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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att kartlägga yrkesverksamma sfi-lärares kunskaper om ordförråd och ord-

bildning i svenska språket och vad de anser vara bra undervisning i detta ämne. Frågeställ-

ningarna är vilka grundläggande kunskaper sfi-lärare har om ordförrådets uppbyggnad och 

organisation hos enskilda språkanvändare, vilka grundläggande kunskaper de har om det 

svenska ordbildningssystemet och vad man anser vara god undervisning i ordkunskap. Mate-

rialet som har använts för att besvara frågeställningarna är en enkätundersökning som också 

innehöll en kunskapskartläggning. Denna undersökning kompletterades med fyra intervjuer, 

genomförda några veckor efter den skriftliga undersökningen. I undersökningen deltog tio sfi-

lärare, yrkesverksamma inom två olika kommunala vuxenutbildningar.      

     Resultatet visar att sfi-lärare har grundläggande kunskaper om det svenska ordbildningssy-

stemet och om ordinlärning men att det finns utrymme för kunskapsförbättringar. Undersök-

ningen visar också att de kunskaper som besitts i ganska stor utsträckning är implicita. Infor-

manterna anser vidare att explicit undervisning om ord är en effektiv ordinlärningsmetod, en 

uppfattning som överensstämmer med aktuell forskning. Vad gäller lärarnas kunskaper om 

ordförråd är det svårare att dra några säkra slutsatser. Studiens resultat stödjer tidigare forsk-

ning som säger att språks lexikala aspekt bör få större plats i lärarutbildningarna, och att redan 

yrkesverksamma lärare behöver fortbildning inom detta ämnesområde. Uppsatsskribenten 

drar även slutsatsen att metakunskaper om ordförråd och ordinlärning kan var mycket an-

vändbara för både elever och lärare och att det kan skapa en större systematik och struktur i 

arbetet med att utveckla ett rikt ordförråd. Vi borde således sträva mot att göra sfi-lärarnas 

implicita kunskaper om ordförråd och ordinlärning mer explicita.    

 

  

 

Nyckelord: ordförråd, ordbildning, ordkunskap, läsförståelse, explicit undervisning om ord, 

svenska för invandrare  
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1. INLEDNING 

När jag för en tid sedan läste Ingegerd Enströms (2013a) forskningsrapport Att undervisa om 

ord. En studie av lärares behov, förutsättningar och kunskapsutveckling i svenska som andra-

språk, väcktes mitt intresse för att göra en studie av yrkesverksamma sfi-lärares
1
 kunskaper 

om ordförråd och ordbildning i svenska språket, och hur man ser på undervisning i ordkun-

skap. I Enströms studie deltog ett åttiotal studenter från grundkursen i svenska som andra-

språk, en majoritet av dessa hade lärarutbildning och en tredjedel undervisade redan i ämnet. 

Syftet med rapporten var att kartlägga deltagarnas uppfattning om nyttan av de kunskaperna 

de i kursen nu förvärvat om ordförråd och ordinlärning. Mycket kortfattat kan man säga att 

Enström ur deltagarnas svar drar slutsatsen att språks lexikala aspekt bör få större plats i lä-

rarutbildningarna, och att redan yrkesverksamma lärare behöver fortbildning inom detta äm-

nesområde.  

     En utgångspunkt i mitt uppsatsarbete är att ett bristande ordförråd ofta är orsak till sämre 

läsförståelse. Därför torde ett aktivt arbete med att utveckla elevernas ordförråd genom expli-

cit undervisning i ämnet i fråga i förlängningen leda till bättre läsförståelse och bättre studie-

resultat. Detta arbete kan påbörjas redan på sfi-nivå och skulle hjälpa eleverna i deras vidare 

studier, och inte minst i livet som aktiva samhällsmedborgare i ett samhälle så präglat av det 

skrivna ordet, som det svenska samhället är. En annan utgångspunkt är att lärare måste ha 

kunskaper om ordbildning, ordförråd och ordinlärning för att kunna undervisa om det. En-

ström ställer i den ovan nämnda rapportens sammandrag frågan om det fortfarande är så att 

kunskap om svårigheter med svenskans syntax, morfologi och fonologi är större än kunskapen 

om lexikala och semantiska svårigheter. Jag har hört många lärare säga, och jag har många 

gånger sagt det själv, att ord bäst lärs in i kontext. Jag har däremot inte hört lärare säga det-

samma om till exempel svenskans syntax.  

          Begreppet ordförråd syftar i denna uppsats på den uppsättning ord som finns i ett språk 

eller hos en enskild språkanvändare. Hos den enskilde handlar det också om graden av be-

härskning av de ord som ingår i dennes ordförråd. Kunskap om ordförråd innefattar förutom 

kännedom om omfång och djup även vissa grundläggande kunskaper om teorier kring hur vårt 

mentala lexikon organiseras. Begreppet ordbildning syftar i uppsatsen på hur ord bildas i det 

svenska språket, på ordens yttre struktur. Ordkunskap handlar om den kunskap man har om 

ordens betydelse och uppbyggnad, det vill säga, kunskap om både ordens inre och yttre struk-

tur.   

                                                 
1
 Sfi betyder svenska för invandrare.  



 

6 

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att kartlägga yrkesverksamma sfi-lärares kunskaper om ordförråd och 

ordbildning i svenska språket. Jag vill också utreda vad sfi-lärare anser vara bra undervisning 

i detta ämne.  

1.1.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna är: 

 Vilka grundläggande kunskaper har sfi-lärare om ordförrådets uppbyggnad och orga-

nisation hos enskilda språkinlärare?  

 Vilka grundläggande kunskaper har sfi-lärare om det svenska ordbildningssystemet?  

 Vad anser sfi-lärare vara god undervisning i ordkunskap och stämmer denna uppfatt-

ning med aktuell forskning?  

1.2 Uppsatsens disposition 

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

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

retiska bakgrunden om ordförråd, ordbildning och undervisning inom detta ämnesområde. 

Kapitel 3 innehåller en genomgång av uppsatsens metod och material. Detta följs i kapitel 4 

av en resultatredovisning som sedan analyseras och diskuteras i kapitel 5.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 

Nedan följer en kort genomgång av aktuell forskning kring ordförråd, ordinlärning och under-

visning i detta ämne. Därefter följer en kortfattad översikt av svensk ordbildning.  

2.1 Ord, ordförråd och ordinlärning 

Att säga hur många ord det finns i ett språk är i princip omöjligt eftersom det av olika anled-

ningar inte går att räkna dem alla. På Språkrådets hemsida konstateras att man inte kan säga 

att ett enskilt språk är rikt eller fattigt på ord, men att människor trots detta kan anses ha ett 

rikt eller fattigt ordförråd (Språkrådet 2014-03-15).  

Språket är det viktigaste verktyg människan har för att hantera sin yttre verklighet och orden spe-

lar här en avgörande roll. Ordförrådet har mycket stor betydelse för hela den språkliga kompeten-

sen och därför är det viktigt för alla människor att ha tillgång till ett stort och varierat ordförråd. 

Läs- och hörförståelsen är till exempel helt beroende av ordförrådets omfång. Dessutom ger ett 

stort ordförråd oss större möjligheter att själva kunna ge uttryck för våra kunskaper och erfaren-

heter på ett rättvisande sätt (Enström (2010:11).  

Ordförrådets betydelse för människans språkliga kompetens är alltså stor, och spelar en viktig 

roll i alla inlärningssituationer. Nedan följer en genomgång av några teorier kring just ordför-

råd och ordinlärning. 

2.1.1 Ordförrådets uppbyggnad och utveckling på första- och andraspråket  

Ordförrådets uppbyggnad och utveckling sker på olika sätt i ett första- och i ett andraspråk. 

När vi lär oss vårt förstaspråk möter vi orden under en längre period och tiden ger oss många 

chanser att bli förtrogna med dess betydelse, användningsområden och kombinationsmöjlig-

heter. En (vuxen) andraspråksinlärare har vanligtvis inte samma tid till sitt förfogande och 

därför krävs en större systematik i uppbyggandet av ordförråd (Enström 2010:9). I förstasprå-

ket utvecklas dessutom basordförrådet först, och det byggs sedan successivt ut under 

skoltiden. I andraspråket ser det annorlunda ut eftersom bas och utbyggnad vanligtvis tilläg-

nas samtidigt.  

     Men det handlar inte bara om att kunna många ord. En kompetent språkanvändare kan 

många ord, men vet också mycket om de enskilda orden och kan dessutom använda dem kor-

rekt i kommunikativa situationer. Man kan här tala om kvantitet, kvalitet och kontroll. Under-

sökningar har visat att det finns både kvantitativa och kvalitativa skillnader i ordförrådet hos 

första- och andraspråkstalare. Enström hänvisar till Verhoeven & Vermeer (1985) som säger 

att andraspråkselevers ordförråd inte bara är mindre omfattande än jämnåriga enspråkiga ele-

vers, andraspråkselevernas kunskap om enskilda ord är dessutom grundare, det vill säga, ele-
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verna kan mindre om till exempel ordens olika betydelser och relationer till varandra (En-

ström 2013b:3 f). Också Namei (2002) pekar på dessa skillnader. Tilläggas bör dock att Na-

mei i sin avhandling främst pekar på likheter mellan första- och andraspråkstalare och att hon 

inte har funnit några strukturella skillnader vad gäller ordförrådets uppbyggnad och utveck-

ling mellan grupperna. 

2.1.2 Ordförrådets betydelse för läsförståelsen  

Forskning har visat att ordförrådets omfång är den enskilt viktigaste faktorn för andraspråkse-

levers framgång i skolan. Hur lätt eller svårt man har att läsa och förstå en text beror i stor 

utsträckning på vilket ordförråd man har. Det finns således en stark koppling mellan ordkun-

skap och ämneskunskaper (Enström 2013a:3). Vi konstaterade ovan att det i princip är omöj-

ligt att säga hur många ord ett språk innehåller. Är det lika omöjligt att säga hur många ord en 

individs ordförråd bör innehålla om denne ska ha en god läsförståelse?   

     De 1 000 mest frekventa orden täcker upp till 85 % av en normal text, och ett ordförråd på 

ca 5 000 ord täcker därför de flesta texter (Enström 2010:35 ff.). Problemet är bara att de mest 

frekventa orden inte är särskilt innehållstunga och de ger i regel lite information. Hit hör 

formord (prepositioner, konjunktioner och pronomen). Här hittar man däremot inte så många 

substantiv och verb. Ord som ger texter mycket information är alltså lågfrekventa och i stor 

utsträckning beroende av ämnesområde och texttyp. Det finns således en stor lexikal variation 

i texter. Därför krävs det ett mycket stort ordförråd om man med god förståelse ska kunna läsa 

olika texttyper, inom både skönlitteratur och sakprosa. Enligt Enström har en del undersök-

ningar visat att man måste kunna så mycket som 98 % av orden i en faktatext om man ska 

kunna tillgodogöra sig innehållet. Man bör därför i ordinlärningen fokusera på de mest fre-

kventa orden, plus ord som är typiska för olika ämnen och texttyper. Man bör således ha ett 

ordförråd som representerar många olika texttyper, både tal- och skriftspråkliga.  

     Hur många ord innebär då det? Också här är det svårt att räkna. Ska man till exempel räkna 

alla sammansatta ord, och ska man räkna partikelverben som ett eller två ord? Och hur räknar 

man rent praktiskt ut hur många ord en enskild individs ordförråd innehåller? Olika forskare 

definierar även begreppet ordförråd på olika sätt; en del räknar det produktiva ordförrådet, det 

vill säga de ord man förstår och kan använda (korrekt) medan andra räknar det receptiva, ord 

man förstår men inte nödvändigtvis själv använder. Av dessa anledningar varierar beräkning-

arna av en vuxen människas ordförråd, men av informationen ovan kan vi sluta oss till att en 

vuxen människas ordförråd ofta är större än vad vi kanske tror. Enström hänvisar till en upp-
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skattning av Viberg, 1986,
2
 som säger att man bör kunna ca 40 000 ord för att kunna läsa en 

svensk dagstidning (Enström 2010:36 ff.). Enström redovisar också siffror av Aitchison, 

1987,
3
 som beräknar att ordförrådet hos en välutbildad vuxen med engelska som förstaspråk 

innehåller minst 50 000 ord men att det kan innehålla så många som 250 000 ord (Enström 

2013b:170).   

2.1.3 Ordinlärning 

Syntax och fonologi är slutna system som går att systematisera på ett relativt överskådligt sätt. 

