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Sammanfattning 

Bakgrunden till studien är att ordförrådet och därmed skolordförrådet är av central betydelse för elevers 

skolframgång. Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några speciallärare och lärare beskriver 

att de bedömer, undervisar och utvecklar elevers begreppsbildning och skolordförråd. Syftet är också att 

beskriva hur några elever berättar att de lär sig nya ord.  Undersökningen utfördes med en kvalitativ 

ansats i form av enkätundersökningar med elva speciallärare, tio lärare samt fyrtionio elever. Resultaten 

analyserades med tematisk analys som därefter tolkades mot centrala begrepp inom den sociokulturella 

teorin, den proximala utvecklingszonen, stöd och scaffolding, mediering, vardagsspråk och skolspråk, 

innebörd och betydelse samt artefakter. Resultaten kategoriserades i följande teman ”bedömning av 

elevers skolordförråd”, ”undervisning för utveckling av skolordförråd”, ”elevers hinder och möjligheter” och 

”forskning, kompetens och beprövad erfarenhet”. Resultaten pekar på svårigheter att bedöma elevers 

skolordförråd då det verkar saknas samsyn mellan olika professioner angående skolordförråd samt en 

brist på kartläggningsmaterial. En slutsats är att ett gemensamt fackspråk kring skolordförrådet skulle öka 

möjligheterna till samverkan om bedömning och utredning mellan olika yrkesprofessioner. I resultatet 

återfinns en mängd språkutvecklande metoder och arbetssätt men planerad elevinteraktion samt explicit 

ordförrådsundervisning verkar vara mindre vanligt förekommande. Slutsatsen är att åtgärder, exempelvis 

speciallärares handledning behövs för att implementera aktuella forskningsrön i skolan, så att ett 

vetenskapligt förhållningssätt blir en självklar grund för undervisningen. Resultaten visar att elever 

upplever okända skolord som svårast att förstå i lärares muntliga språk och enklast att förstå i lärobokens 

texter. Slutsatsen är att elever behöver ha insikt om vilka skolord de inte förstår och därefter ta reda på 

skolordens betydelser på eget initiativ genom att fråga läraren. Studiens slutsatser är relevanta för alla 

delar av speciallärarens uppdrag, undervisning, utveckling och utredning. 
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Abstract  

The background of this study is that vocabulary and especially school vocabulary play a central role in 

students' school success. The first aim of the study is to contribute knowledge about how special needs 

teachers and primary school teachers describe their assessment, teaching and development of students' 

conceptualisation and school vocabulary. The second aim is to describe the students' perspective of 

learning new school vocabulary. A survey was carried out with a qualitative approach in the form of 

surveys with eleven special needs teachers, ten primary school teachers and forty-nine students. Results 

were analysed with thematic analysis, which was then interpreted against key concepts of sociocultural 

theory. Concepts used are the proximal development zone, scaffolding, mediating, everyday language 

and school language, meaning and definition and finally artifacts. Results were categorised into the 

following themes, "assessment of students' school vocabulary", "teaching for development of school 

vocabulary", "obstacles and opportunities for students” and "research, qualification and proven 

experience". The results point to difficulties in assessing students' school vocabulary as there seems to 

be a lack of consensus between different professions regarding school vocabulary and a lack of mapping 

material. One conclusion drawn is that a common technical language for different aspects of school 

vocabulary would increase the possibilities for collaboration on assessment and investigation between 

different professions. The results include a variety of language development teaching methods, but 

planned student interaction and explicit school vocabulary teaching seem to be less common. Another 

conclusion is that measures such as special needs teachers' supervision are needed to implement 

current research findings in schools so that a scientific approach becomes an obvious basis for 

teaching. The result shows that students perceive unknown school words most difficult to understand in 

primary school teachers' oral language and easiest to understand in textbook texts. The third conclusion 

is that students need to have insight into which school words they do not understand and then find 

out the meanings of school words on their own initiative by asking the teacher. The conclusions of the 

study are relevant for all parts of the special needs teacher's assignments, teaching, development and 

assessment.   

Subject words: assessment, conceptualization, language and knowledge developing methods, 

school vocabulary, special needs teacher, student interaction, vocabulary   

 
 



 

 

Innehåll 
 

Förord .................................................................................................................................. 7 

1. Inledning ......................................................................................................................... 8 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ...................................................................................... 10 

1.2 Studiens avgränsningar ............................................................................................ 10 

1.3 Centrala begrepp ...................................................................................................... 11 

2. Bakgrund och tidigare forskning ................................................................................... 13 

2.1 Ordförråds- och begreppsutveckling ....................................................................... 13 

2.2 Vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk ............................................................... 15 

2.3 Bedömning av ordförråd ......................................................................................... 17 

2.4 SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ................................................ 19 

2.5 Språklig och pedagogisk sårbarhet - utmaningar och möjligheter .......................... 25 

2.6 Speciallärarens uppdrag........................................................................................... 26 

2.6.1 Undervisning .................................................................................................... 26 

2.6.2 Utredning .......................................................................................................... 27 

2.6.3 Utveckling ........................................................................................................ 28 

2.6.4 Samverkan ........................................................................................................ 29 

3. Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................. 30 

3.1 Sociokulturell teori .................................................................................................. 30 

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen ..................................................................... 30 

3.1.2 Stöd och scaffolding ......................................................................................... 31 

3.1.3 Lärarens mediering ........................................................................................... 32 

3.1.4 Förhållandet mellan vardagsspråk och vetenskapligt språk ............................. 32 

3.1.5 Innebörd och betydelse ..................................................................................... 33 

3.1.6 Artefakter .......................................................................................................... 34 

4. Metodbeskrivning .......................................................................................................... 35 

4.1 Datainsamlingsmetod .............................................................................................. 35 



 

 

4.2 Urval ........................................................................................................................ 36 

4.3 Genomförande ......................................................................................................... 37 

4.4 Bearbetning och analys av data ............................................................................... 38 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet ............................................................................... 40 

4.6 Forskningsetiska övervägande ................................................................................ 41 

5. Resultatbeskrivning ....................................................................................................... 42 

5.1 Bedömning av elevers skolordförråd....................................................................... 42 

5.1.1 Fördjupad analys .............................................................................................. 48 

5.2 Undervisning för utveckling av skolordförråd ........................................................ 48 

5.2.1 Fördjupad analys .............................................................................................. 56 

5.3 Elevers hinder och möjligheter ................................................................................ 57 

5.3.1 Fördjupad analys .............................................................................................. 60 

5.4 Forskning, kompetens och beprövad erfarenhet ...................................................... 61 

5.4.1 Fördjupad analys .............................................................................................. 63 

6. Diskussion ..................................................................................................................... 64 

6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................... 64 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................... 66 

6.2.1 Speciallärares och lärares beskrivningar av hur de identifierar elevers 

skolordförråd och begreppsbildning i undervisningen .............................................. 67 

6.2.2 Speciallärares och lärares beskrivningar av specialpedagogiska insatser och 

övrig undervisning som utvecklar skolordförråd och begreppsbildning ................... 69 

6.2.3 Elevers beskrivningar av hur de lär sig nya skolord......................................... 71 

6.2.4 Speciallärarens roll och specialpedagogiska implikationer .............................. 72 

6.3 Framtida forskning .................................................................................................. 74 

7. Slutord ........................................................................................................................... 75 

Referenser .......................................................................................................................... 77 

Bilaga 1 - Enkät speciallärare ............................................................................................ 85 



 

 

Bilaga 2 - Enkät lärare ....................................................................................................... 86 

Bilaga 3 - Enkät elever ...................................................................................................... 87 

Bilaga 4 - Missivbrev speciallärare och lärare .................................................................. 88 

Bilaga 5 - Missivbrev vårdnadshavare .............................................................................. 90 

Bilaga 6 - Missivbrev elever ............................................................................................. 92 

Bilaga 7 - Bedömningsprinciper Kent-Rosanofflistan ...................................................... 94 

Bilaga 8 - Associationstest Kent-Rosanofflistan, nerkortad och omarbetad version ........ 95 

Bilaga 9 - MANUAL Kent-Rosanofflistan ....................................................................... 96 

Bilaga 10 - Skolordförråd Steg 1 ....................................................................................... 97 

Bilaga 11 - Skolordförråd Steg 2 ....................................................................................... 98 

Bilaga 12 - Skolordförråd Steg 3 ....................................................................................... 99 

Bilaga 13 - MANUAL FÖR BEDÖMNING AV SKOLORDFÖRRÅD STEG 1-3 ...... 100 

 
 

 



 

7 

Förord  

Stort tack till er speciallärare, lärare och elever som medverkade i vår studie genom att 

svara på våra enkäter om skolordförråd och undervisning. Vi vill också rikta ett tack till 

vår handledare, Maria Rubin! Tack för goda samtal där du har gett oss stor frihet och 

alltid utmanat våra tankar! Du har visat oss det språkliga forskningsfältet och bidragit 

med ditt teoretiska kunnande samt din erfarenhet.  

Vi har tillbringat vårens helger tillsammans i zoom-möten för att möjliggöra detta 

självständiga arbete. Vi har var och en läst och sammanställt olika forskningsartiklar och 

annan forskningsförankrad litteratur men skrivit samtliga delar i uppsatsen tillsammans 

och på så vis delat arbetsbördan. Det har blivit många timmar då vi har förkovrat oss i 

tidigare forskning och litteratur. Vi har haft många och långa diskussioner och samtal 

kring samtliga delar i examensarbetet. Vi är tacksamma över att ha fått möjligheten att 

skriva tillsammans. Det har gjort att vi har kunnat utmana och komplettera varandra. Vi 

har utvecklat kunskap och förståelse om elever i språklig sårbarhet och vikten av explicit 

skolordförrådsundervisning. Vi hoppas att vår fördjupade kunskap ska komma våra 

elever och kollegor till del.  

Tack till våra kurskamrater som alltid funnits till hands med goda råd och glada tillrop. 

Vi är tacksamma över att våra rektorer har gett oss goda förutsättningar att genomföra 

utbildningen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och kollegor som stöttat 

och peppat. Nu ser vi fram emot att börja arbeta som speciallärare inom språk-, skriv- och 

läsutveckling! 
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1. Inledning 

Den svenska skolans kunskapsresultat har diskuterats de senaste decennierna. I den 

internationella undersökningen PISA 2012 var resultaten för svenska 15-åringars 

prestationer inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap nedslående och ledde till 

en debatt om skolan (Skolverket, 2018; Fredriksson & Taube, 2018).  Språket spelar en 

central roll för att ge elever förutsättningar att utvecklas så långt möjligt. Goda 

språkkunskaper underlättar lärande och utveckling i olika sammanhang genom livet 

(Skolverket, 2012a). 

I skollagen (SFS 2010:800) 3 kap. 2 § uttrycks att utbildning i grundskolan ska ta hänsyn 

till elevers olika behov samt ge stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Skolan ska därmed uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. Liknande tankegångar framkommer också i andra deklarationer och 

policys, såsom i Salamancadeklarationen. Salamancadeklarationen är en 

överenskommelse om bland annat elever i behov av särskilt stöd som antogs 1994 i 

Salamanca i Spanien med representanter från 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer. Salamancadeklarationen utgår från principer om delaktighet, jämlikhet, 

en skola för alla, inkluderande undervisning och ett inkluderande synsätt (Svenska 

Unescorådet, 2006). Den grundläggande tanken i Salamancadeklarationen är att mångfald 

ska respekteras och värdesättas samt att beredskap ska finnas för att kunna möta elever 

med olika särskilda behov (Barow & Östlund, 2012).   

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2019) uttrycks 

också att skolan ska stödja elevers språkutveckling och möta elever i språklig sårbarhet 

samt ge den hjälp och det stöd som eleverna behöver för att komma framåt i sin 

individuella språkutveckling. Målet är att skolan ska ansvara för att alla elever kan 

använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt efter 

genomgången grundskola.    

Språket spelar en central roll för att ge elever förutsättningar att utvecklas så långt som 

möjligt. Alla lärare oavsett ämne, har i uppdrag att bidra till elevers språkutveckling och 

särskilt beakta de språkliga aspekterna i undervisningen. Goda språkkunskaper 

underlättar vidare lärande och utveckling i olika sammanhang genom livet.  Den 

professionella läraren är kunnig inom sitt ämne, ämnesdidaktiskt skicklig samt medveten 

om språkets roll för elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2012a).  
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Språklig sårbarhet kan uppstå som en obalans mellan elevens språkliga förutsättningar 

och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i 

kunskapsutveckling och kamratrelationer. För elever som försätts i språklig sårbarhet är 

lärares arbetssätt synnerligen viktigt (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). 

Elever i någon form av språklig sårbarhet kan ha svårigheter med ordförståelse och att 

göra korrekta ordval. Efter hand som elever använder ord i olika sammanhang befästs 

dess betydelse och orden kan så småningom införlivas i det egna ordförrådet. Elevers 

ordförråd och begreppsbildning utvecklas ständigt under skolåren både i och utanför 

skolan (Andersson, 2020). 

Vid skolstarten antas elever behärska en språklig bas och ska därefter fortsätta att utveckla 

ett kunskapsrelaterat språk. Språkutvecklande arbetssätt är avgörande för att elever ska 

utveckla en tillräckligt god läs- och skrivförmåga samt kunna utnyttja detta i sin 

kunskapsutveckling (Wedin, 2011).  För att gynna elevers språkliga utveckling och 

kunskapsutveckling behöver lärare arbeta medvetet med språkutvecklande metoder 

(Borgfeldt & Magnusson, 2020).  Elevers lärmiljö behöver vara språkligt tillgänglig 

vilket innebär att skolspråket ska vara begripligt för alla elever även för elever i språklig 

sårbarhet (Ivarsson & Jälmbrant, 2020). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2022) betonar 

vikten av att all undervisning ska ge elever förutsättningar att utveckla förmåga att 

formulera sig och kommunicera i både tal- och skriftspråk. En central del av språket 

handlar om ord och begreppsbildning. Hallin (2020) poängterar vikten av att arbeta med 

ord och begrepp i all undervisning: 

”Orden är centrala verktyg för all kommunikation och inlärning och därför blir också 

explicit arbete med ordförråd en viktig insats för elever i språklig sårbarhet - oavsett 

anledning!” (Hallin, 2020, första stycket)     

Vårt gemensamma intresse för elevers begreppsbildning och ordförrådsutveckling inom 

området skolordförråd väcktes i en diskussion om lärares uppfattning av elevers 

skolordförråd. Våra erfarenheter är att lärare kan beskriva att elever är osäkra på ord och 

begrepp i olika ämnen men att det verkar saknas utarbetade strategier både för 

kartläggning, bedömning och undervisning om just skolordförråd.  Nyfikenheten väcktes 

när vi förstod hur viktigt skolordförråd är för elevers skolframgång och vi beslutade oss 

för att studera området djupare. 
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I skolans uppdrag att främja elevers begreppsbildning, ta hänsyn till elevers olika behov 

samt ge stöd och stimulans så att elever utvecklas så långt som möjligt har specialläraren 

en synnerligen viktig funktion. Enligt examensordningen för speciallärarexamen med 

inriktning språk-, skriv- och läsutveckling (SFS 2017:1111) ska specialläraren visa 

fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande samt om barns och 

elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna. Specialläraren ska även 

visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.   

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor   

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några speciallärare och lärare beskriver 

att de bedömer elevers begreppsbildning och skolordförråd, samt hur de arbetar i sin 

undervisning för att utveckla och fördjupa elevers skolordförråd. Syftet är också att bidra 

med kunskap om hur några elever i grundskolan beskriver att de lär sig nya ord. Syftet 

leder fram till följande forskningsfrågor:   

• Hur beskriver speciallärare och lärare att de identifierar elevers ordförråd och 

begreppsbildning avseende skolord i undervisningen?   

• Hur beskriver speciallärare och lärare vilka specialpedagogiska insatser och 

insatser i övrig undervisning som utvecklar ordförråd och begreppsbildning 

avseende elevers skolordförråd?   

• Hur beskriver elever att de lär sig nya skolord i undervisningen?   

 

1.2 Studiens avgränsningar   

Det självständiga arbetet fokuserar speciallärare och lärare som arbetar i grundskolans 

årskurser 1–6 samt elever i årskurs 3 och 6. Vår studie består av en enkätundersökning 

och respondenterna kommer från olika skolor i södra Sverige.  

Vår avsikt är att beskriva begreppsbildning och ordförrådsutveckling av skolordförråd 

hos elever i språklig sårbarhet utan att specifikt fokusera någon särskild grupp till 

exempel flerspråkighet eller språkstörningsproblematik.  
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1.3 Centrala begrepp  

I detta självständiga arbete används begreppen skolord och skolordförråd. När referenser 

görs används de begrepp som författare och forskare beskriver i sina texter. 

 

Skolordförråd innefattar allmänna skolord, ord i läroböcker för läsning och i svenska, 

matematik, SO och NO (Salameh, u.å.).   

 

Skolord innefattar ämnesspecifika ord samt de ord som är vanligt förekommande 

ämnesövergripande ord i undervisning (Hallin, 2020). 

 

Skolspråk kännetecknas av abstraktion, generalisering, kategorisering, argumentation 

och reflektion (Skolverket, 2012b). Skolspråket har längre satser, mer komplicerad 

grammatisk struktur, fler abstrakta begrepp samt mer faktaspäckad och större textmassa 

(Bruce m.fl., 2016). 

 

Vardagsspråk är situationsbundet och har en konkret betydelse för elever (Lundberg, 

2010).  

 

Ämnesspråk kännetecknas av ämnesspecifika ord i undervisningen (Skolverket, 2012b). 

 

Ordförrådet är uppbyggt av enskilda ord och byggs gradvis upp till ett ordförråd som 

elever förstår och kan använda (Nettelbladt, 2007). 

 

Begreppsbildning är den process då elever möter intryck eller gör erfarenheter som 

kognitivt struktureras. Elever drar slutsatser om vad som är gemensamt och typiskt för en 

grupp objekt, händelser eller beteenden. När eleverna har lärt sig vad som är typiskt för 

en kategori är det en inlärning som kan definieras som begreppsbildning (Druid Glentow, 

2006).  

 

Lexikal organisation innebär att ord samlas i kategorier och organiseras i en rangordning 

med samband mellan helhet och delar. Elevers kunskap om ord handlar om ords betydelse 
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samt hur ord är kopplade och används i kombination med andra ord (Ordónez, Carlo, 

Snow, & McLaughlin, 2002; Salameh, u.å). 

 

Språklig sårbarhet uppstår som en obalans mellan elevers språkliga förutsättningar och 

skolans krav på språklig förståelse och uttrycksförmåga (Bruce m.fl., 2016).     

