
 
 

 

 

Undervisning om ord  

En studie av lärares ordkunskapsundervisning på sfi 

 

Teaching vocabulary – a study of teachers vocabulary tuition 

 

 

 

 

Joanna Theander 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur Handledare: Thomas Asklund 

och kommunikation  

Uppsats i svenska som andraspråk Examinator: Karin Sheikhi 

Grundnivå 

15 hp Termin Ht År 2014 



2 
 

 
 
 
 
 

 
 
Akademin för utbildning                                                           UPPSATS 

kultur och kommunikation                                                         Kurskod SSA906  15 hp 

                                                                                                Termin Ht          År 2014 

 

Författare: Joanna Theander 

Titeln: Undervisning om ord – en studie av lärares ordkunskapsundervisning på sfi 

 

Learning vocabulary – a study of teachers vocabulary tuition  

 

Årtal: 2014   Antal sidor: 39 

 

SAMMANDRAG 

 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla sfi-elevers ordförråd. 

Materialet består av fem intervjuer och fem klassrumsobservationer. Materialinsamlingen är 

genomförd med metoden semistrukturerad kvalitativ personlig intervju och strukturerad icke-

deltagande observation. Observationerna bekräftar informanternas uttalanden i intervjuerna. 

     Resultatet visar att lärarna har en varierad ordkunskapsundervisning där eleverna får lära 

sig nya ord genom textläsning, skriftliga uppgifter, film, sånger, körläsning, bollek, ordlistor, 

samtal och diskussioner. Lärarna undervisar om ordbildning när det kommer upp i ett 

naturligt undervisningssammanhang snarare än att fokusera på att undervisa om generella 

regler för svensk ordbildning under särskilda lektioner. 

     Samtliga lärare som deltar i studien undervisar om fraser, synonymer och motsatser. I 

diskussionen framhålls att undervisning om hur eleverna kan läsa ut information om ord i 

lexikon bör förekomma i högre utsträckning så att alla elever säkert får möjlighet att utveckla 

sin förmåga att använda lexikon fullt ut.     

      En slutsats utifrån resultatet är att lärarna har en varierad och genomtänkt 

ordkunskapsundervisning där även undervisning om ordbildning förekommer, men inte så 

frekvent och systematiskt som en del tidigare forskning förespråkar.  

       

 Nyckelord: ordförråd, ordbildning, undervisning, svenska för invandrare   
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1. Inledning 

Att ha ett stort ordförråd är viktigt för elevers skolframgång. För elever med svenska som 

andraspråk ställs det krav relativt snabbt på att de ska tillägna sig ett ordförråd som gör att de 

kan förstå och kommunicera det svenska språket i samhället och i arbetslivet. Språket är en 

viktig del för att bli delaktig i samhället och för att andraspråkselever ska kunna utveckla ett 

omfångsrikt ordförråd på relativt kort tid krävs en effektiv ordinlärning.  

      Ordförrådets storlek har betydelse för läsförståelsen. Ju fler ord en inlärare behärskar inom 

olika användningsområden, desto fler texter inom olika genrer och ämnesområden kan 

inläraren tillgodogöra sig. Ordförrådet är även viktigt för att kunna göra sig förstådd i tal och 

skrift och för att kunna förmedla sina tankar, känslor och erfarenheter på ett rättvisande sätt. 

      Jag är lärare och undervisar i Svenska för invandrare (sfi). Jag blev intresserad av hur 

andra lärare arbetar för att utveckla andraspråkelevers ordförråd, om de använder särskilda 

undervisningsmetoder eller undervisar om generella regler inom svensk ordbildning.  Den här 

studien har för avsikt att undersöka hur ett antal lärare arbetar för att utveckla sfi-elevers 

ordförråd. Förhoppningsvis kan den här undersökningen bidra till en utveckling av det 

pedagogiska arbetet i ämnet svenska som andraspråk.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Undersökningen syfte är att ta reda på hur fem lärare arbetar med att utveckla sfi-elevers 

ordförråd. Uppsatsens frågeställningar är:  

 Hur arbetar läraren för att utöka sfi-elevers ordförråd?   

 Hur följer läraren upp huruvida sfi-eleverna har tillägnat sig ett större ordförråd?   

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av sex delar. I det inledande kapitlet ges en kort bakgrund till ämnesvalet 

samt en redogörelse för uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras den 

teoretiska bakgrunden om ordförråd, ordinlärning, andraspråksinlärning och lärarens och 

undervisningens betydelse för elevers skolframgång. Kapitel 3 innehåller en beskrivning av 

tillvägagångssätt och metod för analys av materialet samt en diskussion kring valda metoder 

samt reliabilitet, validitet, trovärdighet och etiska överväganden. Detta följs i kapitel 4 av en 

resultatredovisning som analyseras och diskuteras i kapitel 5. I det sista kapitlet ges en 

avslutning med slutsatser och framåtblickar.    
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   2. Bakgrund  

Nedan följer en kort genomgång av aktuell forskning inom andraspråkinlärares ordförråd, 

ordinlärning, andraspråksinlärning och undervisning i detta ämne. Dessutom följer en kort 

genomgång av styrdokumenten i sfi.       

2.1 Ordförrådets uppbyggnad och utveckling på 

första- och andraspråket 

Ordförrådsutvecklingen skiljer sig åt i ett första- och ett andraspråk. Basordförrådet utvecklas 

först i förstaspråket, vanligen före skolstarten. Sedan byggs ordförrådet successivt ut till att bli 

ett mer skolrelaterat ordförråd. I andraspråket ser det annorlunda ut då andraspråkselever 

oftast måste tillägna sig basen och utbyggnaden av språket parallellt (Enström 2013:3-4).  När 

vi lär oss vårt förstaspråk möter vi ord i naturliga sammanhang, upprepade gånger under en 

längre tidsperiod vilket leder till att vi med tiden blir förtrogna med ett ords olika betydelser, 

användningsområden och kombinationsmöjligheter. En (vuxen) andraspråksinlärare har oftast 

inte samma tid till sitt förfogande som när man lär sig sitt modersmål. Därför krävs det ett mer 

medvetet och systematiskt arbete med ordförrådet i andraspråket för att uppnå gott reslutat på 

relativt kort tid (Enström 2010:9).  

       Verhoeven & Vermeer menar att andraspråkelevers ordförråd är avsevärt mindre 

omfattande i jämförelse med jämnåriga enspråkiga elever. Förutom kvantitativa skillnader i 

ordförrådet mellan första- och andraspråkselever, finns en hel del kvalitativa skillnader. 

Undersökningar visar att andraspråkselevers kunskap om enskilda ord är grundare, det vill 

säga andraspråkselever kan mindre om exempelvis ords olika betydelser och relationer till 

varandra jämfört med förstaspråkselevers ordkunskaper (Verhoeven & Vermeer1985:105f.). 

2.2 Ordförråd  

Olika forskare definierar dessutom begreppet ordförråd på olika sätt. Somliga räknar enbart 

det produktiva ordförrådet, det vill säga de ord man förstår och kan använda på ett korrekt sätt 

istället för det receptiva ordförrådet, nämligen de ord man förstår men inte kan tillämpa fullt 

ut. Det är således svårt att besvara frågan om vad ett stort ordförråd innefattar och hur många 

ord som finns i ett språk. En sak är däremot säker och det är att ju fler ord en person behärskar 

desto bättre kan man handskas med språkligt krävande situationer (Enström 2010:35, Nation 

2001:6).   
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De 1000 mest frekventa orden täcker i regel upp till 85 % av orden i en text och ett ordförråd 

på ca 5000 ord ger ca 90 % täckning för de flesta texter. Problemet är att de mest frekventa 

orden, som återkommer i de flesta texter, inte är särskilt betydelsetunga, det vill säga de 

vanligaste orden ger inte särskilt mycket information. Hit hör formord (prepositioner, 

konjunktioner och pronomen), men inte så många substantiv och verb. Ord som är 

betydelsetunga och därmed ger mycket information i en text är lågfrekventa och vilka dessa 

ord är beror på textens ämnesområde och texttyp. Det krävs således ett rikt och varierat 

ordförråd för att kunna förstå olika typer av texter, såväl skönlitteratur som sakprosa. För att 

kunna läsa och förstå en svensk dagstidning bör läsaren kunna behärska ca 40 000 ord 

(Enström 2010:35–36).   

        Enligt Saville-Troike är ordförrådet den viktigaste faktorn för andraspråkselevers 

studieframgång. Ordförrådets omfång har stor betydelse när det gäller hur väl man kan 

tillgodogöra sig ett textinnehåll. Ordinlärningen är viktig för såväl elevers lärande som 

skolframgång (Saville-Troike 1984:199).  

         Ett stort ordförråd är en förutsättning för god läsförståelse. Att däremot vara en 

kompetent språkbrukare handlar inte enbart om kvantitet. Förutom att kunna många ord (en 

fråga om kvantitet) krävs det att inläraren även vet mycket om de enskilda ordens struktur och 

uppbyggnad (en fråga om kvalitet) samt kan använda orden på rätt sätt och i rätt sammanhang 

(en fråga om kontroll). Att vara en kompetent språkbrukare innebär således att man har 

kunskap om och kan praktisera dessa tre aspekter: kvantitet, kvalitet och kontroll, i språket 

(Henriksen 1995:13). Om inläraren har ett mindre ordförråd (bristande kvantitet) bidrar det till 

att en del texter är svåra att förstå på grund av för många okända ord. Om det brister i 

kvaliteten i ordförrådet påverkar det inlärarens förmåga att tillägna sig djupare kunskaper och 

förståelse i språket, samt även förmågan att visa sina kunskaper på ett korrekt sätt. Om 

inläraren saknar kontroll över hur ord ska tillämpas påverkar det den produktiva 

ordanvändningen vilket leder till färre möjligheter att ge uttryck för sina tankar och känslor på 

ett rättvisande sätt (Enström 2013:3).     

