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Uppsatsens syfte är att belysa L2-elevers ordförståelse av ämnesspecifika och 

ämnesneutrala ord i ämnet samhällskunskap i förhållande till L1-elevers 

ordförståelse.  Uppsatsen baseras på genomförda ordförståelsetest med 48 elever 

som studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet samt på intervjuer med 

ämneslärare i samhällskunskap. Resultatet visar inga tydliga skillnader mellan L2- 

och L1-elevers ordförståelse vad gäller ämnesspecifika och ämnesneutrala ord, men 

det finns en tendens att L2-elever samt L1-elever med utländsk bakgrund har svårare 

med ordförståelse generellt och således även med ämnesneutrala ord än övriga L1-

elever. Ämneslärarna är övertygade om att ovan nämnda elevers bristande 

ordförståelse påverkar deras studieresultat och inte bara hindrar deras förmåga att 

tillägna sig undervisningen utan även att redovisa sina kunskaper. Detta stämmer 

delvis överens med tidigare forskning som menar att L2-elever ofta har svårare att 

förstå de ämnesneutrala orden i skolspråket. Det som avviker i studien är att även L1-

elever med utlandsfödda föräldrar har svårt med ordförståelsen och deras resultat på 

testerna liknar mer L2-elevernas trots att de levt hela sina liv i Sverige och genomfört 

hela sin skolgång i Sverige. 

__________________________________________________________ 

Nyckelord: svenska som andraspråk, ordförståelse, samhällskunskap, ämnesspecifika 

ord, ämnesneutrala ord   



3 
 

Innehållsförteckning 
Sammandrag ................................................................................................................... 2 

1. Inledning ..................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 5 

1.2 Syfte och forskningsfrågor .................................................................................... 6 

1.3 Disposition ............................................................................................................. 6 

2 Forskningsbakgrund .................................................................................................... 8 

2.1 Skolspråk och vardagsspråk .................................................................................. 8 

2.2 Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord ............................................................... 9 

2.3 Ordförrådets betydelse för studieframgång ....................................................... 10 

2.4 Språkinriktad undervisning ................................................................................. 11 

3 Metod och material ..................................................................................................... 12 

3.1 Datainsamling och genomförande ....................................................................... 12 

3.1.1 Test 1 ”Markera ord” ...................................................................................... 13 

3.1.2 Test 2 ”Matchningstest” ................................................................................ 14 

3.1.3 Test 3 ”Känner du till dessa?” ........................................................................ 14 

3.1.4 Lärarintervjuer .............................................................................................. 15 

3.2 Bakgrundsinformation om informanterna .......................................................... 15 

3.2.1 Eleverna ......................................................................................................... 15 

3.2.2 Lärarna ..........................................................................................................16 

3.3 Databearbetningen .............................................................................................. 17 

3.3.1 Ordförrådstesterna ........................................................................................ 17 

3.3.2 Lärarintervjuerna ......................................................................................... 18 

3.4 Bortfall................................................................................................................. 18 

4 Resultat .......................................................................................................................19 

4.1 Skillnader i ordförståelse mellan L2- och L1-elever ............................................19 

4.1.1 Markera ord ....................................................................................................19 

4.1.2 Matchningstest ..............................................................................................19 

4.1.3 Lärarnas syn på skillnader i ordförståelse mellan L2- och L1-elever .......... 20 

4.2 Skillnader i ordförståelse mellan ämnesspecifika och ämnesneutrala ord ........ 21 

4.2.1 Markera ord ................................................................................................... 21 



4 
 

4.2.2 Matchningstest ............................................................................................. 22 

4.2.3 Lärarnas syn på skillnader i ordförståelse av ämnesspecifika och 

ämnesneutrala ord ................................................................................................ 23 

5 Analys och diskussion ................................................................................................ 25 

5.1 Resultatdiskussion............................................................................................... 25 

5.2 Metoddiskussion ................................................................................................. 27 

5.3 Förslag till fortsatt forskning .............................................................................. 28 

6 Litteratur .................................................................................................................... 29 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Ordförrådstester ............................................................................................ 32 

Bilaga 2: Intervjufrågor till ämneslärare i samhällskunskap ...................................... 38 

Bilaga 3: Informationsbrev till elever i årskurs 1 ......................................................... 39 

Bilaga 4: Informationsbrev till elever i årskurs 2 ........................................................ 40 

Bilaga 5: Informationsbrev till lärare ............................................................................ 41 

   



5 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som gymnasielärare i svenska som andraspråk har jag vid ett flertal tillfällen 

diskuterat med lärare i andra ämnen om hur andraspråkselevers språk och ordförråd 

påverkar deras möjligheter att delta aktivt i undervisningen och att klara 

kunskapskraven i de kurser de läser. Dessa diskussioner uppstår såväl i fikarummet 

som i mer formella situationer, till exempel under klass- och elevkonferenser. På 

Samhällsvetenskapsprogrammet på vår skola har lärarna, framför allt 

samhällskunskapslärarna, under flera år signalerat att utlandsfödda elever och elever 

med utländsk bakgrund1 har svårt att följa undervisningen och klara de kunskapskrav 

som ställs i jämförelse med infödda elever.2 Ett flertal rapporter från Skolverket och 

forskning inom andraspråksområdet visar också att skolresultaten skiljer sig mellan 

de elever som har svenska som modersmål, L1-elever, och elever som har svenska 

som andraspråk, L2-elever. Det är en betydande del L2-elever som lämnar 

grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med L1-elever (se t.ex. Skolverket 

2012). Skolverket (2005) har också kommit fram till att skillnaderna ökar i 

gymnasieskolan. För dessa elever är vistelsetiden avgörande, och de elever som har 

anlänt till Sverige efter ordinarie skolstartsålder är de som hamnar mest på 

efterkälken (Skolverket, 2005).  

       Gymnasieelever har sedan 1960-talet förväntats kunna ”argumentera och ta 

ställning i livsåskådnings- och samhällsfrågor i svenska kurs- och läroplaner för 

gymnasiet” (Liljestrand 2002:13) och samhällskunskap är ett gymnasiegemensamt 

ämne, vilket innebär att alla elever i gymnasieskolan läser ämnet oavsett vilket 

program de studerar. I ämnesplanen för samhällskunskap (Skolverket, Ämnesplan i 

samhällskunskap) beskrivs ämnet som tvärvetenskapligt där olika discipliner inom 

samhällsvetenskap och humaniora ingår och eleverna ska ”med hjälp av begrepp, 

teorier, modeller och metoder” (Skolverket, Ämnesplan i samhällskunskap) kunna 

förstå och förklara komplexa samhällsfrågor inom dessa discipliner. Undervisningen i 

                                                   
1
 Med utlandsfödda elever avses elever som själva har invandrat till Sverige medan elever med utländsk 

bakgrund är elever som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands, enligt Skolverkets 
definitioner, se Skolverket 2005:4. 
2
 Med infödda elever avses elever som själva är födda i Sverige, liksom en eller båda deras föräldrar, enligt 

Skolverkets definitioner, se Skolverket 2005:4 
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samhällskunskap ska ”bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” (Skolverket, Ämnesplan i samhällskunskap), och eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla ”ett kritiskt förhållningssätt” samt ”förmåga att söka, 

strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att 

dra slutsatser utifrån informationen” (Skolverket, Ämnesplan i samhällskunskap). 

För att klara detta är det av största vikt att elevernas ordförråd är tillräckligt rikt och 

välutvecklat för att de ska kunna ta till sig undervisningen och visa prov på sina 

kunskaper. Samhällskunskapsämnet karaktäriseras även av att det är ett texttungt 

ämne vilket innebär att eleverna måste läsa mycket och ha god läsförståelse, något 

som är ytterligare en utmaning för L2-elever. 

       Samhällskunskapslärarna på den kommunala gymnasieskolan där jag arbetar 

uttrycker att det framför allt är ämnesspecifika ord samt förkunskaper i ämnet som 

saknas för att utlandsfödda elever och elever med utländsk bakgrund ska lyckas klara 

kunskapskraven, men även ämnesneutrala ord. 

     Med denna studie vill jag öka kunskapen om vilken typ av ord, ämnesspecifika 

eller ämnesneutrala skolord, som vållar störst problem i ämnet samhällskunskap och 

om det finns skillnader mellan L1- och L2-elevers ordförståelse. Studiens resultat kan 

bidra till att öka lärares medvetenhet om svårigheter som hänger samman med 

elevernas ordförråd, vilket kan öka elevernas möjligheter att tillägna sig 

undervisningen och uttrycka sig med ett kunskapsrelaterat ordförråd.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att belysa L2-elevers ordförståelse av ämnesspecifika 

och ämnesneutrala ord i ämnet samhällskunskap i förhållande till L1-elevers 

ordförståelse på gymnasiet. 

Frågeställningarna är: 

Hur skiljer sig ordförståelsen mellan flerspråkiga och enspråkiga elever? 

Hur skiljer sig ordförståelsen mellan ämnesspecifika och ämnesneutrala ord? 