 

Extra anpassningar är en insats av mindre omfattande karaktär än särskilt stöd. Ett 

exempel på extra anpassning kan vara att få enskild undervisning av speciallärare under 

en kortare period (SFS 2010:800). 

 

Särskilt stöd är en insats rektor kan besluta om för ge elever rätt förutsättningar att nå 

kunskapskraven i skolan. Särskilt stöd är en omfattande insats som kan pågå under en 

längre tid. Åtgärder i form av särskilt stöd regleras i skollagen (SFS 2010:800).  

 

Bedömning innebär en iakttagelse av kvaliteter i elevers kunskapsutveckling eller 

språkliga utveckling. Bedömningen kan ske enskilt eller i grupp, informellt eller planerat 

(Nettelbladt, 2007).    

 

Kartläggning (språklig) kan omfatta både dynamisk kartläggning, olika normerade tester 

samt övriga tester framtagna för att undersöka elevers språkliga förmågor. Kartläggning 

sker oftast enskilt (Hansson & Nettelbladt, 2007). 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

I följande kapitel beskrivs litteratur och tidigare forskning under gemensamma rubriker 

för att undvika upprepningar. En annan anledning är att tidigare forskning styrker den 

valda litteraturen när dessa beskrivs parallellt. 

2.1 Ordförråds- och begreppsutveckling 

Ordförrådet beskrivs i internationell forskning som en av de viktigaste faktorerna för 

skolframgång för alla elever men framför allt för elever som studerar på sitt andraspråk 

(August, Carlo, Dressler & Snow, 2005).  Ett stort ordförråd bidrar till en ökad förståelse 

för sammanhang och en bättre överblick av den omvärld barnet befinner sig i (Lundberg, 

2010). 

 

Begreppsutveckling innefattar den process då elever drar slutsatser om vad som är 

gemensamt och typiskt för en grupp objekt, händelser eller beteenden. När eleverna har 

lärt sig vad som är typiskt för en kategori definieras det som begreppsbildning (Druid 

Glentow, 2006).  När elever bildat begrepp skiljer de ut återkommande fonologiska 

mönster och kopplar varje begrepp till ett ord, ett specifikt fonologiskt mönster 

(Nettelbladt, 2007).  

 

Ordförrådsutveckling och begreppsbildning kan ge utmaningar. Orsakerna till problem 

att utveckla ordförrådet kan bestå av svårigheter att skaffa sig erfarenhet och kunskap, att 

skilja ut återkommande fonologiska mönster eller att koppla varje begrepp till ett specifikt 

fonologiskt mönster (Nettelbladt, 2007). Det syntagmatiska och paradigmatiska skiftet i 

ordförrådet sker oftast i 6-10 års åldern. Skiftet innebär att elever ändrar 

associeringsmönster från en mer vardaglig koppling till att organisera ord i en över- och 

underkategori. Det finns flera orsaker till att en del elever inte genomgår detta skifte. 

Orsaken kan vara någon form av språkstörning men kan även vara bristande exponering 

av avancerat språk. Skiftet är alltså beroende av elevers kognitiva utveckling men är även 

en effekt av läs- och skrivundervisning samt övrig undervisning (Nettelbladt & Salameh, 

2014).     
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Utveckling av barns ordförråd påverkas också av socioekonomiska förhållande 

(Beck, McKeown & Kucan, 2013; Lundberg, 2010).  Elever från socioekonomiskt starka 

hem har i årskurs 1 ett dubbelt så stort ordförråd, som elever från socioekonomiskt 

svagare hem. Skillnaden i elevers ordförråd kvarstår och detta tyder på att för lite görs i 

skolans undervisning för att utjämna skillnaderna mellan eleverna (Beck m.fl., 2013).  

 

Salameh (2018) beskriver att flerspråkiga elever som använder sitt ordförråd i två eller 

flera språk kan upplevas ha ett mindre ordförråd än enspråkiga elever. Om däremot 

elevens samtliga språks ord och begrepp läggs samman, utjämnas skillnaderna i 

ordförrådens storlek. Elever som exponeras för flera språk utvecklar ordförråd som kan 

variera stort i omfång i de olika språken. Vanligtvis har elever ett större ordförråd 

avseende vardagsspråket på modersmålet och ett större ordförråd avseende skolord 

kopplat till det språk som eleverna använder i skolan. Ordónez m.fl. (2002) visar i sin 

internationella jämförande studie att en väl utvecklad lexikal organisation i modersmålet 

underlättar för en motsvarande lexikal organisation i ett nytt språk.   

 

Holmströms (2015) studie visar att flerspråkiga barn utvecklar språkljud och grammatik 

i sitt andraspråk i samma takt som enspråkiga barn under förutsättning av rik och varierad 

exponering och användning av båda sina språk. Gällande ordförrådsutveckling är inte 

samstämmigheten mellan en- och flerspråkiga barn lika tydlig. I början när man tillägnar 

sig ett nytt språk är utvecklingen av ord- och begreppsförråd viktigast därefter utvecklas 

böjningsformer och meningsbyggnad. Elevers förutsättningar att utveckla ett andraspråk 

är beroende av flera faktorer som samverkar, exempelvis ålder vid inflyttning, status på 

förstaspråket, attityder, exponering och skolbakgrund. Salameh (u.å) menar att elevers 

kunskap om ord inte endast omfattar ords betydelse utan även hur ord är kopplade och 

används i kombination med andra ord. Salameh (2018) beskriver att ett djup i ordförrådet 

innebär att förstå ordets form, innehåll och användning men även vilka fonem som ingår 

i ordet, vilken ordklass som ordet tillhör och vilka böjningsmorfem som finns samt ordets 

känslomässiga och semantiska komponenter. I sin avhandling definierar Holmström 

(2015) ordförrådets bredd med antalet ord elever kan benämna eller antalet ord elever kan 

benämna med ett visst initialljud. 
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Skolan har avgörande betydelse för elevers ordförråd och begreppsutveckling. Då läs- 

och skrivinlärningen påverkar ordförrådets utveckling positivt sker den största ökningen 

av elevers ordförråd i de tidiga skolåren (Nettelbladt, 2007). I såväl litteratur som 

internationell forskning beskrivs att varierad läsning har betydelse för utveckling av 

ordförrådet och att lära sig ord i en kontext betraktas som viktigt. En förutsättning för att 

lära sig nya ords betydelser genom läsning är en fungerande avkodning. (Beck m.fl., 

2013; Braze, Katz, Magnusson, Mencl, Tabor, Van Dyke, Gong, Johns & Shankweiler, 

2016; Nettelbladt, 2007). Ett rikt ordförråd är mer avgörande än avkodningsförmåga för 

elevers läsförståelse. Undervisningen behöver därför ge möjlighet för elever att öka 

ordförråd och fördjupa förståelse då detta förefaller påverka elevers läsförståelse (Braze, 

m.fl., 2016). I den jämförande longitudinella studien visar Rosqvist, Sandgren, 

Andersson, Hansson, Lyberg-Åhlander och Sahlén (2019) hur sommarlovet påverkar 

elevers språkliga förmågor. Resultaten pekar på att elevers förmåga att benämna ord 

minskar över sommarlovet men ökar under höstterminens gång för att i månadsskiftet 

november/december ha återgått till nivån före sommarlovet. Resultatet kan inte förklaras 

av föräldrars utbildningsnivå, elevers generella språkliga förmåga, resultat på icke-

verbala intelligenstest eller flerspråkighet. Slutsatsen är att skolans undervisning påverkar 

elevers ordförrådsutveckling. 

 

 

2.2 Vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk  

Lärares roll är att bygga broar mellan elevers vardagsspråk och skolspråk (Gibbons, 

2018). Ordförrådsutveckling sker i stor utsträckning i skolans undervisning och orden i 

skolspråket spelar en viktig roll för lärandet. Skolordförrådet innehåller ofta abstrakta ord 

och kan enkelt tas för givna i undervisningen eftersom de varken är framträdande eller 

ämnesspecifika (Enström, 2020).  

 

Vardagsspråk definieras som ett muntligt språk med ordförråd som handlar om det 

konkreta som kan upplevas. Definitionen av skolspråk är att det ställer ökade krav på djup 

och bredd i ordförråd men även på abstraktionsförmåga (Hajer & Meestringa, 2014; 

Skolverket, 2012b; Vygotsky, 1978b). Enligt Skolverket (2012b) innehåller skolspråket 

både ämnesöverskridande och ämnesspecifika ord och begrepp. 
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Utvecklingen av vardagsspråk och skolspråk anses vara motsatta läroprocesser. Barnet 

lär sig vardagsspråk exempelvis genom att smaka, rita, känna, tillsammans med sin familj 

och vänner. Barnet utvecklar först begreppsförståelse därefter kommer benämning av 

begrepp. Skolspråket erövras däremot genom att elever först lär sig benämna begrepp och 

därefter sker bearbetningar för att begreppsförståelsen ska växa fram. Framför allt när det 

gäller abstrakta begrepp tar begreppsförståelse tid att utveckla (Hajer & Meestringa, 

2014; Skolverket, 2012b; Vygotsky, 1978a).  

 

Järborg (2007) menar att begränsat djup i ordförrådet kan bli problematiskt om elever har 

bristande kunskaper avseende nyanser och betydelser av enskilda ord. Kända ord kan 

innebära en utmaning om de sätts i nya okända sammanhang. Ord som i vardagsspråket 

har en konkret betydelse kan i skolspråket förekomma med mer abstrakt betydelse. 

 

Undervisningens ämnesspecifika ord tydliggörs oftast i läromedel samt förklaras och 

bearbetas av lärare men kan innebära svårigheter för elever med annat modersmål än 

svenska. De övriga skolorden däremot, som behövs för uppbyggnaden av skolordförrådet, 

bearbetas oftast inte då de uppfattas vardagliga i undervisning och läromedel. Lärare bör 

stödja elever att utveckla språkliga strategier så att eleverna självständigt kan utöka och 

fördjupa sitt ordförråd. En strategi är att analysera okända ord med hjälp av ledtrådar som 

ringar in ordens betydelser. Lärare bör fokusera på ordmedvetenhet i all undervisning och 

uppmuntra eleverna att inta ett utforskande förhållningssätt. Möte med nya okända ord 

sker ofta i läsning och det krävs ett flertal exponeringar av nya ord för att dessa ska 

införlivas i det egna ordförrådet. Det krävs även att elever aktivt utforskar orden för att 

göra dessa tillgängliga i sitt ordförråd. Ordförrådet har en central betydelse för 

läsförståelsen. För nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska innebär 

uppbyggnaden av skolordförrådet en stor utmaning. Elever med annat modersmål än 

svenska ska under några skolår tillägna sig dubbelt så många ord som andra elever. Hur 

undervisningen av ordförråd är organiserad har betydelse för elevers skolframgång 

(Lindberg, 2017). För att ha tillräcklig förståelse av en läst text behöver de allra flesta 

orden vara välkända för eleven. Om texten består av mer fem procent okända ord blir 
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innehållet svårt att tillägna sig. Ju fler okända ord texten innehåller desto större blir risken 

att elevers läsförståelse försvåras (Lindberg, 2006). 

 

Begreppet lexikal barriär avser utmaningen att utvecklas från att använda ett vardagsspråk 

till att använda ett så kallat skolspråk. Framgång i kunskapsutveckling är endast möjlig 

om elever passerar den lexikala barriären genom att utveckla förmågan att dra slutsatser 

från skriven text (Corson, 1993). Elever ska utveckla sitt vardagsspråk till ett 

kunskapsrelaterat språk. Detta kan ske genom muntlig interaktion mellan lärare och elev 

(Gibbons, 2018). Lärare behöver ta reda på elevers förförståelse av ord för att 

undervisningen ska möjliggöra för elever att väva samman de vardagliga orden med 

ämnesorden (Skolverket, 2012a).  

 

 

2.3 Bedömning av ordförråd  

I forskning och litteratur framträder särskilt några sätt att kartlägga elevers ordförråd. 

Verhallen och Schoonen (1998) undersöker olika aspekter av ordkunskap hos 

flerspråkiga elever i en internationell jämförande studie. Diskussion förs kring hur lärare 

ofta är omedvetna om elevers brist på djup i ordförrådet. Vikten av kartläggning av 

elevers ordförråd understryks. En slutsats som dras är att lärare behöver verktyg för att 

kartlägga elevers språkliga förmågor. Elever med brister i sin språkutveckling riskerar att 

inte uppmärksammas om inte tillförlitliga och effektiva tester för djup i ordförråd finns 

tillgängliga. Hajer och Meestringa (2014) menar också att lärare behöver kartlägga 

elevers språk inför varje nytt ämnesområde och försöka förutse de språkliga problem som 

kan uppkomma.  

 

Salameh (u.å) utarbetade under åren 2009–2012, Skolordförråd, ett material för 

bedömning av det ordförråd som elever behöver och möter i undervisning (bilaga 10, 11 

och 12). En manual är utarbetad för tillämpning av bedömningsmaterial och tolkning av 

resultat. I manualen finns även information till speciallärare och lärare om analys av 

resultat på individ- och klassnivå (bilaga 13). Bracken och Panter (2011) påvisar i sin 
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internationella interventionsstudie att kartläggningsmaterialet BBCS, tillsammans med 

det tillhörande handledningsmaterialet för begreppsundervisningen BCDP, stödjer 

elevers utveckling av ett skolordförråd. Kartläggningsmaterialet och handledningen 

består av begreppslistor med fler än 300 ord inom olika kategorier. Orden behöver alla 

elever kunna, i samband med skolstarten och de är hämtade från läroplaner, läromedel 

och publicerad forskning inom utvecklings-, lingvistisk och kognitiv psykologi. 

Holmström, Salameh, Nettelbladt och Dahlgren Sandberg (2016a) undersöker i sin 

nationella jämförande longitudinella studie hur bedömning av den lexikala organisationen 

kan göras genom olika tester av tvåspråkiga elevers ordinlärning. Den lexikala 

organisationen hos flerspråkiga elever med språkstörningsproblematik kan kartläggas 

med Kent Rosanoff-listan (bilaga 7, 8 och 9). Kartläggningen indikerar djup i elevers 

ordförråd samt kan ge förståelse för relationen mellan flerspråkighet och språkstörning.  

Ytterligare några tester tas upp av Plantin Ewe (2018) som beskriver att ordförståelse kan 

kartläggas med följande tester, DLS, Läskedjor, DUVAN och LS. 

 

Grigorenko och Sternberg (1998) belyser i sin internationella litteraturöversikt hur lärare, 

i dynamisk kartläggning, utgår från vad elever kan lära sig i stället för vad eleverna inte 

kan. En dynamisk kartläggning lägger fokus på själva lärprocessen samt på vilket 

språkligt stöd eleven behöver. Dynamisk kartläggning kan användas som ett verktyg för 

att hitta strategier att stötta eleven.   

 

Flerspråkiga elever måste bedömas i alla sina språk vid språkliga utredningar 

(Holmström, 2015; Holmström, Salameh, Nettelbladt & Dahlgren-Sandberg, 2016b). 

Rubin (2019) menar att det för närvarande inte finns tillförlitliga tester för kartläggning 

av nyanlända elevers språkutveckling. För att kunna urskilja typisk eller atypisk 

språkutveckling behöver elever ha fått undervisning i minst två år. Detta medför problem 

avseende ett eventuellt beslut om elever ska erhålla särskilt stöd.  

 

Lexikal frekvensprofilanalys är en enkel analys av ordförrådets frekvens i en viss text. 

Antalet akademiska ord fastställs och en analys av svårighetsgraden i elevtexten utförs. 

Om elevtexterna endast består av högfrekventa ord upplevs texten vardaglig och 
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talspråklig. Lexikal variation kan också studeras och innebär att texterna innehåller 

relativt få men innehållsrika och långa ord. Lexikal täthet kontrolleras genom räkning av 

innehållsord av det totala antalet ord i en text (Lindberg, 2017).   

 

Vid ordmobiliseringsproblematik har elever svårigheter att benämna ord. Speciallärare 

kan analysera elevers spontantal och utföra bildbenämningstest. I bildbenämningstestet 

ser elever en bild och ska därefter benämna den med rätt ord. 

Ordmobiliseringsproblematik kan ha tre orsaker. Den första orsaken är språkliga 

begränsningar vid bearbetning av ord. Den andra orsaken är inadekvata eller bristfälligt 

definierade semantiska representationer. Den tredje orsaken är inadekvata underliggande 

fonologiska representationer. Om elever gör många pauser och omtagningar i sin 

konversation, så kallat tvekfenomen, kan detta vara ett tecken på problematik inom 

ordmobiliseringen. Ordbenämningsförmågan behöver inte alltid hänga ihop med 

elevernas förståelse av ord. Ordförrådstester som testar ett ord i taget, isolerat från sitt 

sammanhang och utan tidspress kan överskatta hur eleven förstår ordets betydelse i 

vardagligt tal (Nettelbladt, 2007). 

 

 

2.4 SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  

Elleman, Steacy, Olinghouse och Compton (2017) undersöker undervisningens betydelse 

för ordförråd och begreppsutveckling i sin internationella jämförande studie. En slutsats 

som dras är att undervisning är den viktigaste faktorn som gynnar ordförråd och 

begreppsutveckling.  

 

SKUA är en förkortning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Schmidt & 

Wedin, 2018). Att lära sig ämnesspecifika ord och begrepp är ett av målen för 

undervisningen och denna process behöver löpa parallellt med att tillgodogöra sig 

ämnesinnehållet (Hajer & Meestringa, 2014).     
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Claesson (2007) menar att kommunikationen är central i skolan till exempel genom 

dialoger och smågruppssamtal. Det är viktigt att skapa ett tillåtande klassrumsklimat, att 

lärare tar elevers frågor på allvar och upprätthåller studiero. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2019) visar i sin modell över tillgänglighet hur elevers förutsättningar 

för lärande påverkas av den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön. Trygghet och 

studiero är en förutsättning för lärande särskilt för elever i sårbarhet. 

 

Figur 1. Tillgänglighetsmodellen. Från Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019. s.14. 

 

I sin nationella praktiknära studie om elevers deltagande i en inkluderande undervisning 

menar Rubin (2019) att lärare har en central roll i undervisning för elever i språklig 

sårbarhet. Lärare behöver bedriva en språkutvecklande undervisning så att den görs 

språkligt tillgänglig för alla elever. I lärares språkutvecklande undervisning behövs höga 

förväntningar vilket tillsammans med språkligt stöd i språkutvecklande aktiviteter ger 

elever möjlighet att lyckas. Hajer och Meestringa (2014) och Gibbons (2016) uttrycker 

att flerspråkiga elever behöver utmanas i kognitivt mer krävande uppgifter även om deras 

språkliga förmåga ännu inte är fullt tillräcklig.  

