korrekt.  

 

                                     ” För mig är det viktigare att eleverna kan och förstå ett ord i meningar än att        

                                       kunna böja orden grammatisk rätt. Jag fokuserar hellre på att skapa förståelse  

                                       av ordens innebörd än att böja orden i rätt följd” (Stina) 

 

 

I likhet med Stinas resonemang berättar även Gustav att andraspråkselever klarar sig längre på 

bredden, samtidigt som han betonar vikten av att satsa på djupet. Till skillnad från Gustav och 

Stinas argument om att fokuset ska ligga på ordförrådens bredd än djup, berättar Bertil att djupet 

av ordförståelsen är viktigare än bredden eftersom den djupa förståelsen av orden ger kunskap 

om mönster bakom och i orden. Med detta menar Bertil att ju djupare förståelse man har av ett 

ord desto större möjlighet har man att använda orden i andra sammanhang. 

Enligt Karin utvecklas andraspråkselevers ordförståelse bäst när de läser högt i klassrummet 

och att det är hennes jobb att strukturera, planera och skapa utrymme för att lyckas med detta. 

I likhet med Karin berättar Leila om att hon åtminstone två gånger i veckan läser högt 

tillsammans med eleverna för att bygga upp deras förståelse av ord och för att kunna skapa en 
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bredare ordförråd hos andraspråkselever. Detta med syfte att andraspråkselever ska få lika stora 

möjligheter som enspråkiga elever att klara av skolan. Till skillnad från Karin och Leila tar 

Gustav upp exempel på specifika svårigheter i ordförståelse för andraspråkselever. Enligt 

Gustav har andraspråkselever svårt med partikelverb som sätta på, slå ner och lägga ned. Detta 

eftersom dessa ord oftast är oklara och svåra att gissa fram betydelsen av. Gustav resonerar 

vidare och berättar att även metaforer, abstrakta ämnesspecifika begrepp och bildspråk kan vara 

problematiska för andraspråkselever. Leila håller med Bertils resonemang och lägger till att det 

varierar mellan elever om vilka ordgrupper som är lättare eller svårare att lära sig. Leila berättar 

att andraspråkselever i hennes klass oftast har lättare med substantiv medan svårare med 

prepositioner. Verb är oftast lättast av alla ordgrupper eftersom det går att visa eller demonstrera 

för eleverna, säger Leila. I samband med Gustavs argument, poängterar Bertil även vikten att 

ibland planera explicita grammatikpass som andraspråkselever kan koppla tillbaka till vid 

läsningen. Enligt Bertil är explicit undervisning även viktigt för ordinlärning samtidigt som 

man har ett syfte med att lära sig dessa ord.  

 

                        ” Vilka ord man träffar och hur inlärningen går till hos den individuella  

                               eleven skiljer sig. Alla barn lär sig på olika sätt. De flesta av   

                               andraspråkselever som jag har i klassen har oftast svårt med     

                              prepositioner medan verb är den lättaste ordklassen. Verb går att  

                              demonstrera, illustrera medan de andra ordklasser kräver mer en djupare förståelse”(Leila) 

 

 

Alla informanter är överens om att variation av undervisning är nödvändig för 

andraspråkselevers ordförståelseutveckling. Detta för att skapa intresse och lust för deras 

fortsatta lärande. Vidare är alla informanter enade om att koppla svenskundervisningen till 

aktuella händelser och erfarenheter i elevernas liv. Det är även viktigt att medvetandegöra 

eleverna om i vilket syfte de ska lära sig dessa ord samtidigt som man tillägnar tid för det. Ett 

problem som samtliga informanter tar upp är att gå igenom ord som eleverna inte kommer att 

använda så ofta och som de inte ser någon nytta av heller att kunna. Karin berättar att dessa ord 

förklaras i de sammanhanget den dyker upp men eftersom eleverna är så pass smarta och kan 

göra ett urval på om det är något de framöver kan använda sig utav, kan de även utesluta dessa 

ord. Eftersom dessa ord oftast dyker upp i ämnesspecifika områden och inte i deras vardag 

känns det inte heller relevant för deras liv, menar Karin. Slutligen poängterar alla informanter 
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att högläsning i helklass har en betydelsefull roll för andraspråkselevers utveckling av 

ordförståelse.  

7.2.2. Användning av skönlitteratur i svenskundervisning 

Det som är gemensamt för samtliga informanter är att de kontinuerligt använder skönlitteratur 

i sin svenskundervisning och ger andraspråkselever stort utrymme för utveckling av 

ordförståelse. Tre av informanterna beskriver att de använder ett läromedel som är helt grundat 

på utdrag ur skönlitteratur där grammatikövningar och ord är kopplade till texten.  

 

                                     ”Jag använder skönlitteratur som läromedel i min undervisning. Brukar oftast  

                                         skriva ut delar av en eller flera skönlitterära texter, där jag sedan bygger ut en  

                                        undervisning på. Oftast gör jag detta för att låta elever möta andra ord i många 

                                       olika sammanhang och sedan se till att de själva kan använda den i vardagen” (Bertil)  

 

Två andra informanter meddelar om att de använder skönlitteratur som ett slags läromedel, där 

de två gånger i veckan under 25–30 minuter läser högt och går igenom svåra ord som plockas 

ut av eleverna. Dessa ord skrivs först på tavlan och sedan ner i häftet med en förklarande 

mening. Detta med syfte att få en bredare förståelse av orden och bygga upp ett större ordförråd. 