Det betyder inte att dessa system inte innebär svårigheter för en andraspråksinlärare, men gäl-

lande ordförrådet är systemet ändå ett annat. Det är ett öppet system där nya ord tillkommer 

och andra försvinner, och det finns ingen gräns för ordförrådets omfång. Tilläggas bör dock 

att olika ordklasser har olika grader av öppenhet; pronomen, räkneord, konjunktioner och pre-

positioner är relativt oföränderliga, medan de övriga ordklasserna är betydligt öppnare och 

förändras i större utsträckning. Omfånget är alltså en svårighet för inläraren. En annan är det 

faktum att varje ord kräver att man lär sig specifika kunskaper om dess betydelse och använd-

ning. Det kan verka som om man måste lära sig varje ord separat, men det finns sätt att sys-

tematisera och underlätta utvecklingen av ett rikt ordförråd (Enström 2010:21 f.). Det finns tre 

huvudsakliga ordinlärningsmetoder: inlärning i kontext, inlärning med hjälp av ordböcker och 

inlärning med hjälp av undervisning. Nedan följer en kort genomgång av dessa metoder.  

De flesta ord en andraspråkselev lär sig sker implicit och i kontext, det vill säga utan direkt 

undervisning om ordets betydelse och användningsområden, eftersom det är omöjligt att i 

undervisning ta upp alla ord som en enskild individ behöver. Alla individer deltar inte heller i 

någon undervisning, men lär sig nya ord ändå. Inläraren hör eller ser ett nytt ord och försöker 

ur kontexten dra slutsatser om ordets betydelse och användningsområden (Enström 

2013b:177). Inlärning i kontext är beroende av många faktorer, till exempel hur centralt ordet 

är i texten och hur stor hjälp den omgivande kontexten ger. Ordets längd och stavelsestruktur 

spelar också roll, liksom om det är konkret eller abstrakt. Om ordet har flera betydelser och 

om det finns många andra okända ord i texten blir det svårare att dra korrekta slutsatser. 

Dessutom har individuella faktorer stor påverkan: inlärarens generella ordkunskap och studie-

vana, inlärarens språknivå och om det är det första nya språket som tillägnas. Det är också 

viktigt att inläraren får en rik input på rätt nivå, och det ideala är en aning över den nivå inlä-

raren befinner sig på (se t.ex. Abrahamsson 2009:120 om Krashens inflödeshypotes eller Jo-

                                                 
2
 Se litteraturhänvisningar hos Enström (2010). 

3
 Se litteraturhänvisningar hos Enström (2013b). 
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hansson & Sandell Ring 2012:28 f. om Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen). 

När man lär sig ord i kontext måste man också möta dem många gånger. Undersökningar vi-

sar att detta måste ske sex till tio gånger om man ska kunna tillägna sig ordets betydelse. 

Denna siffra varierar så klart mellan individer och förutsätter att ordet återkommer i kontext 

innan man hunnit glömma det, så att det blir fråga om repetition och befästande av kunskap. 

Att lära sig ord i kontext är således en mycket tidskrävande metod och verkar vara effektivare 

på en mer avancerad språknivå än på nybörjarnivå (Enström 2010:23 f.). (För ett mer utveck-

lat resonemang i frågan hänvisas till Enström 2013b:177 ff.) Undervisning kan hjälpa den 

enskilde att identifiera nya ord i olika situationer och försöka förstå ordets betydelse utifrån 

ledtrådar i kontexten.
4
 

     Ett annat sätt att lära sig ord är att använda ordböcker: Ordböcker kan fylla flera viktiga 

behov både i receptivt och produktivt syfte, men de kräver mycket träning. Eftersom det finns 

många sorters ordböcker måste inläraren veta vilka olika typer som finns och hur man bäst 

använder dem. Några exempel på ordböcker är tvåspråkiga och enspråkiga ordböcker, ordlis-

tor, konstruktionshandböcker, synonymordböcker, bildordböcker, slangordböcker m.m. Att 

lära sig slå i (rätt) ordböcker tar tid men är väl investerad tid då de avsevärt underlättar den 

fortsatta ordinlärningen (Enström 2010:25 ff.).  

     Trots att ordinlärning framför allt måste ske implicit är explicit undervisning om ord en 

mycket bra hjälp för andraspråksinläraren. En lärare med goda kunskaper om ordförråd och 

ordbildning kan underlätta ordinlärningen för den enskilde individen. Istället för att lära sig 

nya ord ett och ett, kan läraren på olika sätt hjälpa eleven att systematisera det omfångsrika 

svenska ordförrådet. Detta kan ske genom strukturerad undervisning om ordens innehållssida 

och uttryckssida (Enström 2010:29 ff.). En studie av María Pétursdóttir (2013) visar just nyt-

tan av explicit ordkunskapsundervisning. Där jämfördes kunskaperna om ord från ett akade-

miskt ordförråd (hämtade från Academic Word List
5
), hos tre grupper studenter i engelska på 

gymnasienivå, där en av grupperna fick explicit undervisning om den aktuella ordlistan. Kun-

skapen om dessa ord mättes både före och efter genomfört undervisningsmoment. Gruppen 

som hade fått explicit undervisning jämfördes sedan med de två kontrollgrupper som inte fått 

någon undervisning. En av kontrollgrupperna fått möta de aktuella orden implicit i lästa tex-

ter. Ingen av dessa båda kontrollgrupper uppvisade någon kunskapsökning medan studenterna 

som fått explicit undervisning visade en tydlig kunskapsökning både vad gäller det receptiva 

och det produktiva ordförrådet (Pétursdóttir 2013:3). Pétursdóttir hänvisar vidare till Nation, 

                                                 
4
 Se Enström 2010:41 f. för ett utförligare resonemang om effektiva gissningsstrategier i receptiva situationer.  

5
 http://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist  

http://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist
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2001,
6
 som också argumenterar för explicit undervisning. Detta av tre huvudsakliga skäl: det 

spar både tid och kraft hos inläraren, inläraren kan själv välja vilken aspekt av ordet som ska 

fokuseras och får också en större kontroll över inlärningsprocessen (Pétursdóttir 2013:29). 

Forskning kring explicit undervisning gjord av Bingham Wesche & Paribakht (2000) visar 

liknade resultat. 

2.2 Ords innehållssida 

Ett ord har både en innehållssida, betydelse, och en uttryckssida, uppbyggnad. Båda dessa 

aspekter har betydelse för hur ordförrådet organiseras i hjärnan. Först några ord om detta och 

sedan lite om ordens innehållssida, om betydelserelationer mellan ord.   

2.2.1 Hur organiserar hjärnan ordförrådet?  

I våra mentala lexikon lagras den information vi har om språkets ordförråd. Att vi har tillgång 

till så många ord, och att vi snabbt kan plocka fram dessa vid behov, tyder på att de inte lagras 

slumpvis i hjärnan. Våra mentala lexikon ger oss betydligt mer information om varje enskilt 

ord än vad någon ordbok kan ge: Förutom dess betydelse talar det till exempel om hur ordet 

kan kombineras med andra och hur de uttalas, bland mycket annan information. Flera under-

sökningar indikerar att ords betydelse är den viktigaste organisationsprincipen, även om de 

också lagras efter frekvens, samförekomst och uttryckssida. Trots att vi inte med säkerhet kan 

veta vilka grunderna är för det mentala lexikonets organisation borde det vara gynnsamt att 

dra nytta av det vi trots allt vet för att skapa effektivare inlärningsprocesser (Enström 2010:46 

f.). Enligt Namei (2002) organiserar hjärnan ordförrådet på både första- och andraspråket efter 

i vilket utvecklingsstadium i våra mentala lexikon som ett ord befinner sig. Det finns i våra 

ordförråd alltid ord som behärskas i olika hög grad;  

Barely-known words may elicit clang associations, indicating that these are mainly phonologically 

organized in the mental lexicon. Partially-known words may have a strong syntagmatic organiza-

tion, and finally well-known words are mainly connected paradigmatically to other words (Namei 

2002:204).  

Ordförrådet har således fyra organisationsprinciper: fonologisk, morfologisk, syntaktisk och 

semantisk, beroende på i vilken utsträckning ett enskilt ord behärskas.        

2.2.2 Betydelserelationer 

Alla ord står i viss relation till andra ord och det går därför att gruppera dem i olika betydelse-

fält (också kallat semantiska fält, ordfält eller domän). Varje överordnat betydelsefält innehål-

                                                 
6
 Se litteraturhänvisningar hos Pétursdóttir (2013).  
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ler flera underordnade fält där orden som ingår inte betyder samma sak men ligger nära i be-

tydelse. Man kan alltså dela upp ords betydelse i olika delar och betydelsen beror då på vilka 

komponenter som ingår i det. Substantivet man kan delas upp i komponenterna +mänsklig, 

+manlig, +vuxen och substantivet pojke där komponenterna blir +mänsklig, +manlig, -vuxen. 

Orden ligger nära varandra i betydelse men det finns avgörande skillnader. Kunskap om dessa 

betydelsefält kan underlätta inlärningen av närbesläktade ord (Enström 2010: 48 ff.).  

     Ord kan i huvudsak ha fyra olika typer av relationer till varandra: synonymi, hyponymi, 

motsatser och meronymi. I fråga om synonymi är det väldigt ovanligt med fullständig syno-

nymi eftersom ord ofta skiljer sig åt vad gäller till exempel stilnivå, värdeladdning och 

syntaktiska konstruktioner. I våra modersmål får vi en känsla för allt detta medan det inte sker 

automatiskt i andraspråket. Därför måste man ha kunskap om vilken relation ett ord har till 

närbesläktade ord, såsom synonymer.  

     Hyponymi syftar på den hierarki som råder mellan över- och underordnade termer; hund 

och katt är hyponymer, underordnade termen husdjur som är en hyponym till djur. Hund är 

alltså alltid ett husdjur medan ett husdjur inte alltid är en hund. Det motsatta förhållandet, att 

en term är överordnad, kallas hyperonym. Att vara medveten om dessa förhållanden innebär 

dock inte att man måste känna till exempelvis alla hundraser, men det kan underlätta om inlä-

raren vet att hyponymi råder mellan vissa termer.  

     Ord kan också stå i motsats till varandra. Begreppet motsats kan innebära olika typer av 

relationer som följande exempel visar: varm – kall, kvinna – man, make – maka och övertala 

– övertalas. Det kan alltså handla om gradmotsats, komplementaritet, ömsesidig relation och 

olika perspektiv. Dessa motsatsrelationer kan det vara bra att känna till.  

     Meronymi handlar om relationen helhet–del, till exempel kropp>arm>hand>finger>nagel  

och skolklass>elev. Om man studerar olika språks betydelsefält ser man att det finns skillna-

der mellan språken, och att det inte råder ett ett-till-ett-förhållande mellan ord i olika språk. 

Det kan råda fullständig ekvivalens, partiell ekvivalens och frånvaro av ekvivalens mellan 

språks ord och uttryck. Vanligast är den partiella ekvivalensen där ett ord i det ena språket kan 

motsvaras av två eller flera i det andra, medan den fullständiga ekvivalensen där två ord bety-

der exakt samma sak är betydligt ovanligare. Frånvaro av ekvivalens gäller ofta kulturspecifi-

ka begrepp som till exempel systembolag eller lutfisk (Enström 2010:62 ff.).  

Lika viktigt som det är att ha ett omfångsrikt ordförråd, lika viktigt är det att veta hur orden 

ska kombineras med varandra. Först när man vet det kan man använda språket på ett idioma-

tiskt sätt eftersom grunden för detta är just större lexikala enheter. Hur ord kan kombineras 

med varandra beror på vilka selektionsrestriktioner som råder. Dessa kan vara av tre slag: 
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Regler av logisk natur, regler av semantisk natur och regler som gäller ords uttryckssida (En-

ström 2010:67). 

     Kollokationer beskriver ord som ofta förekommer tillsammans i ett språk. Ordkombinatio-

nen är inte ett fast uttryck och ett exempel på en kollokation är hålla föredrag. Det finns 

många ord som ofta förekommer tillsammans, men de kan också förekomma enskilt ihop med 

andra ord. Kollokationer finns i alla språk men är vanligtvis språkspecifika och går därför inte 

att översätta ordagrant utan enbart i sin helhet. Kollokationer är svårast för andraspråkselever 

i produktiva språkliga situationer, medan de sällan orsakar större svårigheter i receptiva situa-

tioner. Ovana läsare läser ofta texter ord för ord och det gör det svårt för dem att urskilja dessa 

flerordskombinationer, medan mer vana läsare har lättare att identifiera dem. Kan man göra 

det ökar både läsförståelse och läshastighet. Därför är det viktigt att också lära sig vilka ord 

som brukar kombineras med varandra. Partikelverb som inte är lexikaliserade räknas som 

kollokationer (ex: blixten slog ner i huset), medan de lexikaliserade är idiom (ex: jag kommer 

snart att slå igenom, d.v.s. bli berömd).  

     Idiom är flerordskombinationer som i regel inte går att förändra och som inte går att förstå 

från de ingående ordens betydelse. Ordspråk, ordstäv, bevingade ord och ordpar är också ex-

empel på fasta ordkombinationer som kan vara svåra att förstå och att lära sig, men som ger 

en ökad grad av idiomatiskt språkbruk (Enström:2010:68 ff.). 