 

Goldstein, Ziolkowski, Bojchzyk, Marty, Schneider, Harpring och Haring (2017) visar i 

sin internationella longitudinella interventionsstudie att insatser för elever i förskola och 

lågstadium ökar språklig förmåga och ordförråd hos elever från socioekonomiskt svaga 

hemförhållande. Effektiva insatser behövs för att utjämna skillnader i elevers språkliga 

utveckling och dessa bör vara långvariga och sättas in tidigt. Explicit undervisning om 

ord och ords betydelse är en viktig insats och undervisningen bör fokusera på skolspråket. 
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Insatserna kan få betydelse för elever i språklig sårbarhet som därmed undviker en 

långsam läsinlärning med en efterföljande otillräcklig kunskapsutveckling.  

 

Elleman m.fl. (2017) visar i sin jämförande internationella studie att begränsat ordförråd 

och begränsad bakgrundskunskap kan hindra processen att skapa mening och 

sammanhang i lärandet. Av denna anledning är explicit undervisning särskilt viktig för 

att möjliggöra utveckling av elevers ordförråd. Elleman m.fl. menar vidare att 

undervisning om ord och ordinlärningsstrategier samt undervisning om morfologisk 

analys är framgångsrikt för att öka elevers ordförråd. 

 

För språkutvecklande undervisning och särskilt för ordförrådsutveckling är 

kontextualisering, interaktion och stöttning väsentligt. Genom kontextualisering 

förankras ny kunskap med tidigare kunskaper och erfarenheter. Genom att använda 

interaktion i undervisningen skapas förutsättningar för lärare att möta elever på rätt nivå 

och utmana elevers utforskande av nya ord och begrepp. Genom ett dialogiskt arbetssätt 

skapas förutsättningar för stöttning som anpassas till elevers behov och förutsättningar. 

Stöttning kan innebära till exempel visuellt stöd, laborativt arbetssätt, multimodalt 

arbetssätt, begreppskort och tankekartor. Undervisningen ger tillfälle att använda och 

fördjupa förståelsen av ord och begrepp som är ämnesspecifika men även de mer 

ämnesövergripande och allmänna skolorden (Bjerregaard & Kindenberg, 2015). 

 

Beck, McKeown och Kucan (2002) konstaterar att explicit undervisning om ordförråd 

inte är särskilt utbrett och vanligt förekommande. Explicit undervisning om ordförråd 

innehåller en direkt förklaring om ords betydelse tillsammans med en reflekterande och 

interaktiv uppföljning. Beck m.fl. (2013) poängterar att det är viktigt att välja ut relevanta 

ord att undervisa om. Tre kriterier används för att välja ut vilka ord som ska ingå i 

undervisningen. Det första kriteriet är att elever ännu inte kan ordet, det andra kriteriet är 

att ordet är användbart i läsning och skrivning och det tredje kriteriet är att ordet är viktigt 

och vanligt förekommande i olika sorters texter.  De valda orden ska dessutom ingå i nivå 

2. Beck, MacKeown och Omanson (1987) delar in ord i nivåer där nivå 1 innehåller 
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vardagliga ord, inom nivå 2 finns allmänna ämnesövergripande ord och inom nivå 3 

återfinns ämnesspecifika ord som används i undervisning.  

 

Figur 2. Modell över nivåindelning av ord. Från Ordförråd av J. Andersson, 2018, Logoped Julia.  

 

Enström (2020) menar att elever behöver lära sig att det är skillnad mellan tal- och 

skriftspråk när det gäller ordförrådet, precis som i vardagsspråk och skolspråk. Elever 

behöver lära sig hur orden används och i vilket sammanhang. För att elever ska uppnå 

denna språkliga medvetenhet krävs explicit undervisning. När elever har nått en 

grundläggande nivå i sitt ordförråd ska lärare framförallt undervisa i gissningsstrategier, 

metaspråklig medvetenhet, erbjuda aktiviteter som leder till att elever ökar sitt ordförråd, 

undervisa om högfrekventa ord, undervisa om ord som är knutna till vissa textgenrer samt 

om ord som förekommer i läromedel. 

 

Ordförrådet är av stor betydelse när elever ska tillägna sig texters innehåll i 

undervisningen. Undervisningen bör innehålla aktiviteter som stödjer elevers utveckling 

av språkliga strategier så att ordförrådet utökas och fördjupas. En strategi är att analysera 

okända ord med hjälp av ledtrådar som ringar in ordens betydelser. En annan strategi är 

att undervisningen fokuserar på ordmedvetenhet och att elever uppmuntras att inta ett 

utforskande förhållningssätt. Elever möter ofta nya okända ord i läsning och ett flertal 
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exponeringar för nya ord krävs för att de nya orden ska befästas. Elever behöver utforska 

nya ord aktivt för att göra dessa tillgängliga i det egna ordförrådet (Lindberg, 2017). 

  

Gibbons (2018) beskriver genrepedagogik som en arbetsmetod genom vilken elever ska 

bli medvetna om språkliga mönster i olika texttyper, genrer. Några genrer är centrala i 

skolans arbete och behöver därför läras ut då dessa genrer är väsentliga för inlärningen 

och för elevers skolframgång. Olika genrer har egna syften, strukturer och språkliga drag, 

exempel på genrer är återberättande, beskrivande, instruerande och argumenterande 

genrer. Alla genrer ska betraktas som mallar och prototyper att utgå ifrån. Allt 

genreskrivande genomförs efter cirkelmodellen där första fasen består av att bygga upp 

kunskap om ett område, andra fasen består av modellering och dekonstruktion, tredje 

fasen är gemensam textkonstruktion och den sista fasen omfattar självständig 

textkonstruktion. I cirkelmodellen sammanlänkas undervisning både för 

kunskapsutveckling och språkutveckling.  

 

En del av det språk- och kunskapsutvecklande arbetet rör ord och begreppsutveckling och 

här kan särskilt några studier nämnas.  

Hagen (2018) undersökte i sin internationella longitudinella studie vilka språkliga 

aktiviteter i förskola och förskoleklass som utvecklar språkförståelse. Studiens resultat 

pekar på att ordförrådsundervisning har effekt både på målord, det vill säga de ord som 

undervisningen behandlar och på elevers generella språkutveckling och läsförmåga.  De 

språkliga aktiviteter som gynnar elevernas språkliga utveckling är till exempel 

bokläsning, kognitivt utmanande samtal, explicit undervisning kring ord samt att spela 

spel. Elevers språkutveckling främjas när lärare är närvarande, delaktiga och lyssnande.     

 

Bracken och Panter (2011) visar i sin internationella interventionsstudie att det är 

betydelsefullt att stödja ordförrådsutveckling för yngre elever särskilt för de elever som 

löper risk att misslyckas i skolan. Ordförrådsutveckling är en viktig del av elevers 

kognitiva utveckling och för kunskapsutvecklingen i skolan. Ett grundläggande ordförråd 

krävs för att ta del av aktiviteter och diskussioner i skolan men även för att tillgodogöra 

sig lärarens kommunikation och instruktioner. Att erövra ett grundläggande ordförråd är 
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viktigt både för att kunna förstå och uttrycka sig språkligt, för att vara redo att börja skolan 

och för att uppnå god kunskapsutveckling i skolans olika ämnen.  

 

Snow, Lawrence och White (2009) har i sin internationella kvasiexperimentella 

interventionsstudie om ämnesöverskridande ordförråd, studerat utvecklingen av 

ordförråd och specifikt skolspråk hos elever i årskurs 6 och 8. Syftet med undersökningen 

var att öka förutsättningarna för lärande av skolord genom att lära ut fem ord varje vecka. 

Orden lärdes ut genom diskussion, debatter och skrivande. Målorden valdes ut för att 

passa in i ett dilemma som avsåg att kunna engagera elever i dessa åldrar. Målorden 

valdes för att eleverna behövde kunna orden för att förstå övriga ämnestexter. Orden var 

så kallade nivå 2 ord och hittades inom skolans olika ämnen. Väl undersökta metoder för 

ordinlärning användes i aktiviteterna till exempel att använda målordet i en rik kontext, 

upprepad exponering av målordet i olika kontexter, möjlighet att använda ordet både 

muntligt och skriftligt, explicit undervisning om målordens betydelse samt explicit 

undervisning om ordinlärningsstrategier till exempel morfologisk analys. Aktiviteterna 

pågick i 24 veckor med diskussioner och debatter fyra dagar i veckan och skrivande den 

femte skoldagen i veckan. Varje skoldag använde en ämneslärare 15 minuter av sin 

lektion till att arbeta med veckans fem målord. Aktiviteterna kring målorden varierade 

och kunde till exempel innebära diskussioner, debatter och att sätta in orden i korta texter. 

På fredagarna innebar aktiviteten alltid en skrivuppgift där eleverna skrev en 

argumenterande text om veckans dilemma. Genom att jämföra pretester och posttester 

visade Snow m.fl. att deltagandet i programmet i 20–22 veckor gav samma ökning av 

skolordförrådet som 2 års deltagande i reguljär undervisning.    

 

I sin internationella forskningsöversikt betonar Elleman, Oslund, Griffin och Myers 

(2019) vikten av tre faktorer för att elever framgångsrikt ska utveckla sitt ordförråd. Den 

första faktorn är mångsidig undervisning i ordkunskap kopplad till läsundervisning. Den 

andra faktorn är att orden bearbetas aktivt i exempelvis diskussioner eller skrivning. Den 

tredje faktorn är att orden behandlas i någon form av samarbete. Studiens andra syfte 

inbegriper att formulera vetenskapligt förankrade råd till lärare. Dessa fem råd är: specifik 

undervisning i ordkunskap, undervisning i morfologisk ordanalys, att eleverna utvecklar 
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begreppskartor, använder nya ord i diskussioner och skrivande samt att lärare 

tillhandahåller en motiverande och språkrik lärmiljö.  

 

2.5 Språklig och pedagogisk sårbarhet - utmaningar och möjligheter    

Rubin (2019) beskriver i sin nationella praktiknära studie hur elever i språklig sårbarhet 

riskerar att gå miste om undervisningens ämnesinnehåll om inte samspel och interaktion 

mellan lärare och elev samt grupp och elev existerar.    

 

Bruce m.fl. (2016) utgår från ett relationellt synsätt vid definitionen av begreppet språklig 

sårbarhet. Det relationella synsättet betonar samspel och mellanmänskliga möten men 

även mötet mellan den enskilde individen och miljön (Ahlberg, 2015). Bruce m.fl. (2016) 

beskriver begreppet språklig sårbarhet som ett fenomen vilket uppstår när språkliga krav 

är högre än elevers språkliga förutsättningar och undervisningen inte överbryggar 

glappet. Miljöns och pedagogikens betydelse poängteras i stället för elevens brister. Den 

språkliga sårbarheten varierar med kontext, språkliga krav och över tid. Elever med 

språkstörning, annat modersmål än svenska, läs- och skrivsvårigheter samt andra 

funktionsnedsättningar till exempel hörselskador kan betraktas som språkligt sårbara. För 

elever som försätts i språklig sårbarhet är lärares arbetssätt viktigt. Borgfeldt och 

Magnusson (2020) pekar på att elevers språkliga lärmiljö bidrar till att försätta elever i 

språklig sårbarhet. 

 

För att ordinlärning ska kunna ske behöver elever med språkstörning mer repetition i olika 

språkliga och kommunikativa sammanhang än elever med typisk språkutveckling. Elever 

med språkstörning har en begränsad bearbetningsförmåga avseende språklig information 

och behöver ha en störningsfri miljö för att förstå meningar med ovanliga ord. Elever som 

har en språkstörning visar ofta brister både inom ordförrådets djup och bredd (Hallin, 

2020). 

 

Elever i 9–10 årsåldern förväntas kunna “läsa för att lära”. Elever med ett torftigt 

ordförråd och elever som saknar strategier för att ta reda på vad svåra ord betyder, riskerar 
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att försättas i språklig sårbarhet (Westlund, 2012). Elever i språklig sårbarhet kan ha 

svårigheter med ordförståelse och att göra korrekta ordval. Efter hand som elever 

använder ord i olika sammanhang befästs dess betydelse och orden kan så småningom 

införlivas i det egna ordförrådet. Elevers ordförråd och begreppsbildning utvecklas 

ständigt under skolåren både i och utanför skolan (Andersson, 2020). För att få tillräcklig 

förståelse av en läst text behöver de allra flesta orden vara välkända för eleven. Om texten 

består av mer än två procent okända ord kan innehållet gå förlorat för läsaren. Ju fler 

okända ord desto större blir risken att förmågan till läsförståelse utifrån kontext minskar 

(Enström, 2020).  

 

Bruce och Hansson (2019) visar i sin nationella longitudinella interventionsstudie att 

elever i språklig sårbarhet gynnas av muntliga aktiviteter. Elever med svårigheter inom 

sin uttrycksförmåga verkar gynnas av att delta i mindre strukturerade samtal då de helt 

enkelt pratar mer. Elever som har störst problem inom språklig förståelse verkar gynnas 

av strukturerade samtal då dessa samtal kan bidra till att eleverna får kontroll över ämnet. 

Studien pekar på vikten av att lärare har kännedom om elevers språkliga svårigheter så 

att undervisningen anpassas för att stödja elevers språkanvändning och språkutveckling.    

 

2.6 Speciallärarens uppdrag    

Byström (2018) uttrycker att speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling 

har uppdrag inom undervisning, utredning och utvecklingsarbete med fokus på den 

språkliga miljön och undervisningen.  Här nedan redogörs för några infallsvinklar på 

dessa tre uppdrag. 

 

2.6.1 Undervisning 

Byström och Bruce (2018) beskriver att speciallärare behöver ta hänsyn till individuella 

förutsättningar för lärande i lärmiljön och språkundervisningen. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) 3 kap. 2 § har skolan uppdraget att ta hänsyn till elevers olika behov samt ge 

stöd och stimulans så att elever utvecklas så långt som möjligt. Examensordningen för 

speciallärare (SFS 2017:1111) uttrycker att speciallärare ska ha djup kunskap om elevers 
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språk- och begreppsutveckling samt stimulans av denna och visa fördjupad förmåga till 

ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd. Byström (2018) menar 

att speciallärare ska stötta lärare i arbetet att utarbeta fungerande extra anpassningar till 

elever i språklig sårbarhet samt undervisa i särskilt stöd när extra anpassningar inte räcker 

till.  I Tjernbergs (2011) nationella praktiknära forskning med fokus på framgångsfaktorer 

i läs- och skrivlärande uttrycks att speciallärare behöver möta elever på deras 

kunskapsnivå och undanröja eventuella hinder för lärandet. Gällande läs- och 

skrivsvårigheter och hur dessa kan förebyggas med specialpedagogiska insatser utgör 

undervisning en viktig roll för hur elever tillägnar sig de nödvändiga förmågor som leder 

till framgångsrik skriftspråksutveckling. När inte den vanliga pedagogiken och 

undervisningen räcker till för att säkerställa elevers lärande och utveckling behövs 

specialpedagogiska insatser. Den specialpedagogiska undervisningen behöver vara 

varierad och utformad i en positiv lärmiljö. Det centrala i de specialpedagogiska 

insatserna är att möta varje barns behov och förutsättningar och anpassa omgivningens 

krav. Speciallärares kunskap och förmåga att tolka elevers språkutveckling och 

kunskapstillägnande är av stor betydelse. Specialpedagogiken möjliggör skolframgång 

för alla elever. Vidare menar Tjernberg att en framgångsrik läs- och skrivundervisning 

ingår i ett språkutvecklande sammanhang där alla elever har möjlighet att lyckas efter 

sina förutsättningar i ett lustfyllt lärande. Borgfeldt och Magnusson (2020) menar att i 

specialpedagogiska insatser är muntliga och skriftliga aktiviteter viktiga för elevers 

språkliga utveckling. Om elever använder sitt språk muntligt och skriftligt för att 

exempelvis tänka, resonera, förklara, beskriva, lyssna, berätta, jämföra, diskutera och dra 

slutsatser är eleverna språkligt aktiva vilket gynnar elevernas språkutveckling.  

 

2.6.2 Utredning   

I examensordningen för speciallärarexamen (SFS 2017:1111) uttrycks att speciallärare 

ska genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för elever samt 

utforma och genomföra åtgärdsprogram för elever. Dessutom uttrycks att speciallärare 

kritiskt ska granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- 

och läsutveckling. Speciallärare ska även ha fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor 

och betygsättning. Enligt Byström och Bruce (2018) innebär utredningsuppdraget att 

speciallärare gör pedagogiska utredningar på organisations-, grupp- och individnivå.   
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Plantin Ewe (2018) poängterar att speciallärare alltid ska ha ett tydligt syfte med beslutet 

att utföra en språkpedagogisk utredning. När elever befinner sig i språklig sårbarhet ska 

specialläraren skapa en heltäckande bild över elevers hela skolsituation. Beroende av 

syftet med kartläggningen ska specialläraren göra en bedömning över vilka språkliga 

färdigheter som ska testas till exempel ordförståelse, sekvensminne, läsförståelse, 

fonologisk medvetenhet, avkodning, läshastighet, stavning och skrivning.  Elevens 

perspektiv ska beaktas i utredningsförfarandet genom att elevens egna uppfattningar om 

behov och stöd blir en del av kartläggningen.  

 

2.6.3 Utveckling  

Byström och Bruce (2018) menar att speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling 

måste hålla sig uppdaterade inom ett stort forskningsområde. I examensordningen för 

speciallärarexamen (SFS 2017:1111) uttrycks att speciallärare ska visa kunskap om 

områdets vetenskapliga grund. Specialläraren ska även ha insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt ha kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Specialläraren ska identifiera sitt eget 

behov samt lärares behov av ytterligare kunskap och kompetens. Vidare uttrycks att 

speciallärare ska följa upp, utvärdera och leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet. 