2.3 Ordinlärning 

Under hela livet lär vi oss nya ord och en förutsättning för att inlärning av ord ska ske, både i 

modersmålet och i ett andraspråk, är att vi får input av något slag, t.ex. att möta okända ord i 

olika skriftliga eller muntliga sammanhang (Enström 2010:23).  Forskning visar att aktiviteter 

så som att lyssna på sånger, läsa serier och titta på film i det främmande språket kan visa sig 

vara mer effektivt när det gäller ordinlärning än vad vi tidigare trott.  
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Research also suggests that learners do not acquire words implicitly without conscious effort, as 

has been suggested, but they can, using informal tasks they like and where vocabulary learning is a 

target of the activity, acquire huge amounts of words from activities like listening to songs, reading 

comics and watching films in the foreign language. It has been good practice to advocate these 

activities for many years, but the research suggest these can be much more effective in vocabulary 

learning than any of us had really imagined (Milton 2009:250).  

 

Studier visar att inlärare kan utveckla ordförrådet genom att titta på film med undertexter. Det 

finns studier som visar att inlärare som tittade på film med engelskt tal och med grekiska 

undertexter, hypotetiskt sätt kan lära sig cirka 40 ord per avsnitt vilket motsvarar cirka 16 

inlärda ord per studietimme. ”If the results from the test words are extrapolated to all the 

unknown words in the film subtitles, the subject appears to have required about 40 words per 

viewing. This equates to a rate of about 16 words per hour of study”. Inlärarna tittade på film 

med undertexter och testades en gång i veckan under en fyraveckorsperiod (Milton 2009:228).     

       Att inläraren skaffar sig teoretisk kunskap om språket underlättar ordinlärningen och 

utvidgandet av ordförrådet.  Även läraren bör besitta teoretiska insikter om språket för att i sin 

tur kunna undervisa om det på ett pedagogiskt sätt.  

        Enström anser att både lärare och inlärare bör ha kunskap om ordförrådets inre och yttre 

struktur. Språkets inre struktur omfattar ords betydelseinnehåll och de olika 

betydelserelationer som finns mellan ord. Den yttre strukturen handlar istället om hur ord är 

uppbyggda, det vill säga vilka byggstenar/morfem ord består av.  Denna kunskap om 

ordförrådets inre och yttre struktur hjälper oss att undvika osystematisk inlärning av enstaka 

ord. En effektiv ordinlärning bygger på att reducera och organisera mångfalden av ord och 

försöka arbeta med ord på ett metodiskt sätt. Vidare måste inläraren kunna omsätta den 

teoretiska kunskapen i praktiken och få chans att arbeta med olika övningsuppgifter och 

ordförrådsövningar (Enström 2010:13). 

         I en del fall kan den omgivande kontexten hjälpa oss att förstå ett okänt ord. Andra 

gånger krävs ett mer medvetet arbete i form av att analysera ordets delar eller jämföra ordet 

med andra ord som vi redan känner till och dra slutsatser utifrån den kunskap vi har, på 

modersmålet eller på andra språk. Ibland krävs helt enkelt att man slår upp ordet i en ordbok 

eller frågar en lärare eller någon annan person för att få insikt i ords betydelser och 

användningsområden. Enström menar att det finns tre huvudsakliga ordinlärningsmetoder: 

inlärning i kontext, inlärning med hjälp av ordböcker och inlärning med hjälp av 

undervisning (Enström 2010:23). Nedan följer en kort genomgång av dessa metoder.  

         Ord uppträder sällan isolerat och då är det viktigt att inlärare möter ord i rätt 

sammanhang. Ordinlärning i en kontext är beroende av olika faktorer, exempelvis hur centralt 
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ordet är i texten, ordets längd och stavelsestruktur samt om ordet är konkret eller abstrakt. 

Vidare blir det svårare att dra korrekta slutsatser om ett ord i kontext beroende på om ordet 

har en motsvarande betydelse i andra språk och om det finns många andra okända ord i texten. 

Dessutom finns individuella faktorer hos inläraren som har stor påverkan. Det gäller 

inlärarens generella ordkunskap, studievana och språknivå samt om de tidigare har lärt sig 

andra språk utöver modersmålet. De som har lärt sig fler språk kan använda sig av redan 

kända strategier och tillvägagångssätt (Enström 2010:23–24).  

         Det är även viktigt att inläraren får en rik och varierad input på rätt nivå, där den ideala 

nivån är en bit över den nivå där inläraren befinner sig. Det innebär att det mesta är begripligt 

för inläraren, men inte riktigt allt (Vygotskij1978:87). För att ett ord ska befästas måste 

inläraren oftast möta ordet upprepade gånger, det kan röra sig om sex till tio gånger. Givetvis 

varierar det mellan olika individer och från ord till ord. Att lära sig ord i en kontext är 

tidskrävande och för andraspråksinlärare krävs ofta även andra metoder för att bygga upp ett 

rikt ordförråd (Enström 2010:23–25).  Nation menar att lära sig utifrån en kontext kan ske 

genom att inläraren deltar i konversationer, lyssnar på berättelser, film, TV eller radio. Nation 

värdesätter metoden att lära ord utifrån en kontext och menar att både lärare och inlärare bör 

fokusera på gissningsstrategier (Nation 2001:232–233).   

          Ordböcker är användbart vid inlärandet av nya ord. En inlärare kan ta hjälp av en 

ordbok när denne själv ska producera eller förstå en text. Den kan användas i produktiva 

situationer för att kontrollera uttal, stavning, betydelse och böjningsformer m.m. En 

ordförklaring kan vara enkel för en förstaspråkstalare att förstå, men kanske inte för en 

andraspråksinlärare. Synonymer undviks ofta i en inlärarordbok med tanke på att det kan ge 

intrycket av att två ord är fullt likvärdiga, vilket det sällan är. En synonymförklaring visar inte 

den betydelseskillnad som finns mellan orden vilket kan leda till felanvändning i den egna 

produktionen (Enström 2010:25–29). Nation sätter högt värde på att elever kan använda 

lexikon och utläsa information ur lexikon på ett korrekt sätt. Nation menar att lärare bör 

avsätta avsevärt med tid åt att lära eleverna använda lexikon och se så att eleverna behärskar 

användningen av lexikon.  

 

Because dictionary use provides access to so many words and to so much information about them, 

it deserves a considerable amount of classroom time. Teachers should be willing to spend up to an 

hour a week over several weeks checking that learners have control of these strategies and training 

in their use (Nation 2001:288).  

 

Enligt Enström ligger det största ansvaret hos den enskilde inläraren att bygga upp ett stort 

ordförråd. Enström menar att de flesta ord inte lärs in genom direkt undervisning och en lärare 
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har självklart inte möjlighet att ta upp alla de ord som en inlärare har behov av att kunna för 

tillfället eller de ord som inläraren eventuellt kommer att behöva i framtiden. Trots detta är 

lärarens undervisning viktig för andraspråksinläraren. Enström anser att lärarens huvudsakliga 

uppgift i ordkunskapsundervisningen är att systematisera ordinlärningen genom att bland 

annat undervisa om svenskans ordbildningsregler. Inlärandet av nya ord underlättas om 

andraspråksinläraren har kunskap om ordbildningsregler och det blir även lättare att gissa sig 

till vad nya, okända ord betyder. Därför kan ordbildningsövningar som övar upp denna 

förmåga göra stor nytta. Enström menar att läraren bör organisera mångfalden i ordförrådet 

”istället för osystematisk inlärning av enstaka ord eller ord i listor”. Ett sätt att organisera och 

systematisera ord kan vara att arbeta med ord i betydelsegrupper och jämföra olika ord med 

likartad betydelse genom att samtala om ordens stilnivå, värdeladdning, betydelseskillnad, 

kombinationsmöjligheter och syntaktiska egenskaper (Enström 2010:29–30).  Även Nation 

betonar vikten av att lära sig ord i ”ordfamiljer”, där man lär sig ordets böjningsformer, 

ordklasser och ord med gemensamma drag och mönster som bokstavskombinationer och 

liknande ljud (Nation 2001:47).  

          Hur kan läraren förklara ett ords betydelse? En metod att förklara och ta reda på ett ords 

betydelse är att översätta ordet, men det finns en risk med att förklara ord med hjälp av 

översättning då man kan anta att varje enskilt ord i det ena språket har en exakt motsvarighet i 

det andra språket. Det är ovanligt att det finns ord med en fullständig motsvarighet på två 

olika språk. En annan metod är att förklara ord genom att ge en synonym. Problemet är att det 

sällan finns synonymer som är lättare än det nya ordet. Ett problem med att ge 

synonymförklaringar är att synonymer sällan betyder exakt samma sak. Det finns oftast vissa 

skillnader mellan synonymerna och dessa skillnader mellan orden bör klargöras noga. Istället 

för att ge en synonym som enda förklaring kan man dessutom beskriva ordets 

betydelseinnehåll och sätta in ordet i ett sammanhang (Enström 2010:29–31). Till skillnad 

från Enström tar Nation istället avstånd från att läraren ska presentera synonymer och 

motsatser etc. i undervisningen om ord. ”Avoid interference by presenting vocabulary in 

normal use rather than in groupings of synonyms, opposites, free associates or lexical sets” 

(Nation 2001:385).  

          Graves menar att ordkunskapsundervisningen bör förbättras i skolan genom att fokusera 

på följande tre huvudmål i undervisningen: lära sig ord, att lära sig lära sig ord och att lära 

sig om ord. Graves anser att de två sistnämnda punkterna förbises i undervisningen och måste 

utökas samt att det finns ett behov av forskning och utveckling av att lära sig om ord (Graves 

1987:176f).   



10 
 

2.4 Lärarens och undervisningens betydelse för 

elevers skolframgång 

Som tidigare nämnts, understryker Enström inlärarens eget ansvar vid uppbyggandet av ett 

omfångsrikt ordförråd, då de flesta ord lärs in på andra sätt än genom direkt undervisning. 

Enström anser att lärarens roll i första hand är att presentera och strukturera ordförrådet för att 

underlätta elevernas ordinlärning och inte att lära ut enskilda ord (Enström 2010:29–30).   