2.3 Ords uttryckssida 

Ordens uttryckssida, den yttre strukturen, handlar om hur ord är uppbyggda, om vilka morfem 

de består av. Med hjälp av olika typer av morfem kan vi skapa nya svenska ord. Ordförrådet i 

ett språk förändras ständigt och samhällsförändringar återspeglas i språket. Nya ord tillkom-

mer medan andra försvinner. Begreppet snigelpost existerade till exempel inte innan e-posten 

togs i bruk och idag är det nog få personer som använder ordet transistorradio i sin dagliga 

vokabulär. Nya ord kan skapas på flera olika sätt i det svenska språket. Nedan följer en över-

sikt över dessa ordbildningsmöjligheter.  

2.3.1 Lånord 

Ett relativt vanligt sätt att utöka den svenska ordskatten är att låna från andra språk. Svenskan 

har genom århundradena lånat ord från många språk, till exempel från grekiska, latin, tyska 

och franska. Inte många av oss tänker längre på att ord som brev, balkong och pojke är inlå-

nade från andra språk (från grekiskan, franskan och finskan). Idag kommer den största ande-

len lånord från det engelska språket. Lånord som (ännu) inte anpassats till det svenska språk-
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systemet kallar man för främmande ord. En pacemaker är ett sådant exempel. Orden strejk 

och fotboll har anpassats till svenskan och kallas därför för lånord. Lånord kan vara av två 

typer; direktlån (exempelvis jeans och piercing) och översättningslån där orden cross word 

blir korsord och stand up comedian blir ståuppkomiker (Enström 2010:82 f.).  

2.3.2 Sammansättning 

Även om lånord är vanliga i svenskan är dock det vanligaste sättet att bilda nya ord att göra 

sammansättningar. Svenska språket har stora möjligheter att sätta ihop redan existerande ord 

och därmed skapa ord med ny betydelse.  

     En sammansättning består av två eller flera rotmorfem. Ett rotmorfem är ett morfem som 

bär upp ordets grundbetydelse. Det kan fungera som självständigt ord och går att slå upp i 

ordböcker. (För en utförlig genomgång av olika morfemtyper hänvisar jag till Enström 

2010:84 ff. eller Liljestrand 1993:20 ff.) Solstol, matglad och handväska är tre exempel på 

sammansättningar. Sammansättningar består av för- och efterled. Efterleden är viktigast efter-

som den innehåller ordets huvudbetydelse och den avgör vilken ordklass ett ord har. Både för- 

och efterled kan bestå av flera rotmorfem som exempel vårdagskänsla och konstläderhand-

väska. Beroende på ordklasstillhörighet delas sammansättningarna in i substantivistiska, ad-

jektivistiska och verbala sammansättningar. Alla ordklasser kan fungera som förled i en sam-

mansättning, men substantiv är vanligast (Enström 2010:90 f.).  

     Sammansättningar är ett bra sätt att komprimera en text eftersom man använder ett ord 

istället för flera: läderväska istället för ”väska av läder” och tentamensläsa istället för ”läsa 

inför en tentamen”. Som lärare i svenska som andraspråk bör man dock vara uppmärksam på 

att betydelserelationerna mellan sammansättningens olika delar inte alltid är självklar. Jämför 

till exempel damväska (väska avsedd för damer) med läderväska (väska tillverkad av läder) 

och grismat (mat för grisar) och griskött (kött av gris) (Enström 2010:94 ff.).   

     Sammansättningar kan vara genomskinliga och ogenomskinliga. En del sammansatta ord 

kan man förstå om man förstår sammansättningens olika led, som fallet kan vara med de ge-

nomskinliga orden jordhög och stentavla medan detta inte gäller för de ogenomskinliga sam-

mansättningarna här exemplifierade med orden jordgubbe och stenkaka. Ogenomskinliga 

sammansättningar kan man hitta i ordböcker, de är alltså lexikaliserade. Där hittar man dock 

inte alltid de genomskinliga, vilket innebär att en andraspråksinlärare som inte förstår en ge-

nomskinlig sammansättning måste veta var gränserna mellan för- och efterled går, om denne 

ska kunna använda en ordbok för att slå upp ordet (Enström 2010:97 ff.).  
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     De verbala sammansättningarnas förleder består ofta av prepositioner och adverb, så kalla-

de partiklar. Partiklarna kan vara fast och löst sammansatta: undersöka, tycka om, pågå och 

gå på, överföra och föra över. Att förstå detta system av verbala sammansättningar är inte 

okomplicerat och partikelverb som är löst sammansatta måste läras in som separata enheter 

eftersom partiklarna modifierar och förändrar verbens grundbetydelse (Enström 2010:101 ff.).   

2.3.3 Avledning 

Ytterligare ett sätt att nybilda svenska ord är avledningar. En avledning är ett grundord (ett 

enda rotmorfem, en sammansättning eller en avledning) som kombineras med ett avlednings-

morfem; god+het, självgod+het och godmodig+het. Avledningar består liksom sammansätt-

ningar av förled och efterled. Avledningsmorfemen kan inte stå självständigt och de placeras 

antingen före (prefix) eller efter (suffix) sitt grundord. Affix är samlingsnamnet för både pre-

fix och suffix. Suffixen används oftast för att bilda ord i en annan ordklass; vän-lig. Prefixen 

bildar ord med modifierad betydelse, men de förändrar inte ordklass: o-vänlig. Suffix och 

prefix finns av många olika typer, från många olika språk, och totalt finns ett par hundra olika 

avledningsmorfem i det svenska språksystemet (Enström 2010: 107).  

     Affixens ursprung påverkar hur ordet betonas. Eftersom vi har lånat affix från olika språk, 

kan olika affix betyda samma sak. Enström ger oss exemplen o-sams och il-lojal där båda 

prefixen har en negerande betydelse. En del affix är fortfarande produktiva medan andra bara 

förekommer i redan etablerade ord (Enström 2010: 107 f.).  

     Suffixen delas in i tre stora grupper nämligen de som bildar substantiv, adjektiv och verb. 

Exempel på substantivbildande suffix är -are (brasilian-are) och -ist (human-ist). Med hjälp 

av till exempel -bar och -aktig kan vi bilda adjektiv; bärbar och pojkaktig. Verbala suffix ser 

vi i orden sport-a och blek-na.  

     Prefixen ändrar som sagt inte ordens ordklasstillhörighet, men de ändrar nästan alltid ett 

ords grundbetydelse. De kan förstärka ett ords grundbetydelse: jätte-bra (där jätte- samtidigt 

är ett exempel på ett substantiv som fått en prefix-funktion), de kan verka negerande; o-sann, 

van-trivas, de kan göra intransitiva verb transitiva: be-svara och de kan signalera samhörig-

het: med-arbetare. Detta var bara ett fåtal exempel, det finns betydligt fler typer av prefix i 

svenskan (Enström 2010:108 ff.).        

2.3.4 Förkortning 

Det svenska språksystemet har också möjlighet att genom förkortningar skapa nya ord. Man 

kan behålla de inledande orden i ett sammansatt ord eller i en fras; Förenta Nationerna blir FN 
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och Svenska institutet för opinionsundersökningar blir SIFO. Sådana ord kan vara särskilt 

svåra för andraspråksinlärare eftersom de syftar på begrepp och ordförbindelser som ofta är 

okända och som man också måste bli medveten om och lära sig. En del av dessa så kallade 

initialförkortningar har blivit självständiga ord som inte längre skrivs med stora bokstäver och 

som böjs, till exempel vc och pc. Man kan också förkorta ett ord och göra kortord: 

el(ektricitet), foto(grafi) och (omni)buss. Slutligen, kortavledning kallar man borttagandet av 

ett avledningssuffix. Ett exempel på detta är substantivet ett lyft som kommer från verbet lyf-

ta.   
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3. METOD OCH MATERIAL 

Följande kapitel innehåller en genomgång av uppsatsens metod och material. 

3.1 Metod  

Metoden är kvalitativ, d.v.s. den syftar till att i en närstudie beskriva och analysera 10 lärares 

kunskaper om svensk ordbildning, ordförråd och deras syn på vad som är god undervisning i 

ämnet (Lagerholm 2005:28 f. och Larsson 2011:7 ff.). Detta görs i huvudsak med hjälp av en 

enkätundersökning. Denna undersökning kompletteras med fyra intervjuer, genomförda några 

veckor efter den skriftliga undersökningen.  

3.2 Urval och genomförande 

Undersökningen genomfördes vid två olika kommunala sfi-utbildningar. På varje skola utgick 

en förfrågan om de yrkesverksamma sfi-lärarna ville delta i en studie om ordförråd och ord-

bildning. I skola 1 deltog nio personer och i skola 2 deltog fem. Enkät och kunskapskartlägg-

ning fylldes i samtidigt av alla deltagare på respektive skola med mig som uppsatsskribent 

närvarande i rummet. Formuläret som deltagarna fyllde i var tvådelat; fråga 1–10 besvarades 

först och lämnades in innan informanterna besvarade de återstående två frågorna. Detta för att 

undvika att svaren i det första frågeformuläret påverkades av de sista frågorna, som bestod av 

en kunskapskartläggning. Fem enkäter valdes slumpmässigt ut från skola 1. Från skola 2 an-

vändes alla de fem inlämnade enkäterna.  

     Informanterna tilldelades nummer som skrevs på respektive frågeformulär (samma för 

båda formulären). Namn och nummer kopplades sedan ihop på ett separat blad. Då frågefor-

mulären hade numrerats innan undersökningstillfället fanns fler formulär än vad som använ-

des. Därför finns det i det undersökta materialet enkäter med högre nummer än antalet delta-

gande informanter. Innan undersökningen inleddes skrev informanterna på ett samtyckesfor-

mulär (se bilaga 1) och de informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

i studien.     

     Fyra intervjuer genomfördes några veckor efter enkätundersökningen med informanterna 

nr 2, 3, 8 och 15 med syfte att reda ut eventuella oklarheter i frågeformuleringar och svar. 

Alla fyra arbetar på skola 1 och hade deltagit i den inledande undersökningen. Intervjuerna 

var semi-strukturerade och vid intervjutillfällena ställdes kompletterande frågor till delar av 

frågeformuläret och informanterna hade möjlighet att komplettera alla sina svar. Intervjuerna 
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tog mellan 17 och 25 minuter per informant. De gjordes individuellt och spelades in. Alla 

informanter informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun.   

3.2.1 Undersökningens informanter 

I studien deltog tio lärare. Av dessa tio har nio en lärarexamen, två hade gymnasielärarexa-

men och de övriga sju har en grundskollärarexamen, fyra stycken i grundskolans tidigare år 

och tre stycken i grundskolans senare år. I tabellen nedan har jag valt att använda informan-

ternas egen beskrivning av sin lärarexamen, och därför är inte terminologin enhetlig. Alla 

informanter med lärarexamen har poäng i svenska som andraspråk, en har 1–14 hp, två har 

15–30 hp, fem har 31–60 hp och en har 61–90 hp. Informanten som saknade lärarexamen 

saknar också poäng i svenska som andraspråk.    Hälften av informanterna har arbetat 0–5 år 

som sfi-lärare. Två har arbetat 6–10 år, två har arbetat 11–15 år och en 16–20 år. Utbildningen 

i svenska för invandrare har tre studievägar.
7
 Åtta av informanterna arbetar för närvarande 

inom studieväg 2 och 3 och två arbetar inom studieväg 1. Några informanter arbetar inom två 

studievägar. Nio av informanterna har svenska som modersmål och en har finska som mo-

dersmål. En översikt av informanternas bakgrund återfinns i tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1: Undersökningens informanter 

Informant- 

nummer, 

skola 

Lärarexamen, 

skolform, examens-

år 

Antal högskolepoäng i 

svenska som andra-

språk, utbildningsår 

Yrkeserfarenhet 

som sfi-lärare 

Verksam inom 

vilken studie-

väg, sfi 

Modersmål 

1, Skola 2 Gymnasielärare, 003 31 – 60 hp, 2010 0–5 år 3 Svenska 

2, Skola 1 Grundskollärare, 1–7, 

1994 

31–60 hp, 2003 11–15 år 2 och 3 Svenska 

3, Skola 1 

 

Mellanstadielärare, 

1971 

31–60 hp, 1989 16–20 år 2 Svenska 

5, Skola 1 Grundskolans tidiga-

re år, 2009 

31–60 hp, 2009 0–5 år 2 Svenska 

7, Skola 2 Grundskolans  

senare år, gymnasie-

skolan, 2011 

1–14 hp, 2014, (pågåen-

de) 

0–5 år. 3 Svenska 

8, Skola 1 Grundskolans  

senare år, 2006 

61–90 hp, 2012 6–10 år 2 och 3 Svenska 

9, Skola 2 Grundskollärare 

7–9, 2008 

15–30 hp, 2008 0–5 år 1 Svenska 

11, Skola 2 Nej 0 hp 6–10 år 1 och 2 Svenska 

15, Skola 1 Gymnasielärare, 

2007 

15–30 hp, 

2014, (pågående) 

0–5 år 2 och 3 Svenska 

16, Skola 2 Grundskollärare, 

1–7, 1997 

31–60 hp, 2002 11–15 år 2 Finska 

                                                 
7
 Vilken studieväg eleven går, beror i huvudsak på elevens studiebakgrund. Studieväg 1 riktar sig till människor 

med kort studiebakgrund, och studieväg 2 och 3 riktar sig till dem med mer studievana. Se kursplan för sfi 

(http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/sfi) för utförligare information om 

studievägarna inom utbildningen i svenska för invandrare.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/sfi
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3.2 Material 

Materialet består i huvudsak av en enkätundersökning, som även innehöll en kunskapskart-

läggning (se bilaga 2). Enkätformuläret bestod av 12 frågor. Fråga 1–6 efterfrågar lärarnas 

utbildningsbakgrund, utbildningsort, poäng i svenska som andraspråk, undervisningserfaren-

heter, nuvarande undervisningssituation och modersmål. Frågorna 8, 12a, 12d, 12e, 12f, 12g, 

12j gäller lärarnas kunskaper om ordförråd. Frågorna 7, 10 och 11 syftar till att kartlägga in-

formanternas grundläggande kunskaper om svensk ordbildning. Frågorna 7, 8, 9, 12b, 12c, 

12h och 12i behandlar lärarnas uppfattning och kunskap om undervisning i ordkunskap.   