Byström och Bruce (2018) beskriver att speciallärares utvecklingsuppdrag kan omfatta 

exempelvis att ansvara för projekt, föreläsningar, studiedagar, nätverk, följa och tillämpa 

nya forskningsrön i utvecklingsarbete samt agera kvalificerad samtalspartner, utföra 

rådgivning, konsultation och samtal med vårdnadshavare och kollegor. I 

examensordningen för speciallärarexamen (SFS 2017:1111) uttrycks att speciallärare har 

en fördjupad kunskap kring språk-, skriv- och läsutveckling och ska inom detta område 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Enligt Byström och Bruce (2018) kan 

speciallärare därmed bistå klasslärare eller ämneslärare med kunskap som gör 

undervisningen språkligt tillgänglig. Speciallärare har ett handledande uppdrag och en 

rådgivande roll i konkreta undervisningssituationer vilket kan bidra till kollegialt lärande 

kring språklig sårbarhet och en språkligt tillgänglig lärmiljö.  
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2.6.4 Samverkan  

I examensordningen för speciallärarexamen (SFS 2017:1111) uttrycks att speciallärare 

ska visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och 

yrkesgrupper. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) menar att 

speciallärare kan ha kontakt med externa funktioner till exempel psykolog och 

habilitering. Bruce och Sjunnesson (2018) pekar på vikten av samarbete mellan 

professionerna logoped och speciallärare. De båda professionerna ska bibehålla sitt eget 

perspektiv och bidra med sina kunskaper och erfarenheter kring elever i språklig 

sårbarhet. Bruce och Sjunnesson menar att logopediska utredningar kan tolkas 

pedagogiskt och omsättas till skolans undervisning. Logopeder och speciallärare 

representerar tillsammans en balans mellan ett språkligt läkande och lärande. 

Konsekvenserna av denna samverkan är kollegialt lärande som medför en djupare och 

bredare samsyn kring elever i språklig sårbarhet.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån syftet att bidra med kunskaper kring olika aspekter av elevers skolordförråd och 

begreppsbildning presenteras och diskuteras sociokulturell teori. Valet av teoretisk 

förankring motiveras av att det behöver finnas en överensstämmelse mellan valda teorier 

och problemområde då språk och interaktion särskilt belyses i studien (Agnafors & 

Levinsson, 2019).  

 

3.1 Sociokulturell teori   

Lev Vygotsky (1896–1934) verkade inom det psykologiska kunskapsfältet och har gjort 

avtryck med sin forskning kring lärande och språk. Vygotsky menar att tänkandet är 

monologiskt och medvetandet ansågs vara dialogiskt, det vill säga föränderligt och 

påverkat av den omgivande kulturen (Kozulin, 2004; Lindqvist, 1996). Vygotsky (2001) 

resonerar kring medvetenhet och menar att förbindelsen mellan det intellektuella och det 

affektiva är den mest betydelsefulla aspekten av tänkande och språk. Vygotsky beskriver 

att om tänkandet betraktas lösryckt från människans yttre liv kan det uppfattas som en 

ström av tankar som inte kan påverka människans liv. Vygotsky menar att tänkandet inte 

kan lösgöras från den affektiva funktionen och att alla människans idéer har ett ursprung 

i den affektiva relation som finns till verkligheten. Det existerar därmed en direkt 

förbindelse och rörelse från människans intresse och behov till tänkandet men även en 

direkt förbindelse från tänkandet och tillbaka till människans intresse och behov 

(Vygotsky, 2001). Vygotsky blev den sociokulturella teorins förgrundsgestalt (Kozulin, 

2004; Lindqvist, 1996).   

 

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen    

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin 

och avser den kognitiva klyftan mellan vad en elev klarar att utföra på egen hand och vad 

eleven klarar att utföra tillsammans med någon som kan och vet mer (Nilholm, 2016; 

Gibbons, 2016). Elevens inlärningspotential finns inom den proximala utvecklingszonen 

(Vygotsky, 1978a).  
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Begreppet den proximala utvecklingszonen har använts med olika innebörder i olika 

sammanhang. För det första som en fråga om hur utveckling av psykologiska funktioner 

kan upptäckas hos elever, för det andra som dynamisk kartläggning i stället för 

standardiserade tester och för det tredje som en aspekt av undervisning om vetenskapliga 

begrepp som utgår från elevers vardagliga begrepp (Vygotsky, 2001). Begreppet den 

proximala utvecklingszonen kan användas i alla sammanhang då samarbete eller någon 

form av guidat lärande har lett till ett ökat lärande och en förändring av elevers 

begreppsliga uppfattning (Chaiklin, 2003; Vygotsky, 1978a). 

Vygotsky (1978a) menar att elever måste vara aktiva i inlärningsprocesser och lärare 

behöver kartlägga elevers utvecklingsmöjligheter i undervisningssituationen. Genom 

interaktion mellan lärare och elever kan undervisningens svårighetsgrad anpassas så att 

eleverna ska kunna förflytta sig till närmaste utvecklingszon. Undervisningen går därmed 

från det lärarledda till elevers självständiga arbete.  

 

3.1.2 Stöd och scaffolding    

Scaffolding beskrivs som tillfällig stöttning som kan ges av lärare eller klasskamrater för 

att ett barn ska erövra nya färdigheter och kunskaper. Stöttningen kan vara i 

organisatorisk form eller i form av exempelvis modeller och syftar till att stötta både språk 

och lärande (Gibbons, 2016). Makro-scaffolding innebär den stöttning som läraren har 

planerat och mikro-stöttning avser den stöttning som sker oplanerat i stunden (Hammond 

& Gibbons, 2005).  Elever utvecklas kognitivt genom samarbete med andra i 

gemensamma aktiviteter. När elever talar och löser problem tillsammans med andra 

utvecklas den sociala dialogen. Den sociala dialogen blir efter hand ett inre tal. Detta 

centrala begrepp inre tal kan efter hand användas till att generalisera kunskaper och 

färdigheter i andra sammanhang. Interaktion är betydelsefullt i inlärningssituationer. 

Elever ska uppmuntras att tänka högt tillsammans med varandra och med sin lärare för 

att utforska och kunna tillägna sig nya kunskaper och färdigheter (Gibbons, 2016). 

Stödjande strukturer uppstår i samspel mellan människor i undervisning till exempel 

genom att lärare använder språkliga strukturer i sin undervisning för att stötta elever 

(Säljö, 2014; Mercer, 1995).   
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3.1.3 Lärarens mediering   

Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering vilket innebär att elever 

samspelar med artefakter, tecken eller redskap, för att minnas något eller förstå sin 

omvärld. Lärares undervisning ses som mediering och genom detta kan elever göra sig 

föreställningar om sin omvärld. Enligt det sociokulturella synsättet innebär utveckling, 

att lära sig behärska de redskap för tänkande och problemlösning som finns i den kontext 

eleven är en del av (Vygotsky, 2001). Artefakter är en del av människans kulturella 

utveckling och har skapats av människor för att stödja utveckling och lärande till exempel 

begrepp, bokstäver och siffror. Genom att använda språkliga begrepp möjliggörs 

problemlösning samt ökat lärande på en mer abstrakt nivå utan att eleven har en konkret 

upplevelse av det som ska läras och förstås (Nilholm, 2016).  Både artefakter i form av 

bilder eller fysiska verktyg samt språket i sig är viktigt i undervisning (Säljö, 2014).  

 

3.1.4 Förhållandet mellan vardagsspråk och vetenskapligt språk   

Språket är framför allt människans psykologiska verktyg. Språket möjliggör bland annat 

lärande, problemlösning samt att lära sig andra färdigheter men främst som 

kommunikationsmedel (Phillips & Soltis, 2014). Vardagsspråk definieras som ett 

situationsbundet och konkret språk. Skolspråket definieras som ett akademiskt och mer 

abstrakt språk som elever behöver för att tillägna sig ny kunskap i undervisningen. Det 

finns ingen tydlig gräns mellan vardagsspråk och skolspråk men däremot finns skillnader 

i kontextuellt stöd och kognitiv komplexitet. Det är inte endast abstraktionsgraden som 

skiljer utan även på vilket sätt språket uttrycks. Det kontextuella stödet i vardagsspråket 

innebär att samtalen ofta berör den konkreta omgivningen och aktuella händelser. I 

skolspråket berör samtalen oftare abstrakta fenomen eller situationer som inte finns 

tillgängliga i tid och rum. Den kognitiva komplexiteten i skolspråket innebär ofta 

abstraktion, tankeoperationer för att förstå ämnet samt en språklig aspekt till exempel 

långa främmande ord som ska förstås (Hajer & Meestringa, 2014).   

Enligt det sociokulturella synsättet är utvecklingen av vardagsspråk och akademiskt 

skolspråk motsatta läroprocesser. Vardagsspråket definieras som det muntliga språket 

med ett ordförråd som handlar om det konkreta som vi kan se och uppleva.  Definitionen 

av akademiskt skolspråk är att det ställer ökade krav på djup och bredd i ordförrådet men 

även på abstraktionsförmåga (Skolverket, 2012b). Elever lär sig vardagsspråk genom att 
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först utveckla begreppsförståelse och därefter kommer benämning av begrepp det vill 

säga ord. Det akademiska skolspråket erövras genom att elever lär sig benämna begrepp 

för olika fenomen eller företeelser och därefter sker begreppsbildningen, det vill säga 

bearbetningar för att innebörden och förståelsen av ord ska växa fram. Framför allt när 

det gäller abstrakta begrepp tar begreppsbildningen tid att utveckla (Skolverket, 2012b).   

Vygotsky (2001) beskriver hur vardagsspråk grundar sig på gjorda erfarenheter till 

skillnad mot de teoretiskt utvecklade vetenskapliga begreppen. I undervisning ska lärare 

stödja elevers tänkande genom att låta elevers erfarenheter utmanas av de vetenskapliga 

begreppen. Lärarens roll är att utmana elevers tänkande inom den proximala 

utvecklingszonen. 

 

3.1.5 Innebörd och betydelse   

Vygotsky (2001) menar att ords innebörd avser en personlig tolkning utifrån den egna 

kontexten medan däremot ett ords betydelse omfattar den kollektiva och sociala 

innebörden. Ett ords betydelse anses vara en generalisering av en grupp föremål och inte 

endast syfta till ett föremål. Det innebär att språket avbildar verkligheten annorlunda än 

direkta perceptioner och generaliseringen är därför en tankeprocess. Ords betydelse är 

därmed både språk och tänkande. Språkets mest väsentliga funktion är kommunikation 

och ett verktyg för social utveckling och kunskapsutveckling. Vygotsky menade att 

språket inbegriper både kommunikation och tänkande och uttryckte det enligt nedan: 

”Det är i ordets betydelse som själva knuten till den enhet som vi kallar språkligt tänkande 

finns” (Vygotsky, 2001, s.37). 

Det mänskliga språket har uppkommit ur behovet att förstå varandra och överföra tankar 

och erfarenheter. För att ha möjlighet att överföra ett budskap behövs generalisering. 

Kommunikation förutsätter generalisering och utveckling av ordets betydelse. I 

kommunikation är det oftast inte själva ordet som inte förstås utan begreppet som ordet 

symboliserar (Vygotsky, 1978a). 

Vygotsky (2001) beskriver hur människors tänkande möts i det kollektiva när språkliga 

uttryck används. När människan kan tänka om ett fenomen kan vi även kommunicera 

kring fenomenet. Tankar och erfarenheter möts i det kollektiva språkliga uttrycket och 

bidrar till både individuell och gemensam mening. Språket har därför en avgörande 
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betydelse i till exempel teknikutveckling. Människan kan realisera idéer och gemensamt 

tillverka föremål, artefakter, där språket bidrar till att omsätta idéen till materiell form 

(Säljö, 2018). Elevers språkutveckling är resultatet av samverkande och det är aldrig 

endast den ena som lär och utvecklas. Kommunikation är nödvändig för att elever ska bli 

delaktiga i de kunskaper och färdigheter de ska lära sig. Lärandet blir därmed en social 

aktivitet (Säljö, 2014). 

 

3.1.6 Artefakter 

Artefakter har skapats av människan för att stödja utveckling och lärande. Artefakter kan 

existera i både fysisk form till exempel linjal och dator samt i intellektuell form till 

exempel språk, ord och begrepp. Enligt sociokulturell teori innebär utveckling att elever 

ska lära sig att behärska de redskap för tänkande och problemlösning som finns i den 

kontext eleven är en del av. Elever samspelar med artefakter för att minnas något eller 

förstå sin omvärld (Nilholm, 2016). Artefakter underlättar människans tänkande och 

lärande (Säljö, 2014).  Ahlberg (2015) beskriver hur artefakter används i undervisning 

som medierande redskap till exempel i form av språk, alfabet, linjal. Vygotsky (1978b) 

uttrycker att språket är den mest betydelsefulla artefakten i lärandet. Att bilda ord och 

begrepp medför att gemensamt tänkande och förståelse kring ett fenomen möjliggörs. 

Genom språket i samspel kan kunskaper och förståelse överföras mellan människor 

bortom tid och rum.  
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4. Metodbeskrivning 

I den här studien har en kvalitativ undersökning genomförts. Enkäter användes som 

datainsamlingsmetod och en tematisk analys har genomförts vid bearbetningen av 

resultaten. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

I den här studien har enkäter genomförts. Enkätundersökning bedömdes vara ett rimligt 

val med tanke på det självständiga arbetets omfattning och en tidseffektiv metod som 

lämpar sig väl då ett större antal respondenter ska besvara frågor (Bryman, 2018).   

Metoden har valts mot bakgrund av studiens syfte att undersöka hur lärare och 

speciallärare beskriver hur de bedömer och utvecklar elevers skolordförråd och 

begreppsbildning i grundskolan. Det andra syftet var att undersöka hur elever beskriver 

att de utvecklar sitt skolordförråd. Enkätundersökning är användbar både vid kvantitativa 

och kvalitativa undersökningar (Bryman, 2018). En enkät skickas vanligtvis 

slumpmässigt eller till ett urval personer som får ett frågeformulär att fylla i. Fördelen 

med webbenkäter är att det går snabbt att skicka ut, är enkelt att skicka påminnelser, 

billigt att administrera samt lätt att sammanställa resultaten (Dahlström, 2011).  

 

Det finns både likheter och skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa metoder och en 

strikt uppdelning av de olika metoderna är inte möjlig och därmed finns inte renodlade 

kvalitativa eller kvantitativa metoder (Agnafors & Levinsson, 2019; Bryman, 2018). 

Kvantitativ undersökning är främst en insamling av numeriska data till skillnad mot en 

kvalitativ undersökning som är mer inriktad på ord än siffror (Repstad & Nilsson, 2012; 

Bryman, 2018). Då vårt syfte var att undersöka speciallärares, lärares och elevers 

uppfattningar och erfarenheter lämpade sig en enkätundersökning innehållande öppna 

frågor väl. Enkätundersökning valdes, istället för till exempel intervjuer, för att få fler 

röster hörda i den empiriska undersökningen.  Fördelen med enkäter är också att det inte 

medför någon så kallad ”intervjueffekt” (Bryman, 2018, s.286–288) då respondenterna 

inte påverkas av frågeställaren. Nackdelarna är att ingen hjälp kan ges till respondenterna 

vid tveksamhet kring frågorna samt att inga följdfrågor kan ställas (Bryman, 2018). På 
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grund av rådande pandemi var enkätundersökning ett lämpligare alternativ än till exempel 

observationer.  

  

Tre olika enkäter utformades utifrån det självständiga arbetets syfte och frågeställningar. 

Enkätundersökningen omfattade frågor om skolordförråd och begreppsbildning i 

undervisning och besvarades av speciallärare, lärare och elever inom grundskolan 

(Bryman, 2018).   

 

För att säkerställa elevenkätens funktion och begriplighet utfördes en pilotstudie med åtta 

barn i åldrarna 8–12 år.  Enkäten utvärderades muntligt och bedömdes fungera och vara 

begriplig för elever. Inga ändringar behövde genomföras. Pilotundersökningar är särskilt 

viktigt vid enkätundersökningar då respondenterna inte kan få förtydligande om 

innehållet i enkäten vid genomförandet. En pilotundersökning säkerställer också att 

enkätfrågorna uppfattas korrekt och är möjliga att besvara (Bryman, 2018; Dahlström, 

2011).  

 

4.2 Urval   

Ett målstyrt urval av respondenter gjordes vilket innebar att respondenter relevanta för att 

kunna besvara enkäten valdes ut på ett strategiskt sätt efter lärarbehörighet och personlig 

kännedom. Urvalet var ett kvoturval vilket innebar att respondenterna valdes i relativ 

proportion inom olika kategorier det vill säga urvalet av fokusgrupperna speciallärare och 

lärare var ungefär lika stora. Snöbollsurval gjordes till viss del för att hitta speciallärare 

med språk-, skriv- och läsinriktning vilket innebar att vi efterfrågade kontakt med fler 

speciallärare genom de redan vidtalade respondenterna (Bryman, 2018). För att nå syftet 

är det viktigt att välja respondenter relevanta för undersökningen (Backman, 2016). 

Enkätundersökningen skickades till respondenter i två yrkeskategorier, till speciallärare 

och till lärare, samt några elever i grundskolan.  

Enkätundersökningen med speciallärare utfördes med verksamma speciallärare från åtta 

olika skolor i södra Sverige. Skolorna var belägna både i tätorter och på landsbygden och 

med skiftande socioekonomiska upptagningsområden. Enkätundersökningen med lärare 
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och elever utfördes på två olika skolor i södra Sverige. Den ena skolan hade cirka 400 

elever i årskurserna F-9 där majoriteten av eleverna hade annat modersmål än svenska. 

Den andra skolan hade cirka 250 elever i årskurserna F-9 och andelen elever med annat 

modersmål än svenska var ungefär en femtedel. I studien ingick elever från totalt fyra 

klasser från två olika skolor, två klasser med elever från årskurs 3 och två klasser med 

elever från årskurs 6.  

 

4.3 Genomförande   

Elever och deras vårdnadshavare gav samtycke med e-post eller pappersblankett 

(Bryman, 2018). Ett missivbrev med samtyckesblankett till medverkan i studien 

skickades med e-post till samtliga tilltänkta respondenter samt till elevernas 

vårdnadshavare (bilaga 4, 5 och 6). I samband med att missivbrev delades ut till eleverna 

fick klasserna muntlig information om enkätundersökningen, dess syfte och viktiga 

principer som till exempel anonymitet, frivillighet och vikten av forskning. En 

påminnelse om att lämna in samtyckesblanketten skickades till elever och deras 

vårdnadshavare med e-post. Klasslärare i aktuella klasser samlade in samtyckesblanketter 

från elever och vårdnadshavare.   

  

De digitala enkäterna utformades i Google Formulär och formulerades något olika för de 

olika respondentgrupperna (bilaga 1, 2 och 3). Att förändra enkätfrågor kan vara lämpligt 

då olika yrkesgrupper inte har samma möjlighet att lämna information (Repstad, 2012). 

