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Sammanfattning 

I Sverige ökar flerspråkigheten i skolan och allt fler elever har svenska som andraspråk. I de 
nationella proven presterar förstaspråkseleverna generellt bättre än andraspråkspråkseleverna, 
vilket gör att orsaken till detta därför blir intressant att undersöka. En studie av skillnaden i 
resultat mellan elevgrupperna kan av denna anledning eventuellt synliggöra det stöd 
andraspråkseleverna behöver för att prestera bättre. Ordförrådet har tidigare visat sig vara en 
viktig faktor för elevers möjligheter att lyckas i skolan och därför valdes just denna aspekt ut för 
att undersökas i den här studien. Tidigare studier som undersökt liknande ämnen har mestadels 
riktats mot äldre elever och därför fokuserar denna studie istället på elever i de yngre åldrarna, 
närmare bestämt elever i årskurs tre. För att få tillgång till ett stort urval av texter användes 
elevtexter från de nationella proven i analysen där ett så representativt urval som möjligt gjordes 
sett till kön, geografisk placering och uppnåelse av kravnivåerna. Hälften av de analyserade 
texterna var vidare skrivna av elever vilka följer studiegången svenska som andraspråk och hälften 
av elever med studiegången svenska. Analysen genomfördes sedan utifrån aspekterna 
ordvariation, mångtydiga ord, sammansatta ord och verb, vilka tidigare visat sig användas på ett 
utmärkande sätt av elever med svenska som andraspråk. Även vilka ord som var låg- respektive 
högfrekventa i de olika elevgruppernas texter undersöktes. De resultat som framkom av denna 
analys ställdes sedan i relation till en sociokulturell teori om språk och lärande. Detta för att 
synliggöra eventuella konsekvenser av studiens resultat för elevernas lärande. Resultaten i studien 
visade på betydande skillnader mellan första- och andraspråkselevernas ordanvändning i alla 
undersökta aspekter, vilket skulle kunna medföra att eleverna har olika förutsättningar i deras 
fortsatta lärande. Det blir därför relevant att den kommande undervisningen är språkfokuserad 
för att ge andraspråkseleverna möjligheten att nå skolframgång i lika stor utsträckning som 
förstaspråkseleverna.  
 
 
Nyckelord: andraspråk, förstaspråk, ordförråd, ordvariation, nationella prov, elevtextanalys, 
sociokulturell teori, årskurs 3 
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1. Inledning 

I dagens globala samhälle så ökar ständigt andelen flerspråkiga elever i skolan, något som skulle 

kunna vara en resurs både i skolan och elevernas senare arbetsliv. Trots detta så pekar forskning 

på att skolan inte klarar av att ge dessa elever det stöd de behöver för att lyckas. Betydande 

skillnader i resultat har nämligen kunnat ses när andraspråkselevernas skolprestationer jämförs med 

förstaspråkselevernas. Att veta hur undervisningen bör utformas för att kunna ge alla elever samma 

chans att nå framgång blir därför en viktig fråga som gör första- och andraspråksforskningen 

relevant. Det är av denna anledning som vi har valt att bidra på det sätt vi kan till en utökad kunskap 

inom området för att försöka ge klarhet i situationen så att en likvärdig utbildning kan utformas.  

 

Eftersom vi är två som genomfört denna studie tillsammans så var det nödvändigt att göra en tydlig 

uppdelning i arbetsuppgifter för att synliggöra vad var och en har bidragit med. Uppdelningen 

skedde så att Brandt ansvarade för analysen av texterna skrivna av förstaspråkseleverna medan 

Edqvist istället ansvarade för analysen av andraspråkselevernas texter. Jämförelsen av resultaten 

från analyserna har dock sedan genomförts gemensamt och likaså det förarbete med inläsning och 

utarbetning av metod som gjorts inför analysen. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund till studien genom att dagsläget och aktuella frågor kring första- och 

andraspråk i skolan, nationella prov och språkets vikt för lärandet redogörs för. Även ordinlärning 

på ett första- respektive andraspråk beskrivs. Vidare förklaras begreppen ord samt receptivt och 

produktivt ordförråd för att tydliggöra hur dessa används i studien.  

2.1 Svenska som första- och andraspråk i skolan 

Skolan i dag står inför en utmaning för att kunna bemöta det ökande antalet elever med ett annat 

förstaspråk än svenska. Det kan dagligen läsas om i olika tidningar runt om i landet under rubriker 

såsom ”Mångspråkiga svenska skolan får ökade problem” (Kuusisto, Ledin & Öberg, 2015), 

”Skolans problem är inte invandringen” (Sjöstedt, 2016) och ”Agera nu – om skolan ska klara 

flyktingarna” (Jansson & Skogstad, 2016). Idag har ungefär 20 procent av alla elever i grundskolan 

ett annat förstaspråk än svenska (Skolverket, 2014, s.7) även om denna andel varierar mellan olika 

städer och skolor (Lindberg, 2007, s.13). Eleverna med svenska som andraspråk är vidare 

överrepresenterade bland de elever som ej uppnår ett godkänt resultat, jämfört med eleverna med 

svenska som förstaspråk (Lindberg, 2007, s.14).  Språkutvecklingen hos eleverna med svenska som 

andraspråk, vilken förr ansågs vara en angelägenhet enbart för språklärare, är nu relevant att ta 

hänsyn till för lärare i alla ämnen (Skolverket, 2012, s.7).  

 

Redan 2006 konstaterade Lindberg (s.83) att en större andel flerspråkiga elever ställer högre krav 

på skolan och om dessa ska kunna stödjas på rätt sätt krävs kunskap om den roll språket har för 

lärandet. Enligt Vygotskij (2001, s.29) är språket av största vikt för att tänkandet ska kunna 

utvecklas och Lindberg (2006, s.83) menar vidare att goda kunskaper i undervisningsspråket är en 

förutsättning för elevernas lärande. Detta medför att förstaspråkselevera har ett försprång genom 

hela skolgången då de redan vid skolstarten har bättre förutsättningar att ta till sig undervisningen 

än andraspråkseleverna (Lindberg, 2007, s.36). Att tillägna sig tillräckligt goda 

andraspråkskunskaper för att lyckas med studierna kan ta upp till tio år (Lindberg, 2007, s.15) och 

av denna anledning blir elever med svenska som andraspråk ofta tvungna att använda 

undervisningsspråket som verktyg för lärande innan det behärskas till fullo (Lindberg, 2007, s.13).  

 

Att andraspråkseleverna många gånger blir tvungna att lära på sitt andraspråk innan de behärskar 

det innebär att de måste inhämta kunskaper via andraspråket samtidigt som de lär sig det (Gibbons, 

2013, s.37). I skolundervisningen när till exempel nya begrepp ska läras in kan förstaspråkseleverna 

gå via förstaspråket för att bygga vidare på detta, medan andraspråkseleverna inte kan ta till sig 

undervisningen på samma sätt (Gibbons, 2013, s.33). I många skolor följer andraspråkseleverna 

den reguljära undervisningen med lite eller ingen särskild språkundervisning utöver detta (Gibbons, 

2013, s.33). Att dessa elever integreras i klassrummet medför inte automatiskt att tillfällen till 
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optimal undervisning ges, utan det krävs att andraspråkseleverna får möta en språkfokuserad 

undervisning i alla ämnen om de inte ska missgynnas i det långa loppet (Gibbons, 2013, s.33).  

 

En aspekt av språket som utgör en betydelsefull del av elevernas språkförmåga, och är avgörande 

för hur väl de kan ta till sig innehållet i en text, är ordförrådet (Lindberg, 2006, s.91). Skolans 

läromedelstexter förutsätter att läsaren besitter ett väl utvecklat ordförråd, vilket påverkar i vilken 

utsträckning eleverna kan tillägna sig de ämneskunskaper som förmedlas (Enström, 2013, s.4). 

Utöver detta har ordförrådet även betydelse för huruvida eleverna kan uttrycka sina kunskaper och 

alltså få en rättvisande bedömning (Enström, 2013, s.4). Brister i ordförrådet är enligt Enström 

(2004, s.171) en av de viktigaste anledningarna till att elever inte lyckas i skolan och den enskilt 

viktigaste faktorn för skolframgång för elever med svenska som andraspråk (Lindberg, 2007, s.38). 

Både vid skolstarten och genom hela skolgången så har elever med svenska som andraspråk ett 

betydligt mindre ordförråd än elever med svenska som förstaspråk (Lindberg, 2007, s.36). En 

högpresterande andraspråkselev kan vidare ha ett jämbördigt ordförråd som en flera år yngre 

lågpresterande elev med svenska som förstaspråk (Lindberg, 2007, s.38).  

 

I skolan finns idag två olika studiegångar i ämnet svenska, en för elever med svenska som 

förstaspråk och en för elever med svenska som andraspråk (Skolverket, 2013, s.223-245). Vilken 

studiegång en elev med svenska som andraspråk följer är upp till skolans rektor, vilken ofta 

delegerar bedömningen till en lärare med utbildning i svenska som andraspråk (Nationellt centrum 

för svenska som andraspråk, 2016-01-29). Att en elev inte har svenska som förstaspråk innebär 

alltså inte automatiskt att denne läser studiegången svenska som andraspråk (Nationellt centrum 

för svenska som andraspråk, 2016-01-29). Studiegången svenska som andraspråk skiljer sig från 

studiegången svenska bland annat genom ett större fokus på kommunikation, uttal och förmågan 

att kunna använda språket som ett verktyg för lärandet (Skolverket, 2013, s.223-245). 

 

De nationella proven i svenska, som bland annat skrivs i årskurs tre (Skolverket, 2016-01-10), ser 

likadana ut för alla elever oavsett vilken studiegång de följer och bedöms även efter samma kriterier 

(Institutionen för nordiska språk, 2016-03-09). Proven ska utgöra ett bedömningsstöd för en 

likvärdig bedömning över landet och hjälpa lärarna att se utifall eleverna uppnår kravnivåerna eller 

inte (Skolverket, 2015-02-02). När resultaten från de nationella proven i svenska för årskurs tre 

läsår 2014/2015 granskas framkommer att nästan 9 procentandelar färre elever med svenska som 

andraspråk uppnår kravnivån jämfört med eleverna med svenska som förstaspråk (Skolverket, 

2014-10-21). Då det här kan anses vara en betydande skillnad i resultat blir det relevant att 

undersöka några potentiellt bakomliggande aspekter för att synliggöra vilken typ av stöd eleverna 

med svenska som andraspråk kan behöva. Eftersom ordförrådet har visat sig vara betydelsefull för 

elevernas skolframgång innebär det att denna aspekt blir intressant att analysera. Med anledning av 

detta syftar denna studie till att granska ordförrådet i elevtexter från de nationella proven, för att 
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synliggöra likheter och skillnader mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med 

svenska som andraspråk. Vidare avser studien att analysera vilka möjliga konsekvenser elevernas 

ordanvändning kan ha för deras fortsatta lärande. 

2.2 Ordinlärning på ett första och andraspråk 

Vid en studie av ordförråd kan en bakgrund om ordinlärning ge ett vidare perspektiv på och en 

djupare förståelse av de resultat som framkommer av denna. För att kunna beskriva skillnader och 

likheter mellan ordinlärningen på ett förstaspråk och ett andraspråk är det dock relevant att 

definiera dessa två språkbegrepp. Ett förstaspråk är det första språk en individ lär sig genom inflöde 

från till exempel vårdnadshavarna (Abrahamsson, 2009, s.13). Alla språk som lärs in därefter räknas 

sedan som individens andraspråk (Abrahamsson, 2009, s.13). Ett förstaspråk måste dock inte vara 

individens mest utvecklade språk utan termerna första- och andraspråk syftar enbart på den 

ordning i vilken språken lärs in (Abrahamsson, 2009, s.13). Vidare kan en individ besitta fler än ett 

förstaspråk genom att till exempel vårdnadshavarna konsekvent tilltalar sitt barn på två olika språk 

(Abrahamsson, 2009, s.14). 