       Hattie hävdar istället att den enskilde läraren kan ha en avgörande roll för elevers 

prestationer och skolframgång. Det har han kommit fram till efter att ha undersökt vilka 

faktorer som främst påverkar elevers studieresultat. Hattie hävdar att inte alla lärare har en 

positiv effekt på elevers skolframgång. De lärare som har en positiv effekt för elevers 

prestationer är de lärare som använder en särskild undervisningsmetod, undervisar i 

studieteknik och inlärningsstrategier, har höga förväntningar på alla elever och som kan skapa 

en positiv elev-lärare relation (Hattie 2009:108, 126).  

         Holmegaard anser att lärare som undervisar i svenska som andraspråk ofta vet vilka ord 

som behöver förklaras men att ordkunskapsundervisningen ofta är ogenomtänkt och utan 

struktur:   

Andraspråkslärare liksom språklärare överhuvudtaget vet att inlärning av ord är ett långsiktigt 

arbete. Efter varje lektionstillfälle brukar tavlorna i klassrummen vara fulla med ord och 

ordförklaringar. Det är inte ovanligt att dessa ord har presenterats utan samordning och utan 

struktur. Det är helt enkelt ord som har aktualiserats under lektionens gång. Lärare som undervisat 

i ämnet svenska som andraspråk har en känsla för vilka ord och begrepp som behöver förklaras. 

Men det är fortfarande relativt ovanligt att lärarna har en genomtänkt och planerad undervisning 

när det gäller ord- och begreppsinlärning eller att de undervisar om strategier för ordinlärning 

(Holmegaard 1999:12).   
 

Vidare menar Nagy att lärarna borde välja ut en grupp av ord och låta eleverna öva på dem i 

strukturerade övningar istället för att behandla samtliga ord. Nagy anser att ordinlärning bör 

systematiseras och läraren bör göra varierande ordgenomgångar där ord och ordinlärning 

genomförs och presenteras på olika sätt för att få en djupare förståelse av ord och en effektiv 

ordinlärning (Nagy 1989:12–13).    

          Nation använder begreppet learning burden som innefattar den ansträngning det krävs 

för en inlärare att lära sig ett ord. Nation poängterar att det finns skillnader mellan inlärare och 

att olika ord kräver olika ansträngning beroende på bland annat inlärarens språkliga bakgrund. 

Läraren kan däremot minska the learning burden, det vill säga ansträngningen att lära sig ett 

ord, genom att läraren presenterar systematiska mönster i andraspråket och genom att påpeka 

likheter och skillnader mellan första- och andraspråket (Nation 2001:23–24). Vidare menar 
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Nation att en språkkurs innehåller fyra huvudsakliga undervisningsområden: 

meningsfokuserat inflöde och utflöde, språkfokuserad inlärning samt öva upp ett flyt i de 

områden inläraren redan behärskar.  Meningsfokuserat inflöde och utflöde innebär att 

inläraren får möjlighet att lära sig språket genom hör- och skrivövningar där fokus ligger på 

att förstå innebörden i den information eleverna hör och läser. Språkfokuserad inlärning avser 

explicit undervisning om ordbildning. Nation hänvisar även till att mycket av den forskning 

som genomförts senare delen av 1800 – talet visar att lärarens explicita undervisning om ord, 

ordbildning och inlärning är effektiv för att utöka elevers ordförråd. Samtidigt anser Nation 

att de fyra undervisningsområdena ska tilldelas ungefär lika mycket undervisningstid och att 

undervisning i explicit ordbildning inte ska överstiga 25 % av undervisningstiden (Nation 

2001:2-3).  

           Pétursdóttirs studie visar vikten av explicit ordkunskapsundervisning för att utöka 

ordförrådet hos inlärare. I studien jämfördes kunskaper om ord från ett akademiskt ordförråd 

hämtade från Academic Word List (Coxhead 2000:213-238). Tre grupper studenter i engelska 

på gymnasienivå deltog i studien, varav en av grupperna fick explicit undervisning om de 

aktuella orden från Academic Word List. Den grupp som fått explicit undervisning om orden 

jämfördes med två kontrollgrupper som inte fått någon undervisning. De studenter som fått 

explicit undervisning om orden visade en tydlig kunskapsökning, beträffande både det 

receptiva och det produktiva ordförrådet, medan de båda kontrollgrupperna inte uppvisade 

någon kunskapsökning, trots att en av de båda kontrollgrupperna fick möta de utvalda orden 

implicit i lästa texter (Pétursdóttir 2013:3).           

      Milton anser att repetition kan bidra till att utveckla ordförrådet och repetition kan bidra 

till att de inlärda orden stannar i minnet (Milton 2009:215) 

2.5 Styrdokumenten 

Den nya kursplanen i sfi började gälla från och med 1 juli 2012. Målen ses som långsiktiga 

vilket innebär att det inte sätts någon begränsning i elevens kunskapsutveckling. Målet för 

utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla: 

• sin förmåga att läsa och skriva svenska, 

• sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 

• ett gott uttal, 

• sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 
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• sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 

• insikter i hur man lär sig språk, och 

• inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. 

Eleverna ska således få kunskap om ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer i det svenska 

språket. För att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tala och skriva 

svenska krävs en effektiv ordinlärning. Dessutom ska eleverna förvärva insikter om hur 

språkinlärning går till och utveckla förmågan att använda språkliga strategier och hjälpmedel.  

       Kompetenserna bedöms utifrån de fem aspekterna: hörförståelse, läsförståelse, muntlig 

interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Det finns en progression i de fyra 

kurserna A-D och det är elevens förutsättningar, mål och bakgrund som avgör vilka kurser 

eleven ska läsa. Betygsstegen i kurserna omfattas av betygen A-F, där A motsvarar det högsta 

betyget och F motsvarar underkänt betyg (Skolverket 2012:42).   
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3. Metoder för datainsamling och 

bearbetning 
 

Följande kapitel innehåller en genomgång av uppsatsens metod och material.  

3.1. Datainsamling 

Metoden är semistrukturerad kvalitativ personlig intervju och strukturerad icke-deltagande 

observation. Syftet med kvalitativ intervju är att identifiera informanternas uppfattning om ett 

fenomen, i detta fall en beskrivning av den intervjuades ordkunskapsundervisning. En 

semistrukturerad intervju kännetecknas av att forskaren utgår från specifika teman och frågor 

som ska besvaras under intervjutillfället men ordningsföljden är flexibel och svaren är öppna 

vilket innebär att intervjupersonen har möjlighet att tala utförligt och utveckla sina idéer och 

synpunkter i ämnet (Denscombe 2009:234, Patel & Davidson 2011:82).  

       En klassrumsobservation genomfördes per informant och ett observationsschema 

användes för att ”registrera data på ett systematiskt och grundligt sätt” (Denscombe 2009:74). 

Observationsschema hjälper forskaren att minnas de händelser och situationer som 

observeras. Observation är ett påtagligt sätt att samla data, då observation inte förlitar sig på 

vad människor säger att de gör, i vissa syften är det bra att observera vad som faktiskt sker 

(Denscombe 2009:271–274).  

        I den här undersökningen kompletterar datainsamlingsmetoderna intervju och 

observation varandra eftersom informanterna har möjlighet att under intervjun utförligt 

beskriva sina erfarenheter och uppfattningar i ämnet och under observationerna samlas data in 

utefter vad som faktiskt sker i klassrummen, vilket bidrar till att undersökningens data är mer 

sanningsenlig. 

3.2 Bearbetning  

Materialet har bearbetats i form av en kvalitativ dataanalys. Intervjuerna har transkriberats för 

att få ett textmaterial som är mer hanterbart att överblicka och analysera. Dataanalysen 

inleddes med upprepade genomläsningar av intervjusvaren. Successivt urskiljdes ett mönster i 

svaren och utifrån detta mönster nedtecknades preliminära kategorier. Efter ytterligare 

genomläsningar och bearbetningar av intervjusvaren framkom ett mönster som delades in i 

teman och kategorier. Vidare framlades olika citat från informanterna och beskrivna 

situationer från observationerna som väl illustrerar de olika kategorierna, tillsammans med 
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mina tolkningar av materialet (Patel & Davidsson 2011:119–121).  Analysen av materialet 

liknar arbetssättet i grundad teori som bland annat innebär kodning och kategorisering av 

rådata samt en fortlöpande jämförelse av data och kategorierna där likheter och skillnader 

framhävs och kategorier integreras under gemensamma rubriker i uppsatsen (Denscombe 

2009: 138-139).       

3.3 Informanter, material och genomförande 

Undersökningens informanter består av fem kvinnliga sfi-lärare. Anledningen till att det 

endast är kvinnliga deltagare i undersökningen beror på att på den undersökta arbetsplatsen 

arbetar flest kvinnliga lärare, endast en manlig lärare arbetar i dagsläget på skolan. I tabell 1 

presenteras en översikt över deltagarnas högskolepoäng i svenska som andraspråk (sva-

poäng), vilka kurser de undervisar i den aktuella höstterminen 2014 (ht 2014), antalet år i 

läraryrket, vilken skolform/skolstadium som ingår i lärarexamen samt antal år som sfi-lärare.   

Tabell 1. Undersökningens informanter 

__________________________________________________________________________________ 

Informanterna  Sva-poäng  Undervisar ht 2014   Antal år i yrket   Lärarexamen  Antal år som sfi-lärare 

__________________________________________________________________________________                        

 

Lärare A          60 hp          C och D kurs              22 år                     Ämneslärare i              10 år  

                                            spår 3                                                      högstadiet och  

                                                                                                            gymnasiet 

 

Lärare B         60 hp          C och D kurs                38 år                    Ämneslärare i               38 år 

                                           spår 3                                                       vuxenutbildningen 

 

Lärare C         60 hp          Introduktionskurs         14 år                    Grundskola                  7 år 

                                           C spår 3                                                    åk 4-9 

 

Lärare D         30 hp          Introduktionskurs         33 år                    Grundskola                  30 år 

                                          B och C spår 2                                           åk 1-6 

 

Lärare E         60 hp          Introduktionskurs         37 år                     Grundskola                 35 år 

                                          B och C spår 2                                            åk 7-9 

__________________________________________________________________________________ 

 

Personliga intervjuer och klassrumsobservationer genomfördes enskilt med samtliga 

informanter, vilket resulterar i fem personliga intervjuer som var mellan 45-65 minuter långa 

och fem klassrumsobservationer som pågick mellan 90-120 minuter. Undersökningen bygger 

således på kvalitativa data.  Intervjuerna genomfördes utifrån intervjufrågor (bilaga 2) och 

observationerna genomfördes utifrån observationsfrågor (bilaga 3). Intervjuerna spelades in 
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med diktafon och samtalen transkriberades för att få en översikt över materialet och för att 

underlätta materialanalysen. Under intervjuernas gång fördes fältanteckningar som 

komplement till de inspelade intervjuerna. Samtliga personliga intervjuer genomfördes enskilt 

med en informant i taget, men under samma veckodag och plats. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ett grupprum på skolan.  

