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Abstrakt 
För att eleverna i skolan ska tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att de har en god 
ordförståelse. All undervisning i skolan bygger på språket. Språket i skolan är för många ele-
ver ett annat språk än det de möter på sin fritid. Språket i skolan är skriftspråks baserat och 
mer abstrakt än det språk eleverna möter i hemmet. Flertalet elever måste lära sig detta nya 
språk, skolspråket, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Undersökningar har kommit 
fram till att bland annat elever med svenska som andraspråk har problem i skolan eftersom de 
inte förstår de ord som används. Jag vill med min undersökning visa att detta inte bara gäller 
elever med svenska som andraspråk utan många av dagens gymnasieelever med svenska som 
modersmål. Eleverna förstår inte allmänna svenska ord som de möter i läroböckerna. Lärarna 
arbetar inte med ordförståelse av allmänna ord eftersom de tror att eleverna förstår dessa. 
Däremot arbetar lärarna med de ämnesspecifika ord som eleverna möter i undervisningen. 
Detta får till följd att eleverna får gissa sig till betydelsen av de allmänna orden.  
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1. Inledning 

Hur är ordförståelsen hos de svenska eleverna? Lärare, både på grundskolans senare del och 

på gymnasiet, har uppmärksammat den bristande ordförståelse som ett problem. Eleverna har 

svårt att tillgodogöra sig läroböckernas innehåll och lärarnas föreläsningar, eftersom de helt 

enkelt inte förstår alla ord som författaren och lärarna använder. Är det så att elevernas ord-

kunskap när det gäller, inte bara ämnesspecifika fackord, utan också svenska ämnesneutrala 

läroboksord som kompensera, permanent, struktur och reglera, är otillräcklig för att förstå 

undervisningen? Sådana ämnesneutrala ord som de ovan nämnda, används i alla ämnen och 

kan kanske därför ge elever problem med inlärningen och förståelsen av undervisningen.  

 

1.1 Bakgrund 
Mitt intresse för problemet kring elevernas förståelse av svenska allmänna läroboksord väck-

tes under den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen. I samtal med en 

lärare i engelska och tyska på grundskolan, påpekade han vikten av att elever har en god 

ordförståelse. Han har vid flera tillfällen uppmärksammat att eleverna har dålig ordkunskap 

och inte förstår de svenska orden när de ska lära sig nya ord i språkundervisningen. Han 

förklarade att det ofta var just de svenska orden som vållade bekymmer för eleverna och jag 

började förstå att det fanns ett problem.  

 

Även lärare på gymnasiet har uppmärksammat problemet. Eleverna har bett lärarna förklara 

texten i läroböckerna eftersom de inte förstått alla ord. Lärarna har lagt märke till att det inte 

bara är de ämnesrelaterade orden som är svåra utan ofta även ämnesneutrala ord som eleverna 

möter i flera ämnen och som de bör kunna.  

 

Mot bakgrund av egna upplevelser kring ordförståelse, där jag som ett arbetarbarn alltid fått 

kämpa med det akademiska språket som används i skolan, har min förförståelse och lärarnas 

observans kring problemet väckt ett intresse för ordförståelse i skolan. 

 

Tidigare forskning inom området utgår till största delen från elever med svenska som andra-

språk, vilket innebär att problemet med bristande ordförståelse till största delen är undersökt 

utifrån det perspektivet. Min undersökning kommer istället att fokusera på elever med 

svenska som förstaspråk och förståelse av ord de möter i läroböckerna. Eftersom de svenska 
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skolklasserna idag består av både elever med svenska som första språk och elever med 

svenska som andraspråk, finns dock båda grupperna med i min undersökning. 

 

1.2 Syfte  
Syftet med min uppsats är att undersöka svenska elevers ordförståelse. Många svenska ord tas 

för självklara i sin betydelse när de används i en lektionssituation. Senare kan det visa sig att 

eleverna har en felaktig uppfattning av ordens betydelse och inte alls förstår innebörden av 

den aktuella informationen eller instruktionen. Elevens ordförståelse blir då ett hinder i inlär-

ningsprocessen. 

 

Syftet är dessutom att genom att intervjua lärare i samhällskunskap och naturkunskap, under-

söka om de uppmärksammat bristande ordförståelse som ett problem i undervisningen. Om så 

är fallet, vilka problem får eleverna, hur påverkar detta undervisningen och hur arbetar de i så 

fall med detta problem. Stämmer lärarnas uppfattning om elevernas ordkunskap överens med 

elevernas faktiska ordkunskaper. 

 

Syftet är att skapa en bild av elevers ordförståelse och hur den uppfattas av lärarna. Jag vill 

undersöka om allmänna svenska läroboksord, ställer till med problem för våra ungdomar 

därför att de helt enkelt inte förstår orden.  Genom ett enkelt ordtest ämnar jag undersöka om 

läroboksord, tagna ur elevernas läroböcker, är kända för dem.  
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2. Problemformulering och frågeställningar 

Uppsatsens frågeställning är: 
 

• Hur är ordförståelsen av svenska allmänna läroboksord bland eleverna i årskurs ett på 

gymnasiet?  

• Hur ser lärare på ordförståelse och hur arbetar man med ordförståelse?  

• Hur upplever lärarna att elevernas förståelse av svenska allmänna ord är?  

• Stämmer lärarnas bild av elevernas förståelse överens med elevernas faktiska ordför-

ståelse?  

• Är elevernas ordförståelse ett problem för undervisningen? 
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3. Material och metod 

Jag kommer i mitt arbete att använda mig av både en kvalitativ metod med lärarintervjuer och 

en kvantitativ metod med ett ordförståelsetest av elever. Genom att använda mig av både kva-

litativ och kvantitativ undersökningar kommer jag att kunna se på resultatet från två skilda 

håll (Patel & Davidsson 2003). I den kvantitativa undersökningen får jag ren fakta och kan se 

vilka ord som eleverna inte förstår. I den kvalitativa undersökningen får jag veta hur lärarna 

upplever elevernas ordförståelse och hur de arbetar. Jag kan tolka intervjuerna för att se om 

det kan finnas ett samband mellan lärarnas arbetssätt med förståelse av ord och text och ele-

vernas ordförståelse. Jag vill också kunna se om lärarnas upplevelser av elevernas ordkunskap 

och förståelse stämmer överrens med elevernas faktiska ordförståelse. 

 

Den kvantitativa delen utgörs av en undersökning av gymnasieelevers förståelse av ämnes-

neutrala svenska läroboksord. I undersökningen deltar fyra klasser, vilket motsvarar 89 elever, 

på ett gymnasium i en medelstor västsvensk stad. Dessa går dels på ett teoretiskt program: 

naturvetenskapliga programmet (NV) och dels på två yrkespraktiska program: fordons- och 

transportprogrammet (FP) och byggprogrammet (BP). Denna begränsning gör att under-

sökningen inte får ett alltför stort omfång.  

 

Eleverna ska först svara på personliga frågor om ålder, kön, gymnasieprogram och moders-

mål, för att sedan genomföra testet (Ejlertsson 1996). Genom att fråga eleverna om de har 

svenska som modersmål och talar svenska i hemmet kan jag fokusera på de elever med 

svenska som förstaspråk och utesluta att resultatet påverkas negativt av elever med svenska 

som andraspråk. Dessutom kan en jämförelse mellan grupperna göras om det visar sig att det 

finns ett flertal elever med svenska som andraspråk. Jag jämför också om det finns någon 

skillnad mellan pojkars och flickors ordkunskaper. Frågan om ålder var från början helt na-

turlig att ta med, men har visat sig vara en onödig uppgift då det flesta eleverna trots allt är 16 

år och därför kommer inget resultat att redovisas som är beroende av den informationen. Ele-

vernas gymnasieprogram är däremot av intresse då elever med högre betyg söker sig till NV 

och elever med lägre betyg söker sig till yrkesinriktade program som FP. Ett lågt betyg ger 

eleven en låg poäng att söka till gymnasiet på. Intagningspoängen är unik för varje program 

och varje gymnasieskola. 2007 hade den elev med den lägsta intagningspoängen på FP 85 

poäng, motsvarande siffror för BP var 110 poäng medan poängen på NV var 185.  
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Ordförståelsetestet (bilaga 1) till eleverna kommer att innehålla 55 ord som eleverna ska för-

klara genom att markera ett av fyra alternativ, varav ett är synonymt med huvudordet. De 

flesta orden är ämnesneutrala (Lindberg 2005) som rotera, process och substans. Några ord, 

som allmänhet och enskilt, är ämnesspecifika men av allmänspråklig karaktär (Lindberg 

2005) och därför ord som eleverna bör känna till. Alla orden är hämtade ur elevernas egna 

läroböcker, Biologi A (Karlsson, Krigsman & Molander 2000) och samhälle .nu (Höglund, 

Jarlén, Lind & Lökholm 2004). Det är viktigt att orden inte är ämnesspecifika utan av allmän 

lärobokskaraktär och därför är sådana att det hör till den allmänna skolbildningen att kunna 

dem. Jag har valt ut ord ur läroböckerna och försökt att välja ord som är av ämnesneutral ka-

raktär. Jag har diskuterat ordval både när det gäller grundorden och orden i svarsalternativen 

med en gymnasielärare, och med studentkamrater. Elevernas uppgift är att förklara orden 

utanför sitt ursprungssammanhang, genom att välja en synonym. Testet kommer att vara helt 

anonymt och elever som inte vill delta ska kunna avstå. Ett informationsbrev (bilaga 2) kom-

mer att skickas till elevernas målsmän där de ges information om uppsatsen, dess syfte och 

om elevernas medverkan (Ejlertsson 1996). Elevernas målsmän kan på en talong, som skickas 

tillbaka till skolan, välja om deras barn får eller inte ska delta i ordtestet.  

 

Genom att slumpmässigt välja ut 20 elever med svenska som modersmål och notera felaktiga 

svar, kan jag se vilka ord som flest elever svarat fel på. I analysen kommer jag att undersöka 

vilka ord eleverna kan och vilka ord som flertalet elever inte känner till. Jag kommer också att 

kunna jämföra resultaten från olika gymnasieprogram för att undersöka om det har någon 

betydelse vilket program eleverna går på.  

 

Genom att intervjua några gymnasielärare i samhällskunskap och naturkunskap ämnar jag ta 

reda på deras syn på ordförståelse. Genom att ställa frågor och följdfrågor (se intervjuguide 

bilaga 3) vill jag få klarhet i gymnasielärares arbete med ord och få en djupare kunskap om 

deras upplevelser kring ordkunskap, ordförståelse och ordinlärning (Patel 2003). På detta sätt 

vill jag ta reda på om lärarna ser att eleverna har en bristande ordkunskap och om så är fallet 

utröna hur lärarna arbetar med detta problem. Jag vill också se om lärarnas syn på elevernas 

ordkunskap överensstämmer med det resultat jag får fram i ordtestet av eleverna. För att in-

formanterna ska känna sig trygga och säkra ämnar jag hålla intervjuerna på en för lärarna be-

kant plats där de kan känna sig hemma. Informanterna kommer att vara helt anonyma och 

därför tilldelas de fingerade namn: Karin, Lena och Björn (jfr. Patel 2003). 
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Intervjuerna kommer att spelas in för att i efterhand bearbetas genom en grov transkription 

(Norrby 2004). Eftersom samtalet med läraren syftar till att undersöka dennes arbetssätt med, 

upplevelser av och syn på elevers ordförståelse, behöver transkriptionen visa vad informanten 

säger och inte hur det sägs. Transkriptionen görs för att göra materialet lättarbetat och för att 

det i efterhand ska vara möjligt att läsa intervjuerna (bilaga 4, 5 och 6). Efter transkriberingen 

undersöks om det finns likheter och skillnader i informanternas uttalanden. Informanternas 

uppfattningar och svar sorteras efter kategorier för att få fram ett resultat (Patel 2003). I re-

sultatet redovisas kort vad informanterna svarat på varje enskild fråga. Sedan kommer jag att 

tolka och försöka förstå informanterna och med hjälp av min egen förförståelse och den 

forskning (se nedan) som finns om ordinlärning och ordförståelse. Därefter bildar jag mig en 

uppfattning om problematiken kring ordförståelse i dagens skola. 