 

För att sedan gå in på själva ordinlärningen så kan Vibergs modell (2004, s.200) användas. Enligt 

modellen så lärs ett ord in genom att ett språkligt inflöde möts där inläraren isolerar språkliga 

former för att ordens funktion och betydelse ska kunna analyseras med hjälp av sammanhanget 

(Viberg, 2004, s.200). På så sätt bygger inläraren upp sitt lexikala system, alltså sin organisation av 

ordförrådet, vilket efterhand måste omorganiseras utifrån de nya ord som tillägnas (Mattson & 

Håkansson, 2010, s.29). Efter detta kan inläraren sen så småningom använda det nya ordet i sin 

egen produktion av tal och skrift (Viberg, 2004, s.200). Ord lärs in både omedvetet och medvetet, 

och att enbart lära sig ord i undervisningssammanhang är inte tillräckligt för att tillägna sig ett 

adekvat ordförråd (Mattson & Håkansson, 2010, s.29). Enligt Enström (2013, s.3-4) krävs vidare 

tre olika aspekter för att en god språkförmåga ska kunna anses vara väl utvecklad. Dessa tre aspekter 

är kvantitet, alltså att inläraren kan många ord, kvalitet, vilket innebär att inläraren har en djup 

kunskap om orden i ordförrådet, samt kontroll med vilket menas att inläraren vet när det passar att 

använda ett visst ord (Enström, 2013, s.3-4). 

 

Om utveckling av ordförrådet hos en elev med svenska som förstaspråk jämförs med det hos en 

elev med svenska som andraspråk kan dessutom vissa skillnader synliggöras. I ett förstaspråk 

utvecklas först ett basordförråd som ofta till största del är färdigutvecklat vid skolstarten (Enström, 

2013, s.4). Basordförrådet består av ca 8000- 10000 ord som främst utgörs av allmängiltiga, 

överordnade ord med tydliga antonymer, alltså motsatser, och har funktionen att ge eleven en 

kommunikativ grund (Mattson & Håkansson, 2010, s.35-37). Ett exempel på ett ord som kan hittas 

i basordförrådet är ordet går då detta är ett väldigt generellt ord som kan ersättas med mer specifika 

uttryck såsom promenera, vandra, strosa med flera (Mattson & Håkansson, 2010, s.35-37). Efter 
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att basordförrådet lärts in utvecklas sedan det utbyggda ordförrådet vilket ökar med ungefär 3000 

ord per år under skolgången och främst består av fackord och synonymer (Mattson & Håkansson, 

2010, s.37). Till skillnad från förstaspråkseleverna måste eleverna med svenska som andraspråk ofta 

utveckla dessa två ordförråd parallellt vilket kräver stora ansträngningar från både elever och lärare 

(Enström, 2013, s.4). 

 

En tidig startålder har vidare en stor betydelse för huruvida en individ kan uppnå en infödd nivå 

på sitt andraspråk (Ekberg, 2004, s.259). En inlärare som möter språket innan sex års ålder kan 

uppfattas av omgivningen som att denna besitter språkkunskaper på en infödd nivå i andraspråket 

(Ekberg, 2004, s.260-261). I själva verket kan inläraren dock ha luckor ibland annat den lexikala 

kompetensen, alltså kunskapen om ord, som kan leda till språkliga stilbrott och svårigheter att 

snabbt hitta rätt i ordförrådet (Ekberg, 2004, s.260-261). Enligt en undersökning genomförd av 

Abrahamsson och Hyltenstam (2004) framkom att endast 41 % av de individer som uppfattades 

behärska andraspråket på en infödd nivå i själva verket kunde anses göra det. Detta medför en risk 

för att lärare förbiser elevernas språkliga begränsningar på grund av deras välutvecklade 

kommunikativa kompetens, något som medför att eleverna i dessa fall inte får det stöd de behöver 

för att kunna tillgodogöra sig ämnesundervisningen (Mattsson & Håkansson, 2010, s.37). 

2.3 Begrepp 

I avsnittet nedan kommer en del av begreppen som används i studien att redogöras för, detta på 

grund av att vissa av begreppen kan ha olika innebörder beroende på vilket sammanhang de 

förekommer i. 

2.3.1 Vad är ett ord 

För att kunna genomföra en studie om ordförråd är det nödvändigt att först reda ut själva begreppet 

ord då det kan ha olika innebörder i olika sammanhang. Enligt definitionen graford så är ett ord 

ett antal tecken vilka avgränsas med blanksteg (Järborg, 2011, s.66-67). Dock brukar ej namn, 

sifferuttryck och förkortningar räknas in i denna definition även om dessa passar in på 

beskrivningen (Järborg, 2011, s.67). Vidare kan ord delas in i lemman. Indelningen i lemman sker, 

till skillnad från indelningen i graford, utifrån ordens betydelser, vilket innebär att grafordet paj 

skulle kunna delas in i två olika lemman beroende på om det syftar på en maträtt eller förekommer 

i betydelsen trasig (Hellspong & Ledin, 1997, s.71).  Utöver detta kan ord tillhöra olika ordklasser, 

vara mångtydiga, förekomma i grundform eller böjningsform samt ingå i mer eller mindre fasta 

flerordsenheter (Järborg, 2011, s.67). Ord kan också delas in i andra sorters kategorier såsom 

facktermer, allmänspråkliga ord, långa ord, ovanliga ord, högfrekventa ord och så vidare (Järborg, 

s.86-87), vilka ofta benämns på olika sätt beroende på vem som använder dem.  
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Slutligen är ytterligare en indelning uppdelningen mellan formord och innehållsord (Hellspong & 

Ledin, 1997, s.72). Med formord menas den relativt lilla gruppen ord som återkommer i de flesta 

texter och har som syfte att uttrycka logiska samband mellan ord (Hellspong & Ledin, 1997, s.72). 

Exempel på ord som ingår i den gruppen är prepositioner, konjunktioner och pronomen och det 

är sällan att sådana ord tillkommer eller försvinner ur gruppen (Hellspong & Ledin, 1997, s.72). 

Innehållsord är istället ord som representerar saker och händelser i världen och ger olika texter 

deras specifika innehåll (Hellspong & Ledin, 1997, s.72). Denna grupp är väldigt stor och 

föränderlig, nya ord tillkommer ständigt medan andra faller i glömska, och består bland annat av 

substantiv, adjektiv och verb (Hellspong & Ledin, 1997, s.72). 

2.3.2 Receptivt och produktivt ordförråd 

Ordförrådet kan vidare delas in i en receptiv och en produktiv del (Lindberg, 2007, s.42). Med det 

receptiva ordförrådet menas de ord som kan förstås vid ett språkligt inflöde medan det produktiva 

ordförrådet istället syftar på de ord individer kan producera i tal eller skrift (Nation, 2001, s.24). En 

studie av Ellis & Beaton (1993) har visat att det receptiva ordförrådet är lättare att lära in än det 

produktiva då deltagarna i studien producerade fler korrekta svar på ett receptivt ordförrådstest än 

ett produktivt. Det är även mindre tidskrävande att lära in ett receptivt ordförråd än ett produktivt 

(Lindberg, 2006, s.94-95), vilket skulle kunna bero på att produktion av ett ord kräver behärskning 

av fler aspekter än enbart igenkänning, såsom ordets grammatik och stavning (Enström, 2004, 

s.175). Detta innebär att vissa ord i ordförrådet kan vara kända utan att för den delen komma till 

användning i den egna produktionen (Lindberg, 2007, s.42). Det receptiva ordförrådet är alltså 

oftast betydligt större än det produktiva (Holmegaard & Johansson Kokkinakis, 2006, s.130).  
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3. Tidigare forskning 

I följande del kommer en forskningsöversikt att presenteras vilken kommer att behandla olika 

jämförande studier som gjorts inom första och andraspråksforskningen, relaterade till ordförråd, 

nationella prov och läroplan. Då det inte finns några studier som direkt behandlar alla de aspekter 

som denna studie avser att beröra, beskrivs studier vilka behandlar någon eller några av dessa. Inom 

områdena första- och andraspråk, ordförråd och nationella prov finns idag en hel del forskning. 

Ofta handlar forskningen dock om elever i äldre åldrar eller om andra aspekter än de som den här 

studien syftar till att undersöka. 

3.1 Forskning om andraspråk i skolan 

Andraspråk är ett ämne som behandlas i många studier och Ann-Christin Torpsten (2008) har 

bland annat undersökt vad andraspråkselever erbjuds för lärande i skolan och hur eleverna upplever 

lärandet. Det gjorde hon främst genom att undersöka formuleringar i kurs- och läroplaner när det 

gäller svenska som andraspråk och sammanförde det med elevernas upplevelser av undervisningen 

(Torpsten, 2008, s.24). Torpstens undersökning visade att trots formuleringarna om en likvärdig 

utbildning i läroplanen finns det risker för att eleverna blir begränsade i sina möjligheter att delta 

på samma sätt som förstaspråkseleverna, vilket skulle leda till att eleverna inte når skolans mål 

(Torpsten, 2008, s.158). Vidare beskriver Torpsten det som att andraspråkselever oftast ses som en 

homogen grupp, något som blir problematiskt för undervisningen som enligt läroplanen ska vara 

individanpassad (Torpsten, 2008, s.158). 

3.2 Internationell forskning om ordförråd 

Många av de studier som genomförts inom området första- och andraspråksforskning syftar till att 

undersöka vilka skillnader som finns mellan dessa elever, något som bland annat Joy Reid (1992) 

har undersökt då hon studerade 768 examinationsuppgifter producerade av universitetsstuderande 

med engelska som första- eller andraspråk. Syftet med studien var att undersöka om det fanns några 

skillnader mellan första- och andraspråkselevernas textproduktion (Reid, 1992, s.79). Även 

Crossley och McNamara (2011) har gjort en studie inom andraspråk som grundar sig på Reids 

(2008) tidigare forskning. Deras undersökning syftade dock till att undersöka om andraspråkselever 

på universitetsnivå producerar texter med gemensamma nämnare vad gäller språkliga funktioner, 

oberoende av deras modersmål (Crossley & McNamara, 2011, s.271). Reid (2008) kom i sin 

undersökning fram till att det finns betydande skillnader i textproduktionen hos första- respektive 

andraspråkselever. Förstaspråkseleverna använder fler prepositioner men färre pronomen och 

konjunktioner till skillnad från andraspråkseleverna, vilket Reid menar skulle kunna bero på att 

andraspråkseleverna inte är bekanta med hur akademiska texter bör skrivas i USA (1992, s.96-97). 

Crossley och McNamara (2011) visade vidare på att felaktiga aspekter av andraspråkselevernas 
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texter inte alltid beror på påverkan från deras modersmål utan istället på deras begränsade 

kunskaper på andraspråket. Studien visade även på att andraspråkselever använder sig av färre 

mångtydiga ord till skillnad från elever med engelska som förstaspråk (Crossley & McNamara, 

2011, s. 278). Crossley och McNamara har även genomfört fler studier inom första- och 

andraspråksforskning där bland annat en handlar om lexikala skillnader, skillnader i ordförråd, 

mellan första- och andraspråkselever (2009, s. 119). Även i denna studie visade resultaten på 

skillnader mellan elevgrupperna genom att förstaspråkseleverna visade sig skriva mer abstrakt 

medan andraspråkseleverna skrev mer konkret (Crossley & McNamara, 2009, s.127). I 

undersökningen framkom det också återigen att förstaspråkselever använder sig av betydligt fler 

mångtydiga ord än vad andraspråkseleverna gör (Crossley & McNamara, 2009, s. 127). 