1.3 Disposition  

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I kapitel 2 ges en forskningsbakgrund om 

L2-elevers skol- och vardagsspråk, ämnesspecifika respektive ämnesneutrala ord och 

L2-elevers förståelse av dessa samt ordförrådets betydelse för studieframgång. I 
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kapitel 3 presenteras metodval och material, bearbetning och bortfall. Resultatet 

presenteras i kapitel 4 och det analyseras och diskuteras i kapitel 5.  
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2 Forskningsbakgrund  

2.1 Skolspråk och vardagsspråk 

I en studie om elevers ordförråd och ordförståelse är det viktigt att diskutera 

begreppen skolspråk och vardagsspråk, vilka är väl etablerade inom 

andraspråksforskningen, där bland andra Cummins (1991) beskriver förhållandena 

mellan dessa begrepp. Vardagsspråk är den del av språket som framför allt används i 

vardagen, medan skolspråket är det språk som krävs för att klara studierna. Några av 

de största skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk är att vardagsspråket är 

dialogiskt och talspråkligt uppbyggt där utomspråkligt stöd finns i kontexten samt 

talarna emellan. Skolspråket är i högre grad textbaserat och ofta abstrakt och 

specialiserat. Vardagsspråket byggs upp långsamt och utifrån de situationer som 

uppstår naturligt, medan skolspråket byggs upp snabbare utifrån kursplaner och 

undervisningen. När vardagsspråk används och utvecklas har inläraren ofta tillgång 

till bland annat gester och mimik, till skillnad från då skolspråket lärs in (se t.ex. 

Lindberg 2006, Magnusson 2008). En stor del av det vi kallar skolspråk möter 

eleverna genom läroböcker och det är av största vikt att lärobokstexterna utgår från 

”elevernas språkförmåga, kunskaper och allmänna intellektuella utveckling” 

(Strömquist 1995:31) för att de ska kunna uppfatta och ta till sig innehållet.  

       Skolverket (2005) har kommit fram till att vistelsetiden för utlandsfödda elever är 

direkt avgörande för studieresultaten. De elever som anlänt efter ordinarie skolstart 

får svårt att ta igen förlorad skolgång och halkar efter allt mer. Detta blir tydligt i flera 

studier som visar att skolspråket blir abstraktare ju högre upp i årskurserna eleverna 

studerar (se t.ex. Hajer & Meestringa 2014). Abstraktionsnivån är betydligt högre i 

skolspråket, det akademiska språket, än i vardagsspråket. Skolspråket blir dessutom 

allt mer ämnesspecifikt högre upp i årskurserna och det har generella 

ämnesövergripande särdrag och ämnesspecifika särdrag. Hajer & Meestringa (2014) 

menar att denna förändring sker i högstadiet och på gymnasiet och benämner detta 

ämnesspecifika språk för ämnesspråk eller fackspråk, vilket de skiljer från det 

allmänna skolspråket. Gibbons (2009) talar om tre kritiska övergångsperioder där 

hon lyfter fram att elever redan i årskurs 4 börjar använda ett ämnesrelaterat 

skolspråk. Gibbons uttrycker också att när eleverna går på gymnasiet ”måste de 

behärska ämnesrelaterat språk på hög nivå och en ständigt ökande mängd abstrakta 



9 
 

begrepp i alla ämnen” (Gibbons 2009:27). Språkbruket i de högre årskurserna ställer 

ofta för höga krav på andraspråkselever. Det är inte bara abstraktionsnivån som 

innebär svårigheter utan även då de flerspråkiga eleverna ska visa vad de kan genom 

att formulera sina kunskaper i tal och skrift med ett ämnesspecifikt språk (Hajer & 

Meestringa 2014).  

       Edling (2006) visar även hon i sin doktorsavhandling hur skolspråket blir allt 

mer abstrakt i de högre skolåren i samtliga skolämnen, men hon belyser även att 

olika skolämnen skiljer sig åt. Edling har granskat läromedel i naturorienterade och 

samhällsorienterade ämnen samt i svenska i tre olika årskurser, 5 och 8 i 

grundskolan och år 2 på gymnasiet. Edling visar att av dessa tre ämnen är det de 

naturorienterade texterna som är mest abstrakta och generella, därefter de 

samhällsorienterade texterna medan svenskämnets texter är de som är mest 

konkreta.  

     Magnusson (2008) menar att den språkliga kompetensen hos L2-elever ser väldigt 

olika ut, vilket beror på vistelsetid i Sverige, inom vilka domäner svenskan används 

samt elevens kontakt med språket. Detta påverkar både skolspråket och 

vardagsspråket och gör att elevernas skolresultat varierar. 

2.2 Ämnesspecifika och ämnesneutrala ord 

Tidigare undersökningar av det skolrelaterade ordförrådet har visat att det är de icke-

fackliga orden, dvs. de ämnesneutrala orden som inte är förknippade med ett visst 

skolämne, som innebär störst svårigheter för andraspråksinlärare. Ämneslärare är 

ofta medvetna om att de ämnesspecifika orden är nya för eleverna, detta oavsett om 

det är L1-elever eller L2-elever, vilket innebär att dessa ord oftast förklaras av 

ämneslärarna. Många av de ämnesspecifika ord, som eleverna möter i 

undervisningen förklaras ofta med hjälp av avancerade ämnesneutrala ord som inte 

är kända för många av minoritetseleverna och dessa, i sin tur, förklaras oftast inte (se 

t.ex. Golden 2005, 2006; Lindberg 2006). Golden (2005) har kommit fram till att de 

elever som inte lyckas i skolämnena har ett begränsat ordförråd när det gäller det 

skolrelaterade ordförrådet, ”det akademiske ordforrådet” (Golden 2005:108).  

       Enström (2013) menar att även L2-elever som är avancerade ordinlärare bör ha 

god kännedom om det mest centrala ordförrådet och lära sig de ämnesspecifika 

orden likväl som L1-elever, men att de måste utöka sitt ordförråd inom de frekventa 

ämnesneutrala akademiska orden samt de mindre frekventa vardagliga orden. 
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       I projektet Ord i läroböcker (OrdiL) har Lindberg och Kokkinakis (2007) kartlagt 

ordförrådet i svenska läroböcker för grundskolans senare år utifrån fyra olika 

kategorier: allmänna högfrekventa ord, allmänna skriftspråkliga ofta abstrakta 

ord, ämnesrelaterade ord samt fackord. Även de kommer fram till att 

andraspråksinlärare inte är bekanta med de allmänna skriftspråkliga, ofta abstrakta, 

orden samt de allmänspråkliga ämnesrelaterade orden och därför bör fokus ligga på 

att lära in dem. Lindberg menar att olika typer av vokabulärtest kan ge ”viktig 

information om elevernas förmåga att ta till sig innehållet i de läroböcker som 

används i skolans ämnesundervisning och att nå kunskapsmålen i olika ämnen” 

(Lindberg 2006:104) men påpekar även att ordförrådet endast är en del av 

skolspråket. Med utgångspunkt i OrdiL-projektet har Holmegaard (2007) undersökt 

elevers förståelse av långa ord med hjälp av fyra olika tester. Även hon kommer fram 

till att de ord som innebär svårigheter för andraspråkseleverna är ”tämligen abstrakta 

och allmänna läroboksord” (Holmegaard 2007:158).  

2.3 Ordförrådets betydelse för studieframgång 

Att lära sig ett fungerande vardagsspråk brukar ta ungefär 1–2 år för en L2-elev och 

när en elev nått den nivån är det lätt att missta sig och förutsätta att elevernas 

språkkunskaper är större än de egentligen är (Skolverket 2012). Ordförrådet är enligt 

forskningen en av de viktigaste faktorerna som påverkar elevers möjligheter att 

tillägna sig undervisningen (se t.ex. Enström 2010; 2013). Även när elever nått upp 

till en tämligen avancerad språkfärdighetsnivå är det ordförrådet som kan sätta 

käppar i hjulen för dem i skolarbetet (Enström 2010:21). Det är svårt att exakt 

kartlägga hur många ord någon kan, eller lär sig under en viss tid, men språkforskare 

(se t.ex. Viberg 1993) uppskattar att ett barn med svenska som modersmål har ett 

ordförråd på ungefär 8 000–10 000 ord vid skolstarten och att ordförrådet utökas 

med 3 000–4 000 ord per år. Forskare uppskattar att det tar ungefär 5–7 år innan en 

andraspråksinlärare behärskar språket tillräckligt bra i tal, skrift och läsning för att 

kunna lyckas med sina studier på högstadiet och gymnasiet (se t.ex. Cummins 1991, 

Thomas & Collier). Enligt Skolverket (2012:44) bör hela 98 % av orden i en text vara 

kända för att elever ska kunna tillägna sig innehållet, vilket kräver ett väl utvecklat 

ordförråd. 

       Lindberg (2007) framhåller att det är viktigt att så tidigt som möjligt kartlägga 

elevernas eventuella avsaknad av nödvändiga ord för att klara av sina studier och hon 
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lyfter fram vikten av ”relevanta instrument för kontinuerlig bedömning av 

åldersadekvata språk- och ämneskunskaper” för att kunna bedöma vilken 

undervisning elever behöver (Lindberg 2007:1).  

2.4 Språkinriktad undervisning 

Golden (2006) undersöker vad för slags ord som förekommer i läroböcker, vad vi vet 

om elevernas förståelse av dem samt hur elevernas ordförråd kan öka. Hon menar att 

elever saknar språkliga förutsättningar och har ett litet ordförråd och svaga 

grammatikkunskaper. De saknar även bakgrundskunskaper i ämnena samt har dålig 

metakognitiv förmåga. 

       Språkforskare är eniga om att språket är avgörande för huruvida en elev kan 

tillägna sig undervisningen i skolan och utveckla sina kunskaper (se t.ex. Hajer & 

Meestringa 2014). För att andraspråkselever ska ha möjlighet att utveckla sina 

skolrelaterade språkfärdigheter krävs långsiktiga satsningar inom alla skolämnen (se 

t.ex. Lindberg 2006, Gibbons 2010, Hajer & Meestringa 2014). Skolan måste arbeta 

språkinriktat inom alla ämnen och alla lärare måste se sig själva som språklärare i 

någon mening. Det är dock viktigt att skilja på språkundervisning och språkinriktad 

undervisning. Språkundervisning har språket i fokus, medan språkinriktad 

undervisning innebär att inlärning av ämnesterminologin sker parallellt med att 

eleverna tillägnar sig innehållet (se t.ex. Hajer & Meestringa 2014). Det är 

ämneslärarna som är experter på sina respektive ämnen och därför måste även de 

arbeta språkinriktat i sin undervisning, medan språklärare kan bidra med 

metaspråkliga perspektiv, menar Nygård Larsson (2013).  