 

3.1 Etik 
Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i sin skrift Forskningsetiska principer. I skriften 

finns åtta regler (se Forskningsetiska principer 2007. s. 7-14) som Vetenskapsrådet 

rekommenderar forskare att följa. För att rätta mig efter dessa regler har alla informanter fått 

information om undersökningens syfte och informantens roll. Varje informant ska själv kunna 

välja att delta eller att avbryta och därför har ett informationsbrev skickats till elevernas 

föräldrar där dessa dels fått information om syftet och via en talong kunnat välja om eleven 

ska delta eller inte i undersökningen (Ejlertsson 1996). 

 

Det ska inte heller vara möjligt att identifiera informanter och därför är dessa avidentifierade. 

De intervjuade lärarna har fått fingerade namn: Karin, Lena och Björn (Patel 2003). I 

uppsatsen nämns inte heller namn på skolor eller var dessa skolor finns.  
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4. Teori 

För att eleverna ska tillägna sig undervisningen, inklusive läromedelstexterna, som de möter i 

skolan krävs det att de förstår de ord som används. Holmegaard (1999) har skrivit vad gäller 

andraspråksundervisningen att ett stort ordförråd är det viktigaste för att förstå under-

visningen. Språket är det viktigaste arbetsredskapet inom skolan enligt Lindberg (2006) och 

pekar på språkets funktion som bedömningsverktyg men också på elevernas användning av 

språket som ett avancerat tankeredskap. Språket i skolan är enligt Lindberg (2006) formellt 

och baserat på skriftspråket. Detta formella skriftspråksbaserade språk är inte lika naturligt för 

alla barn. Det används olika mycket i olika sociokulturella grupper (Lindberg 2006). Bland 

annat är elever med svenska som andraspråk en grupp där det skriftspråksbaserade språket 

inte finns naturligt i hemmet, troligt är däremot att barn från hem med högutbildade vuxna 

som talar svenska möter det skriftspråksbaserade språket. Det betyder att för barn där detta 

språk inte används i hemmet blir skolspråket ett nytt språk att lära sig. Bästa sättet att lära sig 

ett språk och att få ett utökat ordförråd är enligt Holmegaard (1999) att läsa. Hon menar därför 

att det borde vara en av de viktigaste uppgifterna i undervisningen. 

 

Under 1900-talet har uppfattningen att lika utbildning för alla ger ett jämställt samhälle varit 

en uppfattning som inte minst utbildningspolitiken grundat sig på.  Claes Ericsson (2007) 

skriver att man ofta glömt bort att en stor del av ett barns utbildning sker utanför skolan, i 

interaktionen med familj och vänner. Det har stor betydelse för ett barn vilken social bak-

grund det har. I de flesta skolklasser i dag finns det elever med olika bakgrunder, både eko-

nomiskt och kulturellt. Skolan måste vara det som förbinder och bygger en bro mellan de 

kunskaper som eleverna har i sin vardag med det som är skolkunskap, vardagsspråk och skol-

språk (Lindberg 2006). Liberg (2006) noterar att det kan liknas vid att lära sig ett helt nytt 

språk när en elev möter de olika skolspråken som används inom de olika skolämnena. Hon 

menar att eleverna förväntas tillägna sig en stor mängd olika skolspråk. Språket i skolan blir 

dessutom mer avancerat ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Svårigheterna består i 

att orden blir mer tekniskt abstrakta. I de högre skolklasserna blir till exempel satsgramma-

tiken komplexare och nominalisering av ord vanligare (verben görs om till substantiv) till-

exempel: använda – användningen, rösta – röstningen. (Schleppegrell 2004 kap 2-3)  

 

Språkets centrala roll slås fast i läroplanen, där det tydligt står att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sitt språk och sina möjligheter att kommunicera (Lpo 94). Grundskolan ska sträva 
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mot målet att ”eleverna utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att 

vårda sitt språk” (lpo 94). Fortsättningsvis står det att målet är att eleverna ska behärska det 

svenska språket för att kunna lyssna, läsa, tala och skriva. Även i gymnasieskolans mål att 

uppnå slås språkets betydelse fast. Där står det att eleverna ska ”uttrycka sig i tal och skrift så 

väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagsliv och för fortsatta studier”(Lpf 

94).  

 

Enligt Ulf Teleman (1989) kan språkutveckling ses från tre håll. Han menar att det går att 

särskilja tre olika dimensioner av språkutveckling. Den första kallar han den strukturella och 

visar hur barnet lär sig ord, grammatik och olika mönster. Det andra är den funktionella som 

ser på den kommunikativa förmågan. Barnet lär sig att kommunicera både offentligt och pri-

vat, i skrift, tal och att lyssna och läsa i olika situationer. Den tredje är den pedagogiska som 

ser hur barnet lär sig och vilka omständigheter som är avgörande för en god lärandemiljö. 

 

Skolverket (Svensson 2005) gjorde 1998-1999 en kvalitetsgranskning av svenska skolor. De 

besökte en procent av skolorna, 1-3 gånger per skola. Skolverket undersökte hur skriv- och 

läsprocessen användes som en del av undervisningen i alla ämnen och under hela skoltiden. 

De undersökte också vad som underlättar och vilka åtgärder som kan göras för att elevernas 

läs och skrivande ska bli kontinuerligt i alla ämnen. Skolverket kunde se tre typer av 

skolmiljöer. De kallar dem A-, B- och C-miljöer. A-miljöerna är skolor som medvetet arbetar 

med skriv- och läsprocessen. Eleverna arbetar ämnesintegrerat och använder egna ord för 

redovisningar både i tal och i skrift. Elevernas texter är viktiga och det finns stor tillgång till 

olika sorters texter i skolmiljön. De flesta skolor från förskola till årskurs sex är A-miljöer. 

Men A-Miljöer finns även gymnasium och på grundskolans senare år. Ett exempel på detta är 

Da Vinci gymnasier som arbetar i ämnesintegrerade projekt. C-miljöerna är A-miljöernas raka 

motsats. Här finns ingen ämnesintegration, texterna på skolan är ensidiga och skönlitteratur är 

ovanligt. Lärarna har liten kunskap om läs och skrivsvårigheter, de använder inte språket som 

inlärningsverktyg. Undervisningen anpassas inte till varje elevs individuella behov. C-miljö-

erna är vanigast i grundskolans senare del och gymnasier där det inte finns samarbete mellan 

lärare i olika ämnen. B-miljöerna är skolor som är en blandning av A- och C-miljöerna.  

 

Ofta uppfattar lärarna ord som allmänna eller vanliga medan eleverna inte känner till ordens 

exakta betydelse. Lindberg (2006) delar in orden i två kategorier: ämnesspecifik vokabulär 

och allmänt akademisk vokabulär. Hon menar att kvist, gnida och hastighet är ämnesspecifika 
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medan ersätta, komplex och fastställa är allmänt akademiska ord. Lindberg (2006) beskriver 

ett projekt vid Göteborg universitet som kartlägger ord som används i läroböcker för grund-

skolans senare del. Projektet kallas OrdiL och samlar läromedelsord som kategoriseras och 

listas. Listorna ska sedan användas för att tillverka olika datorprogram för att kunna mäta ord-

förrådet inom skolan. Testorden är ord som eleverna möter i undervisningen och klassas i två 

grupper, ämnesneutrala och ämnesspecifika. De ämnesneutrala orden används i läromedel i 

alla ämnen medan de ämnesspecifika förekommer oftare i grupper av ämnen som natur-

orienterande ämnen eller språk. De ämnesneutrala orden kan vara av allmänspråklig karaktär 

eller utgöras av abstrakta allmänna ord. De ämnesspecifika delas in i allmänspråkliga och 

facktermer. Lindberg (2006) noterar att det ofta är abstrakta allmänna ord som ger elever med 

svenska som andraspråk problem.  

 

Inger Lindberg (2006) beskriver hur lärare uppfattar vissa allmänna ord som kända medan de 

av eleverna uppfattas som okända. Som påpekats ovan menar att det inte är de ämnesspecifika 

orden som utgör ett problem för eleverna utan orden av mer allmän karaktär. Lindberg (2006) 

hänvisar till en norsk studie där forskarna kartlagt vilka ord som används i historia, fysik och 

geografi i den norska grundskolan. Det är inte bara förståelsen av orden som vållar problem. 

Ett av problemen är att många ord har flera betydelser och kräver att eleven har en fördjupad 

kunskap för att kunna tolka dess betydelse. Några exempel som Lindberg (2006) ger är: ham-

nar som kan betyda både substantivet hamn i en geografisk beskrivning och verbet hamna 

inom fysikens värld. Eleven måste förstå att hamnar i geografi inte är samma ord som hamnar 

i fysiken där det har en annan betydelse. Det är inte heller alltid möjligt att förstå ett ords be-

tydelse genom att känna igen delar av ord, Lindberg (2006) tar exemplet inhemsk och avse-

värt. Om innehållet i texten dessutom är obekant blir det svårt att gissa sig till ordens bety-

delse. I min undersökning vill jag visa att alla elever inte har samma ordförråd och att många 

av de ord som används i läroböckerna inte alltid finns i de ungas vokabulär.  
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5 Resultat 

5.1 Antal elever 
89 elever på en gymnasieskola i en medelstor västsvensk stad har gjort ett ordtest. Eleverna 

går första årskursen på naturvetenskapliga programmet (NV), fordon- och transport-

programmet (FP) och byggprogrammet (BP). Två av ordtesten är inte användbara i under-

sökningen eftersom eleverna uppgett en ålder på 25 respektive 35 år och har svarat med flera 

alternativ på testet. Av de resterande eleverna är 33 flickor och av dessa har 8 svenska som 

andraspråk. 54 elever är pojkar och 7 av dessa har ett annat modersmål än svenska. (se ta-

bell1) 

 

55 av eleverna går på NV av dessa är 31 flickor varav 8 har svenska som andraspråk och en 

har svenska som modersmål men pratar ett annat språk i hemmet. Pojkarna är 24 till antalet 

och 4 av dessa har ett annat modersmål än svenska. På BP går 17 pojkar och inga flickor, en 

av pojkarna har svenska som andraspråk. På FP går 15 elever varav 2 är flickor och 2 är poj-

kar med svenska som andra språk. (se tabell 1) 

 

 Antal elever Spridning Fel totalt Fel i medeltal Fel i procent 

NV Flickor 23 3-25 265 11,5 21 % 

NV Flickor sv-2 8 9-27 143 17,9 33 % 

NV Pojkar 20 3-13 156 7,8 14 % 

NV Pojkar sv-2 4 4-32 64 16,0 29 % 

BP Pojkar 16 12-35 325 20,3 37 % 

BP Pojkar sv-2 1 15-15 15 150 27 % 

FP Pojkar 11 11-43 280 25,5 46 % 

FP Flickor 2 10-10 20 10,0 18 % 

FP Pojkar sv-2 2 29-35 64 32,0 58 % 

 87  1332   

Tabell 1: Visar antal elever per klass delade efter kön och modersmål, spridning på antal fel per grupp, samman-
lagt antal fel per grupp, medeltal per grupp och antal fel i procent per grupp. 
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5.1.1 Spridning 
Ordtestet består av 55 ord vilket ger eleverna möjlighet att få maximalt 55 rätt. Flickorna på 

NV med svenska som modersmål har en spridning på antalet felaktiga svar mellan 3 och 25. 