 

Ytterligare en studie inom första- och andraspråksforskningen är den Zareva, Schwanenflugel och 

Nikolova (2005) genomfört med fokus på den lexikala kompetensen, det vill säga kunskapen om 

ord (Zareva, Schwanenflugel & Nikolova, 2005, s.567). Deltagarnas ordkunskaper beskrivs i 

studien med hjälp av sex variabler som sedan kopplas ihop med tre föreslagna dimensioner av 

ordförrådet, vilka kallas för metakognitiv kompetens, kvalitet och kvantitet (Zareva, 

Schwanenflugel & Nikolova, 2005, s.567). I undersökningen deltog 64 elever med olika 

språkbakgrunder däribland elever med engelska som förstaspråk, andraspråkselever på avancerad 

nivå och andraspråkselever med medelgoda kunskaper i andraspråket (Zareva, Schwanenflugel & 

Nikolova, 2005, s.572-573). Deltagarna tilldelades 73 ord som de sedan skulle förklara med hjälp 

av andra ord som är kända för dem (Zareva, Schwanenflugel & Nikolova, 2005, s.576). Resultatet 

synliggjorde en skillnad i elevernas ordförråd mellan de tre olika elevgrupperna inom 

dimensionerna kvantitet och kvalitet (Zareva, Schwanenflugel & Nikolova, 2005, s.582). Vad gäller 

den metakognitiva kompetensen framkom dock enbart en obetydlig skillnad då elevgruppernas 

resultat inom denna dimension var väldigt lika (Zareva, Schwanenflugel & Nikolova, 2005, s.582). 

3.3 Forskning om nationella prov  

Även i Sverige har det forskats en hel del kring första- och andraspråk. I en studie gjord av Barbro 

Hagberg-Persson (2013) studerades ett antal andraspråkselever som följer studiegången svenska 

som andraspråk, för att analysera hur deras språkförmåga visar sig i de nationella proven i svenska 

i årskurs tre (Hagberg-Persson, 2013, s.11). När det kommer till elevernas skrivförmåga så visade 

studiens resultat att de flesta eleverna når den lägsta gränsen för att få omdömet godkänt (Hagberg-

Persson, 2013, s.22). Även om kvaliteten och omfånget på elevtexterna ser olika ut så klarar de 

flesta av att skriva en berättande text som når upp till de kravnivåer som gäller i slutet på årskurs 

tre (Hagberg-Persson, 2013, s.24-25). Detta resultat har visat sig vara detsamma för delprovet som 

testar elevernas förmåga för interpunktion och stavning (Hagberg-Persson, 2013, s.25). Där går det 

också att se att många av eleverna fortfarande är osäkra på reglerna för detta, något som visserligen 
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inte är speciellt ovanligt även bland elever med svenska som förstaspråk (Hagberg-Persson, 2013, 

s.25). 

 

Maria Levlin (2014) har även hon undersökt nationella prov. I sin studie har hon undersökt hur 

lässvårigheter respektive avkodningssvårigheter i de tidiga skolåren relaterar till språkförståelse, 

samt hur lässvårigheter och variationer i språkförståelsen påverkar resultaten i nationella proven i 

årskurs tre (Levlin, 2014, s. 62). Studien visar bland annat på att elever med läsförståelsesvårigheter 

i årskurs två är de elever som ligger i riskzonen för att inte klara av nationella proven i årskurs tre 

inom varken matematik eller svenska (Levlin, 2014, s.146). Det visade sig också att elever med vissa 

stavnings- och avkodningssvårigheter i större utsträckning klarade av proven bättre än eleverna 

med läsförståelsesvårigheter (Levlin, 2014,s.146). 
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4. Teoretisk utgångspunkt och analysverktyg 

I detta avsnitt redovisas det analysverktyg som senare används för att genomföra analysen av de 

resultat som framkommer av materialinsamlingen. Även den teoretiska utgångspunkt som studien 

utgår ifrån redogörs för. Först förklaras analysverktyget vilket är de tendenser i ordförrådet som 

andraspråkselever tidigare uppvisat och därefter beskrivs den sociokulturella teorins syn på språk 

och lärande i ett första- och andraspråk vilket är studiens teoretiska utgångspunkt. 

4.1 Särskilda tendenser i ordanvändningen på ett andraspråk 

Vissa typer av ord har visat sig användas i mindre eller större utsträckning av andraspråksinlärare 

än förstaspråksinlärare, av vilka några kommer att redogöras för här. En av dessa ordtyper är 

mångtydiga ord (Lindberg 2007, Järborg 2007, Magnusson 2004, m.fl.). Med mångtydiga ord menas 

ord som ser likadana ut i skrift men har olika innebörder (Holmegaard & Johansson Kokkinakis, 

2006, s.130) såsom till exempel ordet hamnar vilket både kan syfta på en förtöjningsplats för båtar och 

på en förflyttning beroende på vilket sammanhang det förekommer i. Mångtydiga ord kan vidare sägas 

vara antingen homonyma eller polysema (Holmegaard & Johansson Kokkinakis, 2006, s.130). 

Homonymi innebär ord med olika betydelse som ser likadana ut i någon form men sedan böjs olika 

medan polysemi istället syftar på ord som ser lika ut i alla böjningsformer men har flera olika 

betydelser (Holmegaard & Johansson Kokkinakis, 2006, s.130). Enligt Järborg (2007, s.71-72) kan 

mångtydiga ord vara särskilt svåra för elever med svenska som andraspråk, särskilt om dessa ord är 

innehållsrika. Vidare har de visats att andraspråkselever ofta underanvänder mångtydiga ord i den 

egna produktionen (Lindberg 2007, Crossley & Namara 2011).  

 

En annan ordtyp som tidigare underanvänts av andraspråkselever, i jämförelse med 

förstaspråkselever, är sammansatta ord (Holmegaard 2007, Enström 2004, m.fl.). Ett sammansatt 

ord bildas av förled och efterled vilka även kan förekomma som självständiga ord, ibland i helt 

andra betydelser än i sammansättningen (Enström, 2004, s.187-188). Relationen mellan förled och 

efterled är inte alltid självklar och är ofta språkspecifik, vilket kan innebära utmaningar för 

andraspråkselever (Enström, 2004, s.187). Vidare kan sammansatta ord antingen vara 

genomskinliga eller ogenomskinliga. Detta innebär att ordets betydelse antingen kan förstås med 

hjälp av kunskap om de ord som utgör dem, som i ordet nyckelhål, eller inte vilket innebär att 

betydelsen inte kan härledas från kunskap om orden, såsom i sammansättningen nyckelpiga 

(Enström, 2004, s.187). Om inte eleverna besitter kunskaper om denna skillnad kan det leda till 

feltolkningar av sammansättningars betydelse då de verkar vara genomskinliga men i själva verket 

inte är det (Enström, 2004, s.188). Ytterligare en svårighet med sammansatta ord är att kunna 

avgöra var gränsen går mellan förled och efterled för att kunna förstå ordet (Enström, 2004, s.188). 

Järborg (2007, s.64) menar vidare att vissa sammansättningar endast tillfälligt ingår i ordförrådet 

och därför behöver tolkas igen när de möts, vilket i sådana fall skulle kunna anses utgöra en egen 
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kompetens. I en undersökning av Holmegaard (2007, s.158) framkom vidare att just sammansatta 

ord bestående av en del med ett annat mer frekvent användningsområde utgjorde en utmaning för 

andraspråkselever.  

En annan tendens som har visat sig i andraspråkselevers språkbruk, men inte i 

förstaspråkselevernas, är en överanvändning av kärnverb, det vill säga de vanligaste verben 

(Mattson & Håkansson, 2010, s.37, Lindberg, 2007, s.37). Några exempel på sådana verb är orden 

komma och gå (Viberg, 2004, s.203-205). Dessa verb utgör en stor del av verbproduktionen hos alla 

elever men andraspråkselever använder dem i en betydligt större utsträckning (Mattson & 

Håkansson, 2010, s.37). Användningen av verb ställer höga krav på elevernas språkförmåga vilket 

kan vara en anledning till att denna överanvändning ofta finns kvar hos andraspråkseleverna under 

en lång tid (Mattson & Håkansson, 2010, s.37). Verb är även svårare för språkanvändaren än 

substantiv då verben är mindre kontextbundna (Enström, 2004, s.185) På grund av detta kan en 

elevs verbanvändning säga mycket om dennes generella språkliga nivå (Mattson & Håkansson, 

2010, s.37).  

 

En sista aspekt som tas upp här är att andraspråkselever utöver detta också visat sig använda färre 

antal olika ord i den egna produktionen överlag (Magnusson, 2004, s.643). Dessa elevers ordförråd 

är ofta både mindre vid skolstarten och genom hela skolgången och utgörs både av begränsningar 

i mängden ord eleverna kan samt kunskapen om orden i ordförrådet de har (Lindberg, 2006, s.91). 

Skillnaden är alltså både kvantitativ och kvalitativ. Ordförrådets storlek utifrån ordfrekvens har 

även gett en bra indikation på elevernas generella språkliga färdigheter vilket innebär att en liten 

ordvariation kan innebära att eleven även har andra begränsningar i sina språkkunskaper till 

exempel i det kvalitativa ordförrådet (Lindberg, 2007, s.35). Ordförrådet hos en högpresterande 

andraspråkselev kan vidare vara jämbördigt med en yngre, lågpresterande förstaspråkselev både 

sett till kvantitet och kvalitet (Lindberg, 2007, s.38).  

4.2 Ett sociokulturellt perspektiv på språk och lärande 

Det sociokulturella perspektivet utvecklades i början på 1900-talet av Lev Vygotskij som lade en 

stor tonvikt på språket och den kulturella kontextens inverkan på lärande (Säljö, 2005, s.22-27). 

Vygotskij (2001, s.29) menade att relationen mellan tanke och språk är central och att människans 

inre språk fungerar som en brygga mellan tanke och talat språk vilket stödjer förståelsen av mer 

komplicerat språkligt material (Vygotskij, 2001, s.32). Språket möjliggör vidare en kommunikation 

och ett lärande som är unikt för människan, vilket medför att omvärlden kan distanseras, prövas 

och begreppsliggöras (Säljö, 2005, s.32). Språket gör det även möjligt för människor att 

kommunicera kunskaper och insikter till varandra (Säljö, 2005, s.33). Detta innebär att varje individ 

inte behöver göra alla erfarenheter själv utan istället kan ta del av andras upplevelser (Säljö, 2005, 

s.33). På grund av detta är samtalet, och har alltid varit, det viktigaste medlet för lärande (Säljö, 
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2005, s.33) och att lära anses inom den sociokulturella teorin innebära bland annat att utveckla 

förmågan till att föra allt mer komplicerade samtal med sig själv och med andra (Säljö, 2005, s.42). 

 

En betydelsefull enhet i språket är orden vilka med sina ljud och betydelser samtidigt är en del av 

tanken och språket (Vygotskij, 2001, s.38). Människan har skapat orden, precis som andra verktyg 

i vår omgivning, i syftet att kunna samtala om det som är intressant samt för att kunna organisera 

kollektiva verksamheter (Säljö, 2005, s.33). Orden utgör vidare ofta en dold generalisering av 

begrepp, vilken syftar på ett större antal objekt, fenomen eller händelser, och det är denna 

generalisering som gör det möjligt att överföra erfarenheter eller innehåll till en annan individ 

(Vygotskij, 2001, s.37-39). Inlärningen av begrepp ligger alltså till grund för kunskap om orden och 

utgör även en förutsättning för det fortsatta lärandet (Øzerk, 1998:1, s.83-84). När språket utvecklas 

blir dessa generaliseringar sedan allt mer avancerade och kan i undervisningssammanhang användas 

för att lära in så kallade o-spontana begrepp, vilka inte lärs in i barnens vardagliga sammanhang 

(Vygotskij, 2001, s.256-259). Utvecklingen av o-spontana, vetenskapliga, begrepp är vidare först 

möjlig efter att barnen uppnått den språkliga nivå som är typisk vid skolstarten (Vygotskij, 2001, 

s.269). 