     I fråga 7 listas 13 olika (typer av) ordböcker och informanterna skulle markera vilka av 

dessa de känner till, använder med elever, använder som referenslitteratur eller inte känner 

till. Flera svar var möjliga för varje ordbok. Kunskap om och användning av ordböcker (kan-

ske framför allt tillsammans med elever) kan visa lärarnas syn på vad som är god undervis-

ning om ord. Det kan också ge en bild av lärarnas kunskaper om svensk ordbildning eftersom 

de svenska ordbildningsprinciperna till vissa delar återspeglas i ordböckernas olika innehåll. I 

anslutning till fråga 7 fanns också möjlighet att skriva kommentarer.  

     Fråga 8 är en öppen fråga. Där efterfrågas informanternas uppfattning om hur en sfi-elev 

bäst lär sig nya ord och uttryck och om det ser likadant ut för alla sfi-elever oavsett studieväg 

och kurs. Frågan syftar till att kartlägga lärarnas uppfattning om vad som är god undervisning 

i ordkunskap. Frågan kan också visa vilka kunskaper lärarna har om ordförrådets uppbyggnad 

och organisation eftersom detta kan vara en faktor som påverkar undervisningens upplägg. I 

fråga 9 frågas huruvida informanterna kan arbeta enligt svaret i fråga 8, om de kan arbeta på 

det sätt som de anser vara mest gynnsamt för den enskildes ordinlärning. 

     Fråga 10–11 är en test av informanternas kunskaper om svensk ordbildning. I fråga 10 ska 

de redogöra för vilka sätt de känner till att bilda nya svenska ord. I fråga 11 ska de ur ett ut-

drag ur Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter (1981) ge exempel på ordbildningselement av 

typen rotmorfem, böjningsmorfem, verbal sammansättning etc. Att känna till grundläggande 

ordbildningsterminologi kan visa informanternas kunskaper om ordbildning. (Jämför med att 

till exempel bli ombedd att plocka ut grammatiska termer av typen ett verb i preteritum.) Jag 

valde att använda Lindgrens text eftersom det är en autentisk text där flera av svenskans ord-

bildningsprinciper återfinns, och som jag anser uppfyller undersökningen syfte. Den här (ty-

pen av) skönlitterär text är en texttyp som dessutom är vanlig i skolan och som både lärare 

och elever kan stöta på i olika (undervisnings)situationer.   
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     I den avslutande frågan 12, ställdes informanterna inför påståenden som de skulle ta ställ-

ning till genom att markera något av alternativen instämmer, instämmer ej eller vet ej. Påstå-

endena rörde frågor om ordförråd och undervisning om ordkunskap. Sist i enkäten fanns ut-

rymme för kommentarer vilket några av informanterna har utnyttjat.  

Ett par veckor efter den inledande enkätundersökningen intervjuades fyra informanter vid 

skola 1. Vid intervjutillfällena ställdes kompletterande frågor till frågeformuläret och infor-

manterna hade möjlighet att komplettera alla sina svar. Frågorna som ställdes av uppsatsskri-

benten var kopplade till den inledande skriftliga enkätundersökningen och också numrerade 

därefter. Kompletteringarna gällde fråga 7, 8 och 12 (se bilaga 3). I anslutning till fråga 7 

ställdes frågan om informanten uppfattat att flera alternativ var möjliga att markera. Som 

komplettering till fråga 8 ställdes frågan om vad de tror händer i hjärnan när man lär sig nya 

saker som till exempel nya ord. I fråga 12 ombads informanterna att definiera begreppen att 

lära sig i kontext, ordkunskapsundervisning, grammatikundervisning och explicit undervis-

ning om svensk ordbildning och svenskt ordförråd. De ombads även att beskriva hur de kon-

kret arbetar med ordböcker i sitt klassrum.   

Efter enkätens och kunskapskartläggningens genomförande har jag upptäckt följande möj-

liga förbättringar angående frågornas utformning: Fråga 7 skulle ha blivit tydligare om jag 

hade skrivit att flera alternativ var möjliga (även om jag sa detta muntligt till informanterna 

vid undersökningstillfället).  

     Påstående 12a, ”Att lära sig ord i kontext är en mycket tidskrävande metod
8
”, verkar inte 

informanterna ha tolkat på samma sätt som Enström definierar begreppet, och som jag avsåg 

med frågan, det vill säga att det handlar om att lära sig utan direkt undervisning, om implicit 

inlärning. Informanterna ser snarare ut att ha uppfattat uttrycket att lära sig ord i kontext som 

explicit undervisning om ord, d.v.s. den motsatta betydelsen än vad som avsågs. Detta grun-

dar jag på informanternas svar, kommentarer och efterföljande intervjuer. Påstående 12a bor-

de därför ha innehållit en definition av begreppet att lära sig i kontext eller ha omformulerats. 

Även påstående 12h, ”Jag lägger mer tid i klassrummet på ordkunskapsundervisning än på 

grammatikundervisning”, hade vunnit på om någon typ av definition om vad som avsågs med 

de två nämnda aktiviteterna hade funnits med.   

Värdet av påståendena 12e, 12f och 12g kan diskuteras, och i efterhand kan jag konstatera 

att påståendena var alltför trubbigt formulerade. Det råder inte ett antingen eller-förhållande 

                                                 
8
 Denna utsaga kan diskuteras och alla delar inte Enströms uppfattning att det är tidskrävande att lära sig i kon-

text eller att detta bäst passar avancerade inlärare. Forskningsläget i frågan kan utredas vidare, men detta görs 

inte i denna uppsats.   
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mellan hur ord lagras i våra hjärnor, utan det är (som nämnts i framställningen ovan) snarare 

en fråga om utvecklingsstadier när ordförrådet organiseras. Jag har trots detta valt att behålla 

frågorna i resultatredovisningen eftersom jag anser att svaren ändå kan säga något litet om 

lärarnas kunskaper om ordförråd. Informanterna hade också möjlighet att kommentera sina 

svar. Jag har däremot valt att inte ställa kompletterande frågor till dessa tre påståenden i de 

efterföljande intervjuerna, utan jag har istället omformulerat fråga 8, i syfte att få svar på frå-

geställningen. Detta kommer att tas upp i uppsatsens diskussionsavsnitt.     

3.2.1 Materialbearbetning 

När undersökningen var genomförd sorterades först svaren på enkätfrågorna i enlighet med 

uppsatsens tre frågeställningar (se s. 6). Sedan sammanställdes och analyserades dessa svar i 

olika kvalitativa kategorier. Slutligen jämfördes resultatet i syfte att hitta likheter och skillna-

der i informanternas svar.  

     Jag har av utrymmesskäl valt att stryka variablerna arbetslivserfarenhet i andra skolformer 

och antal arbetade år där från resultat och diskussion. Då undersökningen är liten anser jag att 

de återstående variablerna är tillräckliga för att uppfylla uppsatsens syfte.  

     För att säkerställa informanternas anonymitet har några frågor tagits bort från resultatredo-

visningen. För att man inte ska kunna känna igen informanterna och deras arbetsort har ut-

bildningsort strukits från fråga 1 och lärosäte och utbildningsort från fråga 2 eftersom denna 

information gör det lättare att geografiskt placera informanterna.   

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

En kvalitativ undersökning kan ha en del svagheter ur reliabilitetssynpunkt. Hur frågorna 

formulerats kan påverka svarens innehåll, och det finns utrymme för feltolkningar både i in-

formanternas svar och i uppsatsskribentens tolkningar av dem. För att öka tillförlitligheten har 

jag under arbetets gång försökt att kritiskt granska och analysera både frågor och svar, och 

öppet redovisa på vilka grunder jag har dragit mina slutsatser.  

En uppsats validitet visar om den genomförda undersökningen har lyckats uppfylla uppsat-

sens syfte och besvara dess frågeställningar, d.v.s. om den har mätt det som den avsåg att 

mäta. Jag anser att de frågor som ställts har relativt hög validitet, med undantag för frågorna 

kring ordförråd där validiteten har varit lägre. I syfte att öka den ställdes därför en komplette-

rande fråga i intervjuerna som följde den skriftliga undersökningen.   

Ur en liten undersökning av tio informanter går det inte att dra några generella slutsatser 

om lärares kunskaper om ordförråd och ordbildning i det svenska språket, men det har heller 
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inte varit uppsatsens syfte (jfr s. 6 ovan). Uppsatsen kan dock kopplas till andra studier och ge 

vissa indikationer på lärares kunskaper och uppfattningar om de undersökta frågeställningar-

na.  
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4. RESULTAT 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras med uppsatsens tre frågeställ-

ningar som utgångspunkt. Resultatredovisningen redovisas i samma ordning som frågeställ-

ningarna presenterades i kapitel 1.   

 4.1 Sfi-lärares grundläggande kunskaper om ordförråd 

Den första frågeställningen handlar om vilka grundläggande kunskaper sfi-lärare har om ord-

förrådets uppbyggnad och organisation hos enskilda individer. Det är fråga 8 och delar av 

fråga 12 som är konstruerade i syfte att ge svar på detta. Fråga 8 lyder: ”Hur anser du att en 

sfi-elev bäst lär sig nya ord och uttryck? Ser det likadant ut för alla sfi-elever, oavsett studie-

väg och kurs?” Nedan sammanfattas de delar av informanternas öppna svar som berör ordför-

rådet och dess organisation.   

     Åtta informanter (nr 1, 2, 3, 5, 9, 11, 15 och 16) nämner i olika stor utsträckning individu-

ella skillnader i individers lärande vilket kan påverka ordinlärningen hos den enskilde (jfr s. 9 

f.). Ett exempel är informant 1 som förutom skillnader i elevbakgrund också tar upp var i in-

lärningen man befinner sig och olika behärskningsgrader av ord hos enskilda individer:  

Det ser inte likadant ut för någon elev. Det är skillnad beroende på vilken bakgrund (språk-

lig/skolår, kunskaper etc.) de har. En del lär sig snabbt ord för att klara ett ”ytfly” i den muntliga 

konversationen, andra kan många ord inom olika ämnesområden beroende på yrke/skolbakgrund 

etc. men det kanske inte märks när de pratar.  

Informant 15 svarar mest utförligt och tar upp både individuella skillnader i inlärningen, men 

också inlärningsmekanismer som kan anses vara generella för all typ av ordinlärning (jfr s. 

11).  

Alla människor lär sig på olika sätt, en del är visuellt lärande, en del är auditivt lärande, vissa är 

multimodala o.s.v. och eftersom alla individer har olika sätt att lära så måste även sfi-eleverna 

lära sig bäst på olika sätt även inom samma studieväg och kurs. För tillfället läser jag Olle Kjellin 

som säger att första steget in i ett språk är via lyssnandet, och efter lyssnandet kommer talandet. 

Detta tror jag på som grundprincip eftersom det stöds av människans anatomi och barns språkin-

lärning. Hur man däremot utvecklar denna språkgrund kan vara olika för olika individer. Jag tror 

mycket på läsning av fiktion då handlingen i boken/texten illustrerar språket. Dock så är det svårt 

att säga att en metod fungerar för alla individer men en viktig faktor är att medlet man använder 

finner förankring i eleven, att den kan relatera till stoffet och därmed utvecklas.  

Informant 7 svarar helt kort: ”Nej, jag tror att det kan se olika ut” men utvecklar inte svaret 

mer. Informant 8 nämner kort motivation och behov som en faktor som påverkar ordinlärning. 