Flickan som talar ett annat språk i hemmet, står för det lägsta antalet fel. Spridningen för 

flickorna på NV med annat modersmål än svenska ligger mellan 9 och 27 fel. Bland pojkarna 

på NV är spridningen mellan 3 och 13 fel och för pojkar med svenskan som andraspråk är 

spridningen mellan 4 och 32 fel. (se tabell 1) 

 

På BP är spridningen mellan 12 och 35 fel och pojken med annat modersmål än svenska har 

15 fel. På FP är spridningen bland pojkarna mellan 11 och 43 fel. Flickorna har 10 fel var och 

pojkarna med svenska som andraspråk har 29 respektive 35 fel.(se tabell 1) 

 

Av de elever som har svenska som modersmål är det ungefär en tredjedel av eleverna på NV 

som fler än 20 % fel av orden. Det vill säga att de har fel på fler än 11 av 55 ord. På BP hade 

alla eleverna mer än 20 % fel och på FP var det 3 av 13, med svenska som modersmål, som 

hade färre än 11 fel, de hade då 11 respektive 10 fel. Av de 13 eleverna på FP är det 7 som har 

fler än 25 fel, alltså närmare hälften eller fler av orden är fel. (bilaga 7) 

 

5.1.2 Ordtestet 
Genom att notera vilka ord, 20 slumpmässigt utvalda elever med svenska som modersmål har 

svarat fel på, har det visat sig vilka ord som förekommer oftast. Ord som process, gynn-

samma, svartlista, substans, intellektuell, restriktion, ömsesidig, traditionell, reagera, opi-

nion, kvalificerad och pessimistisk är ord som förekommer i mer än hälften av de 20 under-

sökta svaren.  

 

Orden svartlista och restriktion är de mest frekventa orden bland de felaktiga svaren i hela 

undersökningsmaterialet. Ordet svartlista återfinns i en text i läroboken Biologi A (Karlsson, 

Krigsman & Molander 2000) och handlar om miljöförstöring. Avsnittet handlar om att sjöar 

blivit svartlistade sedan det uppmätts för stora mängder kvicksilver i fisken. Ordet restriktion 

återfinns i ett kapitel om genetiska metoder i Biologi A (Karlsson, Krigsman & Molander 

2000). Ordet restriktion används tillsammans med andra ord, som restriktionsenzymer och 

restriktionsfragment.  
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I läroboken samhälle.nu (Höglund, Jarlén, Lind & Lökholm 2004) har orden ömsesidig och 

kvalificerad visat sig vara svåra för eleverna. Ordet ömsesidig används i läroboken i ett stycke 

som handlar om kompromisser. Det står i läroboken att ”respekten ska vara ömsesidig” 

(Höglund, Jarlén, Lind & Lökholm 2004). I samhällskunskapsboken används även ordet kva-

lificerad i ett kapitel om utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden och det är arbetskraften 

som ska vara kvalificerad. 

 

5.2 Intervjuer av tre gymnasielärare 
Tre gymnasielärare har ingått i den kvalitativa delen av arbetet. För att ge dem största möjliga 

anonymitet, kallas de för Karin, Lena och Björn. Karin har varit lärare i 37 år och är anställd 

på en gymnasieskola i en mindre västsvensk stad. Där undervisar hon i samhällskunskap och 

historia. Lena och Björn arbetar på ett gymnasium i en medelstor västsvensk stad, Lena är 

nyutexaminerad och har arbetat en termin medan Björn har varit yrkesverksam i sex år. Lena 

undervisar i samhällskunskap, psykologi, datakunskap och religion. Björn är matematik- och 

fysiklärare men undervisar även i naturkunskap.  

 

1. Hur ser Karin, Lena och Björn på ordkunskap och vad tänker de om ordkunskap? 

 Karin svarar direkt att eleverna både har svårt med ord som hon använder och ord i läro-

böckerna. Hon påpekar också att eleverna klagar på läroboken i historia A. Eleverna tycker att 

boken är skriven på ett svårt sätt med många svåra ord. Karin tänker att en del av problemet 

beror på att läroböckerna är gamla, några av böckerna är från början av 1990- talet. När hon 

undervisar, förklarar hon och går igenom de ämnesspecifika orden men tar ofta för givet att 

eleverna ska kunna de ämnesneutrala orden. Karin ser också att språket förändras och blir mer 

abstrakt i de högre årskurserna, men att det är rätt eftersom ett mer abstrakt språk används på 

högskolor och universitet. 

  

Lena ser att problemet med ordförståelse är störst i samhällskunskapen eftersom det finns 

många krångliga ord där. Hon anser att det är viktigt med ordkunskap och att den ger alla ele-

ver möjlighet att påverka och förstå sina rätigheter. Hon säger att språket är ett maktverktyg 

både i skolan och i arbetslivet. Lena ser samhällskunskapen som ett sätt att ge alla elever 

samma rättigheter, men det finns många svåra ord.  
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”för det är ju mycke krångliga ord i samhällskunskap och som jag ser 

det, samhällskunskap för mig, det är ett sätt att ge alla elever samma 

rättigheter som medborgare. För att man ska ha samma möjligheter att 

påverka och då måste man förstå dom orden som finns ute i samhället” 

Lena 

 

Björn anser att elevernas ordförståelse är ganska god men ser också att elevernas progression 

när det gäller ordkunskap under gymnasietiden är stor. Han tänker ganska ofta på vilka ord 

han använder när han skriver på tavlan. Han påpekar också att om han inte använder svåra ord 

kan det medföra att eleverna aldrig lär sig svåra ord. Björn betonar vidare att eleverna brukar 

tala om när de inte förstår. 

 

2. Kan Karin, Lena och Björn se speciella grupper eller individer som har svårt att förstå 

ord?  

Karin svarar direkt att elever med läs och skrivsvårigheter har mycket mer problem och att det 

naturligtvis blir svårare för dem att läsa en text med många svåra ord i. En del invandrarelever 

har också svårt med ordförståelsen men Karin menar att problemen brukar märkas när ele-

verna kommer upp i årskurs två för att det då krävs ett mer komplext språk. Om eleverna stö-

ter på många svåra ord som de måste slå upp i ordlista för att förstå, så blir det jobbigt att läsa 

och eftersom de inte internaliserar orden så kommer de heller inte ihåg dem till nästa gång 

ordet dyker upp i en text, betonar hon. 

 

Lena berättar om sina elever med svenska två och betonar att elever med svenska som andra-

språk oftare blir uppmärksammade för sina problem, eftersom ”då har man ju det framför 

ögonen hela tiden”. 

 

Även Björn säger att ordförståelsen kan ge vissa elever med svenska som andraspråk pro-

blem, men för övrigt är ordförståelsen inget problem i hans klasser. Björn berättar att det 

istället kan vara andra saker som gör att eleverna inte svarar rätt eller inte gör det som för-

väntas av dem. Han berättar om en laboration som han gjort i en klass och nästan alla började 

laborera utan att ta reda på vad de skulle utforska. Eleverna hade så bråttom att komma i gång 

att de inte tog sig tid att ta reda på vilken fråga de skulle besvara. 
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3. Hur arbetar du som lärare med ord? 

Karin svarar att hon aldrig skulle komma på tanken att arbeta med de ämnesneutrala orden. 

Men ibland om eleverna anser att en text är mycket svår, får de läsa texten och stryka under 

det som är svårt, sedan pratar klassen om texten. Karin betonar också att hon inte arbetar med 

de ämnesneutrala orden eftersom det är vanliga ord som hon tror att eleverna kan. 

 

”Ja, dom går man ju aldrig igenom, för man tror på nått sätt, man tycker 

det är så vanliga ord så man tror att eleverna kan dom eller ja man re-

flekterar liksom inte över att det skulle vara någon svårighet” 

Karin 

 

 

Lena samarbetar med elevernas svenska-tvålärare. Lena skickar ordlistor med aktuella ord till 

svenska-tvåläraren och sedan arbetar eleverna med orden tillsammans med henne. Lena har 

även undervisat en klass på byggprogrammet och provade då att göra all undervisning enkel 

och förstålig. Själv kände hon att hon ”idiotförklarade” eleverna men eleverna tyckte att hon 

var jättebra. Men Lena vill inte arbeta så, hon tycker att det är viktigt att eleverna lär sig de 

svåra orden.  

”Dom svåra orden kommer ju inte att vara försvunna när man kommer 

ut från skolan” 

Lena 

 

 Lena anser att språket är ett maktverktyg och att det är viktigt att eleverna får ett bra ord-

förråd så att de förstår vad som skrivs och sägs. 

 

Björn arbetar inte med ordförståelse, men funderar på om det är bra när han som lärare väljer 

att använda ord som är kända för eleverna. ”då lär dom sig ju aldrig” understryker Björn. 

 

4. Har informanterna märkt någon förändring av ordförståelsen bland eleverna? 

 Karin anser att elevernas ordförståelse har blivit sämre. Lena påpekar att hon tycker att hon 

märker en skillnad i elevernas språk jämfört med hur det var när hon själv gick på gymnasiet. 

Hon har uppmärksammat att det finns elever med dålig ordkunskap. Björn ser ingen för-

sämring men kan se en skillnad mellan olika program, eftersom han arbetat på en annan skola 

tidigare och där undervisat elever på byggprogrammet.  
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5. Vad anser Karin och Lena att den försämrade ordkunskapen beror på? 

 Karin förmodar att eleverna läser färre och mer lättlästa böcker än tidigare. Hon påpekar 

också att svenskundervisningen har förändrats. Tidigare hade eleverna två betyg i svenska, ett 

i litteratur och ett i svenska språket. Hon menar svenskundervisningen har förändrats och me-

nar att eleverna hade mer ordkunskap och läsning förr. Karin anser också att en orsak till att 

eleverna inte förstår orden i läromedlen är att många böcker är gamla och att språket i dem 

inte stämmer överens med dagens språk.  

 

”frågan är ju liksom ska läroböckerna spegla dagens språk eller ska 

dom lära eleverna ett språk” 

Karin 

 

Språket i läroböckerna blir mer abstrakt när eleverna blir äldre och det är ju nödvändigt att 

eleverna förstår ett mer abstrakt språk om de ska studera på universitet och högskola, eftersom 

språket där inte är lika konkret som i gymnasiet och i grundskolan.  

 

Lena anser att en orsak till att språket förändras är att eleverna använder messenger och sms i 

hög grad. Då behöver de inte tänka på stavning, meningsbyggnad och skiljetecken. 

 

6. Hur många ord tycker Karin, Lena och Björn att det är okej att eleverna inte kan, med 

utgångspunkt i ordtestet som eleverna gjort?  

Karin svarar omedelbart att hon anser att eleverna bör kunna alla orden. Hon menar att elever 

med sämre ordkunskap får svårare att förstå och tycker att skolan blir mindre rolig. Lena an-

vänder inte läroböckerna men betonar att eleverna bör kunna de flesta av orden i testet när de 

går på gymnasiet. Björn anser att det är bra om eleverna kan 50 procent av orden. 

 

7. Hur visar det sig när eleverna inte förstår orden som används? 

Jag förklarar alltid de ämnesspecifika orden sen kan eleverna ofta gissa vad de andra orden i 

en text betyder. Ibland märks det på prov och läxförhör om de inte har förstått det de läst, på-

pekar Karin. 

 

”men är dom då lite smarta så klarar dom sig ändå ganska bra för dom 

kan ungefär gissa kanske vad dom kan betyda när dom då kan dom 

ämnesspecifika orden” 

Karin 
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Lena berättar att det händer att det på examinationen visar sig att eleverna inte förstått. Det är 

svårt för en lärare att hinna lyssna på alla elever i en klass med 33 elever och ibland syns det 

inte om någon inte förstår förrän eleverna lämnar in individuella arbeten. 