 

Om inlärning av nya språk skriver Vygotskij (2001, s.273-275) att denna bygger på kunskaperna i 

förstaspråket och tillägnas med hjälp av det befästa språkliga systemet som då fungerar som en länk 

mellan det nya språket och objektens värld. Kännedom på förstaspråket om färdigheter, objekt, 

begreppsapparat och ordförråd har därför en avgörande roll för hur väl en andraspråksinlärare 

tillägnar sig andraspråket (Øzerk, 1998:2, s.154). Ju fler språk en människa har tillgång till desto fler 

medel kan denna utnyttja i sin tankeverksamhet och vissa studier har visat tendenser till en ökad 

kreativitet och förmåga till divergent tänkande, att kunna tänka utanför ramarna, hos tvåspråkiga 

elever (Øzerk, 1998:2, s.140 & s.145). Vidare menar Vygotskij (2001, s.274) att inlärningen av ett 

nytt språk kan leda till en ökad kunskap om det egna språket. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra skillnader och likheter i det produktiva ordförrådet hos 

första- och andraspråkselever i de nationella proven för årskurs tre. Studien utgår vidare från 

följande frågeställningar: 

 

1. Vilka lemman är lågfrekventa/högfrekventa i de olika elevgruppernas texter? 

 

2. Hur ser fördelningen av antalet lemman, mångtydiga ord, sammansatta ord och verb ut 

mellan de olika elevgruppernas texter? 
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6. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur det material som används i studien väljs ut samt vad detta material 

består av. Vidare förklaras den analysmetod som sedan ska användas för att undersöka materialet 

och slutligen diskuteras metodvalen utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

6.1 Urval och material 

Materialet som används i denna studie kommer ifrån Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala 

Universitet och består av 52 elevtexter från det nationella provet i svenska som skrevs av elever i 

årskurs tre år 2012. I studien används elevernas svar i delprov F, vilket är det prov där eleverna ska 

skriva en berättande text utifrån ett specifikt tema. I det använda provet är temat för texterna 

”Påhitt”. 

 

För att få ett så representativt urval som möjligt, samt för att kunna besvara syftet med denna 

studie, väljs texterna ut med hänsyn till ett antal kriterier. Då studien har en förutbestämd tidsram 

begränsas antalet elevtexter till 52 stycken då detta anses vara ett rimligt antal i förhållande till 

studiens storlek. Därefter bestäms det att av dessa texter ska 26 stycken vara skrivna av elever som 

följer studiegången svenska som andraspråk och 26 texter av elever med studiegången svenska. 

Detta för att kunna besvara studiens syfte och göra en relevant jämförelse mellan de båda 

elevgrupperna. Fortsättningsvis så görs även en jämn fördelning över könen, vilket med andra ord 

innebär att 13 av de 26 texter som är skrivna av elever som följer studiegången svenska som 

andraspråk är flickor och 13 stycken är skrivna av pojkar. Detsamma gäller också för de 26 texter 

som är skrivna av elever som följer studiegången svenska. Det här kriteriet har som syfte att undvika 

att felaktiga slutsatser dras i studien då resultaten av de nationella proven ofta skiljer sig åt mellan 

flickor och pojkar (Skolverket, 2013:2). Utöver detta väljs texterna ut slumpvis från institutionens 

arkiv för att få en representativ spridning av texter över hela landet. 

 

Texterna som används är handskrivna och består av allt ifrån några rader till upp emot fem sidor. 

Fördelningen av huruvida eleverna har uppnått kravnivåerna för delprovet eller inte har skett 

slumpvis för att få ett representativt urval för de båda elevgrupperna. Av de texter som skrivits av 

elever som följer studiegången svenska har endast två av de utvalda elevtexterna ej uppnått en av 

de två kravnivåerna för uppgiften, medan det för eleverna med svenska som andraspråk är sju 

elevtexter som inte uppnått en eller båda av kravnivåerna. 
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6.2 Analysmetod och materialinsamling  

Analysen i denna studie är en kvantitativ innehållsanalys där antal ord, ordfrekvens, verb, 

sammansatta ord och mångtydiga ord kommer att undersökas i elevtexterna. I detta avsnitt beskrivs 

analysen samt verktyg och definitioner som använts för att genomföra den.  

6.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Att genomföra en kvantitativ innehållsanalys innebär att det är något i studien som kommer att 

räknas, det kan till exempel vara att räkna förekomsten av eller mäta vissa händelser i text, men 

framförallt innebär det att räkna på något utifrån ett särskilt forskningssyfte (Bergström & Boréus, 

2012, s.50). Bergström och Boréus (2012, s.50) menar att det mesta går att räkna på i texter. Det 

som räknas och sedan noteras kallas för kodningsenheter och kan till exempel vara frekvensen hos 

vissa ord, metaforer eller uttryck, storleken på rubriker, hur ofta en specifik händelse eller argument 

av en viss typ nämns (Bergström & Boréus, 2012, s.50).  

 

Det finns olika sätt att gå till väga på för att göra en innehållsanalys, antingen används en manuell 

analys eller en datoriserad analys (Bergström & Boréus, 2012, s.51). Den manuella analysen utförs 

av människor utan någon typ av digitalt hjälpmedel medan en datoriserad analys genomförs med 

hjälp av en dator (Bergström & Boréus, 2012, s.51). Fördelen med att göra en manuell analys är att 

det blir enklare att göra mer komplicerade bedömningar och tolkningar, medan fördelen med att 

göra en datoriserad analys är att större mängder med text då kan hanteras på ett definitivt, konkret 

sätt, vilket dock förutsätter att texterna finns digitalt (Bergström och Boréus, 2012, s.51). Ytterligare 

en fördel med att använda en dator till hjälp är att datorn inte tröttnar menar Bergström och Boréus 

(2012, s.51), vilket däremot en människa som räknar manuellt kan göra på grund av många olika 

orsaker som till exempel dagsform eller koncentrationssvårigheter. Analysen i denna studie 

kommer att genomföras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys som delvis kommer att vara 

datoriserad. 

6.2.2 LIX 

I analysen räknas antalet ord samt ordfrekvensen i elevernas texter med hjälp av programmet LIX. 

LIX är ett svenskt läsbarhetsindex, framtaget av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson, som 

bland annat används av bibliotek för att visa på läsbarheten i olika böcker (Sigurd, 2016). Utöver 

detta kan LIX framställa ordlistor, mäta ordfrekvens i texter samt fördelningen mellan långa och 

korta ord där långa ord anses vara de ord som består av sex tecken eller fler (Björnsson, 2016). I 

denna studie kommer LIX att användas som en hjälp för att framställa ordlistor, räkna ut 

ordfrekvensen och antalet ord i elevtexterna. Då denna studie inte använder samma definition av 

ord som LIX, vilken räknar graford (Björnsson, 2016), så kommer dock vissa korrigeringar behöva 

göras av resultaten som räknas ut i LIX.  
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6.2.3 Analys 

Eftersom en indelning av ord utifrån graford gör skillnad på ord i olika böjningsformer, den räknar 

alltså häst, hästen och hästarna som tre olika ord, ger den relevant information om ordförrådets 

kvalitet avses studeras (Järborg, 2007, s.69). Då denna studie syftar till att studera ordförrådets 

kvantitet blir dock indelningen i graford mindre intressant eftersom detta visar på kunskap om 

ordens grammatik och inte enbart elevens kännedom om ordet (Lindberg, 2007, s.36-37). För att 

fokus ska ligga på aspekten kvantitet och inte kvalitet av ordförrådet läggs därför ett ords alla olika 

böjningsformer samman i lemman, ordgrupper, då antalet ord och ordfrekvens räknas ut i studien. 

Hänsyn tas till i vilken betydelseaspekt orden används i elevtexterna endast vid indelningen av 

lemman då detta annars skulle kräva en djupare typ av analys av texterna vilket denna studie inte 

syftar till att utföra. Vidare kommer namn, förkortningar, sifferuttryck och utrop inte att räknas 

som ord i studien. Exempel på sådana ord är Ludvig, t.ex., tre, och oj.  

 

För att kunna använda LIX som hjälp i studien kommer de handskrivna elevtexterna att skrivas in 

i programmet Word för att ha en digitaliserad version av dem. Vid inskrivningen kommer felaktiga 

stavningar att korrigeras för att kunna få fram relevanta sorteringar i LIX. I studien är inte heller 

elevernas stavning relevant eftersom stavningsförmåga hör till det kvalitativa ordförrådet vilket inte 

fokuseras här (Lindberg, 2007, s.36). Grammatiska fel i texterna ändras dock inte då felanvända 

ord fortfarande är av intresse i studien och kan registreras korrekt i LIX.  

 

Resultaten från uträkningarna kommer sedan att sammanställas i listor i programmet Excel för att 

göra dem mer överskådliga. I listorna kommer andraspråkseleverna att benämnas SVA och 

förstaspråkseleverna SVE för att göra namnen mer lätthanterliga i Excel. Vidare kommer elever 

med studiegången svenska som andraspråk respektive svenska framöver att benämnas 

andraspråkselever och förstaspråkselever vilka är mer lätthanterliga begrepp.  

 

I analysen analyseras resultaten sedan utifrån aspekterna mångtydiga ord, sammansatta ord och 

verb, vilka beskrivits i teorin som under- respektive överanvända av andraspråkselever jämfört med 

förstaspråkselever, för att se om dessa tendenser framkommer i materialet. Dessa aspekter har valts 

ut då de är de som oftast skrivs fram som utmärkande i ordförrådet hos elever med svenska som 

andraspråk (Lindberg 2007, Enström 2004, Järborg 2007, m.fl.). Även hur fördelningen av antalet 

ord samt vilka ord som är låg- respektive högfrekventa kommer att analyseras i texterna. Texterna 

skrivna av de båda elevgrupperna kommer att analyseras separat, texterna skrivna av elever med 

studiegången svenska som andraspråk för sig och texterna skrivna av eleverna med studiegången 

svenska för sig, för att sedan kunna jämföras. Varje text kommer även att analyseras individuellt 

för att synliggöra eventuella undantagsfall och typexempel. På detta sätt kan både mer 

generaliserade och individuella resultat framkomma i analysen. 
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6.2.4 Definitioner 

För att kunna analysera texterna utifrån de aspekter som redogjorts för ovan är det nödvändigt att 

klargöra hur dessa definieras i studien. Med mångtydiga ord avses ord med en tydligt avgränsad 

skillnad i betydelse där ordets olika betydelser inte kan användas i samma sammanhang. Ett 

exempel på detta är ordet hamnar vilket kan syfta antingen på att något förflyttas eller förtöjningsplatser 

för båtar. Om betydelsen förtöjningsplatser för båtar används i en mening där en förflyttning avses blir 

innebörden en helt annan som till exempel i denna mening ”Lövet hamnar på marken.”. Ord som de 

vilka skulle kunna anses vara mångtydiga då de har olika funktioner i olika meningar, som 

exempelvis pronomen eller artikel, räknas dock inte som mångtydiga i studien då detta inte 

förändrar innebörden av en mening på ett betydande sätt.  

 

För att enklare kunna finna de mångtydiga orden i materialet används webbsidan synonymer.se. 

Webbsidan är framställd utifrån Göran Walters synonymordbok samt den tionde upplagan av 

Bonniers svenska ordbok från 2010 (Sinovum Media, 2005). Göran Walters synonymordbok har 

vidare legat till grund för synonymfunktionen i Word samt Bonniers synonymordbok (Sinovum 

Media, 2005). Genom att sidan tillhandahåller både en synonymordbok och en ordbok samtidigt 

ger detta en bred bild av ordens betydelser vilket blir ett stöd i avgörandet huruvida ett ord bör 

anses vara mångtydigt eller ej.  

 

Sammansatta ord används i studien i den definition av Enström (2004, s.187-188), vilken redogjorts 

för i teoriavsnittet, där förled och efterled i det sammansatta ordet även måste kunna förekomma 

som självständiga ord. Ett exempel på ett sådant ord är bildörr där både förledet bil och efterledet 

dörr kan förekomma som självständiga ord i samma böjningsformer som används i 

sammansättningen (bil, dör/dörren/dörrarna, bildörr/bildörren/bildörrarna, o.s.v.). Gällande kärnverb har 

vidare en avgränsning gjorts där nästan endast de exempel som ges av Viberg (2004, s.203-205) 

kommer att användas. Dessa verb är gå, komma, göra, se, veta, tänka, säga, ge och ta (Viberg, 2004, 

s.203-205). Två undantag har dock gjorts då verben vara och ha har lagts till eftersom de anses vara 

av stor vikt vid en grundläggande textproduktion.  