        De vanliga forskningsetiska principerna har följts under studiens gång, det vill säga 

informanterna har fått information om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt att 

information behandlas konfidentiellt och att identiteten skyddas. Samtliga informanter har 

givit ett skriftligt samtycke till att delta i undersökningen (bilaga 1). Vidare har informanterna 

fått ta del av sin intervju som transkriberats och därmed fått möjlighet att komma med 

synpunkter på det som sagts i intervjun, det vill säga informanterna har fått verifiera data och 

detta kallas respondentvalidering. När forskaren återigen kontaktar informanterna och 

presenterar data för dem, får informanterna granska data och det blir ett sätt att kontrollera 

materialets validitet vilket i sin tur ger materialet en ökad trovärdighet (Denscombe 2009: 

378, 380).  

       Urvalet för undersökningen baseras på subjektivt urval, det vill säga informanterna har 

valts ut medvetet då forskaren har en viss kännedom om informanterna och de som valts ut är 

de som troligtvis kan ge mest värdefull data (Denscombe 2009:37–38). Informanterna har 

valts ut med ett speciellt syfte i åtanke, nämligen att informanterna har en längre tids 

erfarenhet av att undervisa inom skolformen svenska för invandrare, sfi och att informanterna 

undervisar inom olika kurser och spår/studievägar höstterminen 2014 för att kunna jämföra 

eventuella skillnader och likheter i arbetssätt och tankesätt mellan informanterna. Tre 

informanter undervisar inom introduktionskurs B och C som är nybörjarkurser i svenska 

språket och två informanter undervisar i C- och D-kurs där eleverna kommit längre i sin 

språkutveckling. Två av informanterna undervisar i spår 2 och tre av informanterna undervisar 

i spår 3. 
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Figur 1 Spår/studievägar inom sfi (kommunens hemsida) 

 

Figur 1 illustrerar hur sfi är fördelat i kurser och spår/studievägar. I spår 1 finns en 

introduktionskurs A på 6-8 veckor där eleverna får grunderna i att tala svenska, därefter får 

dessa elever gå vidare till en A-grupp där eleverna fortsätter sina studier och får 

grundläggande läs- och skrivinlärning. I spår 1 går de elever som har kort eller ingen 

skolbakgrund, cirka 0-6 års skolbakgrund. I spår 2 finns B- och C- kurser där eleverna oftast 

har minst 9 års skolbakgrund och i spår 3 går studievana elever med minst 12 års 

skolbakgrund, många elever i spår 3 talar även engelska och har en eftergymnasialutbildning. 

Introduktionskurserna A, B, C brukar vara mellan 6-8 veckor och är till för de elever som inte 

studerat någon svenska och här börjar eleverna lära sig de allra första grunderna i svenska 

språket, exempelvis datum, klockan, hälsningsfraser, grundläggande grammatik osv. Dessa 

språkliga moment repeteras i B och C kurserna samtidigt som innehållet i kurserna och de 

språkliga kraven breddas och fördjupas.                                                                                                                 

3.4 Reliabilitet och validitet     

Som forskare är jag en del av den sociala värld som jag studerar. Det innebär att jag inte kan 

vara fullständigt objektiv i mina analyser, vilket betyder att de tolkningar och betydelser som 

jag tillskriver olika händelser, uttalanden och situationer formats av mina erfarenheter, normer 

och värderingar som finns i den kultur jag tillhör. Jag är själv lärare som nu arbetar på 

Komvux sfi. Studien är förlagd till en mellansvensk stad där Komvux är fördelad på tre olika 

skolor, och sfi-utbildningen med cirka 1 250 elever är i dagsläget uppdelad på två olika 

skolor. Det innebär att mina informanter även är mina kollegor, men vi har ingen daglig, tät 

kontakt eftersom vi arbetar på olika skolor, vilket bidrar till att det har varit möjligt att hålla 

en viss distans till informanterna. Jag agerar i form av den reflekterande praktikern eftersom 
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jag är medveten om den subjektivitet som finns hos mig som forskare när det kommer till att 

studera den praktik som jag själv ingår i (Denscombe 2009: 173, 423-424).  

       I den här undersökningen har en metodkombination använts i och med att det har skett en 

tillämpning av både intervjuer och observationer. En metodkombination kan användas i syfte 

att få en ökad träffsäkerhet genom att ”använda olika metoder för att undersöka samma sak”. 

Metodkombination kan även ge ”en mer fullständig och komplett bild av det som studeras” 

och ”data som produceras med olika metoder kan komplettera varandra”. Triangulering 

innebär att man kan undersöka saker utifrån olika perspektiv, exempelvis genom att använda 

olika metoder, olika datakällor eller olika forskare i samma studie (Denscombe 2009:151–

153, 184). Triangulering har använts i den här studien i syfte att jämföra data från intervjuerna 

med data som samlades in under klassrumsobservationerna. Observationerna bekräftar 

informanternas uttalanden i intervjuerna. Slutsatserna i resultatet stöds av exempelvis citat 

från informanterna.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras.  

4.1 Sfi-lärarnas arbetssätt 

I tabell 2 presenteras en översiktlig bild av resultatet angående hur informanterna arbetar för 

att utöka elevers ordförråd.  

Tabell 2. Sfi-lärares arbetssätt för att utöka elevers ordförråd      
__________________________________________________________________________________ 

Informant  Textläsning  Ordlista  Film  Musik  Diskussion  Körläsning  Bollek  Tavlan  Repetition 

__________________________________________________________________________________ 

Informant A       X               X                     X           X                  X                           X              X 

Informant B       X               X         X         X            X                                               X              X 

Informant C       X                                                                          X              X          X              X    

Informant D       X               X                                                                                      X              X 

Informant E       X               X                                                                                      X              X 

__________________________________________________________________________________ 

 

Samtliga informanter arbetar med textläsning för att utöka elevers ordförråd och de flesta 

informanter arbetar med en ordlista till texten. Dessutom introducerar samtliga informanter 

nya ord i ett sammanhang, det vill säga informanterna arbetar med ord i en kontextbaserad 

undervisning.    

         Informant A och C uttrycker särskilt att de arbetar med körläsning, det vill säga att alla 

elever i klassen samtidigt i kör repeterar och säger efter läraren när det gäller att befästa och 

uttala ord och fraser. Körläsning är ett sätt att aktivera alla elever och få dem att 

uppmärksamma ord, fraser och hur dessa uttalas.  

          Informant B är den enda av informanterna som arbetar mycket med film och TV-serier i 

undervisningen som ett medel att utöka elevers ordförråd. Det är framförallt en känd, svensk 

TV-serie som informant B visar för sina elever. Eleverna får en ordlista i förväg till det avsnitt 

som klassen ska titta på under lektionen. Läraren förklarar orden och eleverna slår upp okända 
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ord i lexikon. Denna TV-serie visas även via Internet på Öppet arkiv
1
 vilket bidrar till att 

eleverna har möjlighet att se avsnittet hemma innan lektionen för att få ökad förförståelse 

inför avsnittet eller titta på avsnittet igen efter lektionen som ett sätt att repetera och bearbeta 

ord, fraser och få djupare förståelse för handlingen. Efter eleverna har fått tittat på avsnittet 

under lektionen diskuteras handlingen och längre fram i kursen ska eleverna få beskriva 

karaktärerna i serien. Informant B beskriver TV-serien och lektionsarbetet i samband med 

den: 

Den är helt fantastisk, den ger verkligen ett rikt språk och inspiration. Den innehåller dessutom så 

mycket kultur, humor, människotyper, spänning… allt i ett. Jag försöker ge ordlistor i förväg i 

synnerhet till film eller TV-program. De får ordlistan i läxa passet före och sen går vi igenom det 

samma dag så att det känns aktuellt. Det är helt omöjligt att täcka upp alla ord som sägs i en film, 

men betydelsebärande ord för handlingen. Det talade språket är så flexibelt, det kan vara så väldigt 

olika vem det är som pratar så jag brukar ta upp uttryck och talesätt som man kanske inte läser så 

ofta, men vårt talspråk helt enkelt (Informant B).  

 

Under klassrumsobservationen hos informant B fick eleverna en ordlista i förväg till ett 

avsnitt från TV-serien och läraren förklarade orden i ordlistan och eleverna ställde frågor, 

antecknade och slog i lexikon.   

       Många av informanterna talar om att variera undervisningen och ett sätt är att lyssna på 

musik och sångtext under lektionen. Informant A menar att ”musik är bra. Titta på YouTube 

och så har man en text och så utelämnar man ord och så får man höra.”  Informant B anser att 

”sånger har ju väldigt mycket ordinlärning också, musik och lyssna på det. Sjunga i kör och 

lyssna mycket och att uppfatta orden i sångtexten.”    

         Informant A och B låter eleverna samtala och diskutera som ett sätt att utöka elevernas 

ordförråd, medan eleverna hos informant C, D och E inte gör det i samma utsträckning. En 

slutsats som kan dras utifrån detta är att informant A och B arbetar med C- och D-kurser inom 

spår 3, medan informant C, D och E arbetar med introduktionskurser som är nybörjarkurser 

där eleverna ännu inte har så mycket språk att de kan föra ett samtal eller diskutera med 

varandra på samma sätt. I introduktionskurserna går de elever som inte har läst någon svenska 

alls och vid kursstart kan de oftast inte tala det svenska språket.  