 

                                        ” Vi läser skönlitteratur två gånger i veckan, beroende på elevernas vilja    

                                               och tålamod varierar denna undervisning från 25–30 minuter, o detta kan 

                                               jag förstå, att ständigt läsa i tjugo minuter är ibland inte alls roligt, speciellt i  

                                             denna åldern”(Karin) 

 

Karin berättar att hon tillsammans med eleverna läser högt minst 3–4 gånger i veckan under 15 

minuter. Detta gör hon efter lunch innan hon släpper iväg eleverna på rast. Minst två gånger i 

veckan läser de även högt i 15 minuter och sedan arbetar vidare med grammatik och 

ordövningar kopplade till texten, som hon planerar i förväg.  Karin resonerar vidare och berättar 

att hon ägnar en hel lektion under en gång per vecka till att samtala om ord och dennes betydelse 

med meningen av att skapa förståelse till orden och kunna öka möjligheten till 

användningsområden av orden.  

Samtliga informanter resonerar även med att de själva läser mycket skönlitteratur och då är det 

även självklart för dem att använda skönlitteratur i sin svenskundervisning. Gustav berättar att 
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användning av skönlitterära texter i undervisning underlättar ordinlärningen hos 

andraspråkselever. Med detta menar han att skönlitteratur hjälper eleverna att skapa förståelse 

av andra individers liv och livsvillkor samtidigt som dem oftast känner igen sig själva i vissa 

händelser och kan relaterade till sina livserfarenheter. Enligt Gustav skapar detta intresse hos 

andraspråkselever och ökar lusten till att förstå svåra ord som dyker upp i texten. I likhet med 

Gustavs argument berättar Bertil att läsning av skönlitteratur hjälper både barn och vuxna att 

utveckla sina egna tankar och få nya perspektiv för att förstå bättre sin omvärld. Bertil resonerar 

vidare och säger att skönlitteratur hjälper än att få förståelse för sina egna tankar samtidigt som 

man blir medveten om sina värderingar. 

 

                                 ” Läsning av skönlitteratur har stor påverkan på många olika sätt. Den  

                                          hjälper eleverna att känna igen säg själva, så att dem inte ser bara sig  

                                          själva uppleva en svår situation, utan att det finns flera i världen som  

                                          faktiskt gått igenom samma sak tidigare. Den hjälper även att utveckla  

                                          ett annat perspektiv och förståelse för andra i sin omvärld. Det är inte  

                                         bara ordförrådet som utvecklas utan barnet själv utvecklas som person också” (Bertil) 

 

 

Utifrån informanternas resonemang kan man konstatera att skönlitteratur används av lärarna 

som både läromedel och som hjälpmedel till att utveckla elevernas ordförståelse och ordförråd. 

Skönlitteratur används av många syften, dels för att utveckla ordförståelse, dels för att hjälpa 

eleverna att bygga upp sin identitet. Alla informanter meddelar även vikten av att ägna minst 

en gång per vecka för läsning av skönlitteratur och samtala om ord som dyker upp i texten. Att 

använda skönlitteratur som läromedel uppskattas av alla svensklärare. 

7.2.3. Arbetssätt och undervisningsmetod för undervisning av skönlitteratur 

Alla informanter är samstämda med mål och syfte av arbetet med skönlitteratur i sin 

svenskundervisning. Målet med skönlitteratur är enligt informanterna att både 

andraspråkselevers och enspråkiga elever ska uppleva litteraturläsandet intressant, 

engagerande, meningsfull och språk- och ordutvecklande. Vidare är informanterna enade om 

att texter som är knutna till andraspråkselevers erfarenheter, intresse och som på något sätt kan 

relateras till sig själva upplevs som lustfyllt. Denna lustfyllda känslan anses av informanterna 

stimulera eleverna till diskussioner, samtal, skrivning och vidare läsning. För att utveckla 

elevernas skrivförmåga berättar Stina att hon låter eleverna skriva om det som lästs. Stina 
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resonerar vidare och säger att hon knyter an skrivuppgifter till skönlitteraturen som de har läst 

i helklass. Detta gör hon genom att få eleverna att beskriva karaktärer eller stämningar, 

återberätta en händelse eller skriva om vad författaren vill förmedla i boken. Enligt Stina skapar 

en sådan skrivuppgift variation av arbetssätt som gynnar andraspråkselever framöver. 

 

                                     ” Jag vill inte få elever att skriva bara en recension, utan jag vill utveckla  

                                       deras tankessätt, förmåga att skriva olika texter samtidigt som de lär sig att  

                                       formulera sina meningar på olika sätt i olika syften ” (Stina) 

 

I fortsättningen berättar Bertil att han arbetar mycket i helklass och smågrupper med syfte att 

samtala om svåra ord och begrepp som dyker upp i texten, samt för att få en djupare förståelse 

av texten. Bertil berättar att han brukar ha redovisningar efter varje utläst skönlitteratur. Han 

brukar göra i ordning av ”frågekort”, som styr redovisningen i smågrupper.  Frågekorten består 

av olika delar som t.ex. bokens handling, miljö och vart den utspelas, enstaka handlingar som 

har haft stor inflytande i tidigare diskussioner osv. Varje grupp får dra ett kort och sedan 

redovisa det som står i frågekorten för resten av klassen. Enligt Bertil leder denna arbetssätt till 

att få eleverna att tänka på ett annat sätt än att bara berätta om boken, samtidigt som 

andraspråkselever får möjlighet att använda de ny inlärda orden i andra sammanhang och skapa 

en ytterligare förståelse. I samband med Bertils resonemang berättar Ahmed att han tar upp ord 

och uttryck som förekommer i texterna på samma gång som eleverna skriver sina egna ordlistor 

med nya ord. Ahmed menar att på så sätt lär eleverna sig att förstå det nya ordets innebörd och 

så småningom använda ordet i ett annat sammanhang.  