 

När det sedan kommer till vad som anses lågfrekvent respektive högfrekvent räknas ord i studien 

som förekommer fler än 25 gånger vardera i de olika elevgruppernas texter som högfrekventa, 

medan ord som förekommer mindre än 5 gånger anses vara lågfrekventa. Detta eftersom ord som 

förekommer 25 gånger eller fler i en elevgrupps texter kan förväntas hittas i nästan alla elevtexter i 

olika utsträckning medan ord som förekommer mindre än 5 gånger bör förekomma i knappt en 

femtedel av elevtexterna. Angående antal lemman, vilka ger ett mått på ordvariationen, hos de två 

elevgrupperna görs här tre olika indelningar inom elevgrupperna. Indelningarna kallas för låg där 

elever som använder 0-40 olika lemman avses, mellan, vilken syftar på elevtexter med 41-80 lemman 

och slutligen hög där elever som använt 81 lemman eller fler sorteras in. 
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6.3 Metoddiskussion 

Här diskuteras den valda metodens relevans och pålitlighet med hjälp av begreppen validitet och 

reliabilitet. Även övriga fördelar och nackdelar med metoden samt etiska aspekter i genomförandet 

redogörs för i denna del. 

6.3.1 Validitet och reliabilitet 

För att en studie både ska kunna vara generaliserbar och trovärdig så krävs det att studien har god 

reliabilitet samt validitet menar Gunnarsson (2002). Att en studie har god validitet innebär att 

studien mäter det som den avser att mäta och för att en studie ska anses ha god reliabilitet innebär 

det att den ska vara pålitlig, alltså att det som ska mätas mäts på ett tillförlitligt sätt (Gunnarsson, 

2002). Den kvantitativa innehållsanalysen är en analysmetod som är avsedd för denna typ av 

undersökningar där något räknas, till exempel ordfrekvens (Bergström & Boréus, 2012, s.50), vilket 

därmed stärker studiens reliabilitet eftersom metoden är lämplig för studien. Gunnarsson (2002) 

skriver även att en låg reliabilitet medför en låg validitet men att en hög reliabilitet inte för den 

delen medför en hög validitet. För denna studie innebär detta att endast orden som eleverna 

använder kommer att analyseras och inga andra aspekter av elevernas skrivande, vilket innebär att 

studiens validitet stärks. Gunnarsson (2002) förklarar det som att skillnaden med validitet och 

reliabilitet för en kvantitativ och kvalitativ analys är att den kvalitativa analysen inte kan säkra sin 

trovärdighet med siffror.  

6.3.2 Metodens begränsningar och förtjänster 

Med den kvantitativa analysmodell som valts för denna studie kommer orden i elevernas texter att 

registreras endast som ord, utan att se till dess betydelse. Däremot kommer orden sedan att 

analyseras utifrån olika aspekter, bland annat mångtydighet och sammansättningar, vilka delvis 

berör ordens innebörder. Orden kommer dock inte att granskas utifrån vilken betydelse de används 

i av eleverna i deras texter, vilket utgör en begränsning i den analysmodell som används. 

Analysmodellen ger heller inga möjligheter till att synliggöra elevernas receptiva ordförråd då 

endast analys av de producerade texterna genomförs. Eftersom studiens fokus är just den 

kvantitativa och produktiva sidan av elevernas ordförråd så är dessa begränsningar dock inget 

hinder för att komma fram till relevanta resultat i studien.  

6.3.3 Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets (2002) dokument med forskningsetiska principer hittas principer som avser att 

skydda samhällets invånare från obefogad insyn i till exempel deras livsförhållanden. Dessa 

konkretiseras genom fyra huvudkrav som kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). På grund av att inga 

undersökningsdeltagare deltar i studien så kan informationskravet och samtyckeskravet bortses 

från. Studien tar dock hänsyn till de övriga två kraven, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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I och med att elevtexter från de nationella proven används i denna studie, vilka inte får 

offentliggöras, så krävs det ett noggrant arbete med konfidentialiteten kring bland annat texternas 

författare. Ett avtal om tystnadsplikt har skrivits under på Institutionen för Nordiska Språk, för att 

elevtexterna ska tillåtas att användas. Detta innebär att alla känsliga uppgifter om eleverna som kan 

röja deras identitet inte får finnas med i studien. Exempel på sådana uppgifter är namn på eleverna, 

vilken skola de går på och vilken kommun de tillhör. I och med att studien till viss del är en 

databaserad analys innebär det att elevtexterna har digitaliserats, men inte för att publiceras utan 

endast för att användas i programmet LIX. 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat i analysen. Här redogörs för studiens resultat 

samt analysen utifrån andraspråkselevers tidigare uppvisade tendenser i ordanvändningen, vilka 

skiljer sig från förstaspråkselevers. Analysen avser att besvara frågeställningarna angående vilka ord 

som är låg/högfrekventa i elevgruppernas texter samt hur fördelningen av ord inom aspekterna 

mångtydiga ord, sammansatta ord, antal ord och verb ter sig.  

7.1 Antal ord 

Vid sammanställningen av ordlistorna för andraspråkseleverna visar det sig att de använder 440 

olika lemman, det vill säga ordgrupper, och i genomsnitt cirka 54 lemman per text. Av dessa 

lemman förekommer ett stort antal fler än en gång vilket innebär att andraspråkseleverna 

tillsammans använder 3016 ord i sina texter. Detta kan ses i tabell 1. När eleverna sedan fördelas 

över de olika grupperna låg, medel och hög visar det sig att 5 stycken andraspråkselever placerar sig i 

gruppen låg, 18 stycken i medel och 3 stycken i gruppen hög. Detta innebär att 5 elever har använt 40 

eller färre lemman i sina texter, 18 stycken elever har använt mellan 41 och 80 lemman i sina texter 

och slutligen har 3 elever använt sig av 81 lemman eller fler. En andraspråkselev har i sin text använt 

sig enbart av 17 lemman vilket är det lägsta antalet lemman bland andraspråkseleverna medan den 

andraspråkselev som använt sig av flest olika lemman i sin text har använt 95 stycken. I tabell 2 ses 

fördelningen mellan grupperna och i tabell 3 visas spridningen bland de elever som använt flest 

respektive minst antal lemman.  
 

Sammanställningen av ordlistorna för förstaspråkseleverna visar att de tillsammans använder sig av 

totalt 622 lemman som även de i stor utsträckning förekommer ett flertal gånger i texterna. Detta 

innebär att de tillsammans har producerat texter bestående av sammanlagt 3478 ord. Det visar sig 

också att förstaspråkseleverna i genomsnitt använder ungefär 64 olika lemman i sina texter. I tabell 

1 nedan visas denna fördelning. Sett till hur många förstaspråkselever som placerar sig i de olika 

grupperna låg, mellan och hög synliggörs en fördelning där 3 elever placeras i gruppen låg, 16 elever 

i mellan och 7 elever i gruppen hög. Den förstaspråkselev som använder minst antal lemman i sin 

text har använt 33 olika lemman och förstaspråkseleven med mest antal lemman har använt sig av 

159 stycken. Fördelningen av eleverna mellan grupperna och spridningen bland eleverna med flest 

respektive minst antal lemman i sina texter kan ses närmare i tabell 2 och tabell 3. 

 

 

   Tabell 1 

Ord och lemman  Antal ord/lemman SVA Antal ord/lemman SVE 

Totalt antal ord  3016 3478 

Totalt antal olika lemman  440 622 

Genomsnittligt antal lemman per text  54 64 
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Vid en jämförelse går det därmed att se att förstaspråkseleverna använder 182 fler lemman totalt 

än vad andraspråkseleverna gör. Det visar också att förstaspråkseleverna använder totalt fler ord i 

sina texter och alltså inte endast flest antal lemman. Genomsnittet för lemman i 

andraspråkselevernas texter är ungefär 10 lemman färre än förstaspråkselevernas och det 

framkommer även skillnader vad gäller hur eleverna placerar sig i de olika grupperna. Fler 

förstaspråkselever än andraspråkselever placerar sig i gruppen hög samtidigt som de har färre elever 

i grupperna mellan och låg. Jämförelsen visar utöver detta även på skillnader när det kommer till de 

elever som använder minst och flest antal lemman. Mellan elever som använt minst antal lemman 

i de båda elevgrupperna skiljer det 16 lemman och bland de eleverna som använt flest antal lemman 

skiljer det totalt 64 stycken.  Det totala antalet lemman för de båda elevgrupperna tillsammans är 

1062 medan det totala antalet ord istället är 6494. Skillnaden i fördelningen mellan grupperna hög, 

låg och mellan ses i tabell 2 nedan medan de fem elevtexter med flest respektive minst antal lemman 

i de båda elevgrupperna kan ses i tabell 3. 

 

 

   Tabell 2 

Användningen av lemman i elevtexter 
totalt Antal SVA-elever Antal SVE-elever 

Totalt antal 
elever 

Låg (0-40) 5 3 8 

Mellan (41-80) 18 16 34 

Hög (81-) 3 7 10 

Totalt (0-) 26 26 52 

 

 

   Tabell 3 

Minst antal lemman 
SVA 

Minst antal lemman 
SVE 

Störst antal lemman 
SVA 

Minst antal lemman 
SVE 

17 33 95 159 

22 36 85 121 

25 40 81 105 

28 43 79 91 

30 44 73 87 

 

 

Det resultat som framkommit av denna del av studien stämmer väl överens med det Magnusson 

(2004, s.643) påpekat om att andraspråkselever överlag använder färre antal olika ord i den egna 

textproduktionen än förstaspråkselever. Resultaten kan även vara en indikation på att 

andraspråkseleverna, till skillnad från förstaspråkseleverna, inte har, eller inte haft vid skolstarten, 

ett fullt utvecklat basordförråd, vilket kan orsaka de typer av skillnader i ordvariation som kan ses 

mellan elevgrupperna (Enström, 2013, s.4). Dock är det viktigt att notera att inte alla 

förstaspråkselever har ett mer omfattande ordförråd än alla andraspråkselever utan ett stort antal 

andraspråkselever använder ett lika stort eller större produktivt ordförråd än många 

förstaspråkselever. Den skillnad som ses mellan grupperna utgörs främst av de mest lågpresterande 
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och de mest högpresterande eleverna medan det i den mellersta elevgruppen finns både många 

första- och andraspråkselever. Detta kan ses i tabell 2 och tabell 3 ovan.  

7.2 Hög- och lågfrekventa ord  

Resultatet för vilka ord som förekommer mest frekvent i elevernas texter visar på att det är 26 

lemman som räknas som högfrekventa i förstaspråkselevernas texter och 30 lemman i 

andraspråkselevernas. Andraspråkseleverna använder alltså ett något större antal ord högfrekvent i 

jämförelse med förstaspråkseleverna. Listan visar vidare på att många av de högfrekventa lemmana 

inom elevgrupperna är desamma även om de inte placerar sig likadant, vilket kan ses i bilaga 1. 

Exempelvis är ordet och det mest frekventa ordet i förstaspråkselevernas texter medan det är det 

näst mest högfrekventa ordet i andraspråkselevernas. 

 

Utöver detta finns det några högfrekventa lemman som skiljer sig åt mellan grupperna. En del av 

dem är lemman som enbart andraspråkseleverna använder högfrekvent och andra är ord som 

endast förekommer högfrekvent i förstaspråkselevernas texter. De lemman som är högfrekventa 

bland andraspråkseleverna men inte hos förstaspråkseleverna är: mamma/mamman/mammans, gång, 

heta/heter/hette, sedan/sen och år. Ord som förekommer högfrekvent hos förstaspråkseleverna men 

inte i andraspråkselevernas texter är orden med och komma/kommer/kom/kommit. I bilaga 1 ses de 

lemman som anses vara högfrekventa i andra- och förstaspråkselevernas texter. De lemman som 

enbart förekommer högfrekvent hos en av elevgrupperna har strukits under.  