       I ”Olika sätt att använda språket i naturkunskap” menar Hägerfelth (2006) att det 

viktigaste är att undervisningen organiseras så att alla elever får möjlighet att delta 

språkligt. Hon menar att lärarna måste vara införstådda med vad det innebär att, 

framför allt som andraspråksinlärare, lära sig ett skolämne och att språk och ämne 

hänger nära samman. Det finns flera handböcker utgivna de senaste åren som 

fokuserar på hur ämnesundervisningen kan göras mer språkinriktad (ex. Hajer & 

Meestringa 2014; Stehagen 2014; Vestlin 2014;Gibbons 2006, 2010) som alla är 

relevanta för lärare i alla ämnen att förkovra sig. 
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3 Metod och material 
För att kunna belysa vilka skillnader som finns vad gäller ordförståelse av 

ämnesspecifika och ämnesneutrala ord i samhällskunskap mellan L2- och L1-elever 

har jag genomfört ordförrådstester i två klasser på Samhällsvetenskapsprogrammet 

på en kommunal gymnasieskola i en medelstor svensk kommun3. Elevurvalet gjordes 

utifrån tillgänglighet under den period som fanns till förfogande. Eftersom tidigare 

forskning (se kapitel 2.2) visar att L2-elever har svårare än L1-elever att förstå 

ämnesneutrala ord i skolspråket har jag valt att dela in eleverna i kategorier baserade 

på detta. Det visade sig dock i efterhand att fördelningen mellan elever i de olika 

kategorierna var mycket ojämn, något som vållat problem i bearbetningen och 

analyserandet av materialet. Till grund för undersökningen ligger också intervjuer 

med två samhällskunskapslärare på den aktuella skolan som båda undervisar i 

grupper med både L2- och L1-elever. 

     Under arbetets gång har jag insett brister med valda metoder, vilket jag redogör 

för i kapitel 5.2 Metoddiskussion.  

3.1 Datainsamling och genomförande 

Som metod för datainsamling har jag dels genomfört ordförrådstest med elever, dels 

intervjuer med lärare i samhällskunskap. Ordförrådstesten (se bilaga 1) genomfördes 

inom ett specifikt område i kursen Samhällskunskap 1b, nämligen EU och EMU, 

eftersom det momentet stod närmast i tur att tas upp i undervisningen. 

     Efter att ha fått rektors tillåtelse att genomföra min studie på den aktuella skolan 

kontaktade jag samhällskunskapslärarna för att kort informera om mitt ämne och 

syfte samt be dem delta i intervjuer. De var båda positivt inställda till det och jag fick 

även tillåtelse att genomföra ordförrådstesten i en av lärarnas klasser. Jag lämnade 

informationsbrev till såväl elever som tillfrågade lärare (se bilaga 3, 4 och 5).  

       Därefter besökte jag först årskurs ett under ett ordinarie lektionstillfälle då jag 

kort informerade om syftet med undersökningen. Samtliga närvarande elever valde 

att delta. Eleverna informerades om att de hade 60 minuter till sitt förfogande, vilket 

var väl tilltaget för att alla skulle kunna genomföra testet i lugn och ro. Alla var 

tillsagda att sitta kvar på sin plats när de var färdiga. Det visade sig dock att efter 45 

                                                   
3
 Medelstor stad/kommunenligt SCB: Kommun med 20 000-50 000 invånare, med tätortsgrad över 70 % samt med 

mindre än 40 % av befolkningen sysselsatta inom industrisektorn. 

http://www.scb.se/statistik/BE/LE0102/2002A01/LE0102_2002A01_BR_12_BE51ST0307.pdf (2014-11-16). 

http://www.scb.se/statistik/BE/LE0102/2002A01/LE0102_2002A01_BR_12_BE51ST0307.pdf
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minuter var samtliga elever färdiga och testen samlades in.  

       Även i årskurs två genomfördes undersökningen under ett ordinarie 

lektionstillfälle enligt samma tillvägagångssätt som i årskurs ett. Även här valde 

samtliga närvarande elever att delta i undersökningen. Trots att tiden var mer än 

tillräcklig i årskurs ett fick även årskurs två 60 min till sitt förfogande. Samtliga 

elever var klara strax innan tiden löpte ut.  

       För att få kunskap om informanterna fick de fylla i ”allmän information” om sig 

själva (se bilaga 1). Eleverna gavs också möjlighet att lämna synpunkter eller komma 

med frågor i slutet av undersökningen. Eleverna fick göra tre olika ordförrådstest (se 

bilaga 1) och samtliga är baserade på ord från kapitlet EU och EMU i läroboken 

Reflex 1, 2, 3 (Almgren m.fl. 2013). 

3.1.1 Test 1 – Markera ord 

Det första testet, Markera ord, bestod av ett textutdrag från läroboken Reflex 1, 2, 3 

(Almgren, Höjelid & Nilsson 2013) där eleverna uppmanades markera de ord de inte 

förstod (se bilaga 1). Eleverna visste att texten var från läroboken, vilket var ett sätt 

att väcka deras intresse och även ge eleverna i årskurs ett möjligheten att visa för sin 

lärare vilka ord de upplever som svåra inför det stundande arbetsmomentet. 

Dessutom förordar Lindberg (2006) att språktest ska ”baseras på det språk som 

eleverna möter och själva förväntas använda” (s. 83).  

     Utifrån elevmarkeringarna sorterade jag de markerade orden i tre kategorier:  

 EU-relaterade ord som namn och begrepp som direkt kan kopplas till EU och 

EMU, som exempelvis Schumanplanen och Romfördraget. 

 ämnesspecifika ord som tydligt hör till samhällskunskapsämnet, som 

exempelvis tullunion och produktmärkning. 

 ämnesneutrala ord som hör till det allmänna ordförrådet, som exempelvis 

slopade och gentemot. 

 Utifrån denna kategorisering visar undersökningen vilken typ av ord eleverna 

upplever att de inte förstår. De EU-relaterade orden räknas som ämnesspecifika, men 

jag har valt att ha en egen kategori för att de är så tydligt bundna till det aktuella 

arbetsområdet.  

     Enligt instruktionen skulle de först läsa igenom texten en gång och sedan gå 

igenom den från början. Avsikten var att de skulle få en uppfattning om vad texten 
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handlade om först och sedan djupläsa den, vilket påminner om det tillvägagångssätt 

läraren brukar arbeta med sina elever då textavsnitt ska bearbetas. Detta gör således 

resultatet rättvisande och jämförbart med hur mycket eleverna förväntas förstå i den 

ordinarie undervisningen. Något som måste tas i beaktande är dock att det är svårt 

att kontrollera om elevernas markeringar verkligen stämmer överens med deras 

faktiska kännedom om orden i självskattningstest av den här typen, vilket 

Holmegaard (2007) tar upp men hon menar också att det ”ger en uppfattning av hur 

många ord en person känner igen” (s. 140) och att testformen därmed har ett värde.  

3.1.2 Test 2 – Matchningstest 

Det andra testet är ett matchningstest där 32 ord valdes ut från kapitlet EU och EMU 

i ovan nämnda lärobok (se bilaga 1). Urvalet av ord gjordes baserat på att uppsatsen 

undersöker det skolrelaterade ordförrådet. Orden har valts ut utifrån hur vanligt 

förekommande de är i kapitlet utifrån fyra kategorier: (1) ord som endast 

förekommer vid ett tillfälle, (2) ord som förekommer vid 2–4 tillfällen, (3) ord som 

förekommer vid 5–9 tillfällen samt (4) ord som förekommer vid 10 eller fler tillfällen. 

Genom detta visas om förståelsen av orden är beroende på hur ofta de förekommer, 

vilket bör vara talande för hur stor sannolikheten är för att eleverna har mött, 

åtminstone de ämnesneutrala orden, tidigare i läromedel och undervisning i stort. 

     Orden presenteras för eleverna i meningar som även dessa är hämtade från 

läroboken. Eleverna skulle matcha de understrukna orden i meningarna med givna 

definitioner. Hälften av orden är ämnesspecifika och hälften är ämnesneutrala. De 

ord som har testats är framför allt substantiv och verb, men även adjektiv och adverb. 

Urvalet av ord baserades på att uppsatsen undersöker det skolrelaterade ordförrådet. 

Syftet med matchningstestet är att ge eleverna möjlighet att förstå orden utifrån en 

kontext, vilket är det vanliga i en normal undervisningssituation. Definitionerna av 

orden har hämtats från Svensk skolordlista (2004) som enligt egen utsago ”är en 

utmärkt bok även för dem som har ett annat modersmål än svenska”. En viktig aspekt 

gällande tester av denna typ är att elever ges möjlighet att chansa på de ord de är 

osäkra på, vilket tas upp vidare i kapitel 5.2 Metoddiskussion. 

3.1.3 Test 3 – Känner du till dessa? 

Även ett tredje ordförrådstest genomfördes, Känner du till dessa?, (se bilaga 1) mest 

för att få en uppfattning om hur väl förtrogna eleverna är med ämnesområdet EU och 
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EMU och se om det finns skillnader mellan L2- och L1-elever. Detta var ett test där 12 

benämningar på EU-relaterade företeelser stod i en lista och eleverna skulle välja det 

alternativ som bäst stämde överens med hur förtrogen de var med dessa: ”Vet vad det 

är”, ”Har hört, men vet ej vad det är” samt ”Har aldrig hört”.  Vid bearbetningen av 

testet insåg jag dock att detta inte testar det uppsatsens syfte och frågeställningar 

omfattar, vilket gjorde att testet uteslöts. 