Både informant 2 och 11 nämner kortfattat nivåanpassning i sin beskrivning av hur god un-

dervisning kan organiseras.  
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För att flytta fokus från klassrummet in i hjärnan valde jag att i de kompletterande inter-

vjuerna omformulera fråga 8. Majoriteten av informanterna, 8 personer, har i sina svar i hu-

vudsak beskrivit hur man konkret kan organisera sin undervisning för att på bästa sätt hjälpa 

eleverna att lära sig nya ord och uttryck. Detta gäller också för tre av de fyra informanter som 

intervjuades (nr 2, 3 och 8). Under intervjuerna fick de därför berätta vad de tror händer i 

hjärnan när man lär sig nya saker, till exempel nya ord.  

     Informant 2 anser att det är viktigt att individen får orden i ett sammanhang, så den kan 

koppla ihop det nya med någonting, till exempel en bild eller en text. Informanten talar om att 

konkret visa nya ord, om detta är möjligt, och ger exemplet att ta med en krokus till klass-

rummet om man till exempel ska tala om vårblommor. Informanten nämner också vikten av 

repetition, att börja nästkommande lektion med att repetera de nya ord man tagit upp tidigare. 

Det är också viktigt att skriva ordet eftersom en del befäster sin kunskap på det sättet. Infor-

manten säger vidare att det säkert sker många processer i våra huvuden när vi lär oss nya sa-

ker, men ger inga fler konkreta exempel.  

     Informant 3 säger att man i en undervisningssituation inte medvetet tänker på vad som 

händer i elevens hjärna, men att undervisningen ändå organiseras efter någon slags teori om 

hur inlärning går till. Informanten anser att det är viktigt att eleverna har förförståelse för in-

lärningsstoffet. De måste förstå någonting för att kunna ”haka fast” det nya, för att kunna fylla 

på ”i det skåpet”. Man måste alltså anknyta till något som eleven redan känner till, till något 

den förstår, i den mån det går. Alla elever bär på kunskap och kan många saker, men kanske 

inte just i det nya språket svenska. Informanten säger vidare att ju mer abstrakt någonting är, 

desto längre måste eleven ha kommit i sin språkutveckling för att kunna ta in det. Nivån är 

viktig, avståndet mellan vad individen kan och det som ska läras in får inte vara för stort om 

inlärning ska ske.  

     Informant 8 anser att om en elev ska lära sig ett nytt ord så måste det användas, repeteras 

och förstås i ett sammanhang. Informanten tar också upp vikten av motivation. Informanten 

berättar att de nu i elevgruppen (D-kurs) tränar högfrekventa ord 2–3 ggr i veckan: de gör en 

diktamen utifrån en given ordlista och ord som är svåra att stava markeras för att sedan repe-

teras. Fokus ligger på stavning och eftersom orden som tränas i huvudsak är vanliga småord 

(som inte är så innehållstunga) förstår eleverna redan många av dem. Tanken är att sedan 

bygga vidare på dessa och börja fokusera mer på deras betydelse och användningsområden. 

     Informant 15 var den informant som i den skriftliga enkäten hade tydligast fokus på inlär-

ningsmekanismer och i intervjun utvecklas detta ytterligare med utgångspunkt i det talade 

språket. Informanten berättar att all text som används i klassrummet högläses (i någon form), 
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först av läraren, sedan i grupp och sedan av varje individ. Informanten anser att samtal är bra, 

förutsatt att dessa innehåller någon form av progression eftersom eleven måste utmanas om 

språkutveckling ska ske. På B-nivå används gärna högläsning, för att få in uttal och språk-

rytm. Just nu studerar informanten själv B-kurs i svenska som andraspråk och de teorier som 

behandlas där har påverkat undervisningens organisation. Idag utvecklar informanten sitt be-

fintliga material utifrån olika teorier och istället för att ”jaga material”, jagas kunskap om hur 

man lär sig nya saker.  

Åter till den skriftliga undersökningen och fråga 12 där informanterna ställdes inför sex 

påståenden som de skulle ta ställning till. I tabell 4.1 ges en översiktlig bild av resultatet. Siff-

ran anger hur många informanter som svarat enligt de olika alternativen.  

 

Tabell 4.1: Sfi-lärares kunskaper om ordförråd 

 Instämmer Instämmer inte  Vet ej 

Fråga 12a) 

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

3 7 0 

Fråga 12d) 

Det finns ett ”ett-till-ett-förhållande” mellan ord i olika språk, 

alla ord har alltså en motsvarighet i alla språk. 

0 10 0 

Fråga 12e) 

Språk tillägnas, lagras och processas i större enheter och inte i 

enstaka ord.  

10 0 0 

 

Fråga 12f) 

Hjärnan organiserar våra mentala lexikon efter ordens betydelse. 

7 0 3 

Fråga 12g) 

Hjärnan organiserar våra mentala lexikon efter grammatiska 

principer.  

4 3 3 

Fråga 12j) 

När man lär sig ett ord i kontext, hur många gånger måste man 

möta ett ord för att lära sig det, tror du? Cirka _______ gånger.   

Informanterna har uppgett följande svar, i 

stigande ordning: 

2–3 ggr, 2–4 ggr, 5 ggr, 10 ggr, 10 ggr, 17 ggr, 

20 ggr, 20 ggr, 40 ggr.  

 

En informant har inte besvarat frågan, men 

kommenterat den.
9
  

 

Frågan om att lära sig ord i kontext, påstående 12a, verkar informanterna inte uppfattat på det 

sätt som avsetts
10

 (som nämnts ovan under rubrik 3.2). Sju av informanterna anser inte att 

detta är en tidskrävande metod, vilket strider mot aktuella forskningsresultat (se s. 8 f.). Att 

jag tolkar frågan som misstolkad grundar jag bland annat på informant 11:s kommentar till 

fråga 12a: ”Att lära sig ord i kontext är lättare än lösryckt ur sitt sammanhang. På steg 1 A–B 

kurs krävs mycket repetition för att befästa ord.” Jag tolkar detta som om informanten snarare 

                                                 
9
 Informant 11 hade inte besvarat fråga 12j men kommenterat den på följande vis: ”Beroende på vilken studie-

väg/kurs du studerar på. Väldigt stor skillnad! A–D kurs.”  
10

 Det vill säga som implicit inlärning utan direkt undervisning. 
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talar om explicit ordundervisning i skolmiljö, än om implicit inlärning. De informella samtal 

som utspelade sig med informanterna direkt efter undersökningen och de efterföljande inter-

vjuerna (se mer nedan), ger mig också stöd för denna slutsats. Informanterna verkar således 

inte vara helt bekanta med begreppet att lära sig i kontext.  

     Alla informanter känner till att det inte råder ett ”ett-till-ett-förhållande” mellan ord i olika 

språk och de vet att alla ord inte har en motsvarighet i alla språk (påstående 12d). På samma 

sätt är det med påstående 12e där alla tio informanter instämmer i att språk tillägnas, lagras 

och processas i större enheter, vilket också överensstämmer med aktuella forskningsresultat.    

     Forskning indikerar att ords betydelse är den viktigaste organisationsprincipen i våra men-

tala lexikon, och detta instämmer sju informanter med (12f). Tre stycken har svarat att de inte 

vet (informant 5, 8 och 9). Två av dessa (informant 5 och 8) har även svarat vet ej på påståen-

det att hjärnan organiserar ord efter grammatiska principer (12g) medan informant 9 som sva-

rat vet ej på 12f, anser att grammatiska principer ligger till grund för det mentala lexikonets 

organisation. Det motsatta gäller för informant 16 som svarat vet ej på 12g, men instämmer i 

påståendet att hjärnan organiserar vårt lexikon efter betydelse.  

     Fem av informanterna har skrivit kommentarer till fråga 12 (informant nr 7, 8, 9, 11 och 

16) och fyra av dessa handlar om individuella skillnader i inlärning som t.ex. studievana och 

språknivå. Informant 7 kommenterar fråga 12f och 12g, som handlar om hur hjärnan organise-

rar vårt mentala lexikon, på följande vis: ”Detta kan nog vara olika från person till person, 

beroende på personlighet och utbildningsbakgrund.” Informant 9 säger att ”Alla elever bär 

med sig olika ryggsäckar. Vad ryggsäcken innehåller avspeglar sig många gånger i elevens 

inlärningsprocess.”  

Under intervjuerna ombads informanterna att definiera begreppet att lära sig ord i kontext 

(komplettering till 12a). Informant 2:s svar innehöll beskrivningar av olika undervisningssitu-

ationer där elever och lärare tillsammans arbetar med ord och uttryck, och då tar upp ord ur 

flera aspekter, till exempel hur man kan använda dem i olika sammanhang. Att lära sig i kon-

text kan enligt informanten ske med eller utan en lärare. När eleven läser skönlitteratur hem-

ma sker det utan en lärares hjälp. Då lär sig eleven i ett sammanhang, och kan utifrån ordens 

kontext själv förstå ords betydelser och användningsområden. Men en del elever behöver 

stöttning, och då kan det vara bra om en lärare följer upp det lästa. Informanten anser inte att 

det är en tidskrävande metod att lära sig ord i kontext. 

     Informant 3 beskriver att lära sig i kontext som att eleven lär sig ord som finns i ett sam-

manhang, det kan röra sig om ord både i texter och i samtal. Detta sker både med och utan 

lärare. Enligt informanten är den ideala situationen att en elev frågar om ett ord som upplevs 
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svårt, eleven har alltså själv identifierat en svårighet. När jag bad informanten att ge ett exem-

pel på när en elev lär sig i kontext utan lärare, beskrevs en situation när eleven läser skönlitte-

ratur hemma. Informanten uppmanar eleverna att skriva ner de svåra ord som de stöter på. 

Eleverna måste själva bli medvetna om vad de inte förstår för man kan som lärare inte med 

säkerhet veta om de har förstått ett enskilt ord, utifrån förståelsen av innehållet i en text. In-

formant 3 anser inte heller att det är tidskrävande att lära sig ord i kontext.  

     Informant 8 beskriver i sitt svar att detta handlar om att elever lär sig ord i ett sammanhang 

och att de sedan själva kan använda orden i olika sammanhang. Informanten ger vidare exem-

pel på situationer som handlar om explicit undervisning, eleverna frågar till exempel hur och i 

vilka sammanhang nya ord kan användas. Att lära sig i kontext sker i början med en lärare 

men eleverna fortsätter sedan med detta själva i sina texter. Enligt informant 8 är det tidskrä-

vande att lära sig ord i kontext. 

     Informant 15 beskriver undervisningssituationer som innehåller explicit undervisning som 

förklaring av vad lära sig i kontext betyder och anser att man kan göra det både i och utanför 

skolan. Man lär sig nya ord ” i det levande livet, ute i verkligheten”.  I den skriftliga enkäten 

hade informanten markerat instämmer inte, på frågan om det är tidskrävande att lära sig ord i 

kontext men under intervjuns gång ändrar informanten delvis uppfattning och säger att det är 

tidskrävande i början, men inte sedan eftersom metoden med tiden blir effektiviserad.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanterna i sina svar, både i fråga 8 och 12, 

nämner, och alltså känner att det finns individuella skillnader som kan påverka ordinlärning-

en, till exempel elevernas språkliga bakgrund, studiebakgrund och motivation. Att ordförrå-

dets uppbyggnad och utveckling även påverkas av var i språkutveckling man befinner sig 

nämns också, liksom vikten av att nivåanpassa sin undervisning. Stöd för dessa uppfattningar 

kan återfinnas i de teorier som redovisats ovan i uppsatsens teoribakgrund. Sfi-lärarna verkar 

också vara medvetna om att ord lagras i större enheter, och att ords betydelse är en viktig fak-

tor för ordförrådets organisation. Informant 15 nämner indirekt fonologi som organisations-

princip för ordförrådet, men detta svar kan inte anses representativt för hela informantgrup-

pen. Vad gäller frågan om vad det innebär att lära sig ord kontext, går det inte att dra några 

slutsatser om lärarnas kunskaper om hur tidskrävande de anser att det är, eftersom frågan ver-

kar ha uppfattats på ett icke-avsett vis. Man kan dock konstatera att informanterna inte är be-

kanta med begreppet att lära sig i kontext. Ytterligare en iakttagelse är att informanterna ver-

kar ovana att diskutera teorier som rör ordförrådet och dess uppbyggnad och organisation hos 

enskilda individer.   
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4.2 Sfi-lärares grundläggande kunskaper om det svenska ordbild-

ningssystemet 

I fråga 10 ombads informanterna redogöra för vilka sätt att bilda nya ord i svenskan som de 

känner till. De tänkta rätta svaren var sammansättningar, avledningar och förkortningar. Att 

skapa nya ord med hjälp av lånord från andra språk var, för tydlighetens skull, givet i frågan. 