 

Utöver detta visar en ytterligare jämförelse av elevgruppernas högfrekventa ord att även om 

skillnaden i antalet högfrekventa ord inte är så stor så utgör andraspråkselevernas användning av 

dem en större procentuell andel av gruppens lemmaanvändning. Även fast andraspråkseleverna 

använder ett färre antal lemman totalt så utgör deras högfrekventa lemman en större andel än 

förstaspråkselevernas, både inom den egna gruppen och sett till båda gruppernas användning av 

lemman. Detta kan ses i tabell 4 nedan och innebär att andraspråkseleverna som grupp använder 

ett fåtal ord i större utsträckning till skillnad mot förstaspråkseleverna vilka verkar ha en större 

variation i sin ordanvändning. 

 

   Tabell 4 

Högfrekventa lemman Antal/Andel SVA Antal/Andel SVE Skillnad 

Antal högfrekventa lemman 30 26 4 

Antal lemman 440 622 182 

Andel högfrekventa lemman inom SVA/SVE 6.8% 4.2% 2.6% 

Andel högfrekventa lemman SVA + SVE 2.8% 2.5% 0.3% 

Antal förekomster av högfrekventa ord 1764 1726 38 
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Gällande lågfrekventa lemman använder andraspråkseleverna vidare 337 stycken i sina texter av 

det totala antal lemman som är 440 stycken. Detta innebär att 76,6 procent av alla lemman som 

andraspråkseleverna har använt är lågfrekventa. Sett till det totala antalet lemman som båda 

grupperna, andra- och förstaspråkseleverna, använt tillsammans består 31,7 procent av 

andraspråkselevernas lågfrekventa lemman. Detta synliggörs i tabell 5. 

 

Förstaspråkseleverna har i sina texter använt sig av 499 ord som i denna studie räknas som 

lågfrekventa, av deras totala 622 lemman. Detta innebär i sin tur att 80,2 procent av alla lemman 

som förstaspråkseleverna använder sig av gemensamt är lågfrekventa ord. En undersökning av hur 

många procent av det totala antalet lemman som grupperna använt tillsammans visar att 47,0 

procent av dessa är förstaspråkselevernas lågfrekventa ord. Fördelningen av förstaspråkselevernas 

lågfrekventa ord kan ses i tabell 5. 

 

Jämförelsen mellan dessa grupper, vilken synliggörs i tabell 5, visar på att förstaspråkseleverna har 

använt 59 fler lågfrekventa lemman än andraspråkseleverna. Detta visar sig även i procentuella 

andelen för båda grupperna där förstaspråkselevernas lågfrekventa lemman utgör närmare 50 

procent av det totala antalet lemman för båda elevgrupperna. Vidare använder förstaspråkseleverna 

de lågfrekventa orden 228 gånger fler i sina texter än vad andraspråkseleverna använder sina. 

 

 

   Tabell 5 

Lågfrekventa lemman Antal/Andel SVA Antal/Andel SVE Skillnad 

Antal lågfrekventa lemman 337 499 162 

Antal lemman 440 622 182 

Andel lågfrekventa lemman inom SVA/SVE 76.6% 80.2% 3.6% 

Andel lågfrekventa lemman SVA + SVE 31.7% 47.0% 15.3% 

Antal förekomster av lågfrekventa ord 583 811 228 

 

 

Detta resultat tyder, liksom resultatet angående antalet ord, på en mindre ordvariation hos 

andraspråkseleverna än hos förstaspråkseleverna. Resultatet styrker det som Lindberg (2006 & 

2007) och Mattsson & Håkansson (2010) skrivit om att andraspråkselever har ett mindre ordförråd 

än förstaspråkseleverna, både sett till den kvalitativa och kvantitativa aspekten. Eftersom 

ordförrådet utifrån frekvens kan ge indikationer på elevernas generella språkkunskaper skulle detta 

resultat vidare kunna ge en antydan till att andraspråkseleverna har vissa skillnader i sina 

språkkunskaper i jämförelse med förstaspråkseleverna, vilka generellt använder sig av ett större 

antal ord i den egna produktionen. Eftersom skillnader visats mellan det produktiva och receptiva 

ordförrådet i hur snabbt ord lärs in (Lindberg 2006, s.94-95) så behöver detta inte nödvändigtvis 
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betyda att andraspråkseleverna förstår färre ord än förstaspråkseleverna, alltså har dem i sitt 

receptiva ordförråd, utan kanske enbart inte kan använda dem produktivt ännu. 

7.3 Sammansatta ord 

Undersökningen av sammansatta ord i andraspråkselevernas texter visar på att av alla lemman 

eleverna har använt sig av är 55 stycken sammansatta ord. Dessa ord har sedan använts totalt 91 

gånger. Av endast den gemensamma totala textproduktionen för andraspråkselever innebär det att 

i genomsnitt 12,5 procent av deras texter består av sammansatta ord. I tabell 6 visas denna 

fördelning. 

 

Förstaspråkseleverna använder sig vidare av totalt 86 lemman vilka är olika typer av sammansatta 

ord. Liksom för andraspråkseleverna används vissa sammansatta ord vid fler tillfällen än ett och på 

grund av detta så framkom att förstaspråkseleverna tillsammans använder sammansatta ord 132 

gånger i sina texter. Detta innebär att av förstaspråkselevernas gemensamma textproduktion består 

till ungefär 13,8 procent av sammansatta ord. Detta kan ses i tabell 6. 

 

Liksom i tidigare delar av resultatet går det även här att se skillnader mellan andra- och 

förstaspråkselevernas ordanvändning. Förstaspråkseleverna använder 31 fler sammansatta lemman 

än andraspråkseleverna och även när det kommer till den genomsnittliga procenten som de 

sammansatta orden utgör av de olika elevgruppernas texter så synliggörs en mindre skillnad. 

Förstaspråkseleverna, med sina 13,8 procent, använder 1,3 procentandelar fler sammansatta ord i 

genomsnitt i jämförelse med andraspråkseleverna, vilka använder 12,5 procent sammansatta ord i 

genomsnitt. För att sedan kunna undersöka hur stor del av de enskilda elevgruppernas sammansatta 

ord utgör av det totala antalet lemman för båda elevgrupperna framkommer även här en skillnad. 

Av det totala antalet lemman, 1062 stycken, utgörs 8,1 procent av förstaspråkselevernas 

sammansatta ord medan andraspråkselevernas utgör 5,2 procent. Därmed framkommer en något 

större skillnad på 2.9 procentandelar när andra- och förstaspråkselevernas sammansatta ord ställs 

mot det totala antalet lemman istället för enbart mot den enskilda gruppens ordanvändning. En 

jämförelse mellan första- och andraspråkselevernas användning av sammansatta ord visas i tabell 6 

nedan. 

 

 

   Tabell 6 

Sammansatta ord  Antal/Andel SVA Antal/Andel SVE Skillnad 

Antal olika sammansatta ord  55 86 31 

Antal gånger sammansatta ord används  91 132 41 

Andel sammansatta ord av lemman SVA/SVE 12.5% 13.8% 1.3% 

Andel sammansatta ord av lemman SVA + SVE 5.2% 8.1% 2.9% 
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Sammansatta ord har tidigare underanvänts av andraspråkselever (Holmegaard 2007, Enström 

2004, m.fl.) vilket delvis kan förklaras med att delarna i ett sammansatt ord kan ha en helt annan 

betydelse där än när ordet förekommer på egen hand (Enström, 2004, s.187-188). Just denna typ 

av sammansatta ord, där delarnas betydelse blir en annan i sammansättningen, har visat sig vara 

något som är särskilt svårt för andraspråkselever (Holmegaard, 2007, s.158). Denna tendens visar 

sig i resultaten genom att endast få sådana sammansatta ord återfinns i andraspråkselevernas texter. 

Bland förstaspråkseleverna finns dock något fler ord av den typen såsom förgöra (för-göra), förstod 

(för-stå), såklart (så-klart) och överallt (över-allt) där delarna har en annan mer frekvent betydelse än 

den som används i sammansättningen. Totalt hittas 20 sådana ord i förstaspråkselevernas 

ordanvändning medan det i andraspråkselevernas texter endast finns 12 sådana sammansättningar.  

7.4 Mångtydiga ord 

Andraspråkseleverna använder sig av 76 olika mångtydiga ord i sina texter och några exempel på 

ord som förekommer i andraspråkselevernas texter men inte i förstaspråkselevernas är såg 

(tittade/verktyg för att såga), lov (tillstånd/semester) och gift (ha ingått äktenskap, farligt medel) 

(Sinovum Media, 2005). De 20 mest frekventa mångtydiga orden i andraspråkselevernas texter är 

vidare de som ses i bilaga 2. 

 

Förstaspråkseleverna använder däremot 116 olika mångtydiga ord i sina texter, exempel på några 

ord som förekommer i deras texter men inte i andraspråkselevernas är bär (en sorts frukt/har på 

sig/går med en börda/håller upp), vår (den som vi äger/årstiden) och plan 

(platt/flygplan/spelplan/förslag) (Sinovum Media, 2005). I bilaga 2 ses en lista över de 20 mest 

högfrekventa mångtydiga ord som förstaspråkseleverna använder i sina texter. 

 

Några av orden som båda elevgrupperna använder är får (ulligt djur/ha tillåtelse/bli given något), 

heta (varma/vara kallad), kör (framför fordon/sånggrupp), ring (använd 

telefonen/fingersmycke/cirkel/boxningsring/årskurs) och så (plantera/på det sättet/därför/kärl) 

(Sinovum Media, 2005). Resultaten för mångtydiga ord visar på skillnader mellan andra- och 

förstaspråkseleverna. Även här visar det sig att förstaspråkseleverna använder sig av 40 stycken fler 

mångtydiga ord än andraspråkseleverna. 

 

Mångtydiga ord har liksom sammansatta ord visat sig underanvändas av andraspråkselever jämfört 

med förstaspråkseleverna (Järborg, 2007, Lindberg, 2007, Crossley & Mc Namara 2011), vilket även 

framkommer i detta resultat. De mångtydiga ord som skiljer mellan elevgrupperna är vidare till 

största del relativt innehållsrika ord vilka visat sig utgöra en större utmaning än andra mångtydiga 

ord för andraspråkselever (Järborg, 2007, s.71-72). Detta kan ses i tabell 7 där de mångtydiga ord 

med någon innehållsrik betydelse, vilka enbart använts av förstaspråkselever, har strukits under. 
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   Tabell 7 

Mångtydiga ord som  endast används av SVE-elever 

andan kolla/kollade sidan 

av krokar sken 

backen kronor skål/skålen 

band/bandet/banden Kände Sköt 

bank Labb springa 

ben/benet/benen  Lagar står/stod 

bär lapp/lappen/lappar tag 

drog lätt/lättast trycka 

ena nere tände 

film/filmen nog träffa/träffas 

flytta/flyttade ond ur 

fälla pigg vinden 

God plan vår 

hålla/håller/höll rakt väl 

Här redan  

höjd rep  

jorden råkade  

kalla räcker  

klapp/klappar rädda  

klar/klart rör  

 

 

7.5 Verb 

Av de 440 olika lemman som andraspråkseleverna använder är 119 stycken verb. Dessa 

förekommer sedan i olika former och ett flertal olika gånger i texterna vilket innebär att verb 

används totalt 749 gånger i andraspråkselevernas texter. En uträkning av vad detta innebär 

procentuellt visar att de 119 olika verben utgör 27,1 procent av alla lemman som 

andraspråkseleverna använder. Sett till antal ord innebär det däremot att de 749 gånger verb 

förekommer i den gemensamma textproduktionen motsvarar 24,8 procent av den totala 

ordanvändningen. Denna fördelning kan ses i tabell 8 nedan. 