3.1.4 Lärarintervjuer 

För att få insikt i lärarnas åsikter, uppfattningar och erfarenheter gällande skillnader 

mellan L2- och L1-elever och deras ordförståelse valde jag att genomföra 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009). Semistrukturerade intervjuer 

innebär att ämnen som tas upp och frågor som ska besvaras finns på en färdig lista, 

men ordningsföljden kan varieras och kompletterande frågor kan bli aktuellt. Med en 

låg grad av strukturering och öppna frågor får intervjupersonerna stort 

svarsutrymme vilket är gynnsamt för min studie. Intervjuerna håller även en låg grad 

av standardisering eftersom det finns utrymme för komplettering med ytterligare 

frågor (Patel & Davidsson 2011).  

       Intervjuerna har genomförts enskilt med en lärare i taget, vilket innebär fördelar 

vid själva genomförandet då det endast är en person som ska ledsagas genom 

frågorna och även då materialet ska skrivas ut då endast en deltagare är involverad 

(Denscombe 2009). Intervjuerna ägde rum på skolan där båda lärarna arbetar. Den 

första intervjun genomfördes 2014-11-10 med den lärare som givits pseudonymen 

Anna. Den andra intervjun genomfördes 2014-11-11 med den lärare som givits 

pseudonymen Lotta. 

       Intervjuerna spelades in och tidsomfattningen var cirka 60 minuter per 

informant. De fick besvara frågor utifrån samma ämnen men utifrån deras svar kom 

frågorna och följdfrågorna att variera (se Bilaga 2). Båda informanterna var positivt 

inställda till intervjuerna och välkomnade eventuella kompletterande frågor, något 

som ej blev nödvändigt. 

3.2 Bakgrundsinformation om informanterna 

3.2.1 Eleverna 

Informantgruppen som helhet består av 48 elever som alla går på 

Samhällsvetenskapsprogrammet. Eleverna är födda mellan 1996 och 1998, och 27 av 
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dem går i årskurs ett och 21 i årskurs två. Av dessa 48 elever har 43 svenska som 

modersmål och övriga 5 har svenska som andraspråk. Bland L2-eleverna är det dock 

endast fyra som läser svenska som andraspråk, samtliga i årskurs ett. Av L1-eleverna 

har åtta stycken även angett minst ett annat modersmål. Bland informanterna finns 

sju modersmål representerade utöver svenskan. L2-eleverna har varit i Sverige i 

mellan sex och fjorton år. 

     I uppsatsen benämns eleverna huvudsakligen som L1-elever eller L2-elever baserat 

på om de är födda i Sverige och har lärt sig svenska som förstaspråk (alternativt som 

ett av flera förstaspråk) eller om de har anlänt till Sverige efter tre års ålder och lärt 

sig svenska som andraspråk. I vissa fall har det dock visat sig att L1-elever med 

utländsk bakgrund skiljer sig från övriga L1-elever varpå detta uttrycks i uppsatsen 

genom att påtala den utländska bakgrunden. De intervjuade samhällskunskaps-

lärarna använder ofta benämningen invandrarelever och i denna kategorisering ingår 

då både utlandsfödda elever och elever som har utländsk bakgrund. Jag har valt att 

använda detta begrepp då jag hänvisar till vad de intervjuade lärarna har sagt.  

3.2.2 Lärarna  

Intervjuer har genomförts med två lärare, vilka båda arbetar som lärare i 

samhällskunskap på skolan där elevundersökningen har genomförts. Informanterna 

är utvalda eftersom de undervisar i samhällskunskap i klasser där det finns L2-elever 

på den aktuella skolan. Dessa lärare har givits pseudonymerna Anna och Lotta i 

uppsatsen och nedanstående presentation baseras på uppgifter de lämnat under 

intervjuerna. 

       Anna är 32 år och har arbetat på den aktuella skolan i drygt åtta år. Hon är 

utbildad SO-lärare för grundskolan upp till år 9, men har tack vare yrkeserfarenhet 

fått lärarlegitimation som gymnasielärare i samhällskunskap. Anna är ämnesansvarig 

för samhällskunskap på skolan och undervisar i samtliga samhällsvetenskapliga 

kurser på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

       Lotta är 43 år och har arbetat på den aktuella skolan i cirka tio år. Hon är 

utbildad gymnasielärare i barn- och fritidsämnen och religion, men har även hon tack 

vare sin yrkeserfarenhet blivit legitimerad som gymnasielärare även i 

samhällskunskap. Lotta undervisar på flera olika program, och möter dagligen elever 

som är utlandsfödda eller har utländsk bakgrund i klassrummet.  
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3.3 Databearbetningen 

Nedan redogör jag för hur jag har bearbetat resultaten från de två testen, Markera 

ord och Matchningstest, och även hur bearbetningen av lärarintervjuerna har gått 

till.  

3.3.1 Ordförrådstesterna  

För att se om det går att se likheter och skillnader mellan L2-elever och L1-elever, 

granskades testerna ett i taget, elev för elev. Tidigare forskning (se kapitel 2.2) visar 

att L2-elever har svårare än L1-elever att förstå ämnesneutrala ord i skolspråket, 

vilket har varit min utgångspunkt i bearbetningen av materialet. 

     I markera ord skulle eleverna markera de ord de inte förstod genom att stryka 

under dem. Vid bearbetningen av testerna lyfte jag ut de ord som eleverna hade 

markerat och därefter sorterades orden efter om de är EU-relaterade, 

ämnesspecifika för ämnet samhällskunskap eller ämnesneutrala skolord. Antal 

markeringar har räknats liksom fördelningen mellan L2- och L1-elever. För att 

bearbeta och analysera svaren i det andra testet, matchningstest, har de 

understrukna orden delats in i ämnesspecifika ord och ämnesneutrala ord. Även här 

har hänsyn tagits utifrån om det är L2- eller L1-elever. Efter bearbetningen av svaren 

i det tredje testet stod det klart att detta test ej mäter det uppsatsens syfte och 

frågeställningar tar upp, vilket resulterade i att testet uteslöts. 

     Elevsvaren fördes in i tabeller parallellt med löpande stödanteckningar som ett 

första steg i analysen med exempelvis kommentarer om vad jag reflekterade över vid 

bearbetningen av materialet. Det var svårt att göra tydliga tabeller som gjorde 

resultatet överskådligt. Detta berodde bland annat på att antalet elever i de olika 

kategorierna var så ojämnt fördelat varför det skulle bli missvisande att presentera 

resultatet i tabeller utifrån de olika elevkategorierna. Om jag exempelvis skulle ta 

fram ett snitt för hur många felaktiga svar eleverna i en viss kategori har gjort så 

skulle det inte bli jämförbart och rättvisande då antalet elever skiljde så mycket. När 

jag arbetade med materialet gjorde jag istället tabeller för varje elevkategori och 

numrerade varje enskild elev för att se vilken typ av ord de olika eleverna haft störst 

svårigheter med. Dessa tabeller blev dock otroligt utrymmeskrävande och 

svåröverskådliga och de har därför använts som arbetsmaterial men ej inkluderats i 

uppsatsen. Jag har istället valt att presentera resultatet i text då ett förklarande 

resonemang krävs för att försöka tydliggöra vad resultatet visar. 
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3.3.2 Lärarintervjuerna 

Intervjuerna med lärarna genomfördes dagarna efter varandra (Anna den 10 

november 2014 och Lotta den 11 november 2014) och transkriberingen av dem 

gjordes dagarna efter respektive intervju. Vid en första jämförelse av 

transkriberingarna hittades såväl likheter och skillnader i svaren vad gäller lärarnas 

arbetssätt och uppfattningar om eleverna. Eftersom båda lärarna är införstådda med 

uppsatsens ämne, och även har inspirerat till valet av ämnet, var båda väl förberedda 

på vad intervjun skulle handla om. Materialet från intervjuerna har tematiserats 

utifrån de två forskningsfrågorna, det vill säga hur ordförståelsen mellan L2- och L1-

elever skiljer sig samt mellan ämnesspecifika och ämnesneutrala ord. 

3.4 Bortfall 

Två elever i årskurs ett och tre elever i årskurs två var frånvarande vid genomförandet 

av undersökningen. Fyra av de fem frånvarande eleverna var infödda elever och hade 

således ingått i den största elevkategorin. Den femte frånvarande eleven var 

utlandsfödd. Då det totala elevantalet inte är tillräckligt stort för att kunna dra några 

generella slutsatser utifrån elevgrupper påverkar bortfallet inte resultatet nämnvärt 

eftersom de frånvarande eleverna ändå inte hade möjliggjort generella slutsatser 

utifrån elevkategori.  
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4 Resultat  
Till grund för resultatet ligger dels de två ordförrådstesterna, markera ord och 

matchningstest, som jag genomfört med deltagande elever, dels intervjuer med två 

samhällskunskapslärare. På grund av ett litet elevunderlag går det inte att dra några 

säkra slutsatser om grupperna L2- respektive L1-elever, men jag kommer ändå att 

redovisa resultatet av vad testerna visar utifrån de två elevgrupperna då det ändå går 

att se tendenser utifrån det underlag jag har. Skillnader i ordförståelse av 

ämnesspecifika och ämnesneutrala ord kommer att redovisas liksom lärarnas 

uppfattningar om L2- respektive L1-elevers ordförståelse i ämnet. Utöver detta 

kommer jag att lyfta fram L1-elever med utländsk bakgrund då deras testresultat 

skiljer sig från övriga L1-elevers.  