        Samtliga informanter arbetar med tavlan och repeterar ord och lektionsmoment som ett 

sätt att befästa ord och utöka elevers ordförråd. Informanterna skriver upp nya ord och 

meningar på tavlan samt förklarar grammatiska moment med hjälp av tavlan. Två av 

informanterna, informant C och D, aktiverar eleverna genom att låta dem komma fram och 

skriva på tavlan vilket även noterades under klassrumsobservationen hos dessa informanter. 

Informant C anser att ordinlärningen främjas om eleverna själva får komma fram och skriva 

                                                           
1
 www.oppetarkiv.se 
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på tavlan, eftersom det leder till att eleverna får lättare att komma ihåg orden när de har fått 

vara aktiva genom att lyssna och skriva.  

        Vidare använder informant C ett konkret pedagogiskt verktyg i form av en boll under 

samtliga av hennes lektioner och i alla hennes olika undervisningsgrupper som ett sätt att 

utöka och befästa elevers ordförråd. Bollen används när eleverna till exempel ska få öva och 

befästa frågeord. Läraren instruerar en elev att ställa en fråga till en klasskamrat. Eleven tar ett 

frågeord som denne kan, exempelvis frågeordet ”när?”. Eleven formulerar frågan och kastar 

sedan bollen till klasskamraten, t.ex. ”när kom du till Sverige?” Klasskamraten fångar bollen 

och svarar på frågan. Sedan är det den eleven som mottagit bollen som ska formulera en ny 

fråga och då får eleven inte använda samma frågeord. Läraren skriver frågan och svaret på 

tavlan så som eleverna har formulerat dem och frågar klassen om språket är grammatiskt rätt. 

Oftast är det några grammatiska felaktigheter som då lyfts fram av klassen och läraren rättar 

de språkliga misstagen och förklarar varför det ska formuleras på ett visst sätt. Vartefter 

övningen fortgår blir det svårare i och med att samma frågeord inte får användas mer än en 

gång av eleverna. Att använda en sådan konkret metod är ett sätt för läraren att få alla elever 

att prata och att få en överblick över vad eleverna kan och förstår. Informant C beskriver 

arbetssättet och syftet med att använda bollen i undervisningen:     

 

Det är en pedagogisk boll för lärare, den är till för undervisning. Den använder jag varje lektion. 

Det är ett sätt för mig att veta att alla har fått prata. Bollen är en trygghet, man kan hålla på och 

pilla med den när man pratar och man blir inte så nervös liksom. I den här boll-rundan kommer 

alla orden upp igen, man repeterar och jag får koll på vad de faktiskt förstod från förra lektionen, 

för jag tar oftast upp nånting som hänt förut liksom. Så gick vi igenom en massa verb förra 

lektionen, så den rundan handlar om att man ska bilda meningar med verb (Informant C).     

 

Under klassrumsobservationen hos informant C iakttogs det beskrivna händelseförloppet 

ovan. Eleverna verkade vara vana vid den här typen av övning och samtliga elever satt som 

vanligt vid borden men det hindrade inte att bollen kastades mellan klasskamraterna genom 

klassrummet. Eftersom läraren skriver upp och diskuterar elevernas formuleringar, sitter alla 

som vanligt vid borden och antecknar och resonerar om hur frågan och svaret ska uttryckas på 

rätt sätt.  En slutsats som kan dras utifrån den här undervisningsmetoden är att eleverna 

aktiveras och de får lyssna och lära av varandra. Läraren utgår från elevernas formuleringar, 

erfarenheter och tankesätt och det är eleverna som skapar lektionsinnehållet vilket bidrar till 

att eleverna inkluderas och blir delaktiga i ett undervisningssammanhang. Eleverna lär sig 

också att börja reflektera över språket eftersom det förs en diskussion kring vilka uttalanden 

och formuleringar som är korrekta och vilka som är felaktiga, samt varför en formulering ska 

vara på ett visst sätt.  
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På frågan om informanternas ordkunskapsundervisning ser likadan ut för alla elever oavsett 

studieväg och kurs, svarar samtliga informanter nej. Samtliga informanter menar att de viktiga 

orden och fraserna återkommer men undervisningen sker i långsammare eller snabbare takt 

beroende på om det är elever i spår 1, 2 eller 3. Det skiljer i nivå på orden och de förklaringar 

som ges av läraren. I spår 1 och spår 2 kan läraren behöva arbeta långsammare och mer 

konkret än i spår 3.  

       Informant E menar att eleverna som går i spår 3 tar fler egna initiativ. Redan första 

lektionen i introduktionskurserna börjar det likna ett samtal där elever i spår 3 ställer frågor 

och undrar hur de kan uttrycka sig på svenska i olika situationer. Det är däremot sällsynt med 

sådana initiativ från elever som läser introduktionskurs B i spår 2, medan det är vanligare i C 

kurserna.  

       Samtliga informanter anpassar sin undervisning beroende på vilken kurs de undervisar i, 

vilken elevgrupp de har samt vilken studieväg eleverna läser. Det visar att lärarna 

individualiserar undervisningen vilket är en viktig del i ordinlärningen. Att individualisera 

undervisningen hör samman med Vygotskijs tankar om vikten av att inläraren får en rik och 

varierad input på rätt nivå.  Den ideala nivån är en bit över den nivå där inläraren befinner sig. 

Det innebär att det mesta är begripligt för inläraren, men inte riktigt allt (Vygotskij1978:87). 

Informanterna verkar följa dessa tankegångar genom att arbeta individanpassat.  

4.1.1 Fokus på ords relationer 

I tabell 3 ges en översiktlig bild över resultatet angående hur informanterna fokuserar på ords 

relationer i undervisningen.  

Tabell 3. Sfi-lärarnas fokus på ords relationer  

__________________________________________________________________________________ 

Informant                       Fraser              Synonymer              Motsatser           Språkliga jämförelser 

__________________________________________________________________________________ 

Informant A                       X                          X                            X 

Informant B                       X                          X                            X 

Informant C                       X                          X                            X                               X 

Informant D                       X                          X                            X                               X 

Informant E                       X                          X                            X                                X 

__________________________________________________________________________________ 
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Samtliga informanter utökar elevers ordförråd genom att arbeta med fraser, samt arbeta med 

ords relationer till varandra, det vill säga presentera ords synonymer och motsatser. Informant 

A beskriver sitt arbetssätt. ”Jag jobbar väldigt mycket med fraser, inte enskilda ord alltså, att 

man ska kunna säga en mening och så säga det många gånger. Ibland när jag tycker att det 

låter dåligt, med fel uttal, så kan vi säga det sju gånger. Ingen, säger jag, igen, igen, igen. Lite 

tjat, tjat, tjat, men jag tror på det”. Under klassrumsobservationen hos informant A fick 

eleverna läsa ord och fraser i kör för att befästa orden och uttala dem rätt. Informanten 

uppmanade sina elever vid flera tillfällen att uttala ord och fraser i kör.  

          Informant C arbetar mycket med synonymer och motsatser, hon anser att det ger ett 

bättre resultat om eleverna kan ett ords synonym och motsats till skillnad från att låta eleverna 

sitta och arbeta med övningarna i läroboken. ”Jag arbetar jättemycket med synonymer och 

motsatser. Varje lektion. Hela tiden. Att traggla de här övningarna i boken tror jag inte på, 

däremot tror jag på att hänga upp det på något mer”. Under klassrumsobservationen hos 

informant C noterades att många synonymer och motsatser togs upp under lektionen, vilket 

bekräftar informantens uttalanden. Informant C menar att i introduktionskurserna bör man 

vara lite försiktig med att använda idiomatiska uttryck och fraser eftersom eleverna är 

nybörjare i språket och många gånger översätter de varje ord enskilt utan att se till helheten. 

          Informant C, D och E gör jämförelser mellan det svenska språket och andra språk i 

undervisningen för att göra eleverna medvetna om språkliga likheter och skillnader mellan 

svenskan och elevernas hemspråk eller andra språk, som exempelvis engelskan, som en del 

elever behärskar till viss del. Under klassrumsobservationen hos både informant C och E kom 

just skillnaden mellan svenskans vilken/vilket och engelskans which upp och eleverna fick 

förklaringar av läraren och exempel på hur detta används grammatiskt.  

         Informant D har läst arabiska för många år sedan och hon minns en del ord och uttryck 

därifrån, vilket underlättar undervisningen eftersom hon kan förklara en del svenska ord 

genom att använda det arabiska ordet.  Även informant E har lärt sig en del arabiska genom 

åren och säger att även hon gör jämförelser mellan olika språk.  

4.1.2 Sammanfattning om arbetssätt och fokus på ords relationer 

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga informanter använder texter och de flesta 

använder även ordlistor till texterna som ett medel att utöka elevernas ordförråd. Två av 

informanterna har uttryckt att de arbetar med sång och musik. En av informanterna arbetar 

regelbundet med film och TV-serier i undervisningen. Vidare använder samtliga informanter 
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tavlan som ett sätt att åskådliggöra och förklara ord och samband mellan olika ord. Dessutom 

arbetar samtliga informanter med att repetera de moment som tagits upp i undervisningen.            

        Informant A och C använder körläsning i undervisningen som en metod att få eleverna 

att uttala, befästa och använda ord och fraser. Informant C är den enda informanten som 

dagligen använder ett sådant konkret pedagogiskt verktyg i form av en boll för att få eleverna 

aktiva under lektionen. Dessutom förs en diskussion i klassrummet huruvida de meningar som 

eleverna formulerat under bolleken är grammatiskt korrekta.  

      Det som skiljer introduktionskurserna åt från de övriga kurserna är att eleverna inte 

samtalar och diskuterar i lika hög utsträckning, av den anledning att eleverna i 

introduktionskurserna ännu inte tillägnat sig så mycket språk som ett samtal eller en 

diskussion kräver.     

     Samtliga lärare arbetar med fraser, synonymer och motsatser för att utveckla elevers 

ordförråd. Det är endast lärarna i introduktionskurserna, informant C,D och E, som uttryckt att 

de gör språkliga jämförelser mellan olika språk för att få eleverna att själva reflektera över 

likheter och skillnader i språken.  