 

Björn menar att eleverna har bråttom och inte tar sig tid att ta reda på vad uppgiften innebär 

innan de kastar sig över arbetet. Han tror inte att det beror på ordförståelsen. 

 

8. Övrig information från informanterna. 

Lena berättar att skolan arbetar med projekt som är ämnesövergripande. Hon beskriver ett 

projekt om astronomi där hon varit datalärare. Lena berättar hur flera olika ämneslärare är 

engagerade i samma projekt och att varje lärare bedömer sin del. För eleverna betyder det att 

de inte behöver göra flera arbeten utan kan lägga all energi på ett stort arbete. Tiden för pro-

jektarbeten tas från flera olika ämnen, som svenska, naturkunskap och datakunskap. I vanliga 

fall bedöms inte den språkliga delen av ett arbete i naturkunskap.  
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6. Diskussion 

Undersökningen visar att eleverna på NV har en ganska god ordförståelse vad gäller orden i 

ordtestet som de gjort. 2/3 har mer än 80 % rätt. På BP är det ingen av eleverna som har 80 % 

rätt och på FP är det bara tre av eleverna som kommer över 80 % rätt Det är förvånande att 

det är så stor skillnad mellan de teoretiska och de yrkesförberedande programmen på gymna-

siet. Eleverna på BP och FP har en mycket större andel felaktiga svar än eleverna på NV. Det 

går att se en koppling mellan det låga resultatet och de intagningspoäng som varje program 

hade våren 2007. På NV var lägsta intagningspoängen 185 poäng vilket innebär att elever 

med högre betyg söker sig till och blir antagna på programmet. På BP och FP var intagnings-

poängen 110 respektive 85 poäng vilket medför att elever med lägre betyg söker sig till de 

programmen. Lärarna har också sett skillnaden och alla tre berättar i intervjun om sina möten 

med olika klasser och olika program. Lena har undervisat på BP, där använde hon ett mycket 

enkelt språk. Hon själv anser att hon nästan ”idiotförklarade” eleverna, men eleverna var 

mycket nöjda med undervisningen. Björn har sett att det är stora skillnader mellan elevernas 

språkkunskaper när han jämför de elever han möter på NV och de elever han mötte tidigare på 

BP.  Han funderar också på om det är bra att han som lärare undviker svåra ord i 

undervisningssituationen, eftersom eleverna då inte lär sig nya ord. 

 

Eftersom Lena och Karin har högre krav på eleverna när det gäller antalet ord som de bör för-

stå, är det naturligt att de i högre grad ser de brister i ordförståelsen som finns hos de svenska 

eleverna i dag. Karin anser att eleverna bör förstå alla orden i ordtestet och Lena påpekar att 

eleverna bör förstå de flesta orden. Björn menar att det är bra om eleverna kan 50 % av orden 

vilket innebär att han inte har samma krav på eleverna som Lena och Karin har. Kan det vara 

en skillnad mellan manligt och kvinnligt eller kan det bero på att Björns ämnen i huvudsak är 

fysik och matematik, medan Karin och Lena undervisar i samhällskunskap, religion, historia 

och naturkunskap? Är det lättare att se bristerna i ordförståelsen om man som lärare 

undervisar i samhällskunskap och naturkunskap? Libergs (2006) teorier om att det i skolan 

finns flera olika skolspråk och att dessa är olika för olika ämnen kan ha en betydelse. Lena 

upplever att det finns många svåra ord ibland annat samhällskunskapen samtidigt som orden 

är viktiga. Det är grundläggande för Lena att eleverna lär sig språket i samhällskunskapen 

eftersom det är deras rättigheter som medborgare, vilket även framhålls i gymnasieskolans 

läroplan (Lpf 94). Läroplanen betonar vikten av ett språk som eleverna kan använda i i 

fortsatta studier men även i vardagsliv och yrkesliv.  
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Undersökningen visar att lärarna inte uppfattar att elevernas ordkunskap är lika dålig som den 

i verkligheten är. Även om både Karin och Lena har sett en försämring över tid, så verkar det 

som om de problem som lärarna ser till största delen finns hos elever med svenska som andra-

språk eller hos elever som har läs- och skrivsvårigheter. De eleverna är ju redan svaga och 

förväntas inte heller vara duktiga på ord. 

 

”Jag tror att det är lättare att man uppmärksammar det när det är 

svenska två elever för då har men det ju framför ögonen hela tiden” 

Lena 

 

 Men undersökningen visar att det är många fler elever, än de med svenska som andraspråk, 

som har svårt att förstå vanliga ord som de möter i läroböckerna. En tredje del av eleverna på 

NV hade mer än 20 % felaktiga svar i undersökningen och då har de inte svenska som andra-

språk. Hos eleverna med svenska som andraspråk är det en tredje del som har mindre än 20 % 

fel, de övriga två tredjedelarna har mer än 20 % felaktiga svar. (bilaga 7) 

 

Gymnasielärarna arbetar inte med ordförståelse trots språkets tydliga betydelse i läroplanen 

(Lpf 94) och de klasser jag undersökt har bara gått på gymnasiet ett par månader. Grunden till 

elevernas dåliga ordkunskap måste finnas i elevernas tidigare skolgång. Basen till elevernas 

bristande ordkunskap är lagd i grundskolan, trots språkets tydliga roll i läroplanen (Lpo 94). 

Elevernas lärandemiljö spelar stor roll och skolverkets klassificering av dessa i A-, B- och C-

miljöer säger oss att läs- och skrivprocessen är viktig. Läs- och skrivprocessen skall vara en 

del av hela lärandemiljön för att ge eleverna de bästa möjligheterna att lära. Att arbeta som 

Lena gör på gymnasiet med projekt som går över flera ämnen och med flera lärare är enligt 

Skolverkets (Svensson 2005) undersökning det bästa sättet för en god läs och skrivutveckling.  

 

Men om elevernas ordkunskaper är ett problem för gymnasieskolan, borde det även vara en 

del av undervisningen där. Om eleverna inte förstår ord som process, gynnsamma, svartlista, 

substans, intellektuell, restriktion, ömsesidig, traditionell, reagera, opinion, kvalificerad och 

pessimistisk, måste det finnas någon som kan hjälpa dem. Karin påpekar att hon inte arbetar 

med de ämnesneutrala orden och Björn har inte sett att det är ett problem med ordförståelsen. 

Karin framhåller att eleverna ofta kan gissa vad orden betyder men både Karin och Lena har 

vid examinationer sett att det finns elever som inte förstått vad de läst.  
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Liberg (2006) skriver att språket i skolan är ett helt nytt språk som eleverna måste lära sig och 

Schleppegrell (2004) skriver att språket blir mer avancerat i de högre årskurserna. Detta har 

Karin märkt. Hon säger att texterna i läroböckerna blir mer abstrakta i gymnasiet. Men Karin 

anser att det ska vara så och att det är viktigt att eleverna lär sig läsa och skriva detta abstrakta 

språk eftersom det ju används på högskolor och universitet. Björn menar att han märker en 

ordentlig progression av ordförståelsen under de år eleverna går på gymnasiet.  

 

Är det nödvändigt att använda ord som svartlista i en lärobok utan att förklara ordet. De flesta 

nya ämnesspecifika ord förklaras i läroböckerna, men i böckerna används också flertalet äm-

nesneutrala som inte förklaras. Karin påpekar att hon alltid förklarar de ämnesspecifika orden 

men att eleverna ofta kan gissa sig till vad de ämnesneutrala orden betyder. Gissningar som 

ofta kan leda till feltolkningar av ord. Lindberg (2006) visar på hur fel tolkningar av ord kan 

bli om vissa delar av ordet är bekant. Hon tar som exempel inhemsk och avsevärt. Karin beto-

nar också att skolan blir minde rolig om eleverna inte förstår. Ofta drabbar svårigheterna de 

elever som redan är svaga, elever med läs- och skrivsvårigheter eller med svenska som andra-

språk. Undersökningen visar att de elever som inte har svenska som modersmål får ett sämre 

resultat. 
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7. Avslutning 

Ordtestet visar att det finns ett flertal ord i läroböckerna som eleverna inte känner till inne-

börden av. Lärare både på grundskolans senare del och på gymnasiet har uppmärksammat att 

elevernas ordförståelse inte är tillräcklig för att förstå all undervisning. Intervjuerna visar att 

Lena och Karin ser att språk och ordförståelse har försämrats över tid. Men intervjuerna med 

lärarna visar också att det finns lärare som inte har uppmärksammat elevernas svårigheter med 

läroboksorden. Lärarnas åsikter om hur stor del av orden i ordtestet eleverna bör kunna påver-

kar om de uppmärksammar elevernas bristande ordkunskap. Med högre krav på elevernas 

ordkunskap, uppmärksammas bristerna oftare. Jag anser att lärare idag måste bli mer språkligt 

kompetenta och få ett större intresse för språket. Lärare som undervisar i andra ämnen än 

språk måste ta sitt ansvar för elevernas språkutveckling. 

 

Lärare arbetar med ämnesspecifika ord, men borde göras uppmärksamma på att det i läro-

böckerna förekommer ett flertal ord av allmän karaktär som är okända för eleverna.  Detta 

skulle göra undervisningen mer meningsfull för eleverna. 

 

Undersökningen är av väldigt litet format, men kan kanske väcka intresse och ligga till grund 

för fortsatt forskning. Jag hoppas att andra fortsätter där jag slutar och att det på sikt kan bli 

förändringar både när det gäller hur läroböcker skrivs och hur vi pedagoger undervisar och 

använder vårt språk. Det är alla elevers rättighet att förstå det som sägs i samhället runt om 

kring dem.  
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  Bilaga 1 

 

Ordtest 
Ordtestet är frivilligt. Du kan när som helst avbryta. Om du vill delta svarar du först på 
de fem första frågorna. Sedan gör du ordtestet. I första kolumnen står huvudordet, ett 
av de efterföljande orden är synonymt med huvudordet. Gör en ring runt det ordet du 

tror har samma betydelse som huvudordet.  
 