Av de tio informanterna har fem (nr 2, 3, 5, 7 och 15) i huvudsak svarat enligt ovan tänkta 

rätta svar: tre av dessa fem (informant 2, 3, och 15) anger sammansättningar och suffix och 

prefix, informant 7 skriver också sammansättningar och att ord byter ordklass (ett verb blir ett 

substantiv). Denna informant skriver också att ord kan bildas när varumärken blir till ord, till 

exempel googla. Informant 5 skriver enbart sammansättningar. Ingen av dessa fem informan-

ter har använt termen avledning, eller angett förkortning som ordbildningsmetod.  

     Fyra informanter (nr 1, 8, 9, 16) har inte beskrivit ordbildningsprinciper i sina svar utan 

snarare vilka samhällsförändringar som skapar behov av att bilda nya ord. Ett exempel på 

detta är informant nr 8 som skriver:  

När nya behov uppstår ex. när datorerna kom fick vi ”uppfinna” fler ord. SMS-språk och mejl-

språk innehåller ju också nya ordbildningar. Om fler använder ett nytt ”påhittat” ord blir det ju 

ett ”riktigt” ord när nog många använder det, likväl som ord försvinner om ingen använder dem.  

Ny teknik nämns också, liksom talspråk, media och kulturella influenser. En informant (nr 1) 

skriver också ”nya sammansättningar.” Då informantens svar på frågan i övrigt handlar om 

samhällsförändringar har jag valt att placera dennes svar här i framställningen.  Informant 11 

har inte besvarat frågan.  

I fråga 11 skulle informanterna ur texten från Ronja Rövardotter ge exempel på nio ord-

bildningstermer. Detta redovisas i tabell 4.2.  

 

Tabell 4.2: Sfi-lärares kunskaper om det svenska ordbildningssystemet 

 Rätt svar Fel svar Inget svar 

ett rotmorfem 9 1 0 

ett avledningsmorfem 4 2 4 

ett böjningsmorfem 7 0 3 

ett avlett ord 0 1 9 

ett sammansatt ord 10 0 0 

en verbal sammansättning 5 1 4 

en adjektivistisk sammansättning 7 1 2 

ett prefix 8 1 1 

ett partikelverb 6 3 1 

 

Kolumnen till vänster innehåller de termer som efterfrågades och som skulle hämtas ur texten. 

Siffrorna anger hur många av informanterna som gett ett korrekt exempel, gett ett felaktigt 
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exempel eller inte svarat alls. Av 90 möjliga svar på frågorna var 56 korrekta, 10 felaktiga och 

24 inte besvarade. Informanterna har alltså besvarat 62 % av frågorna korrekt. Om man tittar 

lite mer i detalj på svaren så ser man att sfi-lärarna har svarat mest korrekt vad gäller termerna 

rotmorfem, böjningsmorfem, sammansatt ord, partikelverb, adjektivisk sammansättning och 

prefix medan det verkar råda större osäkerhet om begreppen avledningsmorfem, avlett ord 

samt verbal sammansättning.  

Kort sammanfattat kan man säga att hälften av de sfi-lärare som har deltagit i undersök-

ningen kan beskriva (fråga 10) ordbildningsmetoderna sammansättning och avledning (även 

om de inte använder sig av termen avledning) men att ingen verkar känna till förkortning som 

ordbildningsmetod. Svaren på fråga 11 visar att lärarna har en del grundläggande kunskaper 

om det svenska ordbildningssystemet, men att det råder viss osäkerhet om delar av de efter-

frågade ordbildningstermerna. Detta återspeglas även i svaren på fråga 7 (se mer nedan). 

4.3 Sfi-lärares syn på vad som är god undervisning i ordkunskap 

Den tredje frågeställningen handlar om vad sfi-lärare anser vara god undervisning i ordkun-

skap och om denna uppfattning stämmer med aktuell forskning. Fråga 7, 8 och 9 var de frågor 

som i huvudsak syftade till att besvara detta. Också påståendena 12b, 12c, 12h och 12i var 

konstruerade i detta syfte.  

I fråga 7 skulle informanterna redovisa vilka (typer av) ordböcker de känner till och/eller 

använder med elever eller som referenslitteratur. Man skulle också markera om man inte kän-

de till dem. Tabell 4.3 innehåller en översikt över hur informanterna har svarat. Om man har 

markerat flera alternativ, redovisas detta med informantens nummer i respektive ruta. (Bok-

staven i står för informant.) Undantaget är om informanten markerat känner till plus ett annat 

alternativ, då har jag inte markerat känner till eftersom det då är underförstått. Siffrorna anger 

hur många som markerat respektive alternativ. Av tabellen kan vi se att de yrkesverksamma 

lärarna känner till och använder en stor del av efterfrågade ordböckerna, framför allt vanligt 

förekommande typer av ordböcker: tvåspråkiga ordböcker, synonymordböcker, bildordböck-

er, SAOL, Natur och Kulturs Svenska Ordbok och Svenska ord. Slangordböcker känns till men 

används i liten utsträckning med elever. Informanterna är inte lika förtrogna med ordböcker 

av mer specialiserad karaktär såsom etymologiska ordböcker, förkortningsordböcker, ordlistor 

över främmande ord i svenskan och Baklängesordboken. När det gäller Svenskt språkbruk. 

Ordbok över konstruktioner och fraser är kännedomen också relativt låg och detsamma gäller 

för den digitala textsamlingen Språkbanken. Detta resultat stämmer väl överens med resultatet 

angående sfi-lärarnas kunskaper om det svenska ordbildningssystemet (jfr s. 27 f.). 
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    Tabell 4.3: Sfi-lärares kännedom om ordböcker 

 Känner 

till  

Använder med elever Använder som 

referenslitteratur 

Känner ej 

till  

tvåspråkiga ordböcker 2 4 + i7, i11, i15, i16 = 

totalt 8 

i7, i11, i15, i16 = 

totalt 4 

0 

synonymordböcker 5 2 + i7 = totalt 3 3 + i7 = totalt 4 0 

bildordböcker 1 9 0 0 

etymologiska ordböcker 3 0 2 5 

slangordböcker 7 1 0 2 

förkortningsordböcker 6 0 2 2 

ordlista över främmande ord i svenskan 3 0 2 5 

SAOL 2 1 + i7, i11 = totalt 3  5 + i7, i11 = totalt 

7  

0 

Natur och Kulturs Svenska Ordbok 3 2 + i2, i15, i16 = totalt 5 2 + i2, i15, i16 = 

totalt 5 

0 

Svenska ord (Lexin) 3 4 + i2, i7, i16 = totalt 7 i2, i7, i16 = totalt 3 0 

Svenskt språkbruk. Ordbok över kon-

struktioner och fraser 
2 0 3 5 

Baklängesordboken 3 0 0 7 

Språkbanken (digital textsamling)  4 0 0 6 

 

Under intervjuerna ställdes en fråga i anslutning till fråga 7, om informanterna hade förstått 

att flera svarsalternativ var möjliga. Informant 8 och 15 hade inte uppfattat detta. Detta påver-

kade inte informant 8:s svar, men informant 15 lade till tvåspråkiga ordböcker och Natur och 

Kulturs Svenska Ordbok som referenslitteratur. Informant 2 ändrade sina svar vad gäller 

slangordböcker, det markerade svaret känner ej till ändrades till känner till. Gällande Språk-

banken strök informant 2 använder som referenslitteratur. Tabell 4.3 har uppdaterats enligt 

dessa gjorda förändringar.  

Fråga 8 var en öppen fråga där informanterna skulle redogöra för hur de anser att en sfi-

elev bäst lär sig ord och uttryck. Enströms beskrivningar av de huvudsakliga ordinlärningsme-

toderna (se s. 9) har legat till grund för kategoriseringen av svaren när informanterna har talat 

om hur undervisning ska organiseras på bästa sätt ur inlärningssynpunkt. Eftersom inlärning i 

kontext sker utan direkt undervisning har den metoden exkluderats från sammanställningen. 

De två huvudkategorierna blir då inlärning med hjälp av ordböcker och inlärning med hjälp 

av undervisning, det vill säga explicit undervisning om ord. I de fall då jag funnit att infor-

manternas svar inte passar in i någon kategori har jag sorterat svaren i kategorin annan inlär-

ningsmetod (än explicit undervisning).           

     Två informanter har angett att de arbetar med ordböcker tillsammans med eleverna, infor-

mant 2 och 5. Informant 2 säger: ”Lexikon används också olika. Nu på D-kurs använder vi 

mest Natur & Kulturs svenska ordbok. Tidigare är det bra med lexikon på deras 

språk/svenska. De översätter också för varandra (med reservation för felöversättning.)” In-
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formant 5 pratar om den nya tekniken: ”I vår grupp jobbar vi dels med ordböcker, många ele-

ver börjar ha ’smartphone’ så de har ordlistor på datorn, vilket gör att eleven egentligen inte 

behöver kunna alfabetet och hur man slår i ordlistor för att hitta nya ord.” Ur dessa svar drar 

jag slutsatsen att ordböcker används men att det inte fråga om systematisk undervisning om 

ordböcker och ord utan informanternas fokus ligger på ordens betydelse, på ordens innehålls-

sida.  

     Vad gäller inlärning med hjälp av undervisning har sex av informanterna (nr 2, 3, 8, 11, 

15
11

 och 16) gett svar som jag anser visar att de i någon mån arbetar med explicit ordunder-

visning. Informant 2 berättar att man i klassrummet skriver upp nya ord och pratar om dem, 

man gör diktamen, repeterar nya ord, härleder orden (till exempel hjälpsam från hjälpa) och 

att man använder de nya orden och fraserna i meningar och texter. Svårighetsgraden på både 

muntliga och skriftliga aktiviteter anpassas till elevernas nivå. Informant 3 anser att man lär 

sig nya ord genom att lägga märke till orden och notera dem. ”Skriva dem i gammaldags 

glosbok e.d. använda de nya orden så snart man kan; i talet och/eller genom att skriva me-

ningar. Repetera flitigt.” Informanten anser vidare att det är möjligt att arbeta så och att det 

finns möjlighet att ”jobba med texter, bilder, radio, film o.s.v. och ’utsätta’ eleverna för nya 

ord. Jag kan initiera skrivandet, samtalen, kontrollera det o.s.v. Jag kan se till att repetera med 

eleverna.” Informant 11:s svar liknar informant 3:s med det tillägget att uttrycket ”ord och 

fraser” nämns. Informant 8 beskriver sitt klassrum så här: 

Ord- Genom att så snart man hör ett nytt ord försöka använda det i ett sammanhang, skriva en 

egen mening med ordet. På D-nivå efterfrågar eleven ofta ord som de saknar eller tar hjälp av 

sina telefoner. Sedan försöker vi tillsammans använda orden, uttrycken på ett ”lämpligt” sätt. 

Pratar om när passar det att säga si eller så… En del elever tycker att de lär sig genom att ”nöta” 

in ord (typ glosor). Lättast att lära sig ord och komma ihåg dem är väl om det är ord som man be-

höver i sin vardag. Då finns ju motivation och behov. 

Informant 16:s svar tar upp flera aspekter av ord, och hur det behandlas i undervisningen:  

Jag tror att man lär sig ord i sammanhang – i texter, i skönlitteratur, tidningsartiklar osv. När jag 

arbetar med steg 2 försöker jag träna nya ordet i läs, tal och skrift för att befästa ordet. Jag disku-

terar synonymer och motsatsord. Jag tittar också om ordet finns i flera ordklasser t.ex. en cykel, 

cyklar. 

Jag tror att man får ”nöta” och repetera mer när man jobbar med lågutbildade och arbeta med 

ordet i tal, läs och skrift. Högutbildade kan studera på ett annat sätt snabbare och de har mer för-

kunskaper om hur språket är byggt.  

Tre av informanterna (nr 5, 9, 15) talar visserligen om ordundervisning men då gäller det i 

huvudsak ordens betydelse, vilket jag inte har kategoriserat som explicit undervisning efter-

                                                 
11

 Efter den kompletterande intervjun har jag valt att också placera informant 15 i denna grupp, då det vid inter-

vjutillfället framkom att informanten också arbetar med explicit ordkunskapsundervisning, även om detta inte 

tydligt framgick i det skriftliga svaret. 
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som sådan undervisning i olika utsträckning tar upp ords alla aspekter och inte bara dess inne-

hållssida. Informant 5:s svar är ett exempel:  

Annars jobbar jag mycket med ordbilder där text en/ett för substantiv och rörelse visas med krop-

pen eller på projektor. T.ex. idag så pratade vi om väder och när det haglar. Detta var ett nytt ord 

för många vilket gjorde att man snabbt kopplade in datorn i projektorn och visade detta.  

Svaren från två av informanterna (nr 1 och 7) har placerats i kategorin annan inlärningsmetod 

(än explicit undervisning). Dessa svar tar framför allt upp hur man skapar motivation hos ele-

verna, vilket är alltför generella svar för att kunna anses specifikt gälla ordinlärning. Infor-

mant 1:s svar får stå som exempel:  

Jag tror att elever bäst lär sig nya ord om vi som lärare i samverkan med eleven väcker nyfikenhet 

hos eleven att vilja lära sig → viktigt att eleven ”förstår” varför de behöver lära sig ord – sätt 

eleven i situationer där de vill och behöver lära sig nya ord = koppla till livet i samhället. 