Avsikten med enkätundersökningen var att undersöka hur speciallärare och lärare 

identifierar, bedömer och arbetar med elevers skolordförråd och begreppsbildning samt 

undersöka hur elever beskriver sin ordförrådsutveckling. Efter att samtyckesblanketterna 

från speciallärare och lärare samlats in skickades länken till enkäten ut till 

respondenternas e-postadresser. Länken var öppen under en veckas tid (Dahlström, 

2011). Efter att samtyckeblanketterna från elever och vårdnadshavare samlats in 

genomfördes den digitala enkäten under lektionstid i skolan med de elever som lämnat 

sitt samtycke.  Vi var närvarande vid tidpunkten för elevenkäterna för att ha möjlighet att 

besvara frågor. Ett fåtal frågor ställdes från eleverna och avsåg till största delen frågor 

kring om deras enkätsvar var tillräckligt omfattande.   
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Speciallärar- och lärarenkäterna innehöll endast öppna frågor. Elevenkäterna innehöll till 

övervägande del öppna frågor. I två av frågorna skulle eleverna ta ställning och välja ett 

av fyra alternativ. Eleverna fick då uttrycka i vilken utsträckning de höll med om ett 

påstående. Detta mätte intensiteten i en känsla eller upplevelse som rörde det aktuella 

området (Bryman, 2018). 

 

4.4 Bearbetning och analys av data   

Enkäterna till speciallärare (bilaga 1) och lärare (se bilaga 2) var olika utformade men 

innehöll frågor kring bedömning, kartläggning, arbetsmetoder och undervisning avseende 

ordförråd och begreppsbildning och med särskilt fokus på skolordförråd. En fråga ställdes 

också om i vilken utsträckning de upplevde sig ha tillräcklig kunskap och kompetens 

inom området. Enkäten till elever (se bilaga 3) omfattade frågor om deras upplevelser av 

att lära sig nya skolord och hur lärare arbetar i undervisningen för att eleverna ska lära 

sig nya skolord.  

När vi hade fått in alla enkätsvaren från respondenterna gjordes en kvalitativ tematisk 

analys. I bearbetningen av det insamlade materialet granskades alla enkätsvar från en 

respondentgrupp i taget. Enkätsvaren lästes noggrant och olika mönster och nyckelord 

iakttogs. Därefter skapades kategorier och enkätsvaren färgkodades med grön text för 

scaffolding/arbetsmetoder, blå för elevinteraktion mellan elever, röd för läraren som 

resurs, lila för observation som bedömning av skolordförråd och begreppsbildning, 

orange för test, prov och kartläggning och grå för brist på metod för kartläggning och 

bedömning (Bryman, 2018). Kategoriernas namn blev rubriker i dokument där citat ur 

enkätsvaren samlades. Fejes och Thornberg (2019) menar att utmaningen med en 

kvalitativ analys är att lyckas skapa mening ur mängden insamlad empiri genom att hitta 

det betydelsefulla och identifiera mönster. En jämförelse gjordes av det empiriska 

materialet och forskningsfrågorna för att kontrollera att de valda citaten skulle kunna ge 

belägg för studiens resultat. Därefter speglades citaten mot den sociokulturella teorins 

centrala begrepp. Därefter skapades tema utifrån de centrala begreppen och studiens 

syfte. Vi pendlade mellan det empiriska materialet och teorin och därmed har 

bearbetningen blivit abduktiv. Abduktiv bearbetning innebär en rörelse mellan det teori 
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och empiri (Bryman, 2018). Studien utgick från en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket 

innebär att förståelse skapas vid uttolkandet av resultaten. När enkätsvaren bearbetades 

fanns en överensstämmelse mellan författarna om hur enkätsvaren skulle kodas och tolkas 

vilket är särskilt aktuellt i enkätundersökningar med öppna frågor (Bryman, 2018). Vid 

bearbetningen av enkätsvaren fanns en strävan att främja studiens trovärdighet var vi båda 

delaktiga i bearbetningen och analysen. Den ontologiska ståndpunkt vilken studien utgick 

från har påverkat processen när empirin tolkades och analyserades. Synen på lärandet och 

det specialpedagogiska perspektivet fanns med i tolkningen av empirin (Rienecker & 

Stray Jörgensen, 2018).  

 

I analysen har följande tema skapats, ”bedömning av elevers skolordförråd”, 

”undervisning för utveckling av skolordförråd”, ”elevers hinder och möjligheter” och 

”forskning, kompetens och beprövad erfarenhet”. Citaten från enkätsvaren matchades 

mot de valda temana och valdes för att kunna styrka studiens resultat. Vid val av citat 

användes något eller några citat som fick representera ett vanligt förekommande svar men 

även kontrasterande enkätsvar togs med. Vår uppmärksamhet skärptes när större 

variationer i enkätsvaren noterades. Vi plockade ut de citat som var vanligt 

förekommande samt citat som kontrasterade mot varandra och diskuterade innebörden 

(Repstad, 2012). Citat från de olika enkäterna betecknas med S för ett citat från en 

speciallärare, L från en lärare och E från en elev. Mättnad innebär att tillräcklig mängd 

empiri har valts som kan styrka och ge belägg för studiens resultat (Bryman, 2018). Ett 

flertal läsningar av enkätsvaren gjordes och val av relevanta citat gjordes tills en mättnad 

kring belägg i temana upplevdes. En sammanställning av resultaten gjordes för varje 

respondentgrupp och tema.  

 

I vår fördjupade analys relaterades resultaten till några centrala begrepp inom den 

sociokulturella teorin, den proximala utvecklingszonen, stöd och scaffolding, lärarens 

mediering, förhållandet mellan vardagsspråk och vetenskapligt språk, innebörd och 

betydelse samt artefakter. Syftet med den kvalitativa tematiska analysen var att belysa 

subjektiva erfarenheter och utsagor från respondenterna. Analysen riktades in mot att 

jämföra vad som var gemensamt och vad som skiljde sig åt i respondenternas svar. 

Förklaringar till de skillnader som identifierats diskuterades (Bryman, 2018).  
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4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Det finns olika synsätt kring validitet och reliabilitet inom kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Validitet anses främst röra mätningar av olika slag som inte är aktuella i 

kvalitativa undersökningar. Avseende reliabilitet har vi använt oss av 

interbedömarreliabilitet. Det innebär att vi ständigt har diskuterat och kommit överens 

om tolkning av våra resultat. Till viss del kan undersökningen upprepas och eventuellt 

generera ett liknande resultat då vi har gjort noggranna beskrivningar av de flesta av 

undersökningens moment (Bryman, 2018).  

Guba och Lincoln (1994) samt Lincoln och Guba (1985) beskriver fyra kriterier för att 

undersöka kvalitativa undersökningars tillförlitlighet samt några olika kriterier för att 

beskriva äkthet.  Det första kriteriet är trovärdighet vilket innebär att det är omöjligt att 

framställa en enda absolut sanning om en verklighet. I vår studie har vi undersökt hur 

undervisning om skolordförråd ser ut i några olika klassrum. På det sättet har vi kunnat 

visa en bredd av beskrivningar från speciallärares, lärares och elevers uppfattningar kring 

skolordförråd och begreppsbildning. Det andra kriteriet var överförbarhet vilket innebär 

att undersökningen ska kunna genomföras i annan kontext eller samma kontext vid en 

annan tidpunkt. Fylliga beskrivningar och redogörelser krävs för att kriteriet 

överförbarhet uppfylls. Både missivbrev samt enkäterna är bifogade som bilagor i 

uppsatsen och möjliggör en replikation av enkätundersökningen. Vi har gjort relevanta 

beskrivningar av skolorna, speciallärarna, lärarna, eleverna samt språkliga och 

socioekonomiska förutsättningar vid de olika skolorna på ett så utförligt sätt att kriteriet 

överförbarhet får till viss del anses uppfyllt. Det tredje kriteriet pålitlighet innebär att vi 

har utfört en noggrann redogörelse av hela forskningsprocessen transparent och 

beskrivande. Det fjärde kriteriet avser möjlighet att styrka och konfirmera vilket vi har 

försökt uppfylla genom att inte låta våra värderingar påverka undersökningens resultat.   

Guba och Lincoln (1994) samt Lincoln och Guba (1985) beskriver äkthet genom fem 

olika kriterier, ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autencitet samt rättvis bild. 

Vi har försökt uppnå dessa kriterier. Vi har bemödat oss att ge en rättvis bild av 

respondenternas beskrivningar. Förhoppningsvis kan vår undersökning leda till en ökad 

förståelse för undervisning av skolordförråd och begreppsbildning. Vi har en förhoppning 

om att vår undersökning leder till en ökad pedagogisk autenticitet genom att speciallärare 

och lärare får ökad insikt om hur elever uppfattar undervisning om skolordförråd. 
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Speciallärare och lärare kan genom sin medverkan i undersökningen få möjlighet att 

förändra sin undervisning och använda framgångsrika undervisningsmetoder.   

 

4.6 Forskningsetiska övervägande   

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) har varit utgångspunkten för studien 

och ett etiskt förhållningssätt har varit vägledande genom hela arbetet med studien. Från 

insamling av empiri fram till hur resultaten diskuterades har respondenters enkätsvar 

behandlats så objektivt som möjligt. Enkätsvaren har tolkats och analyserats på ett icke-

värderande sätt. I vårt urval av citat fanns en variation och därmed har både vanligt 

förekommande samt kontrasterande enkätsvar beaktats i bearbetning och analys. För 

respondenterna i enkätundersökningen blev informationskravet och samtyckeskravet 

tillgodosett då respondenterna fick information i ett missivbrev om undersökningens syfte 

samt blev tillfrågade om skriftligt samtycke till deltagande. Konfidentialitetskravet blev 

uppfyllt då alla personuppgifter blev avidentifierade. Nyttjandekravet ansågs uppfyllt 

genom att insamlade uppgifter inte har använts till andra ändamål än denna undersökning 

samt förvarats på ett säkert sätt (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2017).    

Allmänna regler har följts som att rapporten inte har skadat människor, djur eller miljö, 

att utgångspunkterna för undersökningen medvetet har granskats och redovisats samt att 

metoder och resultat har redovisats öppet (Vetenskapsrådet, 2017).   
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5. Resultatbeskrivning   

Resultaten presenteras i fyra teman som visar de huvudsakliga resultaten i studien. Citat 

från speciallärare markeras med ett S, från lärare med ett L och från elever med ett E.  

 

5.1 Bedömning av elevers skolordförråd    

I relation till bedömning av elevers skolordförråd ger speciallärare och lärare exempel på 

flera tillvägagångsätt som rör material och undervisning.  

 

I flera enkätsvar från speciallärare benämns bedömningsmaterial som mäter elevers 

ordförråd i skolan.    

S: DLS test   

S: SVAPP vid behov. Det finns också ett underlag för att mäta skolordförråd 

på skolan.   

I svaren framkommer att speciallärare använder standardiserade och normerade 

bedömningsmaterial exempelvis DLS och SVAPP för att bedöma elevers ordförråd i 

skolan.  

 

Flera speciallärare beskriver att de kartlägger ordförråd till viss del men inte 

skolordförråd.    

S: Ordförråd kartläggs i samband med testning över lag men skolordförråd 

är inget jag kartlägger specifikt.   

S: Ja, med stöd av Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i sv och 

ma h.t och v.t åk.1, Legilexi v.t åk.1, h.t och v.t åk.2-3, Bygga svenska Sva   

I svaren framkommer att speciallärare kartlägger och bedömer elevers språkutveckling 

och till viss del gör en specifik bedömning av elevers ordförråd med hjälp av olika 

kartläggningsmaterial och bedömningsstöd.   
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I några enkätsvar från speciallärare beskrivs även särskilda kartläggningsmaterial för 

skolordförråd.   

S: Bedömning om skolordförråd steg 1,2,3 SV, SO, NO, MA   

Svaret visar att speciallärare använder det specifika bedömningsmaterialet Skolordförråd 

för att bedöma elevers skolordförråd.   

   

I några enkätsvar från speciallärare beskrivs också att kartläggningsmaterial för både 

ordförråd och skolordförråd används.    

S: Jag kartlägger elevers ordförråd och skolordförråd i samband med att jag 

gör pedagogiska utredningar inom språk, läsning och skrivning.   

I svaret framkommer att speciallärare använder kartläggningsmaterial för både ordförråd 

och skolordförråd dock framkommer inte vilka material och metoder som används.    

   

Ett par speciallärare beskriver att de varken kartlägger ordförråd eller skolordförråd.  

S: Nej, jag gör det inte. I kommunen görs dock DLS:tester där en del av 

testet handlar om ordförståelse. Här kan man utläsa att många av orden är 

okända för en hel del av eleverna. Många av dessa ord i testet upplever jag 

dock som lite gammalmodiga.   

Svaret visar att speciallärare inte gör någon specifik bedömning av elevers ordförråd eller 

skolordförråd men att det i vissa kommuner görs en screening med DLS-test.  

    

En speciallärare motiverar det med att det inte finns bra test för att kartlägga och bedöma 

elevers skolordförråd.   

S: Nej det gör jag inte. Finns i dagsläget inget bra test kring skolord.   

I svaret framkommer att speciallärare upplever att det saknas bra kartläggningsmaterial 

för skolordförråd. Detta medför att denna speciallärare inte bedömer och kartlägger elever 

skolordförråd.     

 



 

44 

En speciallärare beskriver också sitt fortsatta arbete kring kartläggning och handledning.    

S: I mitt uppdrag ingår att genomföra tester och ta fram resultat för vem 

som behöver utöka sitt ordförråd. Det ingår också att handleda lärare i detta 

arbete. Insatser görs på gruppnivå i klassrummet då detta är ord som 

behöver repeteras dagligen. Insatser görs inte av mig bara för att träna 

skolordförråd utan det blir i samband med annan träning.   

I svaret framkommer att speciallärare har ansvar för att genomföra ordförrådstester samt 

sammanställa resultat och analysera vilka elever som behöver stöd i att utveckla sitt 

ordförråd. Speciallärare arbetar även med insatser på gruppnivå för att utveckla 

ordförrådsundervisningen. Detta kan ske genom exempelvis handledning av läraren. 

 

En speciallärare beskriver rektors och elevhälsans ansvar att fatta beslut om insatser och 

utredning.   

S: Vid utvärderingen av de extra anpassningarna framkommer om det finns 

ett omfattande behov av extra anpassningar då skrivs ett elevärende och 

rektorn/elevhälsan bedömer om det ska göras en 

pedagogisk/språk/läs/skrivutredning. Utifrån utredningens resultat och 

analys planeras vidare extra anpassningar eventuellt särskilt stöd eller 

vidare utredning t.ex. logoped.   

I svaret beskrivs rektors och elevhälsans roll när beslut om pedagogisk utredning beslutas. 

Vidare menar speciallärare att extra anpassningar eller särskilt stöd planeras utifrån 

utredningens resultat samt om vidare utredning av logoped behövs. 

 

Även några lärare beskriver att de använder olika tester.   

L: Ibland har jag mindre test, t ex dra streck mellan ord och bild…   

L: Genom att lyssna hur de använder de olika begreppen i samtal, genom 

att läsa deras texter, hur de får med begrepp i meningar i naturliga a 

sammanhang, hur de förklarar begreppen, prov och andra moment i 

undervisningen.   
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I svaren framkommer att lärare tillverkar egna tester för att ta reda på vad elever har lärt 

sig.   

 

I några enkätsvar uttrycks lärares kännedom om ordförrådstest.     

L: Nej, tycker att det nya skolordstestet verkar bra.    

L: Man kan även enbart ha en kartläggning med fokus på just 

skolordförråden men jag brukar få in det i sammanhanget.   

I svaren framkommer att lärare har kännedom om att det finns skolordförrådstester men 

att de inte använder sig av dem för att bedöma elevers skolordförråd.    

 

I ett enkätsvar från lärare beskrivs också att matriser används som ett sätt att bedöma 

elevers ordförråd.   

L: I våra Lpp:er finns en begreppsordlista som visar vilka nya ord och 

begrepp som ska läras in. I matrisen kan jag bocka för när eleven visat att 

de använder orden aktivt i sitt ordförråd.   

I svaret framkommer att lärare använder sig av matriser som en checklista för att 

kontrollera att elever lär sig skolord. I matrisen bockar lärare av de ord och begrepp som 

läraren upplever att elever använder sig av. Hur elever visar sina kunskaper om skolorden 

samt hur eleven befäst och använder ordet aktivt framgår inte i svaret.   

 

I några enkätsvar beskriver lärare att de använder sig av bedömningsmaterial. 

L: …material från tummen upp, bedömningsmaterial från skolverket…   

L: Vid kartläggningar, Legilexi, bedömningsstöd.   

I svaren framkommer att lärare använder sig av icke standardiserade tester för att bedöma 

och kartlägga elevernas skolordförråd och generella ordförråd.   
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Flera speciallärare beskriver att det är lärarna som i sin undervisning uppmärksammar 

elevers bristande ordförråd. 

S: Lärare upptäcker i sin undervisning att ordförrådet inte är adekvat. 

Genom prov och inlämningsuppgifter.     

S: Läraren i klassammanhang vid samtal med elever, för anteckningar.   

S: Eleverna identifieras ofta genom screeningtester, där ordförrådstest ingår 

i varje stadium. Eleverna identifieras även genom att de uppmärksammas 

av undervisande lärare. I något mer enstaka fall identifieras svårigheterna i 

en utredning, men oftast blir utredningen en bekräftelse på något som redan 

befarats.   

I svaren beskriver speciallärare att lärarna upptäcker, genom informella observationer, 

om elever har brister i sitt ordförråd. Observationerna görs inom den ordinarie 

undervisningen genom informella observationer, prov och screening. När elever 

uppmärksammas ha brister i sitt ordförråd kontaktas speciallärare som gör en utredning.    

  

I de flesta enkätsvar från lärare beskrivs informella observationer.   

L: Upprepande användning av samma ord i texter (brist på variation) ser jag 

som ett stort kännetecken för bristande ordförråd då man ständigt vänder 

sig till ord man kan och känner sig säker med. Sedan kan det även visa sig 

i det motsatta, att eleven visar på en variation men använder orden på fel 

sätt vilket jag anser tyda på en bristande förståelse för ordet och en brist i 

ordförrådet.   

L: Att identifiera dessa svårigheter är svårt när eleverna börjar skolan då de 

inte har lärt sig skriva. Många pratar med ett sk ytflyt och man tror att de 

kan mer än de faktiskt gör. Ju mer eleverna lär sig skriva desto lättare att 

analysera deras språkliga förmågor. Jag lyssnar på dem när de deltar i 

samtal i klassen och tittar på deras skriftliga uppgifter.   

L: Det syns framför allt i uppgifter där de är tvungna att skriva och använda 

sig av begrepp, men även i diskussioner där de fastnar på ord och inte vet 

hur de tar sig vidare. Många har ett hum om hur de kan beskriva innebörden 
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av begreppet men vet inte vad det heter ex. ståndriksdag, de vet att det är 

fyra grupper som satt i riksdagen men de kan inte själva begreppet.  