Hur gammal är du?______ Vilket program går 
du?______________________________ 

 
 

Är du tjej eller kille Har du svenska som modersmål? Ja  Nej 
 
 
Pratar din familj mest svenska hemma? Ja Nej 
  
 
 
Generation tillverkning  åldersgrupp ungdom elverk 

Materia rest matsal ingrediens ämne 

Process händelse tillverkning påhopp hantverk 

Kompensera ersätta någon plåstra om skriva musik ge första hjälpen 

Livscykel fordon oväder kretslopp hushåll 

Dominans spelning övermakt instruktion regering  

Vegetation grönsaksrätt skogsdunge våreld växtlighet  

Cirkulation omlopp ungefär gatukorsning avlopp 

Ofullständiga Ängsliga brandfarliga tillfälliga bristfälliga 

Skärgård egg flera öar knivblad badland 

Tolerera fiska modellera tillåta orka 

Stabilisera störa strypa stärka strida 

Gynnsamma fördela förorena föredra fördelaktiga 

Isolerad ensam hal enlig vis 

Varierad varlig omväxlande omsorgsfull varfylld  
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Åtgärda handla handha mata duka 

Idealiska perforerad perfekta perplexa periferiera 

Konkurrens rivalitet affärsverksamhet ekonomi risk 

Enskilt indelat öde egoistiskt individuellt 

Struktur tapet sekt förening ordning 

Oaptitlig osund osmaklig oformlig obegriplig 

Svartlista skvallra pricka förbjuda baktala 

Etisk konstig moralisk tarvlig stilig 

Substans rättvis isolering materia fyllning 

Kombinera förfina försköna förknippa förminska 

Individ person indisk kvinna nykomling svensk 

Åkomma lindrig sjukdom inkompetens fobi luftslott 

Permanent krullig lockig varlig varaktig 

Proportion individuell förebild förhållande emellan 

Representera företräda föreslå föredra författa 

Intellektuell förstående taktfull tänkvärd bildad 

Restriktion inhägnad inramning inskränkning instruktion 

Ärftlig genial genant genuin genetisk 

Barriär stig fontän hinder urna 

Rotera gräva snurra rosta fingra 

Prägla klämma forma frosta glasa 

Rang stil struktur ras klass 

Inaktuell nyttig modern omodern mossig 
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Konsekvens lager effekt innehåll förteckning 

Garantera Försäkra Förfina förlora försaka 

Ömsesidig gemensam kärleksfull tillitsfull samlad 

Offentlig talför samlande givmild allmän 

Traditionell sedvanlig sedlig kyrklig helig 

Acceptera justera trycka godkänna påvisa 

Majoritet stadsdel demokrati flertal röstning 

Reglera förflytta rikta kontrollera restaurera 

Kombination överenskommelse blandning förlängning vägkorsning 

Allmänhet röstberättigad vuxen stadsbo medborgare 

Förfoga disponera täta förlora diskutera 

Innebörd innehåll betydelse visdom centrerad 

Reagera bestämma protestera avlägsna tillföra 

Opinion uppsyn insikt mening uttryck 

Kvalificerad vinnare behörig antagen intagen 

Perspektiv vy ram kant horisont 

Pessimistisk tråkig smittsam mystisk dyster 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

Kicki 
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Hej 
 
Jag heter Christina Sköldenäs och går sista terminen på lärarutbildningen på 
högskolan i Halmstad. Jag håller på att skriva mitt examensarbete, som ska 
handla om elevers ordförståelse av allmänna svenska ord och hur lärarna arbetar 
med elevers ordförståelse. Med det här brevet vill jag fråga er om tillåtelse att 
ordtesta era ungdomar och samtidigt ge information om mitt arbete och hur 
testet kommer att gå till. 
 
Jag ska göra en enkel ordförståelsetest av elever i årskurs ett på gymnasiet. 
Testet kommer att vara helt anonymt och naturligtvis frivilligt för eleverna. För 
att jag ska veta att du som målsman fått information om undersökningen och om 
ditt barn har din tillåtelse att delta, ber jag dig att fylla i talongen längst ner i 
brevet och sända tillbaks det till mig via ”Lärare X”1 på gymnasiet. 
 
Testet kommer att innehålla några personliga frågor som handlar om kön, ålder, 
gymnasieprogram och om eleven har svenska som modersmål. Själva ordtestet 
kommer att bestå av 55 ord som jag hämtat ur läroböcker i samhällskunskap och 
biologi. 
 
Lärarna som jag ska intervjua kommer att få frågor som handlar om hur de 
arbetar med ordförståelse och om de tycker att eleverna har en bra ordförståelse. 
 
I mitt arbete kommer jag att skriva så att det inte går att se vilka elever jag har 
testat. Jag kommer inte att nämna skolans namn eller den finns i X-by2. Lärarna 
kommer också att vara helt anonyma. 

Ansvariga handledare från högskolan är Birgitta Svensson tfn 035 16 72 79, 
Magnus Fernberg tfn 035 16 72 34 och min handledare från gymnasiet är 
”Lärare X”3 
 
Med vänlig hälsning 
Christina Sköldenäs 
___________________________________________________________  

 
Jag vill att mitt barn deltar   
 
Jag vill inte att mitt barn deltar 
Elevens namn och klass ________________________________________    
 
Målsmans underskrift__________________________________________
                                                 
1 Lärarens namn är dolt eftersom det annars går att spåra lärare och elever 
2 Staden namn är dolt eftersom det annars går att spåra lärare och elever 
3 Lärarens namn är dolt eftersom det annars går att spåra lärare och elever 
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Intervjuguide 
 
Kort presentation om min uppsats och ordförståelsetestet. 
 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Vilka klasser undervisar du i? 
 
Hur länge har du arbetet som gymnasielärare? 
 
Hur ser du på ordförståelse? Hur tänker du om ordförståelse? 
 
Hur upplever du att elevernas ordkunskaper i ämnesneutrala läroboksord är? 
 
Har alla elever problem? Eller finns det skillnader? 
Hur visar detta sig? 
 
 
Vad tror du att problemen beror på?  
 

(Vad tror du det beror på att dina elever upplevs ha en god ordkunskap?) 
 
Hur arbetar du för att öka ordförståelsen bland eleverna? 
 
Hur påverkar ordförståelsen din undervisning? 
 
Har du märkt en försämring i ordkunskapen hos eleverna? 
 
Hur mycket ordkunskap ska eleverna ha? 
 
Hur mycket tycker du att det ok att inte kunna?  
 
Tycker du att 80 % av de ämnesneutrala orden är ok att kunna? 
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Transkription Karin 
 
Kicki  Då börjar jag med att fråga vilka ämnen du undervisar i? 
Karin Samhällskunskap och historia på gymnasiet. 
Kicki  Alla klasser? Ettan till trean blandat eller 
Karin  Ja alltså dt beror ju på olika år vilka årskurser man får man får ju inte  alla varje 

år 
Kicki Nä just det. hur länge har du vat  gymnasielärare? 
Karin  Sedan 1970. så det är 37 år 
Kicki  Hur ser du på ordförståelse? På elevernas ordförståelse? Hur tänker du om det? 
Karin  Att många elever har svårt att förstå ord som finns i läroböckerna men även ord 

som jag använder ibland.  
Kicki  Hur yttrar sig det problemet eller hur visar sig det problemet? 
Karin  Det beror lite på vad det är för klasser. Elever exempelvis naturvetarklasser ä 

väldigt sällan de frågar de tar nog reda på det själv på nåt sätt om de behöver. 
Kicki  Okej 
Karin  Men andra klasser när dom inte förstår så frågar dom ibland. Ibland märker man 

att dom inte förstår vad dom läser i boken och exempelvis har skriftligt prov 
efteråt eller skriftligt läxförhör eller å där. Då kan man märka att dom har dom 
skriver på ett sätt så att man förstår att dom inte riktigt har förstått vad det står. 

Kicki  Okej 
Karin  Och som exempelvis historia A boken tycker, klagar eleverna på att den är svår 

att läsa. För det är svåra ord i den. Och det är skrivet på ett svårt sätt. Tycker 
dom.  

Kicki  Okej vad tro du problemet beror på? alltså från början? 
Karin  Ja dels kan det ju vara att dom inte läser tillräckligt mycke sen kan det ju också 

vara så att vi använder ju läroböckerna i så många år. Det kan ju tänkas att 
språket jag menar vi har ju exempelvis läroböcker som är från början av -90 
talet ibland det kan tänkas att språket har ändrats. Sen dess och det är därför det 
är väldigt svårt för dom. Men jag tror att det i huvudsak det beror på att dom inte 
läser tillräckligt mycke  ä  bra litteratur. Där det finns sådana typer av ord. 

Kicki  Dom ord som dom inte förstår det är både, är det både ämnes neutrala och 
ämnesspecifika eller är det 

Karin  Alltså Dom förstår inte naturlitvis alltid ämnesspecifika ord men dom förklarar 
jag alltid för dom 

Kicki  Mmmm 
Karin  Dom går man ju alltid igenom eftersom dom har betydelse för ämnet däremot så 

går man ju inte igenom vanliga svenska ord om man säger så som dom inte 
förstår  

Kicki  Nää ämnes neutrala ord 
Karin  Ja dom går man ju aldrig igenom för man tror på nåt sätt man tycker det är så 

vanliga ord så man tror att eleverna kan dom eller jaa man reflekterar liksom 
inte över att det skulle vara någon svårighet däremot försöker man alltid förklara 
vad termer som ingår i ämnet och som är nya för eleverna vad dom betyder och 
vad dom innebär och hur man kan använda dom och därför blir det lite 
annorlunda med dom olika orden. Så jag tror ofta att eleverna när man läst ett 
avsnitt kan dom ämnes specifika orden eftersom det är dom man lägger 
tyngdpunkten på liksom för det är utifrån det man för undervisningen 
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Kicki  Så det innebär att det är dom ämnesneutrala orden som ställer till problem för 
eleverna 

Karin  Ja Ja det är det men är dom då lite smarta så klarar dom sig ändå ganska bra för 
dom kan ungefär gissa kanske vad dom kan betyda när dom då kan dom 
ämnesspecifika orden  

Kicki  Mmm 
Karin  En del elever i alla fall en kan väl inte gissa alls de är väl bara helt frågande för 

dom  då blir hela alltet väldigt väldigt svårt 
Kicki  Mmm… är det alla elever som har problem eller är det vissa kan du se skillnader 

mellan elever? 
Karin  Menar du om det är  
Kicki  Ja om det är 
Karin  mellan klasser 
Kicki  nä mellan individerna kan du se att det är vissa elever som har mer problem 
Karin  alla exempelvis alla elever som har skriv och lässvårigheter har mycke mer 

problem 
Kicki  mmjomen 
Karin  men det går ju inte det är ju själv klart på nåt sätt va att för dom är det ju Karin
 jättejobbigt att läas till exempel i en historiebok med så många ord i 
Kicki  och invandrar elever? 
Karin  ja alltså det är väldigt olika invandrarelever hos oss brukar inte ha stora problem 

förrän de kommer upp i tvåan när dom går på teoretiska program för då krävs 
det ett djupare språk. Eller vad jag ska säga för någonting. Däremot har jag 
aldrig haft invandrar elever på fordon så jag har inte haft mycke praktiska 
program. så jag antar att för dom är det väl kanske svårt både för dom svenska 
och för dom andra för jag har ju hört av mina kollegor att dom säger att det är 
svårt med dom här A-kurserna i samhällskunskap och så där på dessa program 
där eleverna har så väldigt låga intagningspoäng 

Kicki  mmm å då är det alla elever inte bara.. 
Karin  näj men dom har det ju inte lättare dom som ä 
Kicki  invandrare… 
Karin  nej 
Kicki  nä precis 
Karin  men invandrar eleverna brukar ju om de går på Nv eller Sp klara sig jättebra i 

ettan för då är dom ju ofta studiemotiverade om dom söker sig till teoretiska 
program. Sedan brukar dom ju alltså ha svårt med sådana allmänna ämnen sm 
samhällskunskap och historia när det blir svårare texter. eftersom dom inte har 
djupet i sitt språk. Och det är ju svårt att informera deras föräldrar om för dom 
tycker att barnen pratar så bra svenska 

Kicki  ja just det 
Karin så dom kan inte ta till sig att dom saknar djupet att det är därför det har 
blivit problem och att dom inte förstår vad dom gör för nått i dom olika ämnena 

Kicki  ja just det 
Karin  sååå det där när det gället invandrar barn är det ofta ett problem. Men även 

svenska barn har problem men språket där  
Kicki  mm 
Karin  men detta här är ju bara A-kurserna som du undersöker och dom läses ju inte jo 

historia läses ju men jag menar samhällskunskap A hos oss läses i årskurs ett 
och  
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Kicki  jag har tittat på samhällskunskap A och Naturkunskap A men det är ju ord som 
används i historia 

Karin  ja  
Kicki  och i matte 
Karin  jadet är det 
Kicki  alla ämnen i princip många av dom i alla fall 
Karin  svårast blir det ju när man radar flera sådana här ord efter varandra då kan dom 

slå upp ett ord och se vad det betyder men när det då kommer ett till direkt efter 
som dom då igen behöver slå upp så blir det jätte svårt för dom men för när dom 
sen ska läsa det igen så kommer dom fortfarande inte ihåg dom har inte 
internaliserat dom här orden. Och då kommer dom fortfarande inte ihåg vad 
dom betyder. Då tröttnar dom på att slå upp. 