 

 

                                               ” När vi tillsammans i helklass diskuterar och samtalar om ord och     

                                                           dennas innebörd, låter jag även elever att skriva ner orden i deras  

                                                           texthäfte. Detta gör de genom att skriva egna meningar med de  

                                                          aktuella orden” (Ahmed) 

 

Enligt Leila är det viktigt att medvetandegöra andraspråkselever om det egna lärandet vid arbete 

med ordövningar. Leila resonerar vidare och berättar att hon fokusera mycket på att arbeta i 

grupp. Genom att arbeta i mindre grupper får andraspråkselever större utrymme till diskussion 
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och reflektion kring innehållet i texten, säger Leila. Med detta menar hon att eleverna på så sätt 

får möjlighet att muntligt använda nya ord och uttryck ur texterna samtidigt som de över på 

ordens uttal.  

 

                                                ”Det fungerar bäst att samtala i mindre grupper, för då finns det störst 

                                                      möjlighet att aktivt delta i samtal och ta till sig ordkunskap”(Leila) 

 

Samtliga informanter är överens om att diskussioner i klassrummet är ett viktigt moment i 

svenskundervisning, som gynnar både enspråkiga och andraspråkligaelevers språk och 

ordutveckling. Alla informanter resonerar med att de hela tiden planerar och genomför en 

undervisning som ger möjlighet att träna på att uttrycka sig muntligt och argumentera för sina 

åsikter samtidigt som de övar till att lyssna på andra. Vidare berättar Karin att hon inte enbart 

tar upp och diskuterar ord från den aktuella skönlitteraturen utan att hon även tar upp hela fraser 

och grammatiska strukturer ur den aktuella texten. Karin berättar även att hon oftast kopplar 

den lästa texten till någon skrivuppgift och tar upp grammatiken i sammanhang av elevernas 

exempel texter. Stina berättar om att hon utgår från en skönlitterär bok som hon läser högt 

tillsammans med eleverna i helklass. Efter varje avslutat kapitel får eleverna utifrån någon av 

huvudkaraktärerna i boken skriva sin version av berättelsen. Till nästa lektionspass berättar 

Stina att hon använder elevernas reflekterande texter för att jobba med stavning, ord och 

grammatik.  

 

                                  ” Jag låter eleverna skriva en reflekterande text efter läst kapitel för att 

                                       jag sedan ska kunna i efterhand se vilka svårigheter eleverna har och 

                                      då menar jag ord som eleverna inte har riktigt förstått, stavning och grammatik” (Stina) 

 

 

I likhet med Stinas resonemang, lägger Bertil till att han tar upp och diskuterar svåra och 

felstavade ord samtidigt som han visar på smartboard och låter eleverna skriva ner i deras 

texthäfte. Tillsammans med eleverna samtalar Bertil om det felstavade orden och lyfter fram 

det som är välformulerat. Vidare berättar Bertil att han oftast väljer att koppla orden till 

andraspråkselevers erfarenheter och verklighet, för att de ska lätt kunna skapa en förståelse och 

förkunskap till orden. Stina talar även om att hon arbetar med skrivtekniskt schema, som 
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innebär att visa eleverna utifrån deras egna texter vad de kan och vad de behöver öva på. Denna 

återkoppling av läraren ges både skriftligt och muntligt genom diskussioner i helklass. Detta 

arbetssätt gynnar enligt Stina både enspråkiga och andraspråkselevers språk- och ordutveckling, 

eftersom eleverna i samtal med varandra och med läraren diskuterar stavning, ord och 

grammatik och rättar till. Men för att kunna genomföra en sådan undervisning poängterar Stina 

att vissa regler bör förtydligas för eleverna, så att denna diskussion utgår från en respektfull 

sida och inte ger tillfälle för fnissande av felstavning mellan eleverna.  

 

                                            ” Jag brukar diskutera mycket med mina elever i helklass när det gäller  

                                                   stavning, ord och grammatik utifrån elevernas egna texter. Detta med  

                                                  syfte att kunna ge feedback och samtala om det som är egentligen rätt.  

                                                 Men när man gör detta krävs det att eleverna är medvetna om en del  

                                                  principer, exempelvis visa respekt, lyssna på kompisen, att inte skratta åt 

                                                  kompisens fel, kunna ge och ta emot feedback osv. En god klassrumsmiljö 

                                                 är också en viktig del för sådana arbetssätt”. (Stina) 

 

Alla informanter resonerar med att det är otänkbart att inte använda sig av skönlitteratur i 

undervisning. De anser att det är viktigt för andraspråkselever att möta grammatisk riktig 

svenska i skolan genom att höra och läsa skönlitteratur. Dessa sex informanter är även enade 

om att arbetet med skönlitteratur i svenskundervisning ska vara produktiv och stimulerande för 

att ge bästa möjliga utvecklingen hos eleverna. Leila berättar att hon använder olika 

undervisningsmetoder som bild, påtagna material och kroppsspråk för att andraspråkselever ska 

kunna ta till sig innebörden av ett eller flera ord. Till skillnad från Leilas resonemang, lägger 