4.2 Undervisning i svensk ordbildning      

Informanterna undervisar huvudsakligen om böjningsändelser/böjningsmorfem som inte 

bildar några nya ord i sig och som inte kan fungera självständigt utan de har endast en 

grammatisk funktion i en sats. Informanterna undervisar alltså om grammatiska regler i form 

av plural, bestämd form, genitiv, verbens tempusändelser etc. och vilka böjningsmorfem som 

ska läggas till orden. Ingen av informanterna undervisar regelbundet och på förhand planerat 

om svensk ordbildning när det gäller regler hur ord bildas med exempelvis förled (prefix) och 

efterled (suffix).  

        Samtliga informanter undervisar till viss del om ordbildning när det spontant dyker upp i 

undervisningen, men inte särskilt explicit och systematiskt i den mening att informanterna har 

särskilda lektionspass där de undervisar om generella regler i ordbildning. Ingen av 

informanternas elever får heller arbeta med särskilda ordbildningsövningar, exempelvis att 

bilda verb av ett substantiv eller explicita övningar där eleverna får öva på att sätta ihop två 

ord till ett sammansattord utefter vissa regler.  

          Informant A berättar att hon brukar undervisa om ordbildning när det kommer upp i ett 

undervisningssammanhang.  
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Jag brukar ta upp plural…. sen när det gäller hur man sätter ihop ord och man har två ord och 

sätter ihop dem med ett – s. Jag brukar ta det när det kommer och fylla på med exempel eller att 

alla ord på -ning och -tion är en-ord eller -het, att det slutar på – t och då borde det vara – ett. Jag 

brukar nog göra den delen av ordbildning i sammanhanget som det kommer (Informant A). 

 

Informant B förklarar att hon inte undervisar om ordbildning som ett separat område utan 

istället när det kommer upp i ett naturligt sammanhang. Eleverna får inte heller arbeta med 

ordbildningsövningar. Informant B säger: ”Nej, inte som ett självständigt område utan det kan 

vara när det kommer upp i ett naturligt sammanhang att man kanske gör ett verb av ett 

substantiv och vice versa”.  

      Informant C, som undervisar i introduktionskurs, låter inte eleverna sitta och jobba med 

traditionella ordbildningsövningar som finns i en del läromedel och som är tagna ur sitt 

sammanhang. Hon är kritiskt till de traditionella ordbildningsövningar som finns i vissa 

läromedel.      

Men inte det här traditionella som man kan hitta i läromedel, ibland att de får sitta ord för ord, 

enstaka tagna ur sitt sammanhang, t.ex. gör om att komma överens till överenskommelse… du 

förstår vad jag menar, det är sällan jag låter dem traggla på det sättet. Inte den typen av övningar 

brukar de inte få. Jag vet inte hur mycket det ger att sitta och göra så och göra om ett verb till ett 

substantiv och bilda liksom, sätta prefix till allting. Det blir bara massa ord och vad ska de göra 

med dem? Stapla dem på hög och sen då liksom? (Informant C)  

 

Vidare menar Informant C att hennes undervisning är explicit och systematisk fast inte 

planerad. ”Det är ganska explicit och systematiskt fast inte planerat, om du förstår vad jag 

menar. Jag kanske inte har planerat att göra så men jag tycker ändå att det blir systematiskt 

när det väl förklaras, när det väl liksom kommer upp”. 

        Inte heller informant D har särskilda pass som fokuserar just på ordbildning och hon 

menar att det inte sker så mycket undervisning om hur ord är uppbyggda på 

introduktionskurserna utan att det istället kommer i senare kurser. ”Vi kommer nog inte in 

sådär jättemycket på hur ord är uppbyggt på introduktion, det kommer ju senare”. Vidare 

berättar informant D att de undervisar om regler såsom bestämd form, och att man kan sätta 

ihop flera ord till ett nytt ord som exempelvis ordet skrivbordsstol. Hon tillägger att ”det är 

inte så att vi jobbar med det bara för det” och eleverna på introduktionskurserna får inte arbeta 

med ordbildningsövningar.  

         Informant E, som också arbetar på introduktionskurs, arbetar lite grand med ordbildning 

när det gäller exempelvis prefixet – o som betyder motsats i till exempel gift-ogift, trevlig-

otrevlig. Men inte med andra prefix och suffix. Däremot arbetar informant E en del med 

sammansatta ord och påpekar ofta för eleverna att vi har långa ord på svenska och att vi kan 

sätta ihop ord, exempelvis ordet klasskamrat. Eleverna får inte heller arbeta med 
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ordbildningsövningar så mycket på ”det här stadiet”, vilket kan tolkas som att det är för tidigt 

att börja med alltför avancerade ordbildningsövningar och att eleverna ännu inte har 

tillräckligt med språk för den här typen av övningar.  

       Under klassrumsobservationerna hos samtliga informanter, var det ingen av 

informanterna som undervisade om ordbildning vid det aktuella lektionstillfället som 

observerades. Informant D undervisade en del om bestämd form under observationstillfället, 

vilket är ett grammatiskt moment där ord bildas utefter vissa regler beroende på om orden är 

ett-ord eller en-ord. Bortsett från det undervisade inte informanterna om hur nya ord bildas 

under observationstillfällena och eleverna fick inte heller arbeta med ordbildningsövningar.  

4.2.1 Sammanfattning om undervisning i svensk ordbildning 

Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna undervisar om hur ord är uppbyggda och 

hur ord bildas när eller om det kommer upp i olika undervisningssammanhang. Men ingen av 

informanterna har på förhand planerade lektioner där de enbart undervisar om generella regler 

i ordbildning.   

4.3 Undervisning om lexikonanvändning 

Informanterna fick svara på frågan om de undervisar om hur eleverna kan arbeta med lexikon 

när det gäller att ta reda på ords betydelse, stavning, uttal, böjningsformer, 

användningsområden etc. Ett par av informanterna har aldrig undervisat om hur eleverna kan 

använda ett lexikon och de övriga informanterna undervisar sällan om det. Ingen av 

informanterna undervisar regelbundet om hur eleverna kan läsa ut ords böjningsformer, uttal 

och användningsområden etc. i lexikon. Informant A säger, ”nu ska jag vara helt ärlig, det har 

jag aldrig gjort”.   

      Informant B berättar att hon brukar undervisa om lexikonanvändning i början av kurserna 

och hon kan ta fram en förstorad sida ur ordboken och förklara vad noteringarna betyder i 

lexikonet. Hon anser att det är positivt med det digitala lexikonet eftersom det går snabbt för 

eleverna att slå upp ord i mobiltelefonerna men nackdelen är att när eleverna konstaterat ett 

ords betydelse så försvinner det oftast snabbt ur minnet också.  

      Informant C har inte undervisat om hur eleverna kan läsa ut information i ett lexikon. Hon 

säger ”det har jag faktiskt inte gjort. Det känner jag nu när jag läser frågan att där har jag varit 

slarvig med att tänka på att folk kanske inte ens vet hur man använder dem. Jag har bara tänkt 

på att har man en ordbok så vet man hur man använder den”.  
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Informant D undervisar om det ibland i klassen men även hon tycker att det har blivit svårare 

att göra genomgångar om hur man använder lexikon när eleverna har digitala lexikon i sina 

mobiltelefoner.  

      Informant E berättar att när det inte fanns digitala lexikon som undervisade hon mer om 

hur man kan använda ett lexikon. Fördelar med lexikon i bokform är att eleverna tränade på 

den alfabetiska ordningen när de sökte efter ord, vilket de inte gör i det digitala lexikonet. Å 

andra sidan skriver eleverna in bokstav för bokstav när de söker efter ord i det digitala 

lexikonet vilken också har sina fördelar.  

4.3.1 Sammanfattning om undervisning i lexikonanvändning 

Om man sammanfattningsvis tittar på informanternas svar angående hur de undervisar om 

lexikon så har informant A och C aldrig undervisat om hur eleverna kan tolka ords 

böjningsformer, uttal och användningsområden. Informant B, D och E har undervisat om detta 

ibland, exempelvis i början av en kurs. Men informanterna berättar också att det kanske har 

blivit än mer sällan nu i och med den digitala lexikonanvändningen hos eleverna. I och med 

att det är kontinuerligt intag på sfi är det då många elever som börjar i mitten eller rentav i 

slutet på en termin och dessa elever kommer kanske in i en klass som redan kommit en bit in i 

kursen och då missar dessa elever den här genomgången av lexikon som då, enligt en del av 

informanterna, oftast sker i början av en kurs.  

4.4 Uppföljning av undervisningen  

Informanterna har fått svara på frågan om hur de följer upp att eleverna har lärt sig de ord som 

har förmedlats genom undervisningen samt om de väljer ut ord som eleverna ska lära sig.  

       Informant A har genom åren gett sina elever veckotest, exempelvis varje fredag, men det 

har hon inte gjort lika mycket nu de sista åren. Den elevgrupp hon har den här terminen, 

höstterminen 2014, har bett henne om att få göra tester, exempelvis på tidsprepositioner, 

konjunktioner, ordföljd, huvudsats och bisats. Informant A gör ibland språktest där hon väljer 

ut ord från ett kapitel ur läroboken och säger till eleverna att det kommer på ett test. Eleverna 

får antingen orden med en förklaring eller i en mening. 

        Informant B säger att hon väljer ut ord som eleverna ska lära sig och hon följer upp 

undervisningen mer eller mindre varje dag. När de ser ett filmavsnitt och eleverna har fått ord 

i förväg som förekommer i avsnittet, så sker en uppföljning genom att eleverna diskuterar 

avsnittet. ”Och då används ju de här orden förhoppningsvis, så på så sätt kan man ju följa upp 

det. Och framförallt följer man ju upp att de har förstått”.  Elever får visa om de kan använda 
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de ord som har förmedlats i undervisningen både genom samtal, diskussioner men även i 

skrivuppgifter.  