I fråga 12 skulle informanterna ta ställning till olika påståenden och nummer 12b, 12c, 12h 

och 12i var konstruerade i syfte att ta reda på lärarnas inställning till och kunskap om under-

visning om ord. Resultatet redovisas i tabell 4.4.  

 

Tabell 4.4: Sfi-lärares uppfattningar om ordkunskapsundervisning 

 Instämmer Instämmer 

inte 

Vet ej 

12b)  

Jag använder ofta olika slags ordböcker i min undervis-

ning och jag undervisar om hur man ska använda dem.  

6 4 0 

12c) 

Att kunna använda ordböcker effektivt kräver mycket 

träning.  

8 1 1 

12h) 

Jag lägger mer tid i klassrummet på ordkunskapsunder-

visning än på grammatikundervisning.  

7 1 2 

12i)  

Explicit undervisning om svensk ordbildning och ord-

förråd gör det lättare för sfi-elever att bygga upp ett rikt 

ordförråd 

7 0 3 

Informant 1 har avgett 

ett oklart svar, vilket 

har tolkats som vet ej. 

 

Siffran anger hur många informanter som markerat de olika alternativen. Resultatet visar att 

drygt hälften av informanterna (nr 1, 2, 7, 8, 11 och 15) har angett att de ofta använder ord-

böcker i sin undervisning och undervisar om detta. Informant 16:s som har svarat instämmer 

inte antyder i en kommentar till fråga 12b att viljan att arbeta mer med ordböcker finns men 

”Jag arbetar inte så ofta med ordböckerna eftersom det finns så få ordböcker på skolan. Jag 

försöker visa hur ordböckerna fungerar men gör det lite för sällan. På steg 2 arbetar vi mer 

med ordkunskapsundervisning än med grammatikundervisning.” Ännu fler, sju av tio (infor-

manter nr 2, 3, 7, 9, 11, 15 och 16), säger att de undervisar mer om ord än om grammatik 
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(12h). Dessa svar är som nämnts ovan något osäkra eftersom jag inte med säkerhet vet hur 

informanterna har tolkat termen ordkunskapsundervisning. Åtta av tio anser att det kräver 

mycket träning att kunna använda ordböcker effektivt (12c). När det gäller informanternas 

uppfattning om explicit undervisning säger sju av lärarna att det gör det lättare för eleverna att 

bygga upp ett rikt ordförråd. Två av informanterna (nr 5 och 9) säger att de inte känner till 

effekterna av denna undervisningsmetod.  

Under intervjuerna ombads informanterna att beskriva hur de arbetar med eleverna med de 

ordböcker de markerat på fråga 7. Frågan kopplades även till påstående 12b. Informant 2 och 

3 hade båda markerat att de använder tvåspråkiga ordböcker, bildordböcker, Natur och Kul-

turs Svenska Ordbok och Svenska ord tillsammans med elever och berättar att klassrumsarbe-

tet i huvudsak handlar om ords betydelse. Informant 2, som nu arbetar i D-kurs anser att en-

språkiga ordböcker är att föredra på den nivån och att eleverna när de går över från de två-

språkiga till de enspråkiga behöver undervisning om hur böckerna används. Informant 2 in-

stämmer i påståendet Jag använder ofta olika slags ordböcker i min undervisning och jag 

undervisar om hur man ska använda dem. Det gör däremot inte informant 3 som säger att det 

för informanten innebär en mer systematiserad ordkunskapsundervisning än vad som infor-

manten själv bedriver.   

     Informant 8 hade endast markerat att denne använder Natur och Kulturs Svenska Ordbok 

som arbetsmaterial med elever, medan informant 15 markerat den plus tvåspråkiga ordböcker 

och bildordböcker. Informanterna säger att de ibland arbetar med lexikonövningar tillsam-

mans med elever, informant 8 i grupp, medan informant 15 gör det mer individuellt med ele-

ver när behov finns. Båda instämmer i påståendet Jag använder ofta olika slags ordböcker i 

min undervisning och jag undervisar om hur man ska använda dem.  

Alla fyra informanter definierar ordkunskapsundervisning som undervisning som handlar 

om både ords innehålls- och uttryckssida. Grammatikundervisning definieras som undervis-

ning som rör ordklasser och satsdelar. Informant 2 anser att detta ibland sker i kombination 

och att det därför i vissa fall kan vara svårt att separera de två. Definitionen av explicit under-

visning överensstämmer enligt intervjusvaren, i allt väsentligt med Enströms (2010) definition 

av begreppet.  

Om man sammanfattningsvis tittar på informanternas svar angående vad som är god un-

dervisning i ordkunskap finns vissa diskrepanser i de avgivna svaren. Enligt fråga 8 arbetar 

två av informanterna med ordboksövningar. I fråga 12b har däremot sex av tio angett att de 

ofta arbetar med ordböcker och undervisar om hur man ska använda dem och sju säger att de 

arbetar mer med ordkunskapsundervisning än med grammatik. Jag drar ur detta slutsatsen att 
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lärarna i huvudsak menar ords semantik, när man hänvisar till ordkunskapsundervisning. Om 

informanterna i sina svar avsett en mer systematiserad ordkunskapsundervisning, som till ex-

empel tar upp sammansatta ord eller affix, då borde svaren på fråga 8 ha innehållit fler be-

skrivningar av just denna typ av undervisning.  

     Av de sex informanter som jag i resultatredovisningen har placerat i gruppen som arbetar 

med explicit ordundervisning, har fyra (nr 2, 8, 11 och 15) instämt i påstående 12b (se ovan) 

medan två (nr 3 och 16) inte instämmer. Fem av dem (nr 2, 3, 11, 15 och 16) anger vidare att 

de arbetar mer med ord än med grammatik i klassrummet, medan informant 8 inte anser sig 

veta hur det förhåller sig i den frågan. Detta ger också vissa indikationer på att det råder en del 

oklarheter angående vad explicit undervisning om ord egentligen innebär, och att även om 

informanterna anser att detta är en effektiv metod, så är arbetssättet inte systematiserat i klass-

rummet på samma utsträckning som svaren kanske antyder.  
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5. DISKUSSION 

Kapitel 5 innehåller en diskussion kring undersökningens resultat. Först behandlas sfi-lärarnas 

kunskaper om ordförråd och sedan diskuteras lärarnas kunskaper om det svenska ordbild-

ningssystemet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring synen på vad som är god undervis-

ning i ordkunskap.   

5.1 Vilka grundläggande kunskaper har sfi-lärare om ordförråd? 

I syfte att få svar på frågan om vilka grundläggande kunskaper sfi-lärare har om ordförråd, 

formulerades några påståenden som informanterna skulle ta ställning till. Som jag tidigare har 

nämnt kan man diskutera dessa formuleringar, och vad svaren på dessa frågor egentligen kan 

säga oss. Jag vågar mig dock på att dra några försiktiga slutsatser.  

     Sfi-lärarna har enligt den genomförda studien kännedom om vissa grundläggande förhål-

landen vad gäller ordförrådet och dess organisation; att det inte råder ett ”ett-till-ett-

förhållande” mellan ord i olika språk, att ord lagras i större enheter, och att ords betydelse är 

en viktig faktor för ordförrådets organisation. Då jag i efterhand uppfattar påståendena som 

alltför allmänt formulerade, anser jag inte att man kan säga att svaren specifikt gäller ordför-

råd, utan att lärarnas svar och kunskaper nog kan anses gälla all typ av inlärning. Man kan 

som ett förtydligande exempel tänka sig ett motsatt påstående, att språk processas och bearbe-

tas i mindre detaljer och i enstaka ord. Ett sådant påstående skulle förmodligen ingen lärare 

med undervisningserfarenhet instämma i. Och även om informant 15 är inne på ordförrådets 

organisation och uppbyggnad i sin beskrivning av första steget in i ett språk, att det går via 

lyssnandet (jfr s. 11.), blir det ändå aldrig riktigt uttalat att det handlar om just ordförråd och 

ordinlärning. På samma sätt är det med informant 8:s intervjusvar där denne beskriver ett un-

dervisningsmoment med diktamen, lyssnande, som utgångspunkt för ordinlärning. Om infor-

manten varit mer medveten om olika teorier kring ordförrådets organisation, då borde det 

kanske ha nämnts som anledning till att undervisningsmomentet organiserades på just detta 

vis. Vad jag dock anser att min studie indikerar, särskilt i intervjuerna, är att lärare är ovana 

att tala om teorier av detta slag, om till exempel hur det mentala lexikonet kan vara organise-

rat. Att teoretisera kring detta och kring hur ordinlärning egentligen går till, och hur dessa 

kunskaper borde påverka undervisningens uppbyggnad, är något som sfi-lärare sällan får till-

fälle att göra. Att det förhåller sig på detta vis är kanske inte så konstigt då (sfi-)läraryrket i 

sig är relativt resultatinriktat och har en praktisk utgångspunkt, det är mycket som dagligen 

måste planeras och genomföras för att verksamheten ska fungera. Att skapa möjligheter för 
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sfi-lärare att i större utsträckning ta del av aktuell forskning och också få möjlighet att använ-

da dessa kunskaper i undervisningen skulle kunna vara ett sätt att höja professionaliteten i 

yrket, och kanske i förlängning också höja sfi-lärarnas status. Jag tror att ökade teoretiska 

kunskaper kan förbättra andraspråksundervisningen och därmed också elevernas kunskaper 

och studieresultat.  

     Att informanterna i sina svar också känner till att det finns individuella skillnader som kan 

påverka ordinlärningen, till exempel elevernas språkliga bakgrund, studiebakgrund och moti-

vation är också något som kan anses gälla för flera typer av inlärningssituationer. Det har i 

resultatredovisningen konstaterats att informanterna inte är bekanta med begreppet att lära sig 

i kontext och att det därför inte går att dra några slutsatser om sfi-lärare vet att detta är en tids-

krävande ordinlärningsmetod eller inte. Informant 15 är dock inne på Enströms tankar om att 

lära sig i kontext är effektivare på en mer avancerad nivå än på nybörjarnivå (se s. 10), vilket 

kanske ger mig visst stöd i följande konklusion: Ur enkät- och intervjusvar drar jag slutsatsen 

att lärare besitter en del grundläggande kunskaper om ordförråd och ordinlärning men att kun-

skaperna om hur hjärnan kan fungera i stor utsträckning är implicita och inte med säkerhet 

kan anses gälla specifikt eller enbart för ordförråd.  

5.2 Vilka grundläggande kunskaper har sfi-lärare om det svenska 

ordbildningssystemet? 

De sfi-lärare som deltagit i uppsatsens undersökning har visat sig besitta grundläggande kun-

skaper om det svenska ordbildningssystemet, men det står också klart att det finns en del kun-

skapsbrister. I uppsatsens inledning refererades till en forskningsrapport av Enström (2013a) 

som där drar slutsatsen att språks lexikala aspekt borde få större utrymme i lärarutbildningar-

na och att redan yrkesverksamma lärare behöver fortbildning i frågan. Resultatet i min studie 

överensstämmer till stora delar med Enströms resultat. Min undersökning visar att informan-

ternas kunskaper om det svenska ordbildningssystemet är möjliga att förbättra, och det skulle 

enligt min mening ibland kunna göras med ganska små medel. Det förvånade mig till exempel 

att en yrkesgrupp med språket som arbetsfält inte bättre kände till vissa ordböcker, böcker 

som kan vara till mycket stor hjälp och nytta i det dagliga arbetet. Detta faktum leder mig 

vidare till de två utgångspunkter som jag har haft i mitt uppsatsarbete: att ett rikt ordförråd är 

en mycket viktig faktor för andraspråkselevers studieresultat, och att sfi-lärare måste ha goda 

kunskaper om ordbildning, ordförråd och ordinlärning för att på ett effektivt sätt kunna un-

dervisa om det. Enström skriver:  
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För att man ska kunna bedriva undervisningen på ett professionellt sätt behöver man en god teore-

tisk underbyggnad, i detta fall en gedigen kunskap om ordförrådets struktur och tillgång till en be-

greppsapparat. […] För att kunna förstå och beskriva vad det är man kan när man kan ett ord och 

hur ordinlärning går till måste vi ha ett gemensamt förråd av facktermer som vi kan använda i 

vårt arbete (Enström 2010:129) .  

Jag instämmer i detta och anser att förbättrade kunskaper, om bland annat ordböcker, ordför-

råd och ordbildningstermer, skulle kunna göra oss till säkrare lärare, som bättre skulle kunna 

möta våra elevers behov och bättre skulle kunna stötta varandra i vår yrkesutövning. Fortbild-

ning inom detta område skulle alltså i flera avseenden kunna underlätta sfi-lärarnas arbete och 

detta skulle också kunna förbättra elevresultat och genomströmning i sfi. Och som jag har 

varit inne på ovan, det kan i förlängning leda till både en ökad professionalitet inom sfi-

läraryrket och en högre yrkesstatus.   