Ahmed till svårigheten med att illustrera vissa ord genom bilder, material och kroppsspråk. Han 

tar upp att det oftast är svårt att illustrera eller gestalta pronomen eller bestämt artikel, medan 

verb går att visa genom grimaser, kroppsspråk och bilder. Vidare berättar Gustav att man inte 

kan bara läsa en bok och tro att det ska skapas en automatiks inlärningsprocess. Med detta 

menar han att läraren bör förberedda sig inför läsningen tillsammans med eleverna samtidigt 

som hen har variation av undervisningsmetoder, eftersom alla elever tar till sig kunskap och 

skapar förståelse på olika sätt. Enligt Gustav kan dessa undervisningsmetoder bestå allt från 

bilder, gestaltning till sketchövningar. I följdfråga på hur man kan arbeta med sketcher kopplat 

till ord, berättar Gustav att man kan illustrera en händelse, som eleverna får spela upp för 

klassen genom att använda orden som de har arbetat under undervisningen i ett eller flera 
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sammanhang. Detta skapar så småningom förståelse för orden och ökar möjligheten för 

användningen.  

 

                                  ” Det krävs en förberedelse för arbete med skönlitteratur och variation av  

                                       undervisningsmetoder i och med att en klass består av olika elever som har  

                                       olika behov och förutsättningar till att ta till sig kunskap. Man kan arbeta med  

                                     ord på olika sätt, exempelvis genom bilder, gestaltning och sketchövningar ” (Gustav) 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla informanter är sammanställda om att det krävs 

ett stort engagemang från lärarna för att arbeta med skönlitteratur i skolan. Vidare tror ingen 

informant om att eleverna utvecklar sin ordförståelse genom att bara läsa, utan det krävs en 

välplanerad plan för undervisning av ord och skönlitteratur i svenskundervisning. 

Informanterna är därmed enade om att det krävs samtal om böcker för att andraspråkselever ska 

förstå och ta till sig det de har läst.  

7.2.4. Skönlitteraturens påverkan på andraspråkselevers utveckling av ordförståelse 

Enligt Gustav utvecklar läsning av skönlitterära böcker eleverna både socialt och språkligt. All 

ämneskunskap kommer genom läsning. Med detta menar han att läsning av skönlitteratur ger 

goda språkliga förebilder och ordinlärning i ett naturligt sammanhang som inte påtvingar 

andraspråkliga elever. Gustav påpekar även vikten av att läsning inte ska syfta till enbart 

ordinlärning utan målet ska vara att ge andraspråkselever möjlighet att se det karaktärsdragen i 

texten. Ordinlärning blir som bonus i detta sammanhang, menar han. Vidare berättar Karin att 

skönlitteratur har stor påverkan på andraspråkselevers utveckling av grammatiska 

konstruktioner, meningsuppbyggnad, uttryck och ord i olika kontext. Karin menar att arbete 

med skönlitteratur är mer givande än att arbeta med traditionella ”lucktexter” utan 

sammanhang.  I samband med Karins resonemang, berättar Stina att skönlitteratur inspirerar 

eleverna till egen produktion samtidigt som den lär språkets olika stilar, avancerade ord och 

ordens värdeladdning. Stina menar att det är lättare att komma ihåg ett ord i ett sammanhang 

än att ha det som ett glos förhör. Leila håller med och berättar att högläsning av skönlitteratur i 

helklass och skriva texter kopplat till skönlitteratur, hjälper andraspråkselever att lära sig 

synonymer, ironi, ordspråk, humor samtidigt som de skapar sig en inre förståelse av orden.  

 

                                           ” för andraspråkselever är ironi och humor i talspråk det svåraste att  

                                                 förstå, skönlitteratur hjälper vid sådana svårigheter att skapa förståelse”(Leila) 
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Bertil talar om att läsning av skönlitterära texter utvecklar det receptiva ordförrådet, som 

småningom även blir produktiva. Vidare berättar Bertil att andraspråkselever får ett bättre flyt 

i språket, lär sig meningsuppbyggnad och stava grammatiskt rätt genom läsning av skönlitterära 

texter.  

 

                                                 ” självklart har skönlitteratur en stor påverkan på andraspråkselevers  

                                                        utveckling av ordförståelse. Läsning av skönlitteratur hjälper eleverna att  

                                                        stava rätt, förstå nyanserna i språket, meningsuppbyggnad och får de att få  

                                                       ett bättre flyt i språket”(Bertil) 

 

Samtliga informanter är överens om att arbetet med skönlitteratur har en språk- och 

ordutvecklande funktion. Alla informanter är även enade om skönlitteraturens positiva 

påverkan på elevernas inre motivation och läsintresse. Detta anses av pedagogerna som en 

anledning till varför dem fortsätter at använda skönlitteratur i sina svenskundervisningar. 

Ahmed berättar att det är elevernas inre motivation och läsintresse som avgör för om 

ordinlärningen ska äga rum eller ej hos eleverna. Vidare berättar han att skönlitterära texter kan 

förstås av andraspråkselever utan att förstå alla ord. Enligt Ahmed skapar detta mer lust att läsa 

och förstå textens innebörd. Kopplad till Ahmeds resonemang påpekar alla informanter 

skönlitteraturens betydanderoll för både enspråkiga och andraspråkselevers ordförståelse. 