4.1 Skillnader i ordförståelse mellan L2- och L1-

elever 

Resultatet gällande skillnader i ordförståelse mellan L2- och L1-elever presenteras 

nedan utifrån de tester och lärarintervjuer som genomförts. 

4.1.1 Markera ord 

Resultatet från Markera ord visar att det är många elever som har svårigheter att 

förstå läroboksutdraget utifrån det Skolverket (2012) säger om att en läsare måste 

förstå 98 procent av orden i en text för att kunna tillägna sig innehållet. Det 

läroboksutdrag som används i undersökningen innehåller totalt 338 ord, varav 187 

unika. Detta innebär att om en elev ska förstå läroboksutdraget fullt ut bör eleven 

inte ha markerat mer än fyra (187*0,02, dvs. 2 %) ord. Av alla elever som har deltagit 

i undersökningen har 15 av 43 av L1-eleverna och 4 av 5 av L2-eleverna markerat fyra 

ord eller fler och kan därför antas ej förstå läroboksutdraget i sin helhet. 

4.1.2 Matchningstest 

Resultatet från Matchningstestet visar att en stor andel av L1-eleverna har lyckats bra 

och 18 av 43 elever, dvs. knappt hälften, har maximalt två fel. Bland L2-eleverna har 

två elever fyra fel och övriga tre har åtta eller fler felaktiga svar. Resultatet visar att 

det inte har någon betydelse hur vanligt förekommande orden är. 
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Det finns elever som utmärker sig på detta ordförrådstest och det är framför allt sex 

L1-elever som har 20 eller ännu fler felaktiga svar. Fyra av dessa är födda i Sverige, 

men har utländsk bakgrund, medan övriga två räknas som infödda elever.  

4.1.3 Lärarnas syn på skillnader i ordförståelse mellan L2- och 

L1-elever 

I intervjuerna med Anna och Lotta framgår det tydligt att de anser att deras arbete 

som lärare har förändrats sedan de började undervisa för åtta respektive tio år sedan, 

vilket de anser bero på att andelen invandrarelever har ökat. Med invandrarelever 

menar lärarna både utlandsfödda elever och de elever som har utländsk bakgrund, 

dvs. har utlandsfödda föräldrar, och det är också dessa elever som avses då jag nedan 

benämner elever som invandrarelever i enlighet med lärarnas uttryckssätt. 

     Ökningen av antalet invandrarelever har inneburit att lärarna måste anpassa sin 

undervisning utifrån dessa nya elevgruppskonstellationer. Båda lärarna anser att 

invandrarelever i högre grad än övriga har svårigheter att klara kunskapskraven i 

samhällskunskap på grund av brister i ordförrådet, men de lyfter även fram brister i 

det de kallar ”kulturellt kapital” vilket handlar om att elever som har bott hela sitt liv i 

Sverige har mött det svenska samhället under en längre tid i naturliga sammanhang, 

exempelvis i familjen, i skolan, via media osv. 

     Anna förklarar att ”kursplanen förutsätter på något sätt att alla elever har samma 

kulturella kapital, men det har de inte”. Hon menar dock att man bör kunna utgå från 

att elevernas kunskaper är likvärdiga i högre grad på gymnasiet eftersom eleverna har 

godkända betyg i ämnet från grundskolan. Lotta upplever att ett av de största 

problemen för invandrarelever är att de ofta saknar självinsikt och förståelse för att 

deras ordförråd inte är tillräckligt stort för att de ska klara av sina skoluppgifter. 

Eleverna säger sig ofta förstå en uppgiftsinstruktion, men när de arbetar med 

uppgiften och slutligen lämnar in den visar det sig att de ofta har missförstått vad och 

hur de ska göra. Enligt henne tror sig elever ha samma förutsättningar som sina 

infödda klasskamrater eftersom de alla är behöriga för det gymnasieprogram de 

studerar, men som Anna påtalar så finns luckor vad gäller förkunskaper. Dessa elever 

får svårt att nå högre betyg än E vilket enligt lärarna främst beror på brister i 

ordförrådet, men även i det kulturella kapitalet. 

     Båda lärarna arbetar specifikt med ordinlärning i undervisningen eftersom de har 

märkt att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att utveckla ordförrådet och möta 
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och använda nya ord som krävs i ämnet, särskilt för invandrareleverna. Lotta 

beskriver också att varje moment i kursen tar längre tid nu eftersom mycket tid går åt 

till att språkligt förklara det hon tar upp i undervisningen. Hon beskriver att 

föreläsningar tar längre tid än för några år sedan på grund av att hon får fler frågor 

från invandrarelever och att detta många gånger skapar irritation hos de infödda 

eleverna.  

     Generellt sett anser båda lärarna att de infödda eleverna har ett betydligt mer 

välutvecklat ordförråd än invandrareleverna, vilket hjälper dem att förstå och ta del 

av undervisningen men även att själva visa vad de har lärt sig under lektionstid 

genom samtal och diskussioner samt vid prov och skriftliga inlämningsuppgifter, 

något som är svårare för invandrareleverna. 

 

4.2 Skillnader i ordförståelse mellan 

ämnesspecifika och ämnesneutrala ord 

Resultaten gällande förståelsen av ämnesspecifika och ämnesneutrala ord kommer 

att presenteras utifrån de genomförda ordförrådstesterna, men även utifrån hur 

resultatet ser ut för L2- respektive L1-eleverna.  

4.2.1 Markera ord 

Resultatet från markera ord visar att majoriteten av markeringarna har gjorts på de 

direkt EU-relaterade orden men även på övriga ämnesspecifika ord. Av alla 166 

markeringar som har gjorts är 109 EU-relaterade, 42 ämnesspecifika och endast 15 

ämnesneutrala. Noteras bör att av de 15 markeringarna av ämnesneutrala ord stod 

en L2-elev för åtta. Vid en sammanräkning av de EU-relaterade och de 

ämnesspecifika framgår det tydligt att i detta test var det dessa ord som vållade störst 

problem för eleverna.  

     L1-eleverna står för 90 av markeringarna av de EU-relaterade orden, 34 av de 

övriga ämnesspecifika och 4 av de ämnesneutrala. Värt att notera är att det är fyra 

olika elever som har markerat de ämnesneutrala orden. 

     Bland L2-eleverna finns totalt 38 markeringar, varav 19 är EU-relaterade, 8 

ämnesspecifika och 11 ämnesneutrala. Anmärkningsvärt är dock att av de elva 

ämnesneutrala markeringarna gjorda av flerspråkiga elever har en elev markerat sju, 

vilket snarare säger något om den enskilde eleven än om flerspråkiga elever som 
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grupp. Det går således inte att se någon skillnad i förståelse av ämnesspecifika och 

ämnesneutrala ord utifrån testet Markera ord. 

       Genom att titta på läroboksutdraget (se Bilaga 1) kan man se att många av dessa 

extremt ämnesspecifika ord förklaras direkt i texten, vilket hjälper eleverna med 

förståelsen. Något särskilt intressant är att av de åtta elever som har markerat 

förkortningen EEC, har endast fyra markerat European Economic Community, och 

av de tjugo elever som har markerat förkortningen Euratom har endast tretton elever 

markerat Europeiska atomgemenskapen. Det torde vara så att om eleverna verkligen 

förstår den ena borde de också förstå den andra, men det verkar inte som att eleverna 

härleder dessa till varandra utan snarare markerar ord som de inte har stött på 

tidigare utan närmare reflektion. 

     Bland de övriga ämnesspecifika orden utmärker sig integration som har åtta 

markeringar, varav sex är gjorda av L1-elever och två av L2-elever. Produktmärkning 

är ett annat ord som vållat huvudbry hos de deltagande eleverna och tolv elever har 

markerat detta ord. Ordet förklaras inte i textutdraget vilket skulle kunna vara en 

förklaring. Särskilt intressant är markeringarna av orden med förleden tull-, där 

tullunion har fått åtta markeringar, medan tullmur endast har markerats av fem 

elever och tullavgifter av en elev. Markeringarna av tullmur och tullavgifter har 

gjorts av elever som även markerat tullunion. Detta skulle kunna tyda på att när 

eleverna läst texten och för andra eller tredje gången stöter på ordet tull har lärt sig 

att känna igen och även förstå ordet.  

       Det har tidigare framgått att det är ett fåtal av de ämnesneutrala orden som har 

markerats i läroboksutdraget. Det är egentligen bara ett ord som utmärker sig och det 

är slopade som har markerats av samtliga utlandsfödda elever, men även av två 

infödda elever. I övrigt särskiljer sig den ovan nämnde L2-eleven som har markerat 

sju unika ämnesneutrala ord (bestående, motivet, bas, organisationen, 

undertecknade, slopade och gentemot). 

4.2.2 Matchningstest 

Matchningstestet visar en stor spridning av antalet korrekta svar mellan eleverna. 

Bland de elever som har svarat felaktigt i matchningstestet är felen dock relativt 

jämnt fördelade mellan ämnesspecifika och ämnesneutrala ord oavsett hur många fel 

varje enskild elev har gjort.  

     Även om antalet elever i de olika kategorierna skiljer sig avsevärt (43 L1-elever, 
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varav 8 med utländsk bakgrund och 5 L2-elever) är det slående hur många fler elever 

i förhållande till gruppernas totala antal som har svårigheter att klara uppgifterna i 

matchningstestet bland de utlandsfödda och de med utländsk bakgrund. Däremot har 

inte antalet felaktiga svar att göra med vilken typ av ord de har svårigheter med, det 

vill säga om de är ämnesspecifika eller ämnesneutrala. Det totala ordförrådet hos 

dessa elever verkar dock överlag vara mindre. 