I svaren framkommer att lärare gör informella observationer genom att lyssna och iaktta 

elevers muntliga och skriftliga språk. Lärare noterar hur elever kan skriva och använda 

sig av korrekta begrepp. Lärare lyssnar på elevers diskussioner och noterar om elever 

fastnar på ord och inte vet hur de tar sig vidare. Lärare uttrycker att många elever har en 

diffus uppfattning om innebörden av ett begrepp och eleverna är inte heller alltid säkra 

på att benämna det exakta ordet.   

  

I ett av enkätsvaren uttrycks att lärare särskilt observerar elevers hemförhållande och 

nationalitet.   

L: oftast barn med annan nationalitet. Eller barn med liten språklig 

stimulans hemma.   

I svaret framkommer att lärare verkar förutsätta språkliga svårigheter hos elever med 

annan nationalitet och hur hemförhållandena verkar vara avseende språkstimulans. I 

svaret framkommer inte hur läraren bedömer elevers stimulans av språket i hemmiljön.   

   

I ett av enkätsvaren från lärare beskrivs hur läraren bedömer elevernas kunskaper när de 

arbetar tillsammans.   

L: Genom att jag tittar/läser deras uppgifter. Vi använder oss av olika 

kooperativa övningar där eleverna får fråga/hjälpa varandra på olika sätt 

och de redovisar eller förklarar sina svar för mig.   

I svaret beskriver lärare olika redovisningsformer där eleverna får möjlighet att förklara 

och visa sin kunskap genom interaktion. I svaret uttrycks också att eleverna kan vara 

varandras resurs i både undervisning och bedömning.   
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5.1.1 Fördjupad analys   

I svaren från speciallärare beskrivs ett flertal normerade kartläggningsmaterial för 

ordförråd och skolordförråd och även andra icke normerade tester. Kartläggningsmaterial 

som speciallärare och lärare använder kan betraktas som artefakter vilket underlättar 

bedömningen av elevers språkliga utveckling (Nilholm, 2016; Säljö, 2014; Vygotsky, 

2001). 

  

Det som speciallärare och lärare beskriver om bedömning av elevers skolordförråd kan 

relateras till en sociokulturell tanke om att avgöra en proximal utvecklingszon. Ett 

tillvägagångsätt för att bedöma elevers proximala utvecklingszon är genom dynamisk 

kartläggning (Vygotsky, 2001). I enkätsvaren beskrivs inte dynamisk kartläggning som 

specifikt tillvägagångsätt vid bedömning. Däremot beskrivs andra mer statiska 

kartläggningsmetoder. I ett av enkätsvaren från lärare beskrivs hur elever vid bedömning 

får hjälpa och förklara för varandra som ett sätt att redovisa kunskaper vilket kan uppfattas 

som en del av en dynamisk kartläggning. Den proximala utvecklingszonen möjliggör 

både ett lärande och en bedömning av elevers utvecklingspotential i 

undervisningssituationen (Vygotsky, 1978a, 2001; Skolverket, 2012b).   

  

I ett flertal av lärarnas och några av speciallärarnas enkätsvar framkommer att de 

observerar elevernas interaktion vid de informella observationerna. Inom den 

sociokulturella teorin uttrycks att interaktion är en väsentlig del av lärandet och för att 

lära sig nya ord behöver den egna upplevelsen av ett ord, innebörden, mötas i interaktion 

och generera en kollektiv gemensam uppfattning om ett ords betydelse (Vygotsky, 2001).   

 

  

5.2 Undervisning för utveckling av skolordförråd   

I enkätsvaren från flera speciallärare beskrivs att de arbetar aktivt med språket på olika 

sätt.  

S: Jag gör olika kategoriseringsövningar med bland annat skolsaker, frukter, 

djur och fordon. Vi samlar olika ämnesspecifika ord och gör listor. Vi 
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jämför och letar skillnader. Jag använder mycket bildstöd för att förstärka 

orden. Anpassar mängden och språket i undervisningen så eleverna får 

utmaningar på sin nivå. Eleverna kan få lathundar av mig där specifika ord 

till just det aktuella ämnet finns förklarade med bilder. Om jag har en grupp 

elever som ska läsa en text hos mig så har jag alltid i förväg plockat ut ett 

par ord ut texten. Dessa ord diskuterar vi betydelsen av och ibland förstärker 

jag dem även med bilder…  

S: Med äldre elever används Widigit-bilder ofta för att utveckla 

studietekniken, och bilderna används för att utveckla deras eget arbete med 

sin inlärning.   

I svaren framkommer att speciallärare arbetar med visuellt stöd, med att kategorisera ord 

och med att lyfta fram specifika begrepp för eleverna som används i en ämneskontext. I 

något enkätsvar framkom att speciallärare arbetade med organiserad elevinteraktion.   

   

Några speciallärare uttrycker att de inte arbetar med elevers skolordförrådsutveckling.   

S: Ingen insats när det gäller skolordförråd så länge eleven inte kommer 

från förberedelseklass.   

S: Stödet centraliseras till klassrummet eftersom ordet måste förekomma i 

olika sammanhang.    

I svaren framkommer att speciallärare inte arbetar med elevers skolordförrådsutveckling 

inom de specialpedagogiska insatserna. Det förväntas i stället ske i ordinarie 

undervisning.   

   

I enkätsvaren från flera speciallärare beskrivs mer specifikt också specialpedagogiska 

insatser.      

S: Bland de yngre eleverna kan insatsen vara att intensivträna ord och 

begrepp en period. Hjälp till undervisande lärare med att ta fram arbetssätt 

där bildstöd (oftast Widgit-bilder) ingår förekommer i alla stadium. 

Handledande samtal med undervisande lärare.   
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I svaret framkommer att speciallärare under kortare perioder kan träna skolord och 

begrepp med elever, men även vara ett stöd till undervisande lärare. Speciallärares 

handledande uppdrag för att bidra till en tillgänglig språkutvecklande undervisning för 

alla elever lyfts som en del av speciallärares uppdrag.   

   

Någon speciallärare uttrycker att lärare utbildas i specifika metoder.   

S: All lärarpersonal får utbildning inom genrepedagogiken.   

I svaret beskriver speciallärare att lärare utbildas i genrepedagogik för att språkutveckla 

undervisningen.    

   

De mest förekommande enkätsvaren från lärare är att samtal, textsamtal och diskussioner 

används.   

L: Eleverna frågar om vad nya ord de inte kan betyder och kan sedan 

använda den i egna sammanhang. Vi pratar om ord och begrepp vid 

högläsning och vid läsläxan. Stannar upp diskuterar vad ordet kan betyda 

och hur ordet kan användas. Finns det flera betydelser av ordet?   

I svaret framkommer att lärare i viss utsträckning arbetar med att utveckla elevers 

skolordförråd. När elever tar initiativ och ställer frågor bidrar lärare till interaktion i 

undervisningen. Lärare leder samtal och diskussioner där nya ord och begrepp 

introduceras.   

   

Flera av lärarna uppger att de arbetar med olika metoder i sin undervisning.   

L: Jag använder mig mycket av bildstöd och filmer till samtliga 

arbetsområden. Vi läser texter tillsammans i gruppen och pratar om ordens 

betydelse. Vi pratar om strategier för hur man kan lista ut ett ords betydelse. 

Veckans skrivläxa innehåller meningar (med bildstöd) från det 

arbetsområde vi arbetar med för tillfället. Ex arbetar vi med rymden så 

består läxan av meningar som innehåller ord från det området.   

L: Jag introducerar nya ord med hjälp av bild/film. Jag försöker vara noga 

med att själv använda de korrekta begreppen när jag pratar och ber eleverna 
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göra det också. Jag väljer ut de ord jag tycker är viktigast och fokuserar på 

dem. Orden kommer tillbaka under flera tillfällen och alltid kopplat till en 

kontext. Vi repeterar och eleverna förklarar för varandra. Vi arbetar mycket 

med KL vilket är ett stöd för eleverna så de kan stötta varandra.    

L: Gemensamma förklaringar med samtal, text, bildstöd, skriftliga 

begreppsförklaringar från mig, eleverna tränar genom att undersöka och 

skriva egna begreppsförklaringar, digitala övningar, praktiska övningar och 

uppgifter, förförståelse för begrepp innan vi läser eller arbetar med olika 

områden. Jag använder mig mycket av skolord i diskussioner och 

undervisningen så att eleverna ska bekanta sig med dessa så mycket som 

möjligt och i ett naturligt sammanhang.   

I svaren framkommer att lärare arbetar med digitala verktyg, läxor, stöttor, visuellt stöd 

och repetition samt interaktion. Lärare väljer ut fokusord, använder bildstöd, 

exempeltexter och samtal för att förklara skolord och begrepp. Därefter sätts orden in i 

en ämneskontext. I något enkätsvar framkom att lärare arbetade med organiserad 

elevinteraktion som exempelvis kooperativt lärande (KL).   

   

I några enkätsvar framkommer att lärare arbetar med olika texttyper.   

L: Vi pratar om olika ord och dess betydelse som är kopplade till olika 

arbetsområden som gör att elevernas ordförråd utvecklas. Vi pratar om olika 

texter och vad som får/kan finnas med i dem som gör att eleverna får en bra 

strategi för att kunna skriva olika texttyper. Vi har begreppskort på väggarna 

och tavlan som vi går igenom tillsammans vid nya arbetsområden.   

I svaret framkommer att lärare kopplar ämnesord och begrepp till olika arbetsområden i 

undervisningen för att utveckla elevers skolordförråd. Lärare undervisar även i olika 

textgenrer för att sätta in orden i ett sammanhang.     

   

I några enkätsvar från lärarna beskrivs att elever frågar om nya ords betydelse.   

L: Eleverna frågar om vad nya ord de inte kan betyder och kan sedan 

använda den i egna sammanhang. Vi pratar om ord och begrepp vid 
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högläsning och vid läsläxan. Stannar upp diskuterar vad ordet kan betyda 

och hur ordet kan användas. Finns det flera betydelser av ordet?   

I svaret beskrivs att de organiserar språkutvecklande aktiviteter som syftar till att utveckla 

elevers skolordförråd och att lära elever att använda ord och begrepp i rätt kontext.  Lärare 

beskriver även att elever frågar efter ords betydelse för att utveckla sitt skolordförråd.   

  

Ett flertal av lärarna beskriver att undervisningen innehåller diskussioner om skolords 

betydelse kopplat till arbetsområde.   

L: Vi pratar om olika ord och dess betydelse som är kopplade till olika 

arbetsområden som gör att elevernas ordförråd utvecklas. Vi pratar om olika 

texter och vad som får/kan finnas med i dem som gör att eleverna får en bra 

strategi för att kunna skriva olika texttyper. Vi har begreppskort på väggarna 

och tavlan som vi går igenom tillsammans vid nya arbetsområden.   

I svaret från lärare framkommer att de undervisar om olika textgenrer. Undervisningen 

innehåller också olika strategier för att stötta elevers skolordförråds- och 

begreppsutveckling till exempel samtal och diskussioner samt förtydligande med 

begreppskort när de lär ut ord och begrepp inom nya arbetsområden.   

   

En lärare beskriver vikten av att koppla samman vardagsspråk och ämnesspråk. 

L: Använder ordlistor   

Bildstöd   

Går igenom ord i texter   

Arbetar med begrepp genom filmer, diskussioner, bilder och texter   

När vi pratar ämnesspecifika ord så efterfrågar jag både förklaringen på vad 

som händer och det korrekta ordet. När vi pratar exempelvis vattnets 

kretslopp så vill jag dels att de ska kunna förklara vardagligt hur detta 

fungerar men även kunna koppla detta samman med begreppen 

avdunstning, kondensering och nederbörd. Detta gör jag genom att be dem 

förklara vad som händer och även vilket begrepp som här till förklaringen.   
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I svaret framkommer att lärare undervisar om vardagliga och ämnesspecifika begrepp, 

det vill säga nivå 1 och nivå 3 ord. Skolord, det vill säga nivå 2 ord, var generellt inte 

förekommande i lärares svar.  Svaret visar att lärare beskriver vikten av att elever får 

uttrycka sig vardagligt för att därefter använda korrekta ämnesbegrepp, det vill säga nivå 

3 ord.  

 

Några lärare beskriver att de agerar språkliga förebilder.   

L: Försöker att inte själv tala alltför mycket med vardagliga uttryck utan att 

i stället tala mer "skolspråkligt". Sedan sker mycket genom arbetet med 

språket där eleverna får arbeta med ordklasser, meningsbyggnad och i 

skrivandet av texter.   

I svaret framkommer att lärare använder korrekta begrepp så att elever får en språklig 

förebild i skolspråket.    

   

I flera av enkätsvaren ger eleverna exempel på när undervisningen handlar om skolord 

och begrepp.   

E: När jag läser och på en ordlista.   

E: När vi svara på frågor.   

E: Hon typ pratar om någonting och sen så ska vi öra ett papper.   

E: Hon kanske använder en synonym till ordet.   

I svaren uttrycker elever hur de uppfattar den språkutvecklande undervisningen. Elever 

beskriver aktiviteter som läsning och arbete med ordböcker.  Det framkommer att lärare 

lär ut nya skolord och begrepp genom att ställa frågor till elever. Några elever uppfattar 

att lärare undervisar kring skolord och begrepp och därefter utför eleverna skrivuppgifter 

för att praktisera och befästa de nya skolorden. En elev upplever att lärare använder 

synonymer för skolord och begrepp för att lära ut ordens betydelse.   
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Några elever beskriver hur de lär sig nya skolord och begrepp.  

E: I böcker är det lätt, ibland så står det vad det betyder också bredvid.    

på matte filmer för där säger dem lite nya ord.   

I svaret från elever framkommer att de läser i böcker, läser förklaringar till skolorden i 

begreppslistor som tillhör texten samt ser på filmer i ämnet för att lära sig nya skolord.   

   

Några elever beskriver hur de använder sin flerspråkighet.   

E: när men kan ordet i sitt mådelsmol språk   

E: jag översätt din till arbiska mitt språke.   

I svaren framkommer att elever lär sig nya skolord och begrepp genom att koppla det 

svenska skolordets betydelse till sitt modersmål.   

   

En elev beskriver att lärare lär ut nya skolord genom att förklara i vilka sammanhang 

skolorden kan användas.     

E: Mina lärare går t.ex. igen i vilka meningar som man kan använda orden 

i eller hur man använder dem (i vilka sammanband).   

I svaret framkommer att lärare använder exempeltexter för att lära ut nya skolord samt i 

vilka sammanhang skolorden kan användas.   

   

I enkätsvar från eleverna uttrycks större svårigheter att förstå skolord i lärares 

undervisning i jämförelse med att förstå skolord i lärobokens texter.    
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Figur 3. Elevers uppfattning om hur ofta läraren använder skolord de inte förstår.    

 

 

 Figur 4. Elevers uppfattning om hur ofta de läser skolord i läroböcker som de inte 

förstår.     

                                                                                                                  

I svaren framkommer att elever upplever en skillnad avseende att förstå nya skolord och 

begrepp om dessa förekommer i lärares muntliga språk i jämförelse med när skolorden 

förekommer i lärobokens texter.    

 

En speciallärare benämnde viss samverkan med andra yrkesprofessioner.  
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S: …Många elever som har/har haft logopedkontakt har oftast ett utlåtande 

från logopeden där det står vad just den specifika eleven behöver träna på.   

I svaret från speciallärare beskrivs arbete utifrån logopeders rekommendationer om 

språkutvecklande aktiviteter.    

 

5.2.1 Fördjupad analys 

I enkätsvaren från speciallärare, lärare och elever framkommer att man till viss del arbetar 

med elevers skolordförråd i undervisningen. Det sker genom att speciallärarna arbetar 

med ett flertal språkutvecklande metoder men också med skolordförråd i 

specialpedagogiska insatser individuellt och i grupp. Speciallärare handleder också 

kollegor i språkutvecklande arbetssätt och samverkar med andra yrkesprofessioner. Även 

lärarna beskriver att deras undervisning innehåller språkutvecklande metoder. Endast i 

liten utsträckning framkommer att lärare arbetar med organiserad och planerad 

elevinteraktion. I viss utsträckning uttrycker lärare att de är språkliga förebilder för 

eleverna i skolspråket.  Elever uppfattar att undervisning om skolordförråd innehåller 

arbete med ordböcker, exempeltexter och läsning. I undervisningen får de även svara på 

lärares frågor, lära sig synonymer, se på film och koppla svenska ords betydelse till sitt 

modersmål. En elev menar att lärare lär ut nya skolord genom att förklara i vilka 

sammanhang skolorden kan användas. Elever upplever något större svårigheter att förstå 

skolord i lärares undervisning i jämförelse med att förstå skolord i lärobokens texter.  

 

Det som speciallärare, lärare och elever beskriver kring undervisning om skolordförråd, 

kan relateras till en sociokulturell tanke om betydelsen av lärares mediering och 

användning av olika redskap och scaffolding i undervisningen. I sin mediering använder 

speciallärare och lärare olika metoder och redskap som visuellt stöd, exempeltexter och 

digitala lärverktyg. Genom att använda dessa artefakter har eleverna möjlighet att 

utveckla sitt skolordförråd (Vygotsky, 2001).  

 

Elever upplever att lärares funktion är att förklara ord samt att besvara elevers frågor 

kring ords betydelse (Gibbons, 2016). Elever gör också beskrivningar av metoder i 

undervisningen till exempel ordböcker, arbetsblad och exempeltexter. Detta kan förstås 



 

57 

som att eleverna är medvetna om lärares stödjande funktion och som exempel på 

scaffolding (Vygotsky, 2001; Hammond & Gibbons, 2005).    

 

  

5.3 Elevers hinder och möjligheter 

I enkätsvaren från några speciallärare beskrivs att elever har möjlighet att diskutera 

skolords betydelse tillsammans.   

S: Om jag har en grupp elever som ska läsa en text hos mig så har jag alltid 

i förväg plockat ut ett par ord ut texten. Dessa ord diskuterar vi betydelsen 

av och ibland förstärker jag dem även med bilder.   

I svaret framkommer att speciallärare arbetar i mindre grupp där specialläraren har valt 

ut vissa skolord och begrepp ur en text som diskuteras och bearbetas tillsammans. 

Skolorden och begreppen som väljs ut förstärks med visuellt stöd.   

  

I flera enkätsvar från lärare beskrivs att elever får möjlighet att diskutera skolord.   

L: De använder de begrepp vi arbetar med i diskussioner och texter.   

L: Även diskussioner kring specifika ämnen kan resultera i att elever brukar 

"skolord".   

I svaren framkommer att lärare ger elever möjlighet att diskutera skolords betydelse, samt 

möjlighet att använda skolorden både muntligt och skriftligt i undervisningen.   

   

I ett par av enkätsvaren från lärare beskrivs att lärarna använder kooperativa övningar 

samt att elever får möjlighet att förklara samt repetera tillsammans.   