Informanterna ser skönlitterära texter som en källa till implicit svenskundervisning. Läsning av 

skönlitteratur skapar utrymme för naturliga diskussioner och samtal kopplat till 

andraspråkselevers vardag, säger Stina. I samband med Stinas argument berättar Gustav att 

skönlitteratur även ger möjlighet att diskutera om moraliska och etiska frågor samtidigt som 

den hjälper eleverna att lära och ta till sig nya ord och begrepp.   

Avslutningsvis nämner Bertil att arbeta ämnesintegrerat. Med detta menar han att det är viktigt 

att göra kopplingar mellan olika skolämnen, för att få ett sammanhängande undervisning. 

Vidare berättar Bertil att de läser boken ” Fröken Europa”, med anledning av att de jobbar med 

geografi i SO-lektionerna. Att arbeta ämnesintegrerad har stor påverkan hos andraspråkselever, 

eftersom det hjälper eleverna att fokusera på en sak och fördjupa sig i det, istället för att hoppa 

från det ena till den andra ämnesområde som ska få eleverna till olika ämneskunskap, säger 

Bertil. Bertil menar att det blir enklare för andraspråkselever att arbeta med en sak i taget, 

samtidigt som man ger utrymme att fördjupa sig i det och bilda egna uppfattningar och lära sig 
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det ämnesspecifika ordet i det sammanhanget som den dyker upp, istället för att ge korta, korta 

tid för de olika delområdena, som inte bir tillräckligt för andraspråkselevers lärandeutveckling.  

7.3. Analys av resultat 
Det som är gemensamt för alla sex pedagoger är den betydelsefulla vikten på samtal och 

diskussion med läraren och mellan elever. Diskussion och samtal kan se olika ut, men oftast 

har alla observerade svensklektionerna ett inslag av både diskussion och samtal i helklass, 

mindre grupper och i par. De undervisningsmiljöer som svensklärarna har skapat kan man dra 

paralleller till den sociokulturella teorin. I den sociokulturella teorin har diskussion och samtal 

en central del. Vygotskij, som har sina tankar till grund för det sociokulturella perspektivet, 

menar att elever lär sig bäst i interaktion med andra och det är i kommunikation med sin 

omgivning eleverna utvecklar sitt språk- och ordkunskap. Om detta sker i all 

svenskundervisning kan inte avgöras, då endast fyra observationer har genomförts, men enligt 

de intervjuade svensklärarna bygger arbetet med skönlitterära texter mycket på samtal och 

diskussion. Genom samtal och diskussion i både helklass och i grupp gynnas interaktionen och 

användandet av språket. Tillsammans med varandra kan eleverna gå igenom och diskutera 

texter, bilder, begrepp och problemlösningar samtidigt som de stöttar varandra och klarar av 

uppgifter som de inte skulle klarat var och en för sig. Detta stödjs även av forskaren Wallen & 

Kelly- Holmes (2017) som menar att grammatik och ord lärs bäst genom samspel med sin 

omgivning. Wallen & Kelley- Holmes (2017) studie visar att samtal och diskussion i både 

helklass och i grupp ökar andraspråkselevers ordförråd och ordförståelse.  Diskussioner och 

samtal kring skönlitteratur hjälper andraspråkselever att fördjupa sina kunskaper och förståelse 

av ord samtidigt som den vidgar elevernas ordförråd.  

Högläsning är ett arbetssätt som används av alla deltagande svensklärare i undersökningen. Alla 

lärare läser högt tillsammans med sina elever minst en gång i veckan samtidigt som de ägnar 

tid för samtal och diskussion för inlärning av obekanta ord som dyker upp i texten. Detta visar 

även att det kognitiva perspektivet om individuellt arbete och inlärning inte allas ligger till 

grund vid inlärning av ord, i alla fall i de observerade lektionerna, utan fokuset läggs av 

svensklärarna på att ge utrymme för interaktion med andra.  De svensklärare som har medverkat 

i studien är därmed enade om högläsningens betydelse för andraspråkselevers utveckling av 

ordinlärning och ordförståelse. Enligt läraren Gustav är exempelvis ord det viktigaste redskapet 

en elev kan ha för att ta till sig kunskap i de olika ämnena. I samband med detta betonar Karin 

vikten av att läsa skönlitterära texter som skapar intresse och möjlighet att koppla till 

andraspråkselevers erfarenheter, känslor och förkunskaper med syfte att engagera 
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andraspråkselever att förstå texten, vilket i sin tur främjar ordinlärningen och ordförståelsen hos 

dessa elever. Detta styrks både av det kognitiva perspektivet som menar att andraspråkselevers 

mottagande av information och ordinlärning skiljer sig beroende på deras känslor, erfarenheter 

och förväntningar samt av den sociokulturella teorin som menar att texter som 

andraspråkselever kan relatera till utifrån sina egna erfarenheter och förkunskap, skapar mer 

lust för engagemang och intresse för att ta till sig innebörden av texten. Vidare är alla lärare 

samstämda med att ägna tid för ord och begrepp som eleverna inte riktigt förstår vid läsning av 

skönlitterära texter. Däremot skiljer lärarnas resonemang om att fokusera på andraspråkslevers 

ordförråd i bredden eller i djupet.  Stina resonerar exempelvis med att det är viktigare för 

andraspråkselever att förstå meningar av många ord än att böja det helt korrekt medan Bertil 

resonerar med att djupet av ordförståelsen är viktigare än bredden eftersom den djupa 

förståelsen av orden ger kunskap om mönstret bakom och i orden.  