     Många elever har haft svårt med orden kapital och valuta, vilkas definitioner 

verkar ha skapat förvirring i testet, detta oavsett elevkategori. Rätt definition till 

kapital ska vara ’pengar’ och rätt definition till valuta ska vara ’de pengar som man 

kan betala med i ett land’ i de aktuella meningarna. Bland övriga ämnesspecifika ord 

utmärker sig lagstiftning, stat, inflationen, avtal samt direktionen som vållat 

problem för såväl L2- som L1-elever. Däremot är det en större andel av L2-eleverna 

och L1-elever med utländskbakgrund som har ett stort antal felaktiga svar på 

matchningstestet. De har också lyckats sämre med att hitta rätt definition för 

ämnesneutrala ord. 

4.2.3 Lärarnas syn på skillnader i ordförståelse av 

ämnesspecifika och ämnesneutrala ord 

Samhällskunskapslärarna anser att deras elevgrupper generellt har svårast för de 

ämnesspecifika orden, oavsett om de är L2- eller L1-elever, men de ser också att en 

större andel av L2-eleverna dessutom har svårt även med de ämnesneutrala orden.  

     Lärarna berättar att de anpassar undervisningen genom att fokusera mer på ord, 

men framför allt de ämnesspecifika orden. De beskriver bland annat att, ”Jag jobbar 

mer med ord, med att göra språket begripligt nu med fler invandrare i klassen. Det de 

[invandrareleverna] saknar är dock ämnesneutrala ord, för att kunna utföra 

uppgifterna.” (Anna) samt att ”alla elever behöver förklaringar av ord, men 

invandrareleverna i högre grad även övriga behöver förklaringar av de ämnesneutrala 

orden” (Lotta).  

     Anna beskriver också att hon medvetet väljer att fokusera på de ämnesspecifika 

orden eftersom hon upplever att hon saknar tid och kompetens för att förklara de 

ämnesneutrala. Hon brukar exempelvis ge eleverna ”veckans ord” med 

ämnesspecifika ord kopplade till aktuellt ämnesområde, och hon ser ingen egentlig 

skillnad mellan resultaten för L2- respektive L1-elever då de har läxförhör på orden. 

     Lärarna ger också uttryck för en frustration över att se vilka behov många 
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invandrarelever har av att få ökat språkligt stöd i ämnet men att de som lärare inte 

har tid, kompetens och möjlighet att göra det som krävs för att hjälpa dessa elever. 
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5 Analys och diskussion 
Uppsatsens syfte är att belysa L2-elevers ordförståelse av ämnesspecifika och 

ämnesneutrala ord i samhällskunskap i förhållande till L1-elevers. Det har tidigare 

framgått att elevunderlaget är för litet för att dra några generella slutsatser vad gäller 

de olika elevkategorierna, men det går ändå att, utifrån ordförrådstesterna, se 

tendenser utifrån resultaten vilka jag belyser nedan. 

5.1 Resultatdiskussion  

Bland eleverna som deltagit i undersökningen finns det L2-elever som är 

utlandsfödda och samtliga av dem har anlänt till Sverige efter tre års ålder och därför 

räknas svenska som deras andraspråk. Bland L1-eleverna finns dels de som är 

infödda, det vill säga att de liksom sina föräldrar är födda i Sverige, dels de som själva 

är födda i Sverige men har utlandsfödda föräldrar. Samtliga L1-elever är födda i 

Sverige och anger svenska som sitt modersmål oavsett om de med utländsk bakgrund 

även har angett ytterligare modersmål. Ett förväntat resultat vore att dessa elevers 

resultat på ordförrådstesterna skulle likna övriga L1-elevers, men sex av åtta elever 

har resultat som mer stämmer överens med L2-elevernas och några har betydligt 

sämre resultat. 

     Ordförrådstestet markera ord visar att det finns såväl L2- som L1-elever som har 

svårt att förstå läroboksutdraget utifrån Skolverkets (2012) påstående om att en elev 

måste förstå 98 procent av orden för att helt kunna tillägna sig innehållet. Det var 15 

av 43 L1-elever och 4 av 5 L2-elever som hade markerat mer än fyra ord, vilket 

eventuellt kan påvisa att L2-elever har svårare med förståelsen av orden i 

läroboksutdraget än L1-eleverna.  

     Matchningstestet visar att L1-eleverna hade goda testresultat överlag och av de sex 

L1-elever som hade fler felaktiga svar än tjugo hade fyra elever utländsk bakgrund. 

Det är en högre andel L2-elever som har många felaktiga svar. Detta resultat, även 

om det är begränsat, stöds av såväl tidigare forskning som av de uppfattningar de 

intervjuade lärarna har om skillnader vad gäller L2- och L1-elevers ordförståelse. 

Enligt Lindberg (2006) är det ordförrådet som har störst betydelse för skolframgång 

för L2-elever. De deltagande samhällskunskapslärarna ser en stor skillnad vad gäller 

ordförståelse mellan L2- och L1-elever, men de menar också att L1-elever med 

utländsk bakgrund har stora luckor i ordförrådet och pratar om ”invandrarelever” när 
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de i intervjuerna berättar om skillnader mellan olika elevkategorier.  

Bristerna i elevernas ordförråd påverkar såväl elevernas möjligheter att delta i 

undervisningen som att redovisa sina kunskaper, vilket ofta omöjliggör högre betyg 

än E på enskilda uppgifter och som slutbetyg.  

     Ordförrådet är avgörande för L2-elevers studieframgångar och även om inlärare 

inom 1–2 år kan ha ett fungerande vardagsspråk krävs betydligt längre tid än så för 

att kunna lyckas med sina studier på högstadie- och gymnasienivå (se kapitel 2 

Forskningsbakgrund). Resultatet visar att elever som är födda i Sverige men har 

utlandsfödda föräldrar har brister i ordförrådet trots att de vistats i Sverige under 

hela sina liv och utifrån det kan förväntas ha god språkfärdighetsnivå. 

     Om man utifrån det tittar på resultaten vad gäller elevernas förståelse för 

ämnesspecifika respektive ämnesneutrala ord så visade det sig i markera ord att den 

absolut största andelen markerade ord var direkt EU-relaterade, och även andra 

ämnesspecifika ord var mer frekvent markerade än ämnesneutrala. Detta var 

oberoende av om det var L2- eller L1-elever, även om en L2-elev utmärkte sig med sju 

markeringar av ämnesneutrala ord. En stor del av det vi kallar skolspråk möter 

eleverna genom läroböcker och det är av största vikt att lärobokstexterna utgår från 

”elevernas språkförmåga, kunskaper och allmänna intellektuella utveckling” 

(Strömquist 1995:31) för att de ska kunna uppfatta och ta till sig innehållet. Frågan är 

om det valda textutdraget följer Strömquists beskrivning av ett optimalt läromedel? I 

matchningstestet visade det sig att L2-elever och L1-elever med utländsk bakgrund 

har fler felaktiga svar än övriga L1-elever, men oavsett hur många fel eleverna har 

gjort så är fördelningen mellan ämnesspecifika och ämnesneutrala ord relativt jämn.  

     Ämneslärarna i samhällskunskap berättar att de ofta förklarar de ämnesspecifika 

orden men inte de ämnesneutrala trots att de vet att invandrarelever behöver få även 

de ämnesneutrala orden förklarade, vilket beror på att de anser sig sakna tid och 

kompetens att gå igenom samtliga ord som eleverna egentligen behöver. Detta verkar 

tyvärr vara det vanliga baserat på tidigare undersökningar av andraspråkselevers 

ordförråd i skolspråket (se t.ex. Lindberg 2006; Lindberg & Johansson Kokkinakis 

2007; Golden 2005, 2006). Många av de ämnesspecifika ord som eleverna möter i 

undervisningen förklaras ofta med avancerade ämnesneutrala ord som heller inte 

förstås av elever med begränsat ordförråd. 

     De deltagande lärarna beskriver dock att de fokuserar mer på ord idag, jämfört 

med tidigare då de hade mer homogena elevgrupper. Anna arbetar till exempel med 
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veckans ord och Lotta fokuserar mer på ord under föreläsningar och genomgångar. 

Resultaten från ordförrådstesterna visar att även om fördelningen mellan andelen 

ämnesspecifika och ämnesneutrala ord är relativt lika oavsett hur många felaktiga 

svar eleverna har så har L2-elever och L1-elever med utländsk bakgrund ett högre 

antal fel vilket tyder på lägre ordförståelse generellt.  

     De intervjuade lärarna påtalade att brister i ordförrådet inte bara påverkar 

elevernas möjligheter att tillägna sig undervisningen utan även att redovisa sina 

kunskaper, något som stöds av Hajer & Meestringa (2014) som menar att svårigheter 

uppstår då eleverna måste formulera sina kunskaper i tal och skrift med ett 

ämnesspecifikt språk. 

     I denna uppsats har det framkommit att elever som är födda i Sverige, men har 

utlandsfödda föräldrar, har stora brister i ordförståelse trots att de vistats i Sverige 

under hela livet. Vistelsetiden i Sverige är en faktor som enligt Magnusson (2008) är 

avgörande för elevers språkliga kompetens. 