 

Resultatet av förstaspråkselevernas användning av lemman visar på totalt 622 stycken av vilka 168 

stycken är verb som tillsammans använts i elevernas texter 895 gånger. En uträkning av hur detta 

fördelar sig procentuellt över förstaspråkselevernas generella användning av lemman synliggör att 

27,0 procent inom den egna gruppens ordanvändning utgörs av verb. Av det totala antalet ord 

motsvarar verben istället 25,7 procent av den totala ordanvändningen. I tabell 8 synliggörs det 

resultat som beskrivits ovan. 
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En jämförelse mellan de två grupperna visar vidare på att förstaspråkseleverna använder både fler 

olika verb men också fler verb totalt än andraspråkseleverna. Den totala skillnaden mellan hur 

många lemman som de olika elevgrupperna har använt är 49 stycken och den totala skillnaden 

mellan använda verb är 146. Vad gäller den procentuella fördelningen inom elevgrupperna så 

framgår det att andraspråkselevernas ordanvändning består till 27,1 procent av verb till skillnad 

från förstaspråkseleverna vilkas ordanvändning motsvarar 27,0 procent. Vid en mätning av antalet 

olika verb mot det totala antalet lemman för båda elevgrupperna, är skillnaden däremot större. Där 

utgör förstaspråkselevernas verbanvändning nämligen 15,8 procent av deras ordanvändning 

gentemot andraspråkselevernas 11,2 procent, vilket innebär en skillnad på 4,6 procentandelar. Det 

resultat som framgått av undersökningen visas i tabell 8.  

 

 

   Tabell 8 

Verb  Antal/Andel SVA Antal/Andel SVE Skillnad 

Antal olika verb SVA 119 168 49 

Genomsnittligt antal olika verb SVA 4.6 6.5 1.9 

Antal gånger verb används SVA 749 895 146 

Andel verb av lemman inom SVA 27.1% 27.0% 0.1% 

Andel verb av lemman SVA + SVE 24.8% 25.7% 0.9% 

 

 

När vidare användningen av kärnverb, alltså de vanligaste verben såsom gå, granskas framkommer 

att första- och andraspråkseleverna har 6 respektive 5 stycken kärnverb bland de tio mest frekventa 

verben. Hos andraspråkseleverna hittas verben på plats 1, 2, 3, 4, och 8 medan de hos 

förstaspråkseleverna hittas på plats 1, 2, 4, 5, 6 och 8. Även fast förstaspråkseleverna har fler 

kärnverb bland de tio mest frekventa verben så har andraspråkseleverna en något högre procentuell 

användning av dem, 48,6 procent gentemot förstaspråkselevernas 42,6 procent. Listan med de mest 

högfrekventa verben för respektive elevgrupp kan ses i tabell 9 och tabell 10 där kärnverben strukits 

under, medan den procentuella fördelningen av kärnverben ses i tabell 11. 
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 Tabell 9    Tabell 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabell 11 

Kärnverb Antal/Andel SVA Antal/Andel SVE Skillnad 

Antal olika kärnverb 11 10 1 

Antal gånger kärnverb används  364 381 17 

Andel kärnverb av verb inom SVA/SVE 48.6% 42.6% 6.00% 

 

 

Procentuellt är skillnaden i verbanvändning liten mellan de två elevgrupperna, men sett till hur 

många olika verb som används av andra- och förstaspråkseleverna så synliggörs ändå en större 

skillnad. Verb har visat sig ställa höga krav på elevernas språkförmåga och verbanvändning har 

vidare kunnat vara en bra indikator på elevers generella språkliga kompetens (Mattson & 

Håkansson, 2010, s.37). Skillnaden i antalet olika verb som används skulle alltså kunna tyda på att 

verbanvändningen hos andraspråkseleverna utgör en större utmaning för dessa än för 

förstaspråkseleverna. Vidare har andraspråkselever i tidigare undersökningar (Mattson & 

Håkansson, 2010, s.37) tenderat att använda en större andel kärnverb i sin textproduktion än 

förstaspråkselever vilket även framkommer i detta resultat. Även om första- och 

andraspråkseleverna använder ungefär lika många kärnverb frekvent så använder 

andraspråkseleverna dem i en större utsträckning, vilket bekräftar det Mattson och Håkansson 

(2010, s.37) skriver.  

7.6 Sammanfattning av resultat och analys 

I resultaten så har en skillnad i andra- och förstaspråkselevernas ordanvändning framkommit. 

Andraspråkseleverna använder generellt färre antal olika lemman än förstaspråkseleverna och detta 

gäller konsekvent för alla de aspekter som analyserats. Andraspråkseleverna är vidare 

Mest högfrekventa verben SVA Antal 

säga/säger/sa 110 

vara/är/var/varit 84 

gå/går/gick 55 

ha/har/hade/haft 46 

få/får/fick 37 

ska/skulle 37 

heta/heter/hette 28 

komma/kommer/kom 25 

bli/blev 24 

kunna/kan/kunde 19 

Mest högfrekventa verben SVE Antal 

vara/är/var/varit 138 

säga/sa 73 

ska/skulle 50 

ha/har/hade 42 

gå/går/gick 33 

komma/kommer/kom/kommit 33 

vill/ville 20 

göra/gör/gjorde/gjort 19 

fick 18 

heta/heter/hette 18 
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överrepresenterade bland de elever som använder få olika lemman, medan förstaspråkseleverna 

istället är överrepresenterade bland eleverna som använder ett stort antal olika lemman. 

Procentuellt är skillnaden mellan elevgrupperna mindre när den ses i relation till den egna 

elevgruppens ordanvändning men i vissa fall relativt stor när den jämförs med de lemman som 

används av båda elevgrupperna. Detta gäller bland annat sett till elevernas användning av 

sammansatta ord där skillnaden blir betydligt större när resultatet ses i förhållande till elevernas 

gemensamma ordanvändning.  

 

Utöver detta har de lexikala tendenser som andraspråkselever tidigare uppvisat, vilka redogjordes 

för i teoriavsnittet, såsom överanvändning av kärnverb, mindre användning av sammansatta ord 

och mångtydiga ord, visat sig även i resultaten från denna studie. Andraspråkseleverna hade en 

betydande större användning av kärnverb vilka förekom i en större utsträckning, även om många 

av dem även var högfrekventa också hos förstaspråkseleverna. Förstaspråkseleverna använde dock 

kärnverben färre antal gånger än vad andraspråkseleverna gjorde. Sett till de sammansatta och de 

mångtydiga orden använder andraspråkseleverna färre sådana ord och framförallt färre 

innehållsrika mångtydiga ord. Vidare visar jämförelsen mellan elevgruppernas hög- och 

lågfrekventa ord att förstaspråkseleverna generellt använder ett större antal olika lemman färre antal 

gånger, medan andraspråkseleverna istället använder färre olika lemman fler gånger. 

Andraspråkseleverna har alltså fler högfrekventa lemman och färre lemman som endast används 

mindre än fem gånger i gruppens elevtexter. Förstaspråkseleverna däremot, har något färre 

högfrekventa lemman som används färre gånger än andraspråkselevernas men stället ett betydligt 

större antal lemman som används mindre än fem gånger i elevgruppens texter. Vidare är de flesta 

av de högfrekventa lemmana lika för både första- och andraspråkseleverna med endast några små 

variationer. 
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8. Diskussion 

I de här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras utifrån syfte, frågeställningar, tidigare 

forskning, teoretiska utgångspunkter och bakgrund till studien.  

8.1 Besvarande av syfte och frågeställningar 

I studien framkom att det finns vissa likheter och ett flertal skillnader mellan det produktiva 

ordförråd som används av förstaspråkselever respektive andraspråkselever i deras texter. Många av 

de högfrekventa lemman, alltså ordgrupper, som användes av första- och andraspråkseleverna var 

lika men en skillnad kunde ses i hur många olika högfrekventa lemman som användes samt hur 

stort antal gånger dessa användes. Andraspråkseleverna hade fler högfrekventa lemman i sina texter 

och använde även dessa fler gånger än förstaspråkseleverna. Sett till de lågfrekventa lemmana så 

hade förstaspråkseleverna ett betydligt större antal sådana än andraspråkseleverna.  

 

Gällande fördelningen av antal olika lemman använde förstaspråkseleverna ett större antal än 

andraspråkseleverna. Förstaspråkseleverna använde även fler mångtydiga ord och sammansatta ord 

i sina texter. Bland dessa ordgrupper var många av de ord som användes mer frekvent lika hos de 

båda elevgrupperna med ett fåtal undantag. Angående de mångtydiga orden kunde det dock ses att 

förstaspråkseleverna använde betydligt fler innehållsrika sådana jämfört med andraspråkseleverna. 

När elevernas verbanvändning vidare granskades framkom en relativt stor skillnad mellan antal 

olika verb i elevgrupperna. Förstaspråkseleverna använde även här fler olika lemman än vad 

andraspråkseleverna gjorde. Sett till fördelningen av kärnverb, de vanligaste verben, förekom dessa 

i ungefär lika stor utsträckning i de båda elevgrupperna men andraspråkseleverna använde sig av 

dem i en större utsträckning.  

8.2 Resultaten i förhållande till tidigare tendenser i ordanvändning 

När studiens resultat ses i förhållande till de tendenser gällande ordförrådet som andraspråkelever 

tidigare uppvisat stämmer dessa väl överens med varandra. Mångtydiga ord, särskilt innehållsrika, 

har exempelvis visats sig vara underanvända av andraspråkselever (Lindberg, 2007, s.37) vilket 

bekräftas av studiens resultat där förstaspråkseleverna använder betydligt fler sådana ord i sin 

textproduktion. Detta framkom också i två studier av elevtexter vilka genomförts av Crossley och 

McNamara (2009 & 2011). Även sammansatta ord har underanvänts av andraspråkselever då deras 

betydelse inte alltid kan förstås med hjälp av de delar som bildar sammansättningen (Enström, 

2004, s.187-188). Detta syntes även i denna studie där andraspråkseleverna både använde färre 

sammansättningar och sammansättningar bestående av delar med en annan självständig betydelse 

än förstaspråkseleverna.  
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Vidare har andraspråkselever tidigare visat tendenser till att överanvända kärnverb (Mattson & 

Håkansson, 2010, s.37), vilket också framkommer i studiens resultat även om båda elevgrupperna 

använde ett ungefär lika stort antal olika kärnverb. Andraspråkseleverna använder nämligen 

kärnverben betydligt fler antal gånger än vad förstaspråkseleverna gör och kärnverben utgör även 

en större del av andraspråkselevernas textproduktion jämfört med förstaspråkselevernas. Slutligen 

kunde även en skillnad i antal olika lemman i den egna produktionen hos andra- och 

förstaspråkselever hittas i studien, där andraspråkseleverna producerade betydligt färre. Detta är 

ytterligare en aspekt där andra- och förstaspråkselevers ordanvändning tidigare kunnat skiljas åt 

genom att förstaspråkseleverna generellt använder fler olika ord i sin produktion än vad 

andraspråkseleverna gör (Magnusson, 2004, s.643). Denna skillnad finns ofta mellan elevgrupperna 

både vid skolstarten och sedan genom hela skolgången (Lindberg, 2006, s.91).  I en studie 

genomförd av Zareva, Schwanenflugel och Nikolova (2005, s.582) synliggjordes även denna 

tendens bland elever med engelska som första- eller andraspråk och där sågs även en skillnad i det 

kvalitativa ordförrådet vilket denna studie inte har undersökt närmare.  