Skönlitterära texter används kontinuerligt av svenskalärarna med anledning av att ge utrymme 

för utveckling av ordförståelse. De observerade lärarna väljer att stötta sina elever genom att 

förklara ett ord konkret och även ge exempel på hur och i vilket sammanhang ordet kan 

användas. Svensklärarna väljer även att stötta sina andraspråkselever genom att använda bilder 

i sin undervisning, vilket styrks av forskaren Winlund, Lynfelt och Wengelin (2017) som menar 

att bilder motiverar andraspråkselever till språk- och ordinlärning samtidigt som den enligt 

Guichon & Melcornas (2008) ökar förståelsen av det andraspråket.  Vidare stöds svensklärarnas 

resonemang om skönlitteraturens betydanderoll för andraspråkselevers utveckling av 

ordförståelse och ordinlärning av forskarna Fredriksson & Taube (2001) samt av Kulbrandsstad 

(2003) som menar att andraspråkselever har ett begränsat ordförråd och arbetet med 

skönlitterära texter hjälper dessa elever att utveckla sitt ordförråd. Både intervjuer och 

observationer visar även att andraspråkselever försöker skapa förståelse av det obekanta ordet 

genom att ljuda och rimma på ordet. Vilket går ihop med Gimbels (1997) undersökning som 

visar att andraspråkselever försöker gissa fram betydelsen av det obekanta ordet genom 

fonetiska ledtrådar, exempelvis ord som ljudmässigt liknar det obekanta ordet.  

Utifrån observationerna kan man konstatera sig att det räcker med ett eller två obekanta ord i 

en mening för att försvåra andraspråkselevers förståelse av textens innebörd, vilket stämmer 

bra med Nation (2001) och Carvers (1994) undersökning som menar att mötet med mer än 2% 

obekanta ord i en text hindrar förståelsen av innehållet och att åtminstone 95% av orden i texten 

bör vara kända för andraspråkselever. De sammanhanget det obekanta ordet dyker upp avgör 

även hur närliggande gissningar andraspråkselever gör. Dyker det obekanta ord i en mening där 



46 
 

de andra orden går att förstå kan andraspråkselever gissa sig fram betydelsen av ordet. Detta 

kan dock visa sig vara tvärtom också, som i denna studie. Observationerna visar att oavsett om 

de andra orden i meningen där det obekanta ordet dyker upp är kända för andraspråkselever, 

har de svårt att gissa sig fram till ordets betydelse. Vilket motsäger Vibergs (2004) 

undersökning som visade att eleverna kunde gissa sig fram betydelsen av det obekanta ordet 

med hjälp av den omgivande texten.  

Alla lärare är enade om skönlitterära texters betydelsefulla roll på andraspråkselevers 

ordförståelse och ordinlärning samt dennes påverkan på utveckling av identitet. Genom att läsa 

skönlitteratur ger svensklärarna möjlighet för andraspråkselever att ta del av diskussioner som 

liv, kärlek, ondskan, död, etiska och moraliska frågor, vilket i sin tur utvecklar både elevernas 

ordkunskap och identitet.  Lärarnas sätt att arbeta med andraspråkselevers utveckling av 

ordförståelse kan kopplas till Enströms (2016) tre ordinlärningsstrategier, kontext, ordbok och 

undervisning. Samtliga lärare resonerar och arbetar med ord i kontext, dvs genom att använda 

och sätta ordet i ett nytt och naturligt sammanhang samtidigt som de gör konkreta kopplingar 

till elevernas erfarenheter och förkunskaper. Med detta menar Enström (2016) att 

andraspråkselever blir på så sätt förtrogna med ett ord, dennas betydelse, användningsområde 

och kombinationsmöjligheter. Detta stärks även av Cummins (2000) som menar att 

undervisningen måste byggas på elevernas tidigare kunskaper för att inlärningsprocessen ska 

effektiviseras. Vidare planerar och genomför svensklärarna både explicita och implicita 

undervisningar, där de tar upp vikten av användandet av ordböcker. Både Karin, Leila, Bertil, 

Ahmed, Stina och Gustav använder sig av ordböcker i sin svenskundervisning som metod och 

till hjälp för att främja andraspråkselevers ordförståelse och ordinlärning. Eleverna får både slå 

upp det obekanta ordet, skriva vad det betyder, diskutera och sätta in den i ett nytt sammanhang 

med syfte att skapa förståelse och kunna öka användningsområde. Enligt Enström (2016) 

hjälper användandet av ordböcker att förstå en text, själva producera en text och lära sig nya 

ord. Användning av ordbok kan även vara problematiskt för andraspråkselever, då ordet som 

man får upp i ordboken kan vara mer komplicerat än det ordinarie ordet man söker betydelsen 

av, vilket stämmer bra med studien, eftersom observationerna visar att vissa ord även i 

ordböcker kan vara svårt att förstå av andraspråkselever och kan därför kräva lärarens hjälp 

med förklaring. Det är alltså viktigt att läraren väljer ordböcker som innehåller 

exempelmeningar för att illustrerar en rad typiska användningsområden. Alla lärare poängterar 

även undervisningens betydelse för andraspråkselevers utveckling av språk-och ordkunskap. 

Genom att använda olika undervisningsmetoder får lärarna möjlighet att förklara ett eller flera 
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ord. Lärarna använder sammanfattningsvis bilder, egna erfarenheter, elevers förkunskaper, 

kroppsspråk och illustrationer som undervisningsmetoder vid utveckling av andraspråkselevers 

ordförståelse och ordinlärning.  