L: Vi använder oss av olika Kooperativa övningar där eleverna får 

fråga/hjälpa varandra på olika sätt och de redovisar eller förklarar sina svar 

för mig.   

L: Vi repeterar och eleverna förklarar för varandra. Vi arbetar mycket med 

KL vilket är ett stöd för eleverna så de kan stötta varandra.    
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L: ...få möjlighet att få prata ostörd med stöd för att utveckla språket...   

I svaren framkommer att lärare använder sig av samarbetsövningar där eleverna har 

möjlighet att interagera tillsammans med både varandra och läraren. En lärare beskriver 

att eleverna får möjlighet att diskutera ostört för att få möjlighet att utveckla sitt skolspråk.    

   

I enkätsvaren från några elever uttrycks att de lär sig genom diskussioner.    

E: vid diskuskoner   

I svaret uttrycks att elever lär sig nya skolord och begrepp i diskussioner på lektionerna. 

Det framkommer inte i svaret hur diskussionerna är utformade.   

   

I övervägande del av enkätsvaren från elever beskrivs att de i stor utsträckning frågar 

efter skolords betydelser.    

E: Jag frågar läraren vad ordet betyder.   

E: Jag frågar läraren eller någon annan i klassen om en förklaring.    

I svaren framkommer att elever lär sig skolords betydelse till övervägande del av att de 

frågar sin lärare.   

  

En del elever uppger att de frågar klasskamrater eller föräldrar om skolords betydelser.   

E: Ibland frågar jag läraren jag har i ämnet, eller så frågar jag inte eller när 

jag har kommit hem brukar jag även fråga mamma eller pappa.    

E: jag frågar en kompis eller en vuxen vad det betyder.   

I svaren framkommer att elever använder strategin att fråga andra i sin omgivning för att 

ta reda på skolords betydelse i stället för att enbart fråga sin lärare.   

  

Flertalet elever beskriver att lärare förklarar skolords betydelser i undervisningen.    

E: När lärarna förklarar orden.   
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I svaret framkommer att elever upplever att deras lärare förklarar de flesta men inte alla 

okända skolord.    

   

Några elever uppger att de använder analoga eller digitala ordböcker.  

E: Jag kanske frågar någon eller läser en ordbok.   

E: Jag brukar ibland fråga min lärare eller mina föräldrar. Ibland kan det 

också vara att jag söker upp ordet om jag inte förstår.   

I svaren framkommer att elever till viss del har strategier för att ta reda på vad okända ord 

betyder. De benämner främst analoga och digitala ordböcker. Elever med annat 

modersmål använder strategin att först hitta ordet i sitt modersmål och därefter översätta 

betydelsen till svenska.   

  

Några elever påpekar betydelsen av arbetsro i klassrummet.    

E: När det är tyst och arbetsrå.   

I svaret framkommer att elever upplever att det går lättare att lära sig nya skolord när det 

är arbetsro i klassrummet.  

   

Vissa elever uppger att de undviker att ställa frågor om skolords betydelser i klassrummet.    

E: Om man inte vill eller vågar fråga om något man inte vet så att någon 

inte kan förklara. För det blir svårt om man verkligen inte förstår och inte 

frågar någon om hjälp så blir det svårt   

I svaret framkommer att elever inte vågar fråga när de inte förstår och det i sin tur leder 

till att eleverna inte får hjälp. Elever som befinner sig i språklig sårbarhet kan ha svårt att 

formulera att de inte förstår, vilket leder till att de eventuellt inte får stöd och hjälp i sin 

skolordförrådsutveckling.   
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5.3.1 Fördjupad analys   

Speciallärare uttrycker att elever har möjlighet att diskutera skolords betydelse 

tillsammans. Lärare beskriver att elever diskuterar skolords betydelse, hjälper och 

förklarar för varandra, jämför svar och repeterar tillsammans genom exempelvis 

kooperativa övningar. Elever uttrycker att de lär sig nya skolord genom diskussioner och 

när lärare förklarar skolords betydelse. När elever möter nya okända skolord frågar de i 

stor utsträckning sin lärare om skolordens betydelse. En del elever uppger att de undviker 

att ställa frågor om skolords betydelser i klassrummet. De frågar istället klasskamrater 

eller sina föräldrar om skolords betydelser. Elever uppger att de använder analoga och 

digitala ordböcker. För att lära sig nya okända skolord använder flerspråkiga elever sitt 

modersmål som resurs. Elever påpekar betydelsen av arbetsro i klassrummet för att kunna 

lära sig nya skolord.   

  

Det som speciallärare, lärare och elever beskriver kan relateras till en sociokulturell tanke 

om innebörd och betydelse. Ett ords innebörd avser en personlig tolkning utifrån egen 

kontext medan däremot ett ords betydelse omfattar den kollektiva och sociala innebörden. 

I interaktion skapas den gemensamma bilden av ordets betydelse.  Det språkliga uttrycket 

utvecklas genom interaktion mellan människor. Interaktion kan relateras till den 

sociokulturella tanken om lärande (Vygotsky, 2001; Säljö, 2014).    

  

Det som speciallärare, lärare och elever beskriver kan relateras till en sociokulturell tanke 

om en proximal utvecklingszon och att lärande inom den proximala utvecklingszonen 

förutsätter interaktion mellan den lärande och den som vet och kan mer. Eleverna 

beskriver hur de söker stöd för att utveckla sitt ordförråd av lärare, kamrater och andra 

vilket kan förstås som ett lärande inom den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978; 

Chaiklin, 2003).   

  

Eleverna använder analoga och digitala ordböcker som artefakter för att förstå skolords 

betydelser. Genom att använda artefakter kan eleverna fördjupa sitt ordförråd samt få stöd 

i sitt lärande (Nilholm, 2016; Säljö, 2014; Vygotsky, 2001).    
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5.4 Forskning, kompetens och beprövad erfarenhet  

I enkätundersökningen beskriver speciallärare och lärare hur de ser på sin kompetens 

inom skolordförråd.    

  

Några speciallärare beskriver forskning om skolordförråd.  

S: Jag upplever att detta är forskning som nu skolan överlag börjar anamma. 

Jag upplever också att det tidigare har fokuserats mer på vardagsord och 

ämnesspecifika ord. I kommunens handlingsplan för språk-, läs- och 

skrivutveckling lyfts ordförrådet, att välja ut och undervisa om rätt ord. Jag 

känner inte att jag har tillräcklig kunskap inom detta område utan behöver 

kompetensutveckla mig. Detta för att sedan kunna föra detta vidare ut i 

undervisningen på skolan. Vi har dock haft föreläsning om detta av 

språkutvecklaren på skolan. Så jag upplever att detta är ett område som har 

börjat belysas mer och mer ute i skolorna.   

I svaret framkommer att speciallärare anser att forskning kring skolordförråd nu börjar nå 

ut i skolan. Undervisningens fokus har tidigare varit att utveckla vardagsord och 

ämnesspecifika ord och nu finns ett ökat fokus även på allmänna skolord. I ett av svaren 

beskrivs att kommunens handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling lyfter 

betydelsen av ordförrådet avseende val av ord och undervisning om ord.    

  

Majoriteten av speciallärarna ställer sig positiva till ökad kompetensutveckling inom 

skolordförråd.    

S: Ja, det tycker jag men är alltid öppen för ny kunskap inom området 

språklig sårbarhet. Jag läser och tar till mig erfarenheter samt har både 

sv/sa- och en relativt ny speciallärareutbildning i bagaget. All lärarpersonal 

får utbildning inom genrepedagogiken. Det är viktigt att stötta elever i 

språkutvecklingen såväl skolordförråd men även ord som vi ofta tror att 

eleverna förstår...   

I svaret framkommer att speciallärare är öppna för ny kunskap och förkovrar sig inom 

området. I ett av svaren beskrivs en nyligen genomförd speciallärarutbildning vilket kan 



 

62 

ge en ökad kompetens.  I ett av svaren benämns vikten av fortbildning för all personal i 

skolan.     

  

Ett par av lärarna uttrycker att handledning är utvecklande.  

L: Min lärarutbildning inriktades mot sv/sva. Det låg mycket fokus på 

andraspråkselevers språkinlärning vilket jag tycker hjälper även andra 

elever med språkliga svårigheter. Jag har fått en hel del handledning i hur 

man arbetar med elever som har olika språkstörningar vilket också hjälper 

mig...   

I svaret framkommer att lärare beskriver att deras lärarutbildning inriktades mot svenska 

och svenska som andraspråk vilket kan leda till ökad kunskap om elevers språkinlärning. 

Detta kommer till användning när de möter elever som befinner sig i språklig sårbarhet. 

Handledning beskrivs som en utvecklingsmöjlighet för lärares undervisning. 

   

I en stor del av enkätsvaren från lärare beskrivs deras erfarenhet. 

L: ...När man har arbetat många år i flerspråkiga områden måste man 

anpassa sin undervisning till eleverna på ett sätt som jag tror gynnar 

samtliga elever i sin språkutveckling. Jag känner att jag har kunskap. Men 

som alltid kan man utvecklas mer...   

L: Kan känna att kunskapen kan förbättras men jag känner samtidigt att jag 

arbetar med det på ett förnuftigt sätt där jag jobbar mycket med begrepp 

kopplat till innehåll som då bidrar till en förståelse.   

I svaren framkommer vikten av lärares beprövade erfarenhet. Deras mångåriga erfarenhet 

i exempelvis en skola med hög andel flerspråkiga elever, bidrar till att lärare utvecklar 

och anpassar sin undervisning till eleverna på ett sätt som verkar gynna språkutveckling. 

Lärare menar att de alltid kan utvecklas och lära mer.    

   

Några lärare uttrycker att mer kunskap behövs.   

L: Nja, då mina elever är till 95% andraspråkselever lägger vi fokus på att 

bygga ett ordförråd som gör att de kan fungera i vardagssituationer. 
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Skolorden får en mer underliggande prioritet. Kanske om jag hade ännu mer 

kunskap om skolordens betydelse så skulle jag bli bättre på att undervisa 

om dessa.   

I svaret framkommer att lärare är i behov av ytterligare kunskap kring skolordförrådets 

betydelse och hur man undervisar på ett utvecklande sätt. Lärare menar att de oftast lägger 

mest fokus på att bygga ett ordförråd som gör att elever fungerar i vardagssituationer. 

Skolorden får en mer underliggande prioritet. Lärare menar att om de hade haft ännu mer 

kunskap om skolordens betydelse så skulle de med största sannolikhet bli bättre på att 

undervisa om dessa.   

   

5.4.1 Fördjupad analys 

I enkätundersökningarna beskriver speciallärare och lärare hur de ser på sin kompetens 

inom skolordförråd. Speciallärare uttrycker att forskning om skolordförråd har börjat nå 

ut i skolan men att kompetensutveckling är nödvändig. Generellt ställer sig speciallärare 

positiva till ökad kompetensutveckling inom området. Lärare beskriver beprövad 

erfarenhet och nämner inte forskning om skolordförråd i någon större utsträckning. 

Lärare uttrycker att handledning är utvecklande och att mer kunskap behövs inom 

området. Det som speciallärare och lärare beskriver kan relateras till en sociokulturell 

tanke om en proximal utvecklingszon. Detta centrala begrepp kan användas i 

sammanhang då samarbete eller någon form av guidat lärande leder till ökat lärande och 

förändring. Handledning kan uppfattas som ett lärande inom den proximala 

utvecklingszonen genom att tänkandet möts i kollektiv kommunikation. När människan 

tänker om ett fenomen till exempel skolordförråd kan vi också kommunicera kring det. 

Tankar och erfarenheter möts och bidrar till individuellt och gemensamt lärande 

(Vygotsky, 1978a, 2001; Chaiklin, 2003). Ett gemensamt språk har en avgörande 

betydelse för all utveckling (Vygotsky, 2001). I resultatet framkommer att speciallärare 

och lärare verkar sakna ett gemensamt språk inom området skolordförråd.  

Speciallärare och lärare uttrycker att de vill lära mer om skolordförråd vilket kan relateras 

till den sociokulturella teorins grundprincip om att människan är i ständig utveckling 

(Vygotsky, 2001). 
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

I denna studie har vi använt enkätundersökning som metod. Enkätundersökningen får 

betraktas som kvalitativ då en övervägande del av de ställda frågorna var öppna och 

avsedda att besvaras med fritext (Bryman, 2018).  

 

Tillsammans med enkätundersökningen kunde intervjuer ha genomförts vilket gett 

möjlighet för oss att ställa följdfrågor och få mer utvecklade och fördjupade svar från 

respondenterna. Trianguleringens fördel är att sammanställa resultat från mer än en 

datainsamlingsmetod och detta ökar validiteten och bli en extra kontroll av resultatens 

giltighet (Bryman, 2018; Repstad, 2012). Under rådande pandemi kunde intervjuer 

genomförts med speciallärare och lärare men med mer tveksamt resultat med elever.  Att 

kombinera metoder har nackdelen att empirin kan bli mycket stor och därmed 

tidskrävande (Repstad, 2012). Med hänsyn taget till studiens omfattning har endast 

enkätundersökning valts som datainsamlingsmetod vilket har lett till en hanterbar mängd 

empiri. 

  

Från några respondenter har enkätsvaren varit fylliga och därmed gett rikligare 

information. Andra enkätsvar har däremot varit mer kortfattade och ibland till och med 

svåra att analysera och tolka. Respondentgruppen med elever gav de mest kortfattade 

svaren och det skulle då särskilt vara intressant att ha möjlighet att ställa fler följdfrågor. 

En fördel med de anonyma enkäterna var att det troligtvis gav en ökad svarsfrekvens från 

samtliga respondentgrupper. En nackdel med anonymiteten har däremot inneburit att inga 

kompletterande följdfrågor har kunnat ställas (Dahlström, 2011). 

  

I utarbetandet av enkätformulären gjordes ett flertal övervägande för att få en 

överensstämmelse med syfte och forskningsfrågor samt att frågorna skulle vara tydliga 

och begripliga för respondenterna. För att öka tydligheten utarbetades en förklaring kring 

vissa ord och begrepp överst i enkätformulären. För att kontrollera hur 
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respondentgruppen med eleverna skulle förstå enkätfrågorna utfördes en pilotstudie 

(Bryman, 2018).  

  

Ett fokuserat urval gjordes genom att vi tog personlig kontakt med speciallärare med 

inriktning inom språk-, skriv- och läsutveckling samt någon enstaka specialpedagog med 

påbyggnadsutbildning inom språk-, skriv- och läsutveckling, för att fråga om samtycke 

till att delta i vår enkätundersökning. Kontakt togs med speciallärare som vi hade 

anknytning till vilket medförde en hög svarsfrekvens. Respondentgruppen med 

speciallärare arbetar på flera olika skolor i södra Sverige vilket medför en variation 

avseende till exempel skolornas socioekonomiska upptagningsområde. Det empiriska 

materialet ger därmed en större variation och underlag i studien. Ett fokuserat urval av 

skolor gjordes där både respondentgrupperna lärare och elever tillfrågades om samtycke. 

I urvalet av skolor togs hänsyn till en variation i socioekonomiskt upptagningsområde 

samt språklig bakgrund hos eleverna för att ge en större variation och bredd i det 

empiriska underlaget (Bryman, 2018). 

  

Det fanns inget bortfall i respondentgruppen med speciallärare. I respondentgruppen med 

lärare var bortfallet cirka 40 %. Möjliga orsaker till bortfallet är att enkätundersökningen 

utfördes under samma period som utvecklingssamtal genomfördes på båda skolorna. En 

annan möjlig förklaring kan vara de öppna frågorna som krävde en större tidsinsats och 

kunskap hos respondenterna. I respondentgruppen med elever var bortfallet cirka 42 %. 

Möjliga förklaringar till bortfallet är en viss språkförbistring då elever och 

vårdnadshavare eventuellt inte har kunnat ta del av missivbrevets innehåll på ett adekvat 

sätt då ingen översättning bifogades. Några elever har inte samtyckt till 

enkätundersökningen då de uppfattade ett krav på prestation i att skriva och svara på 

frågor. Då respondentgruppen med elever besvarade enkäten under lektionstid bestod en 

viss del av bortfallet av sjukfrånvaro.   

  

Tematisk analys användes för att kategorisera, tematisera och analysera 

enkätundersökningens empiri. Tema innebär i denna studie att temat har identifierats 

utifrån det empiriska materialet. Vid val av tema har syfte och forskningsfrågorna 
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beaktats och temat utgår från den kodning som utförts på enkätsvaren. Val av tema och 

sortering av citat i tema kan upplevas subjektivt då vi har utarbetat studiens tema och 

kategoriserat enkätsvaren mot bakgrund av våra personliga erfarenheter och 

uppfattningar (Bryman, 2018).  

  

Studien utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebär att förståelse skapas 

vid uttolkandet av resultaten. När enkätsvaren bearbetades fanns en överensstämmelse 

mellan författarna om hur enkätsvaren skulle kodas och tolkas vilket är särskilt aktuellt i 

enkätundersökningar med öppna frågor (Bryman, 2018). Vid bearbetningen av 

enkätsvaren har en strävan funnits att främja studiens trovärdighet därför har vi båda varit 

delaktiga i bearbetningen och analysen. Den ontologiska ståndpunkt vilken studien utgår 

från har påverkat processen när empirin har tolkats och analyserats. Synen på lärandet 

och det specialpedagogiska perspektivet har funnits med i tolkningen av empirin 

(Rienecker & Stray Jörgensen, 2018).  

  

  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur några speciallärare och lärare 

beskriver att de bedömer elevers begreppsbildning och skolordförråd, samt hur de arbetar 

i sin undervisning för att utveckla och fördjupa elevers skolordförråd. Syftet är också att 

bidra med kunskap om hur några elever i grundskolan beskriver att de lär sig nya skolord.  

Tidigare forskning pekar på vikten av explicit undervisning av ordförråd samt 

svårigheterna att kartlägga och bedöma elevers ordförråd (Hallin, 2020; Schooen & 

Verhallen, 2008). Vår genomgång av tidigare forskning kring grundskolans elevers 

uppfattningar om hur de lär sig nya skolord har också visat att forskning saknas. En stor 

del av tidigare forskning kring elevers ordförråd och begreppsbildning har sin grund inom 

det logopediska kunskapsfältet. Vår studie pekar på vikten av ett pedagogiskt perspektiv 

och att ökad kunskap och kompetens inom området skolordförråd når både speciallärare 

och lärare. 
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6.2.1 Speciallärares och lärares beskrivningar av hur de identifierar elevers skolordförråd 

och begreppsbildning i undervisningen   

Resultatet visar att kartläggning av skolordförråd medför en utmaning då normerad 

kartläggning verkar saknas. Speciallärare och lärare kartlägger ordförråd och ibland 

skolordförråd dock uppger vissa att de varken kartlägger ordförråd eller skolordförråd. 