       Informant C, som undervisar i introduktionskurs, har en daglig muntlig uppföljning efter 

varje lektionspass. Hon kallar uppföljningen för biljetten ut. Alla elever ska få en biljett ut 

genom att svara rätt på en fråga som läraren ställer. Informant C ställer en fråga som handlar 

om någonting som de arbetat med under lektionen och den elev som svarar rätt på frågan får 

sin biljett ut och får då lämna klassrummet. Efter några lektioner upptäcker läraren vilka som 

fortfarande inte har förstått så mycket av undervisningen. I utdraget nedan berättar hon 

närmare om den här muntliga uppföljningen. 

 

Det är ett kul sätt att få ett kvitto på att du är involverad, du är sedd, vi är aktiva ihop, vi lär oss 

tillsammans, vi repeterar, alla har fått säga något. Jag tror att det blir en tankeställare för dem, när 

de märker att ”oj då det här har jag inte fattat liksom” och så hoppas man att de lär sig det hemma 

eller kommer och är mer aktiva nästa gång. Det här kör jag varje lektion med alla grupper. 

Biljetten ut får inte bli för lång, bara en biljett ut, skanna av snabbt, det får inte bli för avancerade 

frågor där det krävs förklaringar. Max fem minuter. Det är en återkoppling på vad som hänt, jag 

använder det vi har jobbat med (Informant C).    

 

Under klassrumsobservationen hos informant C observerades den muntliga uppföljningen 

som kallas biljetten ut i slutet av lektionen. Det fungerade i praktiken så som informant C 

berättar, det vill säga att läraren ställer frågor och den elev som svarar rätt på frågan får lämna 

klassrummet och har därmed fått sin biljett ut. Den här dagliga muntliga uppföljningen efter 

varje lektionspass är ett kreativt sätt att få en regelbunden individuell uppföljning på varje 

elev. Det gynnar både läraren och eleverna eftersom båda får återkoppling på vad eleverna 

kan och vad de behöver öva mer på.  

        Informant C säger vidare att eleverna får visa att de kan använda orden när de ställer 

frågor till varandra både i smågrupper och i helklass i och med bolleken. Den här gruppen 

som studerar i introduktionskurs C startade sent under terminen, så efter ca tre veckors 

undervisning har de även fått sin första skriftliga läxa. Informant C väljer inte aktivt ut ord 

som eleverna ska lära sig utan menar att läroboken har gjort ett urval av ord som elever på en 

introduktionskurs behöver.  

         Informant D, som också undervisar i introduktionskurs, följer även hon upp muntligt. 

Hon menar att i en introduktionskurs är det inte fråga om skriftliga test förrän i slutet av 

kursen, som håller på i ca 4-6 veckor, och ibland längre än så. Eleverna får visa att de har 

tillägnat sig ord och fraser genom att prata. Informant D väljer ut de ord som eleverna ska lära 

sig och de kan få ord i läxa. De skriver lite och det kan vara att skriva en presentation eller om 

sin familj.  
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Informant E undervisar också i introduktionskurs och berättar om liknande undervisningssätt. 

Det är mest muntliga uppföljningar men även ord i läxa och meningar i diktamen. ”Vi pratar 

om en text och på det sättet ser jag att de har uppfattat orden/lärt sig orden”. Informant E ger 

ordläxor och under lektionerna skriver eleverna meningar då de ännu inte har tillräckligt med 

språk för att skriva sammanhängande texter. Eleverna får diktamen på meningar från en text 

de läst och då är syftet att eleverna i första hand ska uppfatta ordet rätt och inte fokusera på att 

stava ordet rätt. ”Det är ju att uppfatta ordet t.ex. att de har skrivit bor istället för nåt helt 

annat ord, nor eller nåt sånt. Att de har uppfattat bilden av det här ordet i texten”.  

4.4.1 Sammanfattning om uppföljning av undervisningen 

Kort sammanfattat kan det konstateras att informant A och B som undervisar i C och D kurser 

i spår 3 ser om eleverna har tillägnat sig orden från undervisningen i veckotest, längre 

skrivuppgifter, samtal och diskussioner. Medan informant C, D och E som undervisar i 

introduktionskurserna mest följer upp muntligt. Att eleverna på introduktionskurserna inte får 

så många skrivuppgifter kan tolkas som att de ännu inte har tillägnat sig så mycket språk som 

krävs för att skriva en sammanhängande text. Däremot får eleverna skriva meningar.  
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5. Diskussion 

Informanterna menar att de inte har planerat särskilda lektioner där fokus ligger på att bilda 

ord i svenska språket och inte heller har lektionspass där eleverna får arbeta med specifika 

ordbildningsövningar. Holmegaard anser att lärares ordkunskapsundervisning i svenska som 

andraspråk ofta är ogenomtänkt och utan struktur. Lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk vet många gånger vilka ord och begrepp som behöver förklaras, men det är relativt 

ovanligt att lärarna har en genomtänkt och planerad undervisning när det gäller ord – och 

begreppsinlärning. Dessutom undervisar lärarna sällan om strategier för ordinlärning. 

Tavlorna i klassrummen är ofta fulla med ord och ordförklaringar efter varje lektionstillfälle 

och ”[d]et är inte ovanligt att dessa ord har presenterats utan samordning och utan struktur” 

(Holmegaard 1999:12). Holmegaards uttalanden stämmer delvis överens med 

undersökningens resultat. Informanterna har inte en planerad och systematiserad 

ordbildningsundervisning. Å andra sidan har det visat sig att informanternas 

ordkunskapsundervisning, där även en del ordbildning ingår, är systematisk när det kommer 

upp i ett naturligt undervisningssammanhang. Den ordkunskapsundervisning som sker med 

ordlistor, förklaringar, grammatiska moment och utifrån texter, film, sånger och diskussioner i 

en specifik kontext är genomtänkt, strukturerad och planerad. Det sker även en uppföljning av 

undervisningen genom läxor, tester, skrivuppgifter, samtal och diskussioner  

        Jag anser att det är viktigt att presentera ord med en genomtänkt samordning och struktur 

i en kontext, något som inte förekommer så frekvent i undersökningens resultat som en del 

tidigare forskning förespråkar. Jag instämmer med Nagy som menar att lärarna borde välja ut 

en grupp av ord och låta eleverna öva på dem i strukturerade övningar istället för att behandla 

samtliga ord (Nagy 1989:12–13).  Även Enström är av den uppfattningen att lärarna inte bör 

undervisa om enstaka ord eller ord i listor utan istället organisera mångfalden och bland annat 

jobba med ord i betydelsegrupper (Enström 2010:30). Nation menar att ett effektivt sätt att 

lära sig ord är att gruppera orden i ”ordfamiljer” (Nation 2001:47). 

       Som tidigare nämnts, undervisar inte informanterna systematiskt om svensk ordbildning 

och låter inte eleverna arbeta med ordbildningsövningar. Enström anser att lärarens 

huvudsakliga uppgift i ordkunskapsundervisningen är att systematisera ordinlärningen genom 

att bland annat undervisa om svenskans ordbildningsregler. Enström menar att inlärandet av 

nya ord underlättas om andraspråksinläraren har kunskap om ordbildningsregler och det blir 

lättare att gissa sig till vad nya, okända ord betyder.  Att låta elever arbeta med 

ordbildningsövningar kan därför göra stor nytta (Enström 2010:30). Enligt min uppfattning är 
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det viktigt med explicit undervisning om ord och ordbildning i svenska språket för att 

eleverna ska få en effektivare ordinlärning och utveckla ett större ordförråd.  

        Pétursdóttirs studie visar vikten av explicit ordkunskapsundervisning för att utöka 

ordförrådet hos inlärare. Studien visar att de studenter som fått explicit undervisning om ord 

visade en tydlig kunskapsökning jämfört med de två kontrollgrupper som inte fått någon 

undervisning (Péttursdóttir 2013:3). Vidare anser jag att det är av största vikt att presentera 

ord i en kontext för att inlärarna ska lära sig i vilka sammanhang orden används. Att isolera 

ord i undervisningen och undervisa om ordbildning i den mening att eleverna ska sitta och 

fylla i papper där de uppmanas att göra om substantiv till verb och lägga på diverse 

böjningsändelser på orden, tror varken jag eller undersökningens informanter på.  

         Informanterna i den här studien har en varierad ordkunskapsundervisning där eleverna 

får olika input i form av textläsning, film, sång, skriftliga uppgifter och diskussioner. 

Ordkunskapsundervisningen bör vara varierad och studier visar att ordinlärning genom film 

med undertexter och sånger etc. är effektivare än vad vi tidigare trott (Milton 2009:228). I 

kursplanen för sfi ska eleverna utveckla många olika färdigheter i svenska språket: läsa, 

skriva, lyssna, förstå, och tala svenska med ett gott uttal (Skolverket 2012:42). Alla delar är 

viktiga i språkundervisningen och Nation menar att endast 25 % av undervisningstiden bör 

ägnas åt explicit undervisning i ordbildning (Nation 2001:3).    

         I den här undersökningen har det visat sig att två av informanterna aldrig har undervisat 

om hur eleverna kan läsa ut all information som finns i lexikon, som är ett viktigt hjälpmedel i 

ordinlärningen. De övriga tre informanterna undervisar sällan om lexikonanvändning. 

Samtliga informanter bör undersöka hur väl eleverna kan använda lexikon, det vill säga om 

eleverna kan utläsa och använda informationen om ett ords betydelse, användningsområde 

och böjningsformer på ett korrekt sätt. I kursplanen står det även att eleverna ska utveckla sin 

förmåga att använda relevanta hjälpmedel (Skolverket 2012:42). Visar det sig att eleverna 

behöver utveckla förmågan att använda lexikon, är det ett mål som kursplanen tydligt 

förespråkar att läraren ska undervisa om. Nation menar att lärare bör avsätta avsevärt med tid 

åt att lära eleverna använda lexikon och se så att eleverna behärskar användningen av lexikon 

(Nation 2001:288). 