Enligt lärarna är arbetssättet att utgå från skönlitterära texter mer ett förhållningssätt än en 

metod. En implicit undervisning kompletteras alltid med en explicit undervisning. Högläsning, 

samspel med andra, samtal, diskussion, arbete i ordböcker och ordövningsuppgifter kopplat till 

skönlitteratur är vad alla lärare förmedlar att de arbetar med. Att koppla det lästa 

skönlitteraturen till någon skrivuppgift använder sig alla lärare av. Lärarna anser att skriva om 

det man har diskuterat och läst, ger bra förutsättningar till att sätta ord på sina tankar. Att skriva 

om det man har läst, exempelvis om karaktärerna, miljön, eller en speciell händelse skapar en 

variation av arbetssätt som gynnar andraspråkselever framöver. Utöver skrivuppgifter resonerar 

och arbetar många utav deltagande lärare med olika typer av redovisningar. Bertil berättar 

exempelvis om att han har redovisningar efter varje utläst kapitel, där eleverna får dra på en 

frågekort, som styr redovisningen i smågrupper medan Leila lägger vikten av inlärning av nya 

ord på att arbeta i smågrupper, där andraspråkselever får möjlighet att muntligt använda det 

obekanta ordet samtidigt som de övar på att uttala och vidga användningsområden. Vidare 

berättar exempelvis Stina om att hon arbetar med skrivtekniskt schema, där hon ger i helklass 

både muntlig och skriftlig återkoppling till sina elever. Detta arbetssätt gynnar enligt Stina 

andraspråkselevers språk- och ordutveckling, eftersom i samtal och diskussion om stavning, 

ord och grammatik hjälps Stina och eleverna ihop och rättar till. Avslutningsvis resonerar alla 

lärare med att det är otänkbart att inte använda sig av skönlitterära texter i svenskundervisning 

och att läsning har stor betydelse för andraspråkselevers utveckling av ordförståelse och 

ordinlärning. 

8. Slutdiskussion & vidare undersökning 
Syftet med studien var att undersöka hur sex svensklärare i årskurs 5 arbetar med 

andraspråkselevers utveckling av ordförståelse samt hur dessa svensklärare resonerar sitt arbete 

med ordförståelse och skönlitteratur. Metodkombinationen visar ett samstämmigt resultat bland 

de sex intervjuade svensklärare. Studien visar att svensklärarna i de två olika skolorna nämner 

och använder olika framgångsrika undervisningsmetoder och arbetssätt som främjar 

andraspråkselevers utvecklings av ordförståelse. Undersökningen visar även att skönlitterära 

texter används med syfte att utveckla andraspråkselevers ordförråd, ordinlärning och 

ordförståelse. Alla svenskalärare tar upp språkets betydande roll för både enspråkiga och 

andraspråkiga elevers fortsatta lärandeutveckling. Språk anses av alla sex svenskalärare som ett 
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redskap till all kunskap. Att ha ett gott språk underlättar andraspråkselevers tilltagande av 

kunskaper i andra ämnen, och inte bara i det svenska ämnet. Studien visar att svensklärarna 

resonerar och arbetar utifrån ett multimodalt förhållningssätt, där bilder, egna erfarenheter, 

elevers förkunskaper och illustrationer används som undervisningsmetoder vid inlärning av nya 

ord. Detta styrks även att Winlund, Lynfelt och Wengelin (2017) som resonerar med att bilder 

motiverar andrapråkslever till ordinlärning. Användandet av bilder stödjs även av Guichon & 

Melcornas (2008) som menar att bilder hjälper andraspråkselever att skapa förståelse för det 

obekanta ordet.  Vidare nämner svensklärarna om att undervisningen ska utgå från 

andraspråkselevers intresse och erfarenheter för att främja deras ordförståelse och ordinlärning 

på bästa möjliga sätt, vilket går ihop med Cummins (2000) som argumenterar med att 

undervisningen måste byggas på andraspråkselevers erfarenheter och intresse för att 

inlärningsprocessen ska effektiviseras. Svenskalärarna är därmed enade om vad de ansåg som 

framgångsrika arbetssätt; explicit- och implicit undervisning, högläsning, diskussion, samtal, 

arbete i helklass, små grupper och i par är vad lärarna nämner och väljer att arbeta i samband 

med skönlitterära texter. Genom diskussion och samtal får andraspråkselever möjlighet att 

samspela med andra samtidigt som lärarna stöttar sina elever i form av att förklara ett eller flera 

obekanta ord och samtala om dennas användningsområden. Observationerna visar att 

svensklärarna planerar in språklig stöttning och interaktion i sin svenskundervisning för att 

främja andraspråkselevers ordförståelse. Vilket stärks av Wallen & Kelly- Holmes (2017) som 

menar att samtal och diskussion med andra ökar inlärningen och förståelsen av det obekanta 

ordet hos andraspråkselever. Lärarna är samstämda med att arbete i skönlitterära texter agerar 

som språk- och ordutvecklande för andraspråkselever.  Skönlitterära texter används med 

anledning av att kunna främja ordförståelsen hos andraspråkselever samt som ett tillfälle för att 

diskutera och samtala om livsfrågor i parallellt som den agerar identitetsutvecklande. Studien 

visar även att svensklärarna lyfter skilda uppfattningar i frågan om att fokusera på bredden eller 

djupet av ordförrådet hos andraspråkselever.  Användning av elevernas förkunskaper ansågs av 

lärarna vara andraspråksutvecklande. Resultat av observationerna visar att det obekanta ordet 

inte går att gissa fram utifrån de andra kända orden som finns i samma mening, utan kräver 

extra tid och arbete av lärarna. 