Kicki  Mm å är det då också ämnesspecifika ord som är lite okända eller 
Karin Men dom brukar alltså dom ämnesspecifika orden i alla fall jag jobbar liksom 

om man då talar om att man jobbar med exempelvis befolknings frågor som man 
gör i samhällskunskap A så talar man om demografi exempelvis å då talar man 
mycket om vad demografi ää om nativitet, mortalitet naturlig folkökning 
överbefolkning och tätbefolkning och såna där saker va så på nåt sätt så fattar 
dom ju det när man har hållit på och malt om det ett tag och det glömmer dom 
inte men det är allt det andra runt omkring.  Som är svårt för dom då. 

Kicki  Mm 
Karin  å demokrati kommer ju in där också å såna ord som har med demos att göra 

demokrati fanns med i min undersökning tror jag  
Kicki  mm 
Kicki  och det var inte många det var många som visste vad det betydde men det fanns 

några som inte hade nån hint om vad dt betydde 
Karin  ja .. en del tror att demokrati betyder att man ska få allting utan att anstränga sig 
Kicki  några trodde att fet betydde röstning men det är ju inte heller riktigt rätt 

ä hum mma  arbetar du någonting med dom ämnesneutrala orden eller du arbetar 
bara med dom ämnesspecifika orden.  

Karin  Alltså jag arbetar ju alltså man går ju inte igenom dom ämnes neutrala orden det 
skulle jag aldrig komma på iden och så gå igenom däremot kan jag fråga 
eleverna när dom har läst eller nåt sånt där var det nåt so var svårt  

Kicki  Mm 
Karin  Å iså fall var det nått som var svårt att förstå å nån gång ibland om dom säger att 

det här är jättesvårt å förstå så får dom läsa igenom och stryka under det som är 
svårt va så pratar vi om det.  

Kicki  Mm 
Karin  Eller också så frågar dom ju om då 
Kicki  Då påverkar det ju undervisningen en hel del  
Karin  Ja ifall eleverna är aktiva och bryr sig om att fråga 
Kicki  Mm 
Karin  Det finns ju elever som inte bryr sig för dom har ändå inte tänkt att skaffa sig nåt 

betyg i det här ämnet 
Kicki  Nää  
Karin  Mer än kanske ett G max va och då bryr dom sig ju inte å engagerar sig ju dom 

inte och då spelar det ju ingen roll om dom fattar eller ej 
Kicki  Mmm just det 
Karin  Så det är ju liksom lite olika vad eleverna har för mål  
Kicki  Mm 
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Karin  Hur mycket energi dom lägger ner på att förstå saker och ting.  
Kicki  Mmm  ää nu har jag nog inte fler frågor…..jo har du märkt om ordförståelsen 

har blivit sämre du som har jobbat i alla fall i ganska många år om den har blivit 
sämre under den här.. 

Karin  Ja jag tycker den har blivit sämre 
Kicki  Vad tror du dt beror på? 
Karin  Jag tror alltså att.. för det första tror jag man lärde sig mer i svenska förut på 

svenskundervisningen jag tror man ägnade sig mer åt sådana saker med ord och 
läsning och sånt där nu är det så många andra saker som ska göras 

Kicki  Mm 
Karin  Och så hade man ju dessutom två betyg i svenska på den tiden vilket innebar att 

svenskan blev ännu mer betydelse fullt. Va  
Kicki  Mm 
Karin  Jag tror att inriktningen var mer mot ordkunskap och såna saker va och mer 

läsning och mer litteratur och sen så var det  ju skrivningen  för sig då tror jag 
att dom kanske lärde sig mer sen tror jag  faktiskt också även om dom säger 
dom säger ju i och för sig att barn läser ganska mycket en del va men jag tror 
ändock att läsning av böcker med såna här  lite svårare ord tror jag att man har 
sänkt ner det på en nivå så att det ska bli lättare för eleverna å läsa när man 
väljer sån litteratur mycke mer som är lättare å läsa.  

Kicki  Mmm 
Karin  För att dom ska tycka det är roligt och inte ansträngande och inte tråkigt och så 

utan får läslust och där finns det inte så många svåra ord. Men sen så läser dom 
ju så klart andra typer av böcker som dom läser ju som exempel Harry Potter 
som är jättetjocka böcker  

Kicki  Och svåra 
Karin  Och svåra men det klarar dom ju i alla fall men där finns ju också ett särskilt sätt 

å skriva å har man lärt sig har mna läst alla dom Harry Potter från början så 
kommer man ju liksom in i jargongen eller vad man ska kalla det för någonting 
å förstår ganska bra även om man inte förstår varje ord. 

Kicki  M 
Karin  Så dom kan ju ändå läsa ganska svåra jag menar att man kan ju även se att dom 

kan läa ganska svåra ord på engelska också exempelvis om det är gäller vad som 
står på datorn  

Kicki  Ja oja 
Karin  Mm 
Kicki  Ja o ja 
Karin Så men det är ju också ämnesspecifika ord 
Kicki  Mm jo det är det ju men det blir det ju 
Karin  Mm jag menar 
Kicki  Men det innebär att du tror att den största boven i dramat är att 

svenskundervisningen har förändrats 
Karin  Nej inte den största men jag tror att det är en del av det 
Kicki  En del av det 
Karin  Mmm 
Kicki  Mmm 
Karin  Sen tror jag också att läsning av böcker sen kan det ju vara så att vi har gamla 

läroböcker som inte stämmer överrens med ….dagens språk 
Kicki  Dagens språk 
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Karin  Frågan är ju liksom ska läroböckerna spegla dagens språk eller ska dom lära 
eleverna ett språk? 

Kicki  Mmm ja det är en bra fråga  
Karin  För jag menar i och med att dom läser dessa orden som de inte kan kanske så ser 

dom ett annat sätt att läsa 
Kicki  Mm 
Karin  Även om det är jobbigt 
Kicki  Dom är ju ganska abstrakta också läroböckerna när dom är små är böckerna mer 

skrivna som att Pelle gör något. 
Karin  Mm 
Kicki  Och sen blir det ju väldigt 
Karin  Dom blir ju abstrakta i gymnasiet men å andra sidan åtminstone på de teoretiska 

programmen så måste dom j lära sig å bli mer och mer abstrakta för ska dom 
ägna sig åt universitetsstudier sen så är ju det abstrakt man kan u inte göra 
allting man måste ju lära eleverna att tänka abstrakt 

Kicki  Mmja precis 
Karin  För att dom ska klara man kan ju inte bara tänka att dom ska lära sig att tänka att 

Pelle gjorde det och Pelle gjorde det 
Kicki  Nej nej 
Karin  Nää 
Kicki  Nej 
Karin  För då kommer dom ju aldrig att klara några fortsatta studier 
Kicki  Nej 
Karin Å ändå klagar ju universiteten på att man är tvungen att göra någon slags 

introduktionskurser för eleverna bara för att dom inte klarar sig när dom 
kommer till universitetet  

Kicki  Mm  
Karin  för att det har blivit för mycke grundskola av gymnasiet 
Kicki  Aa 
Karin  Så matte kan man ju aldrig börja på direkt nu å läsa utan man är tvungen att 

börja med en introduktionskurs nu för eleverna klara inte 
Kicki  Nähänä 
Karin  Den första kursen i matte 
Kicki  Hä 
Karin  Å man tyska är man ju också tvungen att göra introduktionskurser 
Kicki  Mm 
Karin  För att dom inte klarar att läsa dom första 20 poängen i tyska 
Kicki  Det är det är förändringar 
Karin  Men att det är svårt att säga vad det ena beror på och vad det andra beror på  
Kicki  Hmmm 
Karin  Å om det är så att vi är stelbenta i våra krav eller nåt  vi kan ju inte veta riktigt 

det är ju jag menar  det är ju svårt att vet hur den här utvecklingen går 
Kicki  Men om du tänker generellt hur många  många procent av av såna ord tycker du 

att man ska kunna får åå 
Karin  Jag tycker man ska kunna alla 
Kicki  Du tycker man ska kunna 100 procent 
Karin  Mm 
Kicki  Mm 
Karin  Bara för att…. jag menar annars blir det ett sånt motstånd mot att läsa om man 

inte kan orden 
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Kicki  Så det innebär att o man kan 80 procent av dom orden då är man ganska ….det 
ganska illa 

Karin  Jag vet inte ganska illa men jag menar det är ju  i alla fall mycket svårare för en 
elev som kan 80 procent än för en som kan 20 procent å f nåt sammanhang i det 
hela. Jag tror också att det är svårt att tycka att det är roligt om man inte fattar 

Kicki  Ja men det är det ju 
Karin  Vad saker betyder 
Kicki  Jo men det måste det ju va 
Karin  Så att ja det tror jag  
Kicki  Jag tror inte jag har nåt mer 
Karin  Va bra  
Kicki  Tack så mycke 
Karin Varsågod. 
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Transkription Lena 
Kicki Vilka ämnen undervisar du i? 
Lena Ja just nu så undervisar jag i samhällskunskap, psykologi och sen datakunskap 

inom projekten. Så i projekten undervisar jag i lite olika saker men det är 
datakunskapen som är.. 

Kicki Vad är ett projekt? 
Lena Vi har ju fyra timmars projekttid i veckan det är lite unikt för Da Vinci. Ää eller 

det är unikt för Da Vinci det är bara vi som har det så. Nu förklarade jag det här 
ganska många gånger på öppet hus så jag tror jag köt den förklaringen för jag 
tycker den förklaringen var ganska bra. 

Kicki Mm 
Lena Ettorna har ju haft astronomiprojekt och då har dom. Det är inom naturkunskap 

man läser om astronomi. Och i vanliga fall då när man skriver om nånting som 
har med astronomi att göra så använder man ju svenska man använder språket 
och man använder datorn för dom ska göra en uppsats. Å då får man ju inga 
poäng för det utan då får du ju naturkunskapsbetyg.  

Kicki Mm 
Lena Å då tycker vi att det är ju ganska korkat för det hör ju liksom ihop eftersom det 

gör det i verkligheten så borde det göra det hos oss. Så då har vi fyra timmar i 
veckan när vi har lånat tid från andra ämnen för att ha den här projekttiden å då 
lär man sig til exempel då svenska och naturkunskap och datakunskap samtidigt. 
Så det är ju olika projekt hela tiden. Man genomgår väl en fyra fem projekt per 
termin. Kan man väl säga. Äää nånting sånt det finns ju en termins plan 

Kicki Bedömer lärarna det tillsammans då så svenskläraren tittar på språket och 
Ja 

Kicki Okej 
Lena Idet här projektet tittar jag inte ett dugg på det naturkunskapliga innehållet eller 

svenskan utan jag kollar ju på vilka funktioner i word har dom lärt sig och så får 
dom feedback på det  

Kicki Okej det är ju lite spännande det är ju så man vill arbeta. Vilka klasser har du? 
Har du etter, tvåor och treor eller 

Lena Jag har ettor och tvåor till våren kommer jag att ha treorna i religionskunskap. 
Så får jag ju ett nytt ämne också.. 

Kicki Spännande. Hur länge har du vat lärare? 
Lena Jag har jobbat den här terminen som bara alltså bara jobbat som lärare förra 

terminen pluggade jag ju men då hade jag fyra lektioner i veckan halv terminen 
här men då hade jag samhällskunskap. Det är samhällskunskap och 
religionskunskap som ingår i min examen egentligen. Det andra ligger utanför. 

Kicki Mm okej. Hur ser du på ordförståelse? Och hur tänker du om ordförståelse? I 
skolan. 