5.2 Metoddiskussion 

De ordförrådstester jag har använt i undersökningen är beprövade och används inom 

andraspråksforskningen för att kontrollera L2-elevers ordförråd och ordförståelse (se 

t.ex. Holmegaard 2007). Ett viktigt syfte med ordförrådstest är enligt Holmegaard att 

genom olika test ”diagnostisera flerspråkiga elevers läsförmåga och ordförståelse, 

inte minst för att kunna erbjuda dem behovsanpassad och effektiv undervisning”  

(s. 137). Jag har dock insett under databearbetningen att ordförrådstestet markera 

ord inte har gett mig den säkerhet jag behöver i mina data, men då det är en 

vedertagen testmetod kan man anta att elevsvaren avspeglar elevernas uppfattning 

om vilka ord de förstår och inte förstår i läroboksutdraget. Svårigheterna med ett 

sådant här test anser jag vara tillförlitligheten. Det är omöjligt att faktiskt veta om 

alla elever verkligen markerar samtliga ord de inte förstår. När det gäller 

matchningstestet är det alltid en avvägning av vilka ord som ska testas och i 

efterhand hade jag kunnat göra mer jämförande analyser av testerna om jag endast 

tagit upp ord från läroboksutdraget i markera ord i matchningstestet. Eleverna 

gjorde även ett tredje test, men då det inte undersökte det uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor handlar om uteslöts detta. I detta test kontrollerades nämligen 

huruvida eleverna kände till tolv beteckningar som är direkt kopplade till EU, som 

exempelvis ECB-rådet, Europaparlamentet och Romfördraget. Vissa av 
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beteckningarna fanns med i läroboksutdraget i markera ord-testet och andra inte, 

vilket gjorde att testresultaten inte blev rättvisande då några elever påtalade att de 

just hade lärt sig vad det var då de läst läroboksutdraget medan andra inte 

reflekterade över det. Det var då svårt att dra några slutsatser utifrån detta. 

     Genom att anpassa de båda ordförrådstesterna och kompletterat dem med 

elevintervjuer samt genomfört undersökningen med ett större antal elever hade 

resultatet varit mer rättvisande. Antalet elever i de olika elevkategorierna var väldigt 

olika, vilket delvis berodde på att ämneslärarna benämnde eleverna som 

invandrarelever, oavsett om de var utlandsfödda eller hade utländsk bakgrund. Med 

valda metoder och elevantal får jag inget resultat som kan påstås visa egentliga 

skillnader mellan elevgrupper utan istället ger mig dessa data möjlighet att visa upp 

och jämföra individuella skillnader och undantag från de förväntade resultaten på 

gruppnivå. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att inom fortsatt forskning studera L2-elevers ordförståelse i flera 

av skolans ämnen med mer omfattande testmetoder och ett större elevunderlag. 

Lindberg (2007) framhåller att det är viktigt att så tidigt som möjligt kartlägga 

elevernas eventuella avsaknad av nödvändiga ord för att klara av sina studier och hon 

lyfter fram vikten av ”relevanta instrument för kontinuerlig bedömning av 

åldersadekvata språk- och ämneskunskaper” för att kunna bedöma vilken 

undervisning elever behöver (s. 1). Det vore därför värdefullt att utveckla testmetoder 

som lämpar sig för att kartlägga elevers ordförråd. 

     Eftersom all forskning inom området visar att språket är avgörande för elevers 

studieresultat och det förordas att alla ämneslärare bör arbeta mer språkinriktat vore 

det intressant att inom fortsatt forskning undersöka vilka förutsättningar och 

möjligheter ämneslärare har för att arbeta språkinriktat och även hur detta påverkar 

elevernas studieresultat. 
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Bilaga 1: Ordförrådstesten 

Allmän information 

Vänligen fyll i nedanstående information, tack! 

 

 

Födelseår: __________ 

 

          Tjej            Kille 

 

 Välj det alternativ som passar bäst: 

          Född i Sverige, liksom mina föräldrar 

          Född i Sverige men båda mina föräldrar är födda utomlands 

          Född utomlands, men har bott i Sverige i __________ år. 

 

Mitt/mina modersmål är: ___________________________ 

 

Välj vilken kurs du läser: 

          Svenska 1/2          Svenska som andraspråk 1/2 
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Matchningstest 

 
Hitta den definition som förklarar de understrukna orden i nedanstående meningar.  
Skriv rätt bokstav på linjen. Rätt definition finns på samma sida som meningen står på. 
 

 

1 

 

Banker och andra fordringsägare förlorar 
räntor och amorteringar som de egentligen 
har rätt till. 
 

 
_____ 

 
a. Ekonomisk process när 

priserna blir högre och 
pengarna blir mindre värda 

2 Obegränsad rörlighet ska gälla för varor, 
tjänster, arbetskraft och kapital. 
 

 
_____ 

b. När man inte riktigt tror på 
att något är bra eller sant 

3 Räntan får inte vara högre än 2 
procentenheter över räntenivån i de tre 
länder som har lägsta inflationen. 
 

 
_____ 

c. Något som man kräver 

4 Landet ska ha en stabil valuta. 
 

_____ 
d. Sköta något åt någon annan 

5 Sverige var länge skeptiskt till det 
europeiska samarbetet. 
 

 
_____ 

e. Avbetalningar på en skuld 

6  Ibland kräver emellertid värdlandet att man 
registrerar sig om man arbetar längre än tre 
månader. 
 

 

_____ 

f. De pengar man kan betala 
med i ett land  

7 Skulle vårt nationella oberoende minska om 
vi deltar? 
 

 

_____ 

g. Är med i något som flera gör 
tillsammans 

8 Köpenhamnskriterierna från 1993 talar om 
tre huvudkrav som måste uppfyllas: 
politiska, administrativa och ekonomiska 
krav. 
 

 
_____ 

h. Trots det  

9 En uppgift som kommissionen har är att 
förvalta EU:s budget. 
 

 
_____ 

i. Pengar 

10 Växelkursen får under två år före inträdet i 
EMU inte fluktera mer än någon 
procentenhet uppåt eller nedåt. 
 

 
_____ 

j. Skillnaden i värde mellan två 
olika valutor  



35 
 

 

11 

 

Men EMU-motståndarna frågar sig om alla 
medlemsländer verkligen kommer att föra 
en politik som ger lägre ränta. 
 

 
 

_____ 

 
 

k. Invandring och utvandring 

12 Det fördrag som nu gäller är 
Lissabonfördraget från 2009. 

 

 
_____ 

l. Skapa/forma 

13 Domstolen har inga befogenheter vad gäller 
den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken. 

 

 
_____ 

m. Medlemmar i en grupp som 
bestämmer 

14 Penningplacerare kommer i så fall att känna 
större förtroende för euron och därmed 
kräva lägre ränta på placerade pengar. 
 

 

_____ 

n. Pengar som man betalar för 
att få låna pengar 

15 I Romfördraget bestämdes att de sex 
medlemsstaterna skulle bilda en tullunion. 
 

 

_____ 

 
o. Rörig och svår att få ordning 

på 
 

16 EMU innebär att de nationella 
centralbankerna inte längre får besluta över 
penningpolitiken i det egna landet. 

 

 

_____ 

p. Ekonomisk kris när ett 
företag eller person inte 
klarar av att betala sina 
skulder 
 

17 Hit hör främst frågor kring migration 
(asylfrågor) och säkerhet. 

 

 

_____ 

q. Avtal eller 
överenskommelse, t.ex. 
mellan två länder 

18 I samband med skuldkrisen ställdes ibland 
frågan om en stat kan gå i konkurs. 

 

 

_____ 

 
r. Rätt att göra något 

19 Budgetunderskottet får vara högst 3 % av 
bruttonationalprodukten, BNP. 

 

 

_____ 

s. I och med det 

20       Ledamöterna representerar i första hand     
      sina väljare och sin partigrupp. 

 

 

_____ 

t. Det att inkomsterna är 
större än utgifterna i en 
budget 

21 När EMU förbereddes var man noga med att 
inte släppa in länder med trasslig ekonomi. 

 

_____ 

 
u. Betyder 
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22 

 

Europaparlamentet godkänner också nya 
medlemsländer och avtal med tredje land. 
 

 

 

_____ 

 
v. Grupp personer som leder 

t.ex. ett företag 

23 Kommissionen består av 27 medlemmar 
(2010) varav en är ordförande och kallas 
president. 
 

 

_____ 

w. Bestämmer hur man ska 
göra med något eller hur det 
ska bli med något som man 
har tänkt på eller diskuterat 

24 Nästa steg blev att skapa ett ekonomiskt 
samarbete. 
 

 

_____ 

 
x. Oro för att något ska gå 

dåligt 
 

25 Det består av centralbankschefen i varje 
EMU-land samt direktionen, som består av 
ECB:s ordförande och fem övriga ledamöter. 
 

 

_____ 

y. Något som man har kommit 
överens om och som man 
måste hålla 

26 Men vad innebär EU för den vanlige 
medborgaren? 
 

 

_____ 

z. Kontrollera någon/något så 
att inget går fel 
 

27 Kommissionen lägger fram ett förslag till ny 
lagstiftning som sedan Europaparlamentet 
och ministerrådet behandlar. 
 

 

_____ 

å. Arbete som två eller flera 
gör tillsammans 

28 I samband med skuldkrisen ställdes ibland 
frågan om en stat kan gå i konkurs.  

 

 

_____ 

ä. Vara med i något som en del 
eller en medlem 

29 Många farhågor hänger samman med frågor 
kring stabilitets- och tillväxtpakten. 

 

 

_____ 

ö. Land med egna lagar och 
egen regering 

30 Den ska också övervaka att EU:s regler följs 
på rätt sätt. 

 

 

_____ 

aa. De lagar och regler som 
gäller i ett visst område 

31 Ledamöterna i Europaparlamentet tillhör 
olika politiska grupper. 

 

 

_____ 

bb.  Person som hör till ett land 
och har vissa rättigheter och 
skyldigheter där 

32 ECB-rådet beslutar om penningpolitiken 
inom EMU. 

 

_____ 

 
cc. Ha något som innehåll 
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Känner du till dessa? 

 

Nedan finns tolv namn på sådant som har direkt koppling till EU. Du ska välja det alternativ som 

stämmer bäst överens med hur väl du känner till dessa namn. 