Både intervjuer och observationer visar att svensklärarna planerar och genomför minst en 

litteraturundervisning per vecka, där de läser högt, diskuterar och samtalar om text och ord. Det 

obekanta ordet samtalas samtidigt som den förklaras och skrivs ner i texthäftet med en mening 

där andraspråkselever har använt det obekanta ordet i ett nytt sammanhang. Arbetet med 
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obekanta ord kopplas alltid till det lästa skönlitteratur och kompletteras med en skrivuppgift. 

Vidare visar studien att svensklärarna väljer skönlitterära texter som andraspråkselever kan 

relatera till och kan känna igen sig med syfte att skapa intresse och lust för att läsa vidare.  

Studien visar även att samtliga lärare tar hänsyn till andraspråkselevers språkliga bakgrund 

genom att återkoppla till det förgående lektionerna i samband med att göra konkreta exempel 

från elevernas vardag.  

För att öka kvalitén och få ett bredare perspektiv på hur svensklärarna resonerar och arbetar 

med andraspråkselevers ordutveckling i samband med skönlitterära texter har sex intervjuer 

och fyra observationer genomförts. Tre av de intervjuade svensklärarna är från min VFU-skola 

medan de andra tre lärarna är från den skola som jag arbetar som vikarie. Vid genomförande av 

observationer, har två lärare av de intervjuade lärarna valts från min VFU-skola och de andra 

två från mitt vikariatjobb. Detta med anledning av att kunna belysa studien med olika perspektiv 

samt hur olika lärare i olika skolor resonerar om hur de arbetar med andraspråkselevers 

utveckling av ordförståelse. Resultatet av studien kan därför inte generaliseras. Andra 

svensklärare på andra skolor kan ha andra arbetssätt och undervisningsmetoder som de anser 

vara fungerande för andraspråkselevers ordutveckling. Alla deltagande svensklärare arbetar i 

klasser med en betydande majoritet av elever som har svenska som sitt andraspråk, möjligtvis 

hade andra arbetssätt och undervisningsmetoder lyfts fram i klassrum där det finns en större 

blandning av andraspråkselever. Det finns även en problematik med intervjufrågorna, 

möjligtvis hade frågorna kunnat formulerats på ett annat sätt och därmed gett upphov till andra 

följdfrågor och lyft fram ytterligare med information. Intervjufrågorna har skapats med syfte 

att besvara forskningsfrågorna men problematiken är ändå värt att ha i baktanken.  

För att se vilka andra arbetssätt och undervisningsmetoder andra svensklärare anser vara 

framgångsrika för andraspråkselevers utveckling av ordförståelse skulle det ha varit intressant 

att undersöka flera andra skolor samtidigt. Detta skulle även öka möjligheten till att generalisera 

resultaten av studien. En annan intressant del skulle kunna vara att genomföra denna 

undersökning genom enkäter. På så sätt kan man nå flera svensklärare och få ytterligare med 

information.  
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Bilaga 1: intervjuguide 
Inledande frågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur många elever har du i klassen? Och hur många av dem är andraspråkstalare? 

4. Har du en svenskundervisning med bara SVA- elever och en svenskundervisning med 
förstaspråkselever eller en undervisning som inkluderar båda elevgrupper? 

 

Ordförståelse och ordinlärning 

1. Vad innebär ordinlärning & ordförståelse för dig? 

2. Hur arbetar du för att utveckla andraspråkselevers ordförståelse? 

3. På vilket sätt anser du att andraspråkslever tar till sig innebörden av ett ord? 

4. Hur får eleverna träna på de nya orden? 

5. Hur väljer du att arbeta med ord? 

6. Planerar du explicit eller implicit undervisning för att utveckla andrapråkslevers ordförståelse? 

7. Hur förklarar du vad de nya orden innebär/betyder? Använder du något hjälpmedel? 

8. Vad tycker du om Enströms (2016) tre ordinlärningsstrategier? Kontext? Ordbok? Eller 
undervisning? 

9. Lär elever sig bäst i samspel (interaktion) med andra eller genom ett individuellt arbete? 

 

Arbete med skönlitteratur 

1. Använder du dig av skönlitteratur i svenskundervisning? 

2. Hur går du tillväga när du använder dig av skönlitteratur? Är det du eller eleverna som väljer 
den skönlitteratur ni ska läsa? 

3. Hur ofta arbetar ni med skönlitteratur? 

4. Hur arbetar du med skönlitteratur och i vilket syfte? 

5. Vilka möjligheter ser du med att arbeta med skönlitteratur? 

6. Vilken påverkan har skönlitteratur andraspråkselever? 

7. Vilken betydelse har skönlitteratur för andraspråkselevers utveckling av ordförståelse? 

8. På vilket sätt utvecklar skönlitteratur andraspråkselevers ordförståelse? 
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Bilaga 2: observationsschema  
Datum & tid………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Skola/ klass………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ämne och område som lektionen behandlar……………………………………………………………………………………… 

Undervisningens längd: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lärarens bemötande 

av det obekanta ordet 

Undervisningsmetoder 

och arbetssätt som 

används av läraren 

Explicit eller 

implicit 

undervisning? 

Lärarens 

ordförklaring. Vilka 

hjälpmetoder 

används av läraren 

På vilket sätt stöttar 

lärarna? Finns det 

plats för interaktion? 

     

 

Övrigt: 

 

 

 

 