        Enström menar att de flesta ord inte lärs in genom direkt undervisning och en lärare har 

inte möjlighet att undervisa om alla ord som eleverna behöver för tillfället eller som eleverna 

kan tänkas behöva i framtiden. Enström hävdar att en stor del av ansvaret ligger på inläraren 

att själv komma underfund med hur denne bäst lär sig ord. Arbetet med att utveckla 

ordförrådet är till stor del inlärarens eget ansvar (Enström 2010:29–30). Hattie hävdar istället 
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att lärare kan ha en stor roll när det gäller elevers prestationer och skoframgång. Hattie drar 

slutsatsen utifrån sina studier att det finns vissa kriterier hos läraren som kan bidra till elevers 

goda studieresultat, bland annat att läraren har höga förväntningar på alla elever, undervisar i 

studieteknik och inlärningsstrategier samt har förmågan att skapa goda relationer mellan elev-

lärare (Hattie 2009:108, 126). Jag anser dels att läraren är viktig för elevers skolframgång, 

dels att elever har ett eget ansvar för sitt lärande. Lärarens undervisning kan vara genomtänkt, 

systematisk, intresseväckande men det spelar mindre roll om eleven saknar den inre 

motivationen och drivkraften som krävs för att utveckla ett större ordförråd. Å andra sidan 

kan läraren vara så viktig att denne genom sitt engagemang och med en undervisning som 

utgår från elevernas intressen, bidra till att få en omotiverad elev att bli motiverad.     

         Samtliga informanter undervisar om ords synonymer och motsatser. Nation hävdar att 

läraren bör undvika att gruppera ord i exempelvis synonymer och motsatser, då han menar att 

det skulle störa ordinlärningen (Nation 2001:385). Jag är av den uppfattningen att det är 

effektivt att presentera ords synonymer och motsatser, då det visar ords relationer till andra 

ord och det blir ett sätt att organisera ordens mångfald. Vidare arbetar samtliga informanter 

mycket med repetition vilket förespråkas av bland annat Milton (2009:215). Även jag anser 

att repetition är en viktig del i ordinlärningen för att befästa orden och få eleverna att komma 

ihåg dem.  

         Hattie hävdar att lärare som undervisar om inlärningsstrategier och studieteknik har en 

positiv effekt på elevers studieresultat (Hattie 2009:108). Jag tror att fler lärare bör undervisa 

om inlärningsstrategier, olika lärostilar, minnesträning och studieteknik för att effektivisera 

och underlätta ordinlärningen för eleverna. Många andraspråkselever bär på traumatiska 

minnen som kan påverka koncentration, inlärning och arbetsminnet, vilket kan leda till att 

både lärare och elever upplever att elevens ordförråd inte utvecklas som förväntat. Dessutom 

förespråkar kursplanen att eleverna ska erhålla insikter om hur språkinlärning går till och jag 

anser att undervisning om inlärningsstrategier kan bidra till sådana insikter hos eleverna.      

        Samtliga informanter följer upp undervisningen för att se om eleverna har tillägnat sig de 

ord som förmedlats genom undervisningen och för att se om elevernas ordförråd har 

utvecklats. Eleverna får visa sina språkliga förmågor genom bland annat: samtal, 

diskussioner, veckotester, diktamen och skrivuppgifter. Jag anser att det är viktigt att läraren 

följer upp undervisningen och låter eleverna visa sina språkliga förmågor på olika sätt. Om en 

elev inte utvecklas i språket som förväntat är det viktigt att undersöka vad det beror på. 

Genom att följa upp lektionerna får läraren se vad eleverna behärskar i språket och vad de 
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behöver öva mer på, vilket är betydelsefullt vid planering och individualisering av 

undervisningen. 
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6. Avslutning 

Studiens slutsatser är att informanterna har en varierad ordkunskapsundervisning där eleverna 

får lära sig nya ord genom bland annat: textläsning, skriftliga uppgifter, film, sånger, 

körläsning, bollek, ordlistor, samtal och diskussioner. Lärarna har en varierad och genomtänkt 

ordkunskapsundervisning där även undervisning om ordbildning förekommer, men inte så 

frekvent och systematiskt som en del tidigare forskning förespråkar.  

       Undervisning om hur eleverna kan läsa ut information om ord i lexikon bör förekomma i 

högre utsträckning så att alla elever säkert får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

lexikon fullt ut. Lexikon är ett relevant hjälpmedel och ett av målen i kursplanen Utbildning i 

svenska för invandrare är att eleverna ska utveckla sin förmåga att använda relevanta 

hjälpmedel.  

        Det skulle vara intressant att forska vidare om hur lärare kan bedriva undervisning med 

en effektiv ordinlärning. Det skulle även vara intressant att undersöka i vilken utsträckning 

lärare undervisar om studieteknik och inlärningsstrategier och dess effekter på elevers 

studieresultat och skolframgång. 
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Bilaga 1 

Samtyckesformulär 

Samtycke att delta i en studie om Sfi-lärares ordkunskapsundervisning 

Studien genomförs inom Lärarlyftet och kursen svenska som andraspråk för gymnasielärare 

vid Mälardalens högskola. Studiens syfte är att undersöka hur ett antal lärare arbetar med att 

utöka sfi-elevers ordförråd. Studien genomförs i huvudsak genom djupintervjuer och 

eventuellt klassrumsobservationer.  

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Du garanteras anonymitet 

genom att din arbetsplats, den ort där du arbetar och ditt namn inte kommer att namnges i 

uppsatsen. Materialet som samlas in ska endast användas för studiens syfte och materialet 

kommer att förvaras så att ingen obehörig person kan ta del av det. När undersökningen är 

avslutad kommer materialet att förstöras.        

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan avbryta din medverkan när du vill. Du svarar 

bara på de frågor som du själv känner att du vill svara på och du får intervjufrågorna i förväg 

som förberedelse inför intervjun.  

Tack för att du medverkar i undersökningen. Du kan kontakta mig om du har några frågor 

kring studien. 

 

Joanna Theander 

 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i denna studie. 

 

Namnteckning   Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjuguide      

1. Bakgrundsinformation om informanten:     

 Hur många högskolepoäng (hp) har du i svenska som andraspråk? 

 Hur länge har du undervisat som lärare totalt? 

 Vilken skolform eller vilket skolstadium har du utbildning i? 

 Har du arbetat som lärare i någon annan skolform än sfi? Vilken/vilka och antal år?  

 Vilka ämnen ingår i din utbildning? 

 Hur många år har du arbetat som sfi-lärare? 

 Vilken/vilka kurser inom sfi undervisar du i nu ht -14?  

2. Undervisningen:    

 Hur arbetar du för att utöka sfi-elevers ordförråd?  

 Vilka undervisningsmetoder använder du för att utöka sfi-elevers ordförråd?  

 Ser din ordkunskapsundervisning likadan ut för alla elever, oavsett studieväg och  

kurs? 

3. Organisation och struktur i ordkunskapsundervisningen 

 Undervisar du explicit och systematiskt om svensk ordbildning? Dvs. undervisar du 

om hur ord är uppbyggda? Undervisar du om generella regler i ordbildning? 

 Får eleverna arbeta med ordbildningsövningar? 

 Undervisar du om ords relationer till varandra? t.ex. om synonymer och motsatser.    

 Undervisar du om ord i ett kontextuellt eller isolerat sammanhang?  

4.  Ordböcker/digitalt lexikon: 

 Vilka typer av ordböcker använder du och eleverna i undervisningen? T.ex. 

svenskenspråkig ordbok, tvåspråkiga ordböcker, synonymordböcker, bildordböcker, 

etymologiska ordböcker, slangordböcker etc.  

 Undervisar du om hur man kan använda ordböckerna när det gäller att ta reda på ords 

betydelse, stavning, uttal, böjningsformer, användningsområden etc.? Om ja, hur ofta 

görs detta? 

5. Uppföljning:    

 Hur följer du upp huruvida eleverna har lärt sig de ord som förmedlats i 

undervisningen? Hur ofta görs detta?  

 Hur får eleverna visa att de kan använda de ord som förmedlats genom 

undervisningen? 

 Väljer du ut ord som eleverna ska lära sig? Om ja, hur ofta får eleverna ord i 

läxa? 
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Bilaga 3 

Observationsfrågor                        
 

1. Hur ser lärarens undervisningsmetoder ut för att utöka sfi-elevers ordförråd under 

lektionstillfället?     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Har läraren på förhand utvalda ord och undervisar om dem under lektionstillfället? (I så 

fall) vilka ord är det? (t.ex. av läraren utvalda ord från ett temaområde/en text/en film/en 

diskussionsuppgift/en dictoglossövning etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Vilka instruktioner/uppgifter ger läraren till eleverna när eleverna ska arbeta med ord under 

lektionstillfället? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Hur undervisar läraren om ord under lektionstillfället? (muntliga och/eller skriftliga 

förklaringar om ords betydelseinnehåll, med hjälp av bilder och/eller kroppsspråk) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Undervisar läraren om hur ord är uppbyggda och om generella regler i ordbildning under 

lektionstillfället? 

Ja   Nej, inte vid observationstillfället 

 

 

6. Undervisar läraren om ords relationer till varandra? t.ex. om synonymer och motsatser. 

Ja   Nej, inte vid observationstillfället 

 

7. Får eleverna i uppgift att arbeta med ordbildningsövningar? 

Ja   Nej, inte vid observationstillfället 

 

 

8. Används ordböcker/digitalt lexikon i undervisningen? (I så fall) vilka? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Undervisar läraren om hur eleverna kan använda ordböcker/digitalt lexikon när det gäller 

att ta reda på ords betydelse, stavning, uttal, böjningsformer, användningsområden etc.? 

Ja   Nej, inte vid observationstillfället 
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10. Undervisar läraren om ord i ett kontextuellt eller isolerat sammanhang? På vilket sätt? 

(kontextuellt sammanhang: beskriva betydelseinnehållet och sätta in ordet i ett sammanhang) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Hur får eleverna öva på att använda de ord som förmedlats genom lektionstillfället?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Kontrollerar läraren att eleven har förstått ordet/orden som introduceras under 

lektionstillfället? (I så fall) hur görs detta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Hur agerar eleverna under lektionstillfället? (ställer frågor? ifrågasätter? ber om 

förtydliganden? sitter tysta? antecknar?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. Kommer det att ske någon uppföljning av de ord som introducerades under 

lektionstillfället? (veckotest? diktamen? får eleverna ord i läxa?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