8.3 Resultaten i förhållande till lärande och undervisning 

Inom den sociokulturella teorin skrivs språkets vikt som ett verktyg för lärande fram genom att 

språkets sägs möjliggöra lärande och överförande av kunskaper, erfarenheter och insikter individer 

emellan (Säljö, 2005, s.32, Vygotskij, 2001, s.37-39). I studiens analys har en skillnad synliggjorts 

mellan första- och andraspråkselevernas ordanvändning. Eftersom ordförrådet visat sig både vara 

av största vikt för elevernas kunskapsinhämtning och en bra indikation på elevernas generella 

språkliga kompetens (Lindberg, 2007, s.33-35) så kan detta potentiellt innebära att elevgrupperna 

har olika möjligheter att prestera väl i skolan. Vygotskij (2001, s.269) skriver exempelvis att eleverna 

måste ha uppnått en språklig nivå som är typisk vid skolstarten för att kunna tillägna sig nya, o-

spontana, det vill säga vetenskapliga, begrepp. Om andraspråkseleverna inte hunnit uppnå denna 

språkliga nivå vid skolstarten skulle detta alltså kunna medföra att de får svårigheter vid inlärningen 

i skolan, vilket studiens resultat skulle kunna vara ett tecken på.  

 

Då ord ofta utgör en generalisering av begrepp är det genom denna generalisering, alltså orden, 

som en överföring av innehåll och kunskaper till andra individer blir möjlig (Vygotskij, 2001, s.37-

39). Inlärning av begrepp är därför en förutsättning för lärande (Øzerk, 1998:1, s.83-83). Ord är 

vidare en länk mellan tanke och språk (Vygotskij, 2001, s.38), mellan det inre och omvärlden, vilka 

gör det möjligt att kommunicera erfarenheter och förstå mer komplicerat språkligt material 

(Vygotskij, 2001, s.32, Säljö, 2005, s.32). Att andraspråkseleverna i studien verkar besitta ett färre 

antal ord i sitt produktiva ordförråd skulle alltså kunna begränsa deras möjligheter att kommunicera 

egna insikter, att visa vad de kan genom språket, samt att själva kunna förstå svårare språkliga 

konstruktioner, exempelvis lärarens ämnesspråk. Den mindre ordvariationen skulle även kunna 

tyda på att andraspråkseleverna antingen inte lärt sig tillräckligt många begrepp eller inte har tillgång 
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till ord som kan generalisera begreppen så att dessa blir överförbara till andra individer. Studiens 

resultat tyder därmed på att förstaspråkseleverna har större möjligheter till att förstå avancerat 

språk, kommunicera egna insikter samt att lära sig nya ord och begrepp än vad andraspråkseleverna 

har.  

 

Eftersom en variation i ordförråd visats inom de båda elevgrupperna i studien så är det inte alla 

andraspråkselever som har ett mindre ordförråd än förstaspråkseleverna och inte alla 

förstaspråkselever som har en större variation i sin ordanvändning än andraspråkseleverna. Att lära 

på sitt andraspråk behöver heller inte vara en nackdel. Enligt Vygotskij (2001, s.273-275) så bygger 

inlärningen av ett andraspråk på elevens kunskaper i förstaspråket, vilka då verkar som en länk 

mellan det nya språket och omvärlden. De andraspråkselever med en större ordvariation i studien 

skulle alltså kunna antas ha ett väl utvecklat förstaspråk att bygga sina andraspråkskunskaper på, i 

vilket de exempelvis har kunskap om begrepp som kan ligga till grund för inlärningen av ord på 

det nya språket. Att lära sig ett nytt språk kan vidare leda till insikter och större kunskap om 

förstaspråket vilket kan stärka den generella språkliga kompetensen (Vygotskij, 2001, s.274). Utöver 

detta ger kunskaper inom olika språk fler verktyg att använda i den egna tankeverksamheten vilket 

skulle kunna gynna andraspråkselevernas förmåga att förstå komplicerade fenomen (Øzerk, 1998:2, 

s.140 & s.145). Flerspråkighet har även visats kunnat leda till en ökad kreativitet och ett divergent 

tänkande, en förmåga att tänka utanför ramarna, (Øzerk, 1998:2, s.145) vilket eventuellt skulle 

kunna kompensera för de skillnader i ordförrådet som andraspråkseleverna uppvisat i studien. 

 

Inlärningen av ett andraspråk bygger enligt Vygotskij (2001, s.273-275) på de kunskaper som eleven 

tidigare har inom sitt eget förstaspråk. I inlärningen verkar förstaspråket som en länk mellan det 

nya språket och objektens värld, vilket medför att elevernas kunskaper om objekt, begrepp och 

ordförråd blir avgörande för hur väl de lär sig det nya språket (Øzerk, 1998, s.154). Den variation 

som finns i ordförrådet inom gruppen andraspråkselever i studien skulle alltså kunna bero på att 

de har ett mindre utvecklat förstaspråk att bygga kunskaperna i andraspråket på. De elever med 

stort ordförråd, en välutvecklad begreppsapparat samt en stor kunskap om olika begrepp skulle då 

vara de elever med ett större ordförråd även på andraspråket.  

 

För att eleverna sedan i skolan ska kunna lära sig o-spontana, vetenskapliga begrepp, krävs vidare 

att en viss språklig nivå har uppnåtts (Vygotskij, 2001, s.269) och det är med hjälp av ord som 

kunskaper om och erfarenheter av olika begrepp kan överföras mellan individer (Vygotskij, 2001, 

s.37-39). Detta innebär att andraspråkselever med ett mindre utvecklat förstaspråk samt ett mindre 

ordförråd på andraspråket varken har tillräckligt många begrepp kopplade till sitt förstaspråk eller 

tillräckligt många ord på andraspråket för att kunna tillägna sig och förstå nya begrepp. Att inte 

kunna tillägna sig o-spontana begrepp skulle sedan kunna medföra att dessa elever hamnar ännu 

mer efter sina jämnåriga klasskamrater då de inte har möjlighet att ta till sig undervisningen lika väl 
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som dem (Gibbons, 2013, s.33). För förstaspråkseleverna som oftast har uppnått en tillräckligt god 

språklig nivå vid skolstarten innebär detta istället att dessa elever får ett stort försprång då de kan 

bygga på sina kunskaper i förstaspråket istället för att behöva utveckla både ett förstaspråk och ett 

andraspråk parallellt med undervisningen, vilket andraspråkseleverna måste göra (Gibbons, 2013, 

s.37).  

 

Torpsten (2008, s.24) visade i sin undersökning att andraspråkselever ofta inte har samma 

möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i skolan trots att den enligt läroplanen ska vara 

likvärdig för alla elever. Vidare framgick det i undersökningen att andraspråkseleverna ofta 

betraktades som en homogen grupp vilket blir ett problem då läroplanen kräver att undervisningen 

ska individanpassas (Torpsten, 2008, s.24). De resultat som denna studie tyder på styrker det 

Torpsten (2008) skriver, då spridningen av ordförrådsstorlek bland både andra- och 

förstaspråkeleverna här var av betydande storlek. Om dessa elevgrupper då skulle ses som 

homogena skulle det kunna medföra att endast ett fåtal av eleverna får en undervisning vilken de 

kan tillgodogöra sig väl.  

 

Att integrera andraspråkseleverna i den reguljära undervisningen tillsammans med 

förstaspråkseleverna ger inte automatiskt tillfällen till en optimal undervisning (Gibbons, 2013, 

s.33). För att även andraspråkseleverna ska kunna lyckas i skolan krävs det att de får en 

språkfokuserad undervisning i alla ämnen, så att de får möjlighet att ta ikapp på 

förstaspråkselevernas försprång (Gibbons, 2013, s.33). Goda kunskaper i undervisningsspråket är 

en förutsättning för lärande (Lindberg, 2006, s.83) och att tillägna sig en sådan språklig kompetens 

kan ta upp till tio år (Lindberg, 2007, s.15). Ordförrådet är vidare den aspekt av språket som enligt 

Lindberg (2007, s.38) är den viktigaste faktorn för skolframgång hos andraspråkselever och 

begränsningar i detta en av de mest framstående anledningarna till att elever misslyckas i skolan 

(Enström, 2004, s.171). Att den här studien visat på en skillnad i ordförrådet mellan första- och 

andraspråkselever skulle av denna anledning kunna innebära att de andraspråkselever som uppvisat 

ett mindre ordförråd kommer att ha svårigheter att prestera väl under sin skolgång, om de inte får 

möta en undervisning vilken kan kompensera för dessa skillnader. Även förstaspråkseleverna med 

ett mindre ordförråd skulle kunna möta samma svårigheter och därför även dem gynnas av en 

språkfokuserad undervisning.  

 

Skolan idag står inför en utmaning om den ska klara av att bemöta det ökande antalet flerspråkiga 

elever, vilka ställer ett högre krav på kvalitén i skolans undervisning (Lindberg, 2006, s.83). Då det 

krävs en språkfokuserad undervisning i alla ämnen för att ge andraspråkseleverna samma 

möjligheter till skolframgång som förstaspråkseleverna, så har andraspråkselevernas 

språkutveckling gått ifrån att vara svenskalärarnas angelägenhet till att beröra lärare i alla ämnen 

(Skolverket, 2012, s.7). Den aspekt där denna studie synliggjort tendenser till ett mindre ordförråd 



 

 38 

hos en del av andraspråkseleverna är förmodligen endast ett av de områden där skolan särskilt 

behöver uppmärksamma andraspråkseleverna för att ge dem det stöd de behöver. Att synliggöra 

detta är dock en början för att kunna uppnå läroplanens strävan mot en likvärdig utbildning för 

alla (Skolverket, 2013:1, s.8). 
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Konklusion 

Ordförrådet är en betydelsefull del av språket med en potentiell påverkan på elevers skolresultat. 

Det är även en aspekt som visat sig utgöra skillnader mellan första- och andraspråkselevers 

textproduktion. Denna studie har inte förmått att undersöka alla delar av ordförrådet, vilket öppnar 

för fortsatt forskning inom området. Ordförrådet är vidare inte den enda språkliga aspekt som kan 

påverka elevers möjligheter till att prestera väl i skolan, utan det finns många outforskade områden 

att undersöka gällande de yngre elevernas språkanvändning. En utökad kunskap om skillnader i 

första- och andraspråkselevers språkbruk skulle kunna vara ett stöd i pedagogernas arbete med att 

tidigt förebygga att elevgrupperna får olika förutsättningar till att lyckas i skolan. Enligt läroplanen 

ska skolan vara likvärdig för alla elever och en utökad forskning inom området skulle kunna vara 

en början till att uppnå detta.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högfrekventa lemman SVA Antal 

jag/mig/min/mitt/mina 154 

och 138 

han/honom/hans 118 

säga/säger/sa 110 

en/ett 99 

hon/henne/hennes 95 

vara/är/var 91 

den/det 78 

till/tills 60 

att 57 

gå/går/gick 55 

då 54 

de/dom/deras 51 

så 48 

ha/har/hade/haft 46 

på 45 

när 40 

sedan/sen 40 

i 38 

få/får/fick 37 

ska/skulle 37 

vi/oss 35 

inte 33 

men 32 

som 32 

mamman/mamman/mammas 30 

år 30 

heta/heter/hette 28 

sig/sin/sitt 27 

gång 26 

Högfrekventa lemman SVE Antal 

och 161 

vara/är/var/varit 138 

den/det 128 

en/ett 126 

de/dom/deras 106 

hon/henne/hennes 104 

jag/mig/min/mitt/mina 91 

på 77 

så 74 

säga/sa 73 

att 57 

ska/skulle 50 

vi/oss/vår 47 

han/honom/hans 45 

ha/har/hade 42 

när 41 

till/tills 40 

som 36 

sig/sin/sitt/sina 34 

gå/går/gick 33 

komma/kommer/kom/kommit 33 

med 33 

då 29 

få/får/fått/fick 28 

inte 27 
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Bilaga 2 

Högfrekventa mångtydiga ord SVE 

så 

i 

vår 

när 

med 

då 

få/får 

men 

för 

gång/gången 

heta 

sen 

kan/kunde 

man/mannen 

nere 

båda 

står/stod 

band/bandet/banden 

bara 

kolla/kollade 

 

 

 

Högfrekventa mångtydiga ord SVA 

då 

så 

när 

sen 

i 

få/får 

men 

heta 

gång 

kunna/kan/kunde 

med 

för 

andra 

passa/passar/passade 

bara 

hela 

såg 

klä/klädde/klätt 

lag 

nästa 