Lena Dee ämnet som jag tänker mest på när det gäller ordkunskap är samhällskunskap 
för det är ju mycke krångliga ord i samhällskunskap och som jag ser det 
samhällskunskap för mej det är ett sätt att ge alla elever samma rättigheter som 
medborgare för att man ska ha samma möjligheter att påverka och då måste man 
förstå dom orden som finns ute  samhället. Jag kan förklara majoritetsprincipen 
med flest vinner och dom förstår vad flest vinner är. Men det är ingen som 
kommer att göra det  för dom när dom kommer ut i samhället och går in på en 
Internetsida och läser om detta det kommer inte att stå majoritetsprincipen i 
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parantes och sen flest vinner utan det kommer att stå majoritetsprincipen då 
måste dom ha hört det oret.  

Kicki Mm 
Lena Å det är ju så att språket avgör.. språket är ju ett maktverktyg har man ett bra 

språk så har man en större makt än en människa som har ett sämre språk både på 
arbetsplatser och i skolan därför är det viktigt att dom får ett bra ordföråd så att 
dom förstår vad det är som sägs.  

Kicki Mm 
Lena Så eee 
Kicki Hur arbetar du med orden? 
Lena Den klassen jag har jobbat mest med ord är ju bygg tvåan som jag också har i 

samhällskunskap och där har vi jobbat just med dom fina orden som vi kallar det 
då. Vi har pratat om vad innebär det egentligen. Vi har läst svåra texter vi läser 
texter från pressopinjons ja det var ja …pressombudsmannen och sen fick dom 
läsa dom och så kolade vi då vad betyder det egentligen så översätter vi det då 
till lätt språk tillsammans vi gjorde likadant när vi pratade om hur politiker 
borde va då började vi med at vi slängde upp på tavlan hur dom vad vi tyckte att 
det skulle vara för regler för politiker och det vissade sig.. ja politiker borde vara 
ute och jobba med vanliga jobbare en vecka om året så dom förstår men 
politiker är så långt bort, politiker skulle inte få ljuga och politiker skulle inte få 
göra de och inte de och så sen sa jag tror ni att det finns sånna regler? Nja 
njamm nej det gör det nog inte. Men det finns det det finns på hemsidan 
halmstad.se då finns det det här etiska regler för politiker  så läste vi dom  och 
det är ju ganska många svåra ord där i  det lät ju som rena rappakaljan för dom 
så då tog vi punkt för punkt och så redde vi ut vad det betyder det här jo det är ju 
samma sak som det ni har sagtfast med andra ord om ni förstår det då kan ni 
också ställa politikerna till svars här står det att ni inte ska göra et här varför har 
ni gjort det då  

Kicki Precis 
Så det är ett exempel  
Kicki Mm 
Kicki Mne det blir ju oftast då ämnesspecifika ord ord som finns i samhällskunskapen 

det är inte dom här vanliga som tolerera, gynnsam och … 
Lena Restriktion är ju ett sånt or som man skulle kunna tänka sig 
Kicki Och det kan man ju möta i många ämnen. 
Lena Ja har ju haft det också vi har ju elever som går på svenska två i min etta och då 

har vi jobbat på ett annat sätt då har jag skickat en ordlista till Pia som har dom i 
svenska två. Med ord när jag har gått igenom med både samhällskunskaps ord 
och ord som förekommer i texterna som jag tror att dom kanske inte förstår och 
då ar det just såna ord som man kan stöta på överallt. 

Kicki Dom här orden som jag har i min undersökning är ju plockade ur deras 
naturkunskapsbok  och samhällskunskapsbok, samhälle.nu heter den.  

Lena Precis det är den de har 
Kicki Så det är inga så jag har inte tagit ord ur  livet utan ur skolböckerna  
Lena Men då gjorde jag ju så att å skickade jag listan till henne och sen gick hon 

igenom en med dom så att dom liksom var med men sen så är det ju så att 
eleverna måste ju fråga när dom inte förstår det svåra är ju när dom inte frågar.  
När dom tror att dom förstår  och inte gör det  

Kicki Precis 
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Lena Och då är det ju så ibland att man inte märker det förrän man har haft 
examinationen. då upptäcker man nä dom förstod faktiskt inte det här dom har 
vänt bakochfram på det  

Kicki Och då kan det vara svårt att vad det är som gör att dom inte förstår också. Men 
du säger att det är dom med svenska två som du har märkt. Har du märkt det på 
andra elever också? 

Lena Det är olika vad man har för förutsättningar vad man har för språk det är ju dom 
som har ganska så dåligt ordförråd. Nu har jag ju inte haft dem tillräckligt länge 
för att vara riktigt säker på det. Men jag och Henrik pratar ju ibland om olika 
elever och jag har gjort det med Pia också att jag har titat på texter och jämfört 
och  funderat över hur ska vi göra med den här eleven. 

Kicki Mm 
Lena För att det verkar so at det krånglar med språket 
Kicki Mm 
Lena Jag tror att det är lättare att man uppmärksammar det nä det är svenska två 

elever för då har man ju det framför ögonen hela tien än när det är en elev som 
inte har svenska två men ändå. 

Kicki Ääummm du märker problemen när du har examinationen om inte eleverna 
själva säger ifrån under lektionerna eller kan du märka det på nått annat sätt 

Lena På byggarna märks det när vi sitter och diskuterar å det kan du ju göra i 
naturklasserna också men där är dom 33 stycken  å då är det ju så att jag hör inte 
alltid det  förrän dom lämnar in någonting så jag får någonting individuellt från 
var och en av dom  så det är fullt möjligt att missa sen så det klart att man 
märker ibland på lektionerna när man pratar med dom jag sitter ju inte vid 
katedern utan jag går runt å är med i diskussionerna naturligtvis men är det då en 
gruppdiskussion och jag har sex olika grupper  och jag har 33 elever då är det ju 
så att det är nån som kan slinka igenom särskilt om man är en sån som inte 
pratar jättemycket på lektionerna 

Kicki Ja då påverkar just det här med dom allmänna orden att dom inte förstår dom 
eller du är medveten om det så att 

Lena Ja det gör det ju. Det är ju sånt som man har fått höra under hela sin 
lärarutbildning att man ska vara försiktig med svåra ord. Jag gör ju lite uppror 
mot det där  som jag sa innan dom svåra orden kommer ju inte att vara 
försvunna när man kommer ut från skolan och då kan man ju inte ignorera att 
dom finns men det klart att det påverkar man måste ju vara medveten om att 
dom kanske inte.. nu hade dom lämnat in engelska berättade Henrik det var 
många som hade skrivit att Sverige var en republik å det är ju ganska spännande 

Kicki Mm 
Lena Nu har ju vi inte kommit fram till det området om hur Sverige styrs ännu så 

länge men gå på gymnasiet å tro att Sverige är en republik då tror inte jag att 
man vet vad en republik betyder.  

Kicki Nä 
Lena Så då påverkar ju det. Det är ju samma sak som när byggarna skriver att 

kommunfullmäktige är det här han bestämmer detta då har dom inte förstått vad 
kommunfullmäktige är för dom tror det är en person. Så det klart det påverkar 
då måste jag ju gå tillbaka och diskutera och förklara så det kan ju gör att det tar 
längre tid naturligtvis det gäller ju att tänka på det från början och utgå ifrån att 
dom inte kan och ofta är det så att dom lektionerna, jag har haft nån lektion för, 
inte nu men för ganska längesen när jag på praktik för byggarna jag tyckte att 
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jag i stort sett idiotförklarade dem för jag förklarade precis allting dom tyckte att 
det var skitbra  

Kicki mm 
Lena Å då kanske jag idiotförklarade mig själv så att säja egentligen  för att dom 

tycket ju att det var bra å jag kände att ska kanske inte gå ner på den här nivån. 
Men det funkade väldigt bra  

Kicki Mm det är kanske så man måste göra men det är ju lite när dom här orden finns i 
läroböckerna så förväntar man sig på nåt sätt att dom ska att eleverna ska kunna 
dom för det ju inte dom här orden som är kursiverade med förklaring i slutet av 
boken utan dom här finns ju med hela tiden  

Lena Och kommer man förbi dom. Väldigt ofta är det i dom klasserna där det är 
svårast att komma förbi dom så blir det väldigt bra diskussioner när man väl har 
kommit förbi dom  för om man tar byggarna som exempel så är dom väldigt 
mycket mer närmre verkligheten än mina naturvetare ä. man har väldigt mycket 
at säja om samhället i vardagen som dom ibland aldrig kommer fram till därför 
att dom inte får hjälp med dom här orden och det blir bara en obegriplig massa 
för dom. 

Kicki Tror du att det har blivit en försämring av förståelsen av just dom allmänna 
läroboksorden eller nu emot var det var förr och vad beror det på  

Lena Vi har haft väldigt mycket diskussioner om det här för jag om en tjej som är ett 
år yngre än mig som gick ut samtidigt också vi har haft det diskussionen väldigt 
mycke för vi tycker att när vi gick på gymnasiet så hade vi ett väldigt mycket 
bättre språk än vad dom som går på gymnasiet nu har ä  och jag vet inte om det 
är så eller om det är så att vi helt enkelt inte uppfattade på det sättet när vi gick 
på gymnasiet jag har in get vetenskapligt belägg för det  

Kicki Näää 
Lena Men för mig känns det som om språket har försämrats. Å jag tror faktiskt att det 

kan ha lite å göra med att man skriver så mycket i messenger å meil och då har 
man inte det här att man behöver skriva korrekt svenska det behövs inte  du kan 
skriva med små bokstäver du behöver inte ha med nån punkt  

Kicki Nää 
Lena Det gör inget om du stavar fel det spelar ingen roll men sen vet jag inte om det 

är bara det  men min allmänna uppfattning är att det har blivit lite sämre med 
språket faktiskt 

Kicki Mm 
Lena Det är min lekmannauppfattning 
Kicki Ja men det är ju ändå intressant för att du tror det  
Lena Det känns ju som om det är väldigt synd för språket ligger ju till grund för så 

mycket annat att ska man då börja jobba mycket med språket så försvinner ju 
lite av det andra man måste ju ta tiden nån stans ifrån  

Kicki Hur mycket tid tycker du att man ska lägga på ordförståelse för naturligt är det 
ju att det finns med ämnesspecifika ord att dom kommer det är ju naturligt att 
dom förklara man j hela tiden men dom här hur mycket tid ska man lägga på 
såna här vanliga ord. 

Lena Problemet med att inte det blir ju ett demokratiskt problem som jag ser det 
problemet med att inte lägga tid på det är ju att dom eleverna som inte förstår får 
ju inte samma möjligheter som dom som förstår för vissa elever måste du ju helt 
enkelt lägga tid på det här om dom inte förstår texten så kan dom inte förstå 
ämnet heller 

Kicki Nää precis 
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Lena Du måste börja där på nåt sätt även om det känns som att det försvinner tid 
Kicki Hur mycket tycker du att det är okej att inte kunna. Om man får en sån här 

ordtest som jag har gjort nu hur mycket tycker du att det skulle vara okej att inte 
klara?  