5.3 Vilken uppfattning har sfi-lärare om vad som är god under-

visning i ordkunskap? 

När man tittar på resultatet av undersökningen av vilken uppfattning sfi-lärare har om vad 

som är god undervisning i ordkunskap, ser vi bland annat att sju av tio informanter anser att 

explicit undervisning om svensk ordbildning och ordförråd gör det lättare för sfi-elever att 

bygga upp ett rikt ordförråd. Sju av tio anser vidare att de lägger mer tid på ordkunskapsun-

dervisning än på grammatikundervisning, och sex av tio ger konkreta exempel på inslag av 

explicit undervisning i sin egen undervisning. Ur detta, och de övriga resultaten, drar jag slut-

satsen att de flesta informanter anser att explicit undervisning är en effektiv ordinlärningsme-

tod, även om de inte alltid själva medvetet arbetar efter den. Detta ställningstagande överens-

stämmer med den forskning som presenterades i uppsatsens teoriavsnitt. Sfi-lärarnas uppfatt-

ning om vad som är god undervisning ger mig också anledning att tro att fortbildningsinsatser 

skulle vara både välkomna och effektiva i ett sfi-lärarkollegium.   

 

Om man tittar närmare på de sex informanter (nr 2, 3, 8, 11, 15 och 16) som konkret arbetar 

med explicit undervisning i sina klassrum, då ser man att alla instämmer med påståendet att 

explicit undervisning är en bra arbetsmetod. Något som också är gemensamt, och som jag tror 

är en viktig variabel, är att fem av sex har arbetat mer än sex år som sfi-lärare (se tabell 3.1 

för exakta siffror). Undervisningserfarenhet ger oss lärare kunskaper om vad som faktiskt 

fungerar och är effektivt ur inlärningssynpunkt, även om vi inte alltid kan sätta ord på vad vi 

kan och vet genom empiri. Så anser jag vara fallet i här. Fem av de sex informanterna har en 

lärareexamen. Det verkar alltså som att empiri i vissa fall kan uppväga avsaknad av formella 

teoretiska kunskaper. Men undersökningen antyder också att även det motsatta kan gälla, att 
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formella kunskaper ibland kan fungera på samma sätt som empiri. Jag tänker då på informant 

15 som endast har arbetat som sfi-lärare under en kort tid men som i sina svar visar prov på 

goda teoretiska kunskaper om ordinlärningens förutsättningar och som också arbetar med ex-

plicit undervisning i sitt klassrum. Denna informant deltar för närvarande i formell utbildning 

i svenska som andraspråk.    

     Under uppsatsarbetets gång har många tankar väckts hos mig och jag har lärt mig många 

nya och användbara saker att ta med mig ut i mitt eget klassrum. Avslutningsvis vill jag säga 

att det är ett komplext, men mycket roligt, uppdrag att vara sfi-lärare. Arbetet kräver många 

olika typer av kunskap, inte bara om språk och språkinlärning, och man kan ibland känna sig 

överväldigad av just denna komplexitet som arbete med formell andraspråksundervisning 

innebär. Men en viktig slutsats, kanske till och med den viktigaste, som jag dragit ur denna 

studie är att metakunskaper, det vill säga kunskaper om kunskaper, kan vara mycket använd-

bara för både elever och lärare. Det kan skapa en större systematik och struktur i arbetet med 

att ur det omfångsrika och ibland svårbemästrade svenska ordförrådet, utveckla ett rikt ordför-

råd. Mycket skulle vara vunnet om sfi-lärares implicita kunskaper om ordförråd och ordinlär-

ning blev mer explicita.    

     Jag skulle vilja avsluta denna uppsats med en dikt av Lars Forsell, ur Oktoberdikter (1971). 

Den sammanfattar på ett vackert vis vikten av, och glädjen i, att lära sig många ord: 

Tänk er kaptenen 

på en galeas, en hukarejakt, 

en skonare, en brigantin, 

en fregatt, en korvett, en snau 

med molnet av segelduk över sig: 

gaffel- och bomsegel, 

toppsegel, stagsegel, 

skothorn, fallhorn, halshorn 

 

När det blåser till storm 

kan han väl inte bara peka 

med handen 

och ropa: Ta ner de där! 

Det skulle se ut 

 

Snickaren har en låda med fackord 

Muraren sina 

och den som skall styra en stat 

kan väl inte bara gasta i stormen: 

De där sitter fel! Reva de där! 

 

Jag måste använda ord 

när jag talar till er 

Ni måste lära er ord 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Samtyckesformulär 

Samtycke att delta i en studie om sfi-lärares kunskaper om svensk ordbildning och ord-

förråd  

Studien genomförs inom Lärarlyftet 2 och kursen Svenska som andraspråk C på Institutionen 

för nordiska språk vid Uppsala universitet. Studiens syfte är att undersöka sfi-lärares kunska-

per om svensk ordbildning och ordförråd samt vad de anser vara god undervisning i detta 

ämne. Studien genomförs i huvudsak genom en enkätundersökning och en kunskapskartlägg-

ning. Dessutom kommer ett par djupintervjuer att göras.  

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Din arbetsplats, den ort där du 

arbetar och ditt namn ska inte namnges i uppsatsen. Du garanteras därmed anonymitet. Mate-

rialet som samlas in ska endast användas i detta syfte och det kommer att förvaras så att ingen 

obehörig person kan ta del av det.  

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.  

Tack för att du är med i undersökningen! Du kan kontakta mig när som helst om du har några 

frågor kring studien.  

 

Ingela Eriksson 

 

 

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

 

Namnteckning  Namnförtydligande  
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Bilaga 2 Enkäten 

 

1. Har du en lärarexamen?   

 

Nej  

    

Ja                   

 

                       

Om ja, ange vilken:_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Examensår och utbildningsort:________________________________________________________________ 

 

 

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

 

a) 0 hp 

b) 1 - 14 hp  

c) 15 - 30 hp 

d) 31 - 60 hp 

e) 61 - 90 hp 

 

       

  Vid vilket lärosäte har du i huvudsak studerat svenska som andraspråk? 

        

__________________________________________________________________________________________ 

 

       Vilket år studerade du senast svenska som andraspråk?__________________________________ 

 

 

3. Hur många år har du arbetat som sfi-lärare?    

 

a) 0-5 år 

b) 6-10 år 

c) 11-15 år 

d) 16-20 år 

e) 21- 25 år 

f) 26 –  

 

 

 

4. I vilken/vilka studieväg(ar) och kurs(er) arbetar du just nu? _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Har du arbetat som lärare i någon annan skolform? 

Ange vilken/vilka och antal år:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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6. Vilket modersmål har du? _________________________________________________________________ 

 

 

7. Vilka av nedanstående (typer av)ordböcker och digitala lärarresurser känner du till     

    och/eller använder?  

 

       Känner till     Använder med elever        Använder som referenslitteratur    

Känner ej till 

 

a) tvåspråkiga ordböcker 

 

 

b) synonymordböcker    

 

 

c) bildordböcker 

 

 

d) etymologiska ordböcker 

 

  

e) slangordböcker     

 

 

f) förkortningsordböcker  

 

 

g) ordlista över främmande  

    ord i svenskan     

 

 

h) SAOL (Svenska  

    akademiens ordlista) 

 

 

i) Natur och Kulturs  

    Svenska Ordbok 

 

 

j) Svenska ord  

   (Lexin-ordboken) 

 

 

k) Svenskt språkbruk.  Ordbok 

    över konstruktioner och fraser  

 

 

l)  Baklängesordboken 

 

 

m) Språkbanken  

       (digital textsamling,  

        http://spraakbanken.gu.se)       

 

(Frivillig) kommentar till fråga 7:___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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8. Att tillägna sig ett rikt ordförråd är en viktig faktor för att utveckla en god     

     läsförståelse och få en effektiv kunskapsinhämtning.   

 

    Hur anser du att en sfi-elev bäst lär sig nya ord och uttryck? Ser det likadant ut för alla  

    sfi-elever, oavsett studieväg och kurs? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Har du själv möjlighet att arbeta enligt ditt svar i föregående fråga? Varför, varför  

    inte?  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Ordförrådet i ett språk förändras ständigt. Av olika anledningar tillkommer nya ord medan andra försvinner.  

        

       Att låna ord från andra språk är ett sätt att tillföra svenskan nya ord. Vilka andra sätt  

       att bilda svenska ord känner du till?   

   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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11. Läs nedanstående text.   

Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja, det var en åsknatt så att allt oknytt 

som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp in i sina hålor och gömslen, bara de grymma 

vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra väder och flög med tjut och skrik runt rö-

varborgen på Mattisberget.  

[…]  

Då förstod alla rövarna att det här barnet fick man inte komma och anmärka på, om man vil-

le hålla Mattis vid gott humör. Det var verkligen inte bra att reta upp honom. Därför satte de 

genast igång att prisa och berömma den nyfödda. De tömde också många bägare öl till hen-

nes ära och gjorde därmed Mattis glad. Han slog sej ner i högsätet mitt ibland dem och före-

visade gång på gång sitt märkvärdiga barn.  

   

                                                                           Ur Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren  

 

Ge exempel ur texten på följande: 

a) ett rotmorfem- _____________________________________________________________________ 

b) ett avledningsmorfem - __________________________________________________________ 

c) ett böjningsmorfem - _____________________________________________________________ 

d) ett avlett ord - _____________________________________________________________________ 

e) ett sammansatt ord - ______________________________________________________________ 

f) en verbal sammansättning - _______________________________________________________ 

g) en adjektivistisk sammansättning - ________________________________________________ 

h) ett prefix - _________________________________________________________________________ 

i) ett partikelverb - ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

12.   Ta ställning till nedanstående påståenden;  

                     Instämmer             Instämmer inte    Vet ej 

    

 

a) Att lära sig ord i kontext är en 

tidskrävande metod.  

 

 

b) Jag använder ofta olika slags  

ordböcker i min undervisning  

och jag undervisar om hur man  

ska använda dem.   

 

 

c) Att kunna använda ordböcker  

effektivt kräver mycket träning. 

 

     

d) Det finns ett ”ett-till-ett-förhållande”  

mellan ord i olika språk, alla ord har  

alltså en motsvarighet i alla språk.  

 

 

e) Språk tillägnas, lagras och  

processas i större enheter och inte  

i enstaka ord.  

 

f) Hjärnan organiserar vårt mentala  

lexikon efter ordens betydelse.  

g) Hjärnan organiserar vårt mentala 

lexikon efter grammatiska principer.  
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h) Jag lägger mer tid i klassrummet på 

ordkunskapsundervisning 

än på grammatikundervisning.  

 

 

i)  Explicit undervisning om svensk  

ordbildning och ordförråd gör det  

lättare för sfi-elever att bygga upp ett  

rikt ordförråd.     

 

j) När man lär sig ord i kontext, hur många gånger måste man då möta ett ord 

 för att lära sig det, tror du? Cirka ______________________ gånger.  

 

På följande sida finns utrymme att ge en frivillig kommentar till påståendena ovan.  
 

Tack för din medverkan! 

 

Frivillig kommentar: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Kompletterande frågor till enkäten  

Vid intervjutillfällena ställdes kompletterande frågor till frågeformuläret och informanterna hade möjlighet att 

komplettera sina svar. Följande frågor ställdes av uppsatsskribenten, numrerade enligt den inledande skriftliga 

enkätundersökningen. 

 

7. Vilka av nedanstående (typer av)ordböcker och digitala lärarresurser känner du till och/eller använ-

der?  

 

Till denna fråga ställdes följande kompletterande fråga: 

 

 Förstod du att flera alternativ var möjliga att markera? 

 

8. Att tillägna sig ett rikt ordförråd är en viktig faktor för att utveckla en god läsförståelse och få en effek-

tiv kunskapsinhämtning.   

 

Hur anser du att en sfi-elev bäst lär sig nya ord och uttryck? Ser det likadant ut för alla sfi-elever, oavsett 

studieväg och kurs? 

 

I denna fråga har informanterna i sina svar i huvudsak beskrivit hur man organiserar sin undervisning. I den 

kompletterande intervjun ställdes frågan: 

  

 Vad händer i hjärnan när man lär sig nya saker, till exempel nya ord?   

 

I fråga 12 skulle informanterna ta ställning till 10 påståenden. Som komplettering till fyra av dessa: 12a, 12b, 

12h och 12i efterfrågades följande information: 

 

 Hur arbetar du konkret med de ordböcker i ditt klassrum? (12b)  

 Definiera begreppen att lära sig i kontext, ordkunskapsundervisning, grammatikundervisning och ex-

plicit undervisning om svensk ordbildning och svenskt ordförråd (12a, 12h och 12i).  

 