 

 
Vet vad det är 

 

Har hört,  
men vet inte 
vad det är 

Har aldrig 
hört 

 
    

ECB-rådet    

Ekonomiska och monetära unionen    

EMU    

Enhetsakten    

Europaparlamentet    

Europeiska unionen    

Kol- och stålunionen    

Kommissionen    

Lissabonfördraget    

Ministerrådet    

Romfördraget    

Stabilitets- och tillväxtpakten    

 

 

 

Frågor och synpunkter? 

 

Nedan kan du skriva dina synpunkter på undersökningen samt ställa frågor till mig om du har några. 

Tack för din hjälp! 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till ämneslärare i samhällskunskap 

 

Intervjufrågor – lärare 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare i samhällskunskap? Vad har du för utbildnings- och 

yrkesbakgrund? 

 

2. Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?  

 

3. Har ditt arbete förändrats under de senaste åren, (med fler utlandsfödda elever i 

klassrummet)? 

 

4. Du har ju tidigare påtalat utlandsfödda elevers svårigheter att ta till sig ämnet och nå 

kunskapskraven för mig. Anser du att dessa elever har det generellt svårare än infödda 

elever? Vad är det i så fall som orsakar denna skillnad? 

Vad tror du är den största orsaken till att elever med utländsk bakgrund har svårt att förstå 

nödvändiga ord och begrepp? Att klara kunskapskraven? 

 

5. Är det elevernas språkliga nivå eller förkunskaper i ämnet som orsakar de största 

svårigheterna? Är det någon skillnad i vilken typ av ord eleverna har svårt att förstå? 

 

6. Hur ser du på dina möjligheter som lärare att hjälpa dessa elever att klara kunskapskraven? 

 

7. Hur arbetar du för att hjälpa dessa elever att klara kunskapskraven? Vad finns det för 

möjligheter till stödinsatser för elever som riskerar att inte nå målen? Vilken typ av stöd 

anser du att dessa elever behöver? 

 

8. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3: Informationsbrev till elever i årskurs 1 (SA14) 

 

Information om undersökning av elevers ordförståelse i 

samhällskunskap 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning. 

Några av er känner mig som lärare, men nu vänder jag mig till dig som student vid Mälardalens 

högskola. Under den sista delen av min utbildning i svenska som andraspråk skriver jag en C-uppsats 

med syfte att kartlägga elevers förståelse av nödvändiga ord och begrepp i ämnet samhällskunskap. 

Genom undersökningen kommer jag att ta reda på vilken typ av ord som vållar störst problem i 

ämnet samhällskunskap.  

Du läser nu första terminen på Samhällsvetenskapsprogrammet och ämnet samhällskunskap ligger 

till grunden för mycket i din utbildning. Jag vill med tre typer av ordförrådstest kartlägga din och 

övriga klasskamraters förståelse för ord och begrepp som används inom ämnet. Min förhoppning är 

att denna undersökning kommer att underlätta för din lärare att planera kursen Samhällskunskap 1 

samt att du själv blir medveten om vilka ord som eventuellt innebär problem för dig när du ska förstå 

exempelvis en lärobokstext.  

Testet kommer att genomföras vid ett lektionstillfälle och er lärare har gett mig tillåtelse att använda 

tiden. Testet består av tre delar. I den första delen kommer du att få läsa en text som är hämtad från 

er lärobok i samhällskunskap, Reflex 1,2,3, och markera de ord du inte förstår. I den andra delen av 

testet ska du matcha ord i meningar mot givna definitioner. I den tredje delen ska du ange hur väl du 

känner till de EU-relaterade namnen/begreppen. 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas och analyseras av mig. Ditt deltagande är anonymt 

och varken jag eller någon annan kommer att veta vem av er i klassen som har gjort vilket test. 

Materialet kommer att sparas till dess att uppsatsen är examinerad och godkänd och därefter 

kommer era tester att makuleras (förstöras). 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vi Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Sandra Tynell    Samira Hennius, handledare 

telefon: 070-336 57 83   telefon: 021-10 16 57 

e-post: sandra.tynell@bollnas.se  e-post: samira.hennius@mdh.se 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sandra Tynell. 

 

Bollnäs, 2014-11-03 

 

Sandra Tynell 

 

mailto:sandra.tynell@bollnas.se
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Bilaga 4: Informationsbrev till elever i årskurs 2 (SA13) 

 

Information om undersökning av elevers ordförståelse i 

samhällskunskap 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning. 

Några av er känner mig som lärare, men nu vänder jag mig till dig som student vid Mälardalens 

högskola. Under den sista delen av min utbildning i svenska som andraspråk skriver jag en C-uppsats 

med syfte att kartlägga elevers förståelse av nödvändiga ord och begrepp i ämnet samhällskunskap. 

Genom undersökningen kommer jag att ta reda på vilken typ av ord som vållar störst problem i 

ämnet samhällskunskap.  

Du läser nu tredje terminen på Samhällsvetenskapsprogrammet och ämnet samhällskunskap ligger 

till grunden för mycket i din utbildning. Jag vill med tre typer av ordförrådstest kartlägga din och 

övriga klasskamraters förståelse för ord och begrepp som används inom ämnet. Min förhoppning är 

att denna undersökning kommer att underlätta för din lärare att planera undervisningen i 

samhällskunskap samt att du själv blir medveten om vilka ord som eventuellt innebär problem för dig 

när du ska förstå exempelvis en lärobokstext.  

Testet kommer att genomföras vid ett lektionstillfälle och er lärare har gett mig tillåtelse att använda 

tiden. Testet består av tre delar. I den första delen kommer du att få läsa en text som är hämtad från 

er lärobok i samhällskunskap, Reflex 1,2,3, och markera de ord du inte förstår. I den andra delen av 

testet ska du matcha ord i meningar mot givna definitioner. I den tredje delen ska du ange hur väl du 

känner till de EU-relaterade namnen/begreppen. 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas och analyseras av mig. Ditt deltagande är anonymt 

och varken jag eller någon annan kommer att veta vem av er i klassen som har gjort vilket test. 

Materialet kommer att sparas till dess att uppsatsen är examinerad och godkänd och därefter 

kommer era tester att makuleras (förstöras). 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vi Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Sandra Tynell    Samira Hennius, handledare 

telefon: 070-336 57 83   telefon: 021-10 16 57 

e-post: sandra.tynell@bollnas.se  e-post: samira.hennius@mdh.se 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sandra Tynell. 

 

Bollnäs, 2014-11-03 

 

Sandra Tynell 

 

  

mailto:sandra.tynell@bollnas.se
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Bilaga 5: Informationsbrev till ämneslärare i samhällskunskap  

Information om undersökning av elevers ordförståelse i 

samhällskunskap 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervju. 

Du känner mig som kollega, men jag vänder mig nu till dig som student vid Mälardalens högskola. 

Under den sista delen av min utbildning i svenska som andraspråk skriver jag en C-uppsats med syfte 

att kartlägga elevers förståelse av nödvändiga ord och begrepp i ämnet samhällskunskap. Genom 

undersökningen kommer det att framgå vilken typ av ord som vållar störst problem i ämnet 

samhällskunskap.  

Eftersom vi är kollegor har vi tidigare diskuterat andraspråkselevers svårigheter att tillägna sig övriga 

skolämnen, och framför allt då samhällskunskap. Du har inspirerat mig i mitt val av ämne för 

uppsatsen och som ett led i undersökningen vill jag genomföra intervjuer med dig för att få insikt i 

dina åsikter, uppfattningar och erfarenheter gällande utlandsfödda elevers svårigheter i ämnet 

samhällskunskap. 

I undersökningen kommer två lärare i samhällskunskap att delta, dvs. du och din kollega. Det är ni 

som, vid upprepade tillfällen, har uppmärksammat mig på de svårigheter ni lägger märke till hos de 

utlandsfödda eleverna i ert ämne och därför är era åsikter, uppfattningar och erfarenheter mycket 

viktiga för mig och min studie. Samtliga elever i SA14 och SA13 kommer att genomföra 

ordförrådstest och min förhoppning är att du vill ställa upp i en intervju före ordtestets 

genomförande, men även efteråt om jag har kompletterande frågor.  

Den första intervjun beräknas ta cirka en timme, och eventuella kompletterande frågor cirka en 

halvtimme. Jag önskar också få låna dina elever vid ett lektionstillfälle för att genomföra ordtestet.4 

Min förhoppning är att du ska ha användning av uppsatsens resultat direkt i din undervisning då 

undersökningen innebär en kartläggning av elevernas ordförståelse, vilken kommer att underlätta för 

dig att planera och genomföra undervisningen i ämnet utifrån elevernas förutsättningar vilket i sin 

tur ökar elevernas möjligheter att kunna tillägna sig undervisningen och uttrycka sig med ett 

kunskapsrelaterat ordförråd. Du kommer självklart att få ta del av resultatet och den färdiga 

uppsatsen. 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas och analyseras av mig. Ditt deltagande är 

konfidentiellt och jag kommer att hänvisa till dig och din kollega som Lärare 1 och Lärare 2 i 

uppsatsen, men endast jag vet vem som är vem av er. Materialet kommer att sparas till dess att 

uppsatsen är examinerad och godkänd och därefter makuleras genom att jag raderar mina 

inspelningar från intervjuerna och strimlas mina anteckningar. Även elevernas tester kommer att 

strimlas. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vi Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. 

                                                   
4
 Detta fanns endast med i brevet till Lärare 1, som undervisar i de aktuella klasserna. 
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Sandra Tynell    Samira Hennius, handledare 

telefon: 070-336 57 83   telefon: 021-10 16 57 

e-post: sandra.tynell@bollnas.se  e-post: samira.hennius@mdh.se 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sandra Tynell. 

 

Bollnäs, 2014-11-03 

 

 

Sandra Tynell 

 

 

 

mailto:sandra.tynell@bollnas.se