Lena Jaa du jag vet inte 
Kicki Eftersom det är deras läroboksord också 
Lena Jag använder ju inte läroboken speciellt mycke jag utgår ifrån vad jag tycker 

dom ska kunna och sen har vi läroboken som uppslagsverk  
Kicki Mm 
Lena Men jag skulle ju se det som att dom flesta av dom här orden bör dom ju kunna 

när dom går ut gymnasiet.  
Kicki Mm men i ettan på gymnasiet då  
Lena Det är så svårt att säja eftersom att det förhoppningsvis så har dom ju fått myke 

med sig men ha dom inte det så om det inte är okej vad innebär det nästan som 
att nä det är inte okej ni får inte gå på gymnasiet  

Kicki Nä precis  
Lena Och det kan man ju inte säga utan vi måste ju utgå ifrån vad vi har  
Kicki Mm 
Lena Men sen samtidigt kan vi j inte göra som dom sa till mig när jag började som jag 

fortfarande är lite sur över när vi kom så hade vi nån föreläsning så sa dom i 
stort sett.. inte med dom orden men i stort sett nu är ni så korkade för vi har fått 
så dåligt med folk till lärarhögskolan så vi måste sänka nivån för ni klarar inte 
av den här utbildningen å då blev jag skitsur för jag tyckte att jag vill inte ha nån 
sänkt nivå jag går här och betalar med mitt lån varje vecka för att få utbildning 
då vill inte jag att nivån ska sänkas å det går ju inte att göra så på gymnasiet 
heller om säger att då struntar vi i massor av den kunskap ni egentligen skulle 
fått för ni klarar inte av att ta till er den så det får ju bli nån sorts balans. Man får 
ju utgå ifrån det man har men samtidigt ska man ju inte förvägra folk den 
kunskap som dom borde få  

Kicki Nä precis alla borde ju kunna det här 
Lena Mm 
Kicki Tack så mycket 
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Transkription Björn 
 
Kicki Till att börja med vill jag veta vilka ämnen du undervisar i? 
Björn Matte fysik, framförallt sen så har jag haft lite naturkunskap i år. Jag hade 

betydligt mer jag hade hela naturkunskapskursen förra året. Men i år har jag 
bara hoppat in lite i astronomin. 

Kicki Mm 
Björn Och så har jag faktiskt rättskunskap i år också, samt i projektarbete är jag med 

dom som valt småföretagande och handleder dom i det som heter ung 
företagsamhet. 

Kicki Mm är det 
Björn Så det är lite blandat 
Kicki Är det blandade årskurser också? är det både ettan, tvåan, trean. 
Björn Har i princip bara tvåan och trean i år. 
Kicki Okej. 
Björn Det är det där lilla jag har varit inne i astronomin som jag har varit inne i ettan, 

så jag har inte jobbat särskilt mycke med dom i år 
Kicki Hur länge har du vat lärare? 
Björn Det är mitt sjätte år nu tror ja… 
Kicki Okej 
Björn Femte….kanske fem sex år.  
Kicki Hur ser du på ordförståelse? Hur tänker du om elevernas ordförståelse? Om dom 

ord dom möter i läroböckerna? 
Björn Mm ää jag tycker nog att den är ganska bra men som jag sa då innan du satte på 

bandspelaren här att man märker en ganska ordentlig progression här under dom 
här åren just när det gäller dom naturvetenskapliga begreppen så är det ju 
definitivt så att dom kommer ju långt här på ett par år. Men sen även dom övriga 
orden alltså dom mer generella det är många som inte vet i ettan man skriver 
saker och så frågar dom, vad det är för nåt, men dom frågar och sen lär dom ju 
sig under tiden ääää men man tänker på det ganska ofta när man skriver saker på 
tavlan att inte använda för svåra ord å det kan ju också vara en brist att då lär 
dom ju sig aldrig. Men för min del handlar det ju om att ska man skapa en 
förståelse för fysiken eller någonting sådant, så kan jag inte komplicera upp det 
med svåra ord då vill jag göra det så lätt som möjligt så att det inte blir ord som 
gör att det blir komplicerat att förstå. Det finns ju alltid dom som inte säger ifrån 
när dom inte förstår och då förstår dom inte fysiken på grund av ordförståelsen.  

Kicki Men men ibland måste man ju använda ämnesneutrala ord som vi vuxna 
upplever som självklara som vi tycker att dom borde kunna som generell o såna 
här saker hur eller har du upplevt att dom inte kan dom eller har du upplevt 

Björn Ja ibland är det ju klart så å då frågar dom 
Kicki Då frågar dom  
Björn Ja det är ofta någon som frågar så jag tycker dom är bra på att fråga. Dom vill ju 

förstå sammanhanget och förstår dom inte ett ord så förstår dom inte 
sammanhanget kanske å därför så brukar dom fråga 

Kicki Men i läroböckerna då för där används dom ju. Frågar dom när dom läser i 
läroböckerna också? 
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Björn Äää 
Kicki Eller slår dom upp det hemma eller 
Björn Nä alltså vi arbetar ju inte så himla mycke med läroböckerna egentligen, i 

naturkunskapen  i princip ingenting alls 
Kicki Okej 
Björn Under förra året hade jag ingen bok i naturkunskap. Men det klart att dom frågar 

om dom stöter på i texter som dom har hittat på biblioteket eller på Internet eller 
nåt så kan dom komma och fråga vad betyder detta eller vad menar dom här 

Kicki För att oftast i läroböckerna så är ju dom ämnesspecifika orden är ju kursiverade 
och förklaras längre bak eller längst ner på sidan men dom här allmänna orden 
förklaras ju inte någonstans är det då mycket sånna och mycket ämnesspecifika 
ord så kan det ju bli svårt att läsa  

Björn Mm men jag upplever inte att det är så jättesvårt 
Kicki Det är det inte 
Björn Nä det tycker jag inte 
Björn Ää men det är kanske på grund av att jag jobbar inte så mycket med läromedel 

då utan det blir mer interaktivitet när man går igenom nånting då väljer man 
kanske själv medvetet eller omedvetet ska jag egentligen säga eller båda delar 
kanske att försöka uttrycka mig så enkelt som möjligt å då det kanske innebär att 
jag undviker ord som jag omedvetet ändå vet att eller så att man tänker att det 
här kan va lite knepigt 

Kicki Men då är ju egentligen ordförståelsen inget problem i din undervisning 
eftersom du jobbar på det sättet 

Björn Nej jag känner inte att det är det, det kan vara det för vissa elever då som har en 
bakgrund alltså som inte har en svensk kanske bakgrund då där ser man ju dom 
har ju ofta ganska svårt att förstå ää ämnet på grund av att språket, det brister i 
språket. Det kan ju vara frågeställningar det kan ju vara på prov till exempel om 
dom vet inte riktigt vad det frågas efter så dom förstår inte så där blir det ju på 
ett annat sätt äää det man kan säja kanske  e att många har svårt att egentligen 
identifiera vad frågar men efter. Jag hade en laboration i fredags där man skulle 
ta reda på  en sak och många sätter igång å dom läser egentligen inte vad frågar 
dom efter utan dom sätter igång  och så börjar dom labba  och liksom undersöka 
allt möjligt så här va  äää nästan ibland lite planlöst  känns det som att vi ska 
nog räkna ut det och det kan va bra och ha utan at riktigt veta egentligen vad är 
det dom frågar efter 

Kicki Har lite bråttom 
Björn Ja absolut det var en grupp tjejer faktiskt kanske typiskt då att det är tjejer som 

sätter sig ner och funderar och tittar och studerar vad är det för nånting innan 
dom sätter igång va medan killarna mer kastar sig på grejerna men mot slutet på 
laborationen så gjorde jag faktiskt så så så pratade vad är det dom frågar efter åå 
dom hade lite svårt å tala om egentligen för det fanns en klar uttalad fråga men 
dom hade lite svårt att identifiera den. Åå det var väl egentligen inga konstiga 
ord men där är ju en förståelse som ibland.. 

Kicki Vilka ord var det? 
Björn Ja det var alltså bara att man skulle bestämma förhållandet mellan lägesenergi 

och rörelseenergi så att mycket värre än så var det inte. 
Kicki Men just det där ordet förhållande det kan nog..  
Björn Ja just, men nu stod det inte förhållande utan hur stor del av stod det och men 

det pratade vi om vad innebär det matematiskt del av vad är det för räknesätt va 
för det har dom inte riktigt klart för sig här .. men men när dom väl insåg hur gör 
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man det var ju fyra korta beräkningar så var hela labben klar egentligen sen så 
givetvis så kommer det ett laborativt moment men dom blev så låsta vid det här 
vad frågas efter vad ska man ta reda på så att det tar ju väldigt mycket energi. 

Kicki Ja 
Björn Där tror jag man kan vinna mycke 
Kicki Mmm har du sett någon förändring i ordförståelsen från när du började som 

lärare eller när du själv var ung jämfört med eller i språket jämfört med hur 
ungdomar talar eller använder språket i dag? 

Björn Nej inte så där så att ja g kan säga det. Däremot kommer jag från en annan skola 
där jag upplever att ordförståelsen var betydligt sämre men på natur och här har 
eleverna tycker jag ett förhållandevis gott ordförråd  

Kicki Vad var det för skillnad? Var det upptagningsområde eller..? 
Björn Det var praktiska linjer och då upplevde jag att man fick vara tydligare och att 

det ofta var saker som man inte förstod. 
Kicki Okej jag har ju gjort ett ordtest. Hur många procent tycker du, av ett sån här 

ordtest när du tittar på det tycker du att det är okej att inte klara eller vad ska 
man säg.. 

Björn Får jag titta en gång till noggrannare 
Kicki Bara på ett ungefär.. 
Björn När dom kommer i ettan så kan jag tänka mig att det är en hel el av dom här 

orden som man inte förstår. Jag har ingen aning men skulle man kunna tänka sig 
att man ja jag vet inte runt hälften någonting sådant  kanske men efter något år 
så bör man ju ha mera här är ju dock en del ämnestypiska ord som jag kan tänka 
mig att man inte kan när man kommer hit eller inte är säker på man kanske har 
hört lite vagt 

Kicki Jag har försökt välja allmänna ord men när man sitter med dom så blir det ändå 
lite ämnesspecifika, ämnestypiska ord 

Björn Ett exempel är ju proportion eller proportionell det brukar dom ha svårt dom vet 
ungefär vad det betyder men dom kan inte förklara det och det är rätt mycket så 
man vet ungefär vad det är 

Kicki Ja men det är ju ändå ett ord som återkommer i många, många ämnen både i 
matte o i samhällskunskap och i fysik. 

Björn Dom kan det efter ett år men inte när dom kommer hit det tror jag är väldigt få 
har koll på eller åtminstone dom kanske här finns ju ändå 25 % chans då kan 
man kanske någorlunda träffa rätt. Men hade man bett dem förklara ordet bara 
kan du förklara för mig vad proportion ä eller vad proportionell är så tror jag att 
det är många som hade haft väldigt svårt då tror jag att många hade använt ordet 
proportionell för att för klara ordet man har jättesvårt    

Kicki Men dom här orden finns ju i deras läroböcker och dom är inte kursiverade så 
dom förväntas ju på nått sätt att kunna dom. 

Björn Mm 
Kicki Ja det var alla mina frågor tack så mycke 
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Tabell 2 
Antal fel per elev 
 

 

 

NV 

Tjejer 

NV  

Killar 

NV 

Tjejer 

NV 

Killar 

BP 

Killar 

BP 

killar 

FP  

Killar 

FP 

Tjejer 

FP  

Killar 

   sv-2 sv-2  sv-2   sv-2 

 5 3 9 4 12 15 11 10 35 

 5 5 22 10 14  15 10 29 

 9 5 18 32 24  19   

 10 6 27 18 15  43   

 9 7 24  16  24   

 12 7 18  16  25   

 10 7 9  17  25   

 12 12 16  18  32   

 13 13   18  27   

 15 13   20  29   

 17 13   20  30   

 3 3   21     

 8 5   24     

 8 5   26     

 16 7   29     

 10 7   35     

 11 7        

 12 10        

 13 8        

 13 13        

 14         

 15         

 25         

  265 156 143 64 325 15 280 20 64 

Genom- 

snitt 

antal fel 11,52174 7,8 17,875 16 20,3125 15 25,45455 10 32 

 21 % 14 % 33 % 29 % 37 % 27 % 46 % 18 % 58 % 

 
 
Redovisning av antal fel per elev, uppdelade på klass, kön och svenska två. Röda siffror 

markerar de elever med färre än 20 % felaktiga svar, det vill säga färre än 11 fel. 

 
  