Konsekvenserna av detta kan bli att elever med bristande skolordförråd inte 

uppmärksammas och får den hjälp de har rätt till och behöver. Det blir tydligt att 

speciallärare och lärare verkar sakna verktyg att identifiera ordförråd och skolordförråd 

på ett säkert sätt då de behöver förlita sig på informella observationer. Det medför 

troligtvis att lärare ibland gör antaganden om elevers språkliga nivå på osäkra grunder 

vilket eventuellt kan få negativa konsekvenser för eleven.  

Lärare anser ibland att skriftlig produktion är en förutsättning för att elever ska kunna 

redovisa sin språkliga nivå.   Lexikal frekvensprofilanalys är en enkel metod i vilken 

lärare delar in orden i en text efter antalet akademiska ord. Analysen av orden i texten ger 

en indikation på svårighetsgraden i texter som elever har producerat. Om elevtexterna 

endast består av högfrekventa ord upplevs texten vardaglig och talspråklig. Lexikal 

variation kan också studeras och innebär att texterna innehåller relativt få men 

innehållsrika och långa ord. Lexikal täthet kontrolleras genom räkning av innehållsord av 

det totala antalet ord i en text (Lindberg, 2017). För elever som inte har tillägnat sig 

skriftspråket är denna metod inte användbar då den ställer höga krav på skriftspråklig 

förmåga. Konsekvensen av detta kan vara att elever i språklig sårbarhet får ett onödigt 

hinder när de behöver redovisa sitt skolordförråd i skrift i stället för i det muntliga språket. 

  

Dynamisk kartläggning utgår från vad eleven kan lära sig, i stället för som många andra 

test och screeningmaterial som visar på vad eleven inte kan. En dynamisk kartläggning 

lägger fokus på själva lärprocessen samt vilket språkligt stöd eleven behöver. Dynamisk 

kartläggning kan speciallärare och lärare använda som ett verktyg för att hitta strategier 

för att stötta eleven (Grigorenko & Sternberg, 1998). Bedömning av elevers skolordförråd 

kan relateras till en sociokulturell tanke om att avgöra en proximal utvecklingszon. Ett 

tillvägagångsätt för att bedöma elevers proximala utvecklingszon är genom dynamisk 

kartläggning (Vygotsky, 1978a). Den proximala utvecklingszonen möjliggör både ett 
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lärande och en bedömning av elevers utvecklingspotential i undervisningssituationen 

(Vygotsky, 2001).   

I arbetet med föreliggande studie har endast ett svenskt bedömningsmaterial av 

skolordförråd, ”Skolordförråd” (Salameh, u.å.) påträffats vilket pekar på det stora 

behovet av pedagogiskt bedömningsstöd. I en internationell jämförelse finns exempelvis 

ett amerikanskt kartläggningsmaterial ”Bracken Basic Concept Scale”, med tillhörande 

undervisningsprogram, Bracken Concept Development Program, har utvecklats av 

(Bracken & Panther, 2011). Dessa består av begreppslistor med fler än 300 ord inom olika 

kategorier som alla elever behöver kunna innan de börjar skolan. I ett kollegialt samarbete 

kan ett gemensamt kartläggningsmaterial utarbetas utifrån den forskning om ordförråd 

som är aktuell samt läroplanens kunskapskrav. Kartläggningsmaterial som speciallärare 

och lärare använder kan betraktas som artefakter vilket underlättar bedömningen av 

elevers språkliga utveckling (Nilholm, 2016; Säljö, 2014; Vygotsky, 2001). 

 

Speciallärare beskriver att forskning kring skolordförråd har börjat nå ut i skolan men att 

kompetensutveckling är nödvändig.  Lärare beskriver snarare beprövad erfarenhet och 

nämner inte forskning i lika hög utsträckning. Resultatet visar också att speciallärare och 

lärare saknar ett gemensamt fackspråk för olika aspekter av skolordförråd. Om forskning 

knyts närmre den praktiska skolverksamheten kan ökad kompetens om skolordförråd 

uppnås genom gemensamma diskussioner och kollegialt lärande. I diskussioner om 

skolordförråd kan ett gemensamt språk om skolordförråd utarbetas. Detta kan bidra till 

en samsyn kring skolordförråd mellan olika yrkesprofessioner.  Speciallärare och lärare 

ställer sig positiva till kompetensutveckling inom ämnet.  

Det existerar ett flertal olika definitioner och uppdelningar av ordförråd till exempel i 

nivåer (Beck m.fl., 1987), en annan uppdelning är vardagsspråk, skolspråk och 

ämnesspråk (Skolverket 2012b; Hajer & Meestringa, 2014), ytterligare en annan 

uppdelning är vardagsspråk och vetenskapligt språk (Vygotsky, 2001) samt begreppet 

ämnesspecifika ord (Lindberg, 2017). Dessa benämningar är exempel på uttryck som 

används om ordförråd men där en gemensam definition som används av lärare saknas. 

Denna mångfald av olika sätt att dela upp och benämna ord och ordförråd tyder på att den 

gemensamma kunskapen om ordförråd och skolordförråd inte är tydlig och tillgänglig. 

Kollegialt lärande har större möjligheter att bli framgångsrikt om ett gemensamt språk 
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finns att tillgå. Ett gemensamt språk ger även förutsättningar för samsyn kring 

bedömning, kartläggning och undervisning och ger även ökade möjligheter att ta till sig 

forskning. Ett gemensamt språk för speciallärare och lärare är därför en förutsättning för 

att kunna nå gemensamma mål. När människan tänker om ett fenomen till exempel 

skolordförråd kan vi också kommunicera kring det. Tankar och erfarenheter möts och 

bidrar till individuellt och gemensamt lärande (Vygotsky, 2001). Det gemensamma 

lärandet kan ske i form av kollegialt lärande (Byström, 2018).  I det kollegiala lärandet 

har specialläraren en handledande roll att guida lärandet framåt (SFS 2017:1111). 

 

 

6.2.2 Speciallärares och lärares beskrivningar av specialpedagogiska insatser och övrig 

undervisning som utvecklar skolordförråd och begreppsbildning  

Resultatet visar att speciallärare och lärare arbetar med språkutvecklande undervisning 

dock undervisar de inte explicit om skolordförråd i någon större utsträckning. Elever 

börjar skolan med skiftande bakgrundskunskap och deras sociala bakgrund påverkar 

språkutvecklingen (Goldstein m.fl., 2017). Explicit arbete med ordförråd är en viktig del 

i undervisningen och därför behöver alla lärare undervisa språkutvecklande och med 

särskilt fokus på skolordförråd (Elleman m.fl., 2017; Hallin, 2020). Att främja elevers 

lärande genom språkinriktad undervisning i ämnenas praktiska, estetiska och teoretiska 

innehåll är särskilt betydelsefullt för elever i språklig sårbarhet (Lindberg, 2017). För 

språkutvecklande undervisning och särskilt för ordförrådsutveckling är kontextualisering, 

interaktion och stöttning väsentligt (Bjerregaard & Kindenberg, 2015). Ett gott ordförråd 

är starkt korrelerat till skolframgång (Beck m.fl., 2013). Detta talar för vikten av ökad 

kompetens och kunskap hos speciallärare och lärare så att forskningsresultaten 

implementeras i undervisningen. Undervisning om skolordförråd kan relateras till en 

sociokulturell tanke om betydelsen av lärares mediering och användning av olika redskap 

och scaffolding i undervisningen. I sin mediering använder speciallärare och lärare olika 

metoder och redskap som visuellt stöd, exempeltexter och digitala lärverktyg. Genom att 

använda dessa artefakter har eleverna möjlighet att utveckla sitt skolordförråd (Vygotsky, 

2001). 
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Interaktion mellan elever är en möjlighet till lärande och utveckling av ordförrådet (Snow 

m.fl., 2009). Resultatet visar att speciallärare och lärare beskriver en mängd aktiviteter 

med stödjande strukturer i sin språkutvecklande undervisning. Däremot beskriver inte 

speciallärare, lärare eller elever aktiviteter som tyder på planerad och organiserad 

elevinteraktion i någon större utsträckning. Det verkar finnas behov av att speciallärare 

och lärare stödjer elever att utveckla språkliga strategier så att eleverna självständigt kan 

utöka sitt skolordförråd. All undervisning bör därför fokusera på ordmedvetenhet 

(Lindberg, 2017). Inom den sociokulturella teorin uttrycks att interaktion är en väsentlig 

del av lärandet och för att lära sig nya ord behöver den egna upplevelsen av ett ord, 

innebörden, mötas i interaktion och generera en kollektiv gemensam uppfattning om ett 

ords betydelse (Vygotsky, 2001). Lärande inom den proximala utvecklingszonen 

förutsätter interaktion mellan den lärande och den som vet och kan mer. Eleverna 

beskriver hur de söker stöd för att utveckla sitt ordförråd av lärare, kamrater och andra 

vilket kan förstås som ett lärande inom den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 

1978a; Chaiklin, 2003).   

 

Ett begränsat ordförråd och begränsad bakgrundskunskap kan hindra processen att skapa 

mening och sammanhang samt begränsa möjligheten för elever med lässvårigheter att 

utöka sitt ordförråd (Elleman m.fl., 2017). Varken speciallärare eller lärare uttrycker att 

de arbetar med morfologisk analys i undervisningen. Några speciallärare uttrycker att de 

inte överhuvudtaget arbetar med elevers skolordförrådsutveckling.  Elleman m.fl. (2019) 

lyfter tre faktorer för framgångsrik undervisning om ord och ordinlärningsstrategier, 

mångsidig undervisning i ordkunskap kopplad till läsundervisning, att orden bearbetas 

aktivt och att orden behandlas i någon form av samarbete. I studien ges fem vetenskapligt 

förankrade råd till lärare, specifik undervisning i ordkunskap, undervisning i morfologisk 

ordanalys, utveckling av begreppskartor, bearbeta nya ord i diskussioner och skrivande 

samt en motiverande och språkrik lärmiljö. Många elever verkar uppfatta att det inte sker 

någon explicit undervisning om skolordförråd. Enligt sociokulturellt synsätt avser ett ords 

innebörd en personlig tolkning utifrån egen kontext medan däremot ett ords betydelse 

omfattar den kollektiva och sociala innebörden. I interaktion skapas den gemensamma 

bilden av ordets betydelse.  Det språkliga uttrycket utvecklas genom interaktion mellan 
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människor. Interaktion kan relateras till den sociokulturella tanken om lärande 

(Vygotsky, 2001; Säljö, 2014).    

  

 

6.2.3 Elevers beskrivningar av hur de lär sig nya skolord 

Eleverna beskriver vikten av lärares förklaringar av skolords betydelser i undervisningen 

men nämner inte i någon större utsträckning explicit skolordförrådsundervisning med 

elevinteraktion. Elever uttrycker att de frågar lärare, klasskompisar och föräldrar om 

skolordens betydelse. De beskriver också att det är enklare att tillägna sig nya skolord i 

läroböcker än i lärarens undervisning. Möjliga orsaker kan vara att eleven kan gå tillbaka 

och repetera samt att läroboken ger bildstöd kring ämnet. För språkutvecklande 

undervisning och särskilt för ordförrådsutveckling är kontextualisering, interaktion och 

stöttning väsentligt. Stöttning kan bland annat innebära visuellt stöd (Bjerregaard & 

Kindenberg, 2015). Elever gör beskrivningar av mediering i undervisningen till exempel 

genom ordböcker, arbetsblad och exempeltexter. Detta kan förstås som att eleverna är 

medvetna om lärares stödjande funktion och som exempel på scaffolding (Vygotsky, 

2001; Hammond & Gibbons, 2005). 

  

Då elever i stor utsträckning frågar lärare efter skolords betydelser kan detta tolkas som 

att elever behöver ta eget initiativ till att lära sig nya skolord. Resultatet tyder på att 

eleverna först behöver ha insikt om sin brist på förståelse och därefter behöver de också 

kunna sätta ord på vad de inte förstår. Konsekvensen kan bli att elever i språklig sårbarhet 

behöver ta eget ansvar för sitt lärande. Eleverna använder analoga och digitala ordböcker 

som artefakter för att förstå ords betydelser. Genom att använda artefakter kan eleverna 

fördjupa sitt ordförråd samt få stöd i sitt lärande (Nilholm, 2016; Säljö, 2014; Vygotsky, 

2001).  När elever frågar lärare efter ords betydelse kan det betraktas som ett lärande inom 

den proximala zonen då allt lärande sker i någon form av interaktion (Chaiklin, 2003; 

Vygotsky, 1978a). 

Borgfeldt och Magnusson (2020) menar att den språkliga lärmiljön kan försätta elever i 

språklig sårbarhet. I skollagen (SFS 2010:800) uttrycks att utbildning i grundskolan ska 

ta hänsyn till elevers olika behov samt ge stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 
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som möjligt. Elever i språklig sårbarhet med ett begränsat språk riskerar att gå miste om 

skolans ämnesinnehåll om inte samspel och interaktion mellan lärare och elev samt grupp 

och elev existerar (Rubin, 2019).   

  

Elever beskriver även vikten av en tillgänglig lärmiljö genom att beskriva behovet av 

studiero i undervisningen. Claesson (2007) menar att det är viktigt att upprätthålla 

studiero och skapa ett tillåtande klassrumsklimat.  Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2019) beskriver i sin tillgänglighetsmodell hur elevers förutsättningar för lärande 

påverkas av den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön. Trygghet och studiero är en 

förutsättning för lärande särskilt för elever i språklig sårbarhet. 

  

6.2.4 Speciallärarens roll och specialpedagogiska implikationer  

Resultaten visar särskilt på några specialpedagogiska implikationer när det gäller 

speciallärarens roll i relation till handledning av lärare i språkutvecklande arbete, 

bedömning av elevers skolordförråd, specialpedagogiska insatser samt samverkan med 

andra professioner. Speciallärare ska enligt examensordningen vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

(SFS 2017:1111). Handledning kan uppfattas som ett lärande inom den proximala 

utvecklingszonen genom synsättet att tänkandet möts i kollektiv kommunikation. När 

människan tänker om ett fenomen till exempel skolordförråd kan vi också kommunicera 

kring det. Tankar och erfarenheter möts och bidrar till individuellt och gemensamt lärande 

(Vygotsky, 1978a, 2001; Chaiklin, 2003). Ett gemensamt språk har en avgörande 

betydelse för all utveckling (Vygotsky, 2001). Speciallärare ska enligt examensordningen 

för speciallärarexamen (SFS 2017:1111) visa kunskap om områdets vetenskapliga grund 

och ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. I en 

skola där lärare förväntas använda undervisningsmetoder som vilar på beprövad 

erfarenhet och har vetenskapligt stöd har specialläraren en viktig handledande roll. 

Resultatet tyder på att speciallärarens kompetens om handledning skulle kunna användas 

i högre utsträckning även om handledning till viss del förekommer. I examensordningen 

för speciallärarexamen (SFS 2017:1111) uttrycks också att specialläraren ska visa insikt 
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om betydelsen av samverkan mellan yrkesgrupper. I resultaten framkommer inte att 

specialläraren är en länk mellan logoped, lärare och elev i någon större utsträckning vilket 

kan tolkas som att varje profession arbetar för sig utan större samarbete. Resultatet 

indikerar att det finns behov av att främja ytterligare samarbete mellan professioner. 

  

Ytterligare en specialpedagogisk implikation rör bedömning. I enkätsvaren efterfrågas 

ytterligare kompetens när det gäller undervisning och bedömning av elevers 

skolordförråd. I examensordningen för speciallärarexamen (2017:1111) uttrycks att 

specialläraren ska visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning. 

Resultaten tyder på ett behov av fler kvalitativa sätt att bedöma elevers skolordförråd och 

begreppsutveckling. Resultaten visar att speciallärare kartlägger elevers språkutveckling 

dock inte specifikt ordförråd och skolordförråd. En anledning som framkommer är den 

begränsning som finns när det gäller utbud av skolordförrådstester. Speciallärare 

beskriver ett skolordförrådstest men eftersom det inte är normerat är tillförlitligheten svår 

att bedöma. Ett alternativt sätt att tänka runt bedömning skulle kunna vara dynamisk 

kartläggning som ett sätt för att ta reda på elevers utvecklingspotential (Vygotsky, 2001). 

Speciallärare och lärare vill öka sin kompetens inom skolordförråd vilket kan relateras 

till den sociokulturella teorins grundprincip om att människan är i ständig utveckling 

(Vygotsky, 2001). 

 

Speciallärare ska enligt examensordningen (SFS 2017:1111) analysera och medverka i 

förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i elevers lärmiljö. 

Resultaten visar att de specialpedagogiska insatserna bland annat innebär intensivträning, 

extra anpassningar, särskilt stöd och olika språkutvecklande aktiviteter. Resultaten visar 

också att några speciallärare inte arbetar explicit med elever i språklig sårbarhet avseende 

skolordförrådsutveckling. Det förväntas i stället ske i den ordinarie undervisningen. Detta 

kan innebära att vissa elever inte får specialpedagogiska insatser även om lärarna 

uppmärksammat ett bristande skolordförråd.   
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6.3 Framtida forskning  

I arbetet med studien har tankar väckts kring olika aspekter av området skolordförråd. 

Studiens resultat pekar på att mer forskning om undervisning och bedömning av 

skolordförråd behövs. Studien kan inspirera till forskning som kan resultera i 

utformningen av ett gemensamt fackspråk kring skolordförråd och en samsyn kring 

kartläggning och bedömning av skolordförråd. I sådan forskning kan det vara intressant 

att försöka förena det logopediska perspektivet med det pedagogiska perspektivet. 

Behovet av att utveckla standardiserade och normerade bedömningsmaterial 

framkommer också tydligt i studien.   

Slutligen kan det vara intressant att bedriva forskning närmre knuten till skolans praktiska 

verksamhet för att öka medvetenhet om vikten av att arbeta med metoder som är 

vetenskapligt förankrade.  
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7. Slutord   

Samtliga forskningsfrågor har besvarats i studien. Enkätundersökningarnas resultat inom 

temat “bedömning av elevers skolordförråd” besvarar den första forskningsfrågan. 

Enkätundersökningarnas resultat inom temat “undervisning för utveckling av 

skolordförråd” besvarar den andra forskningsfrågan. Enkätundersökningarnas resultat 

inom temat “elevers hinder och möjligheter” besvarar den tredje forskningsfrågan. 

Enkätundersökningarnas resultat inom temat “forskning, kompetens och beprövad 

erfarenhet” besvarar delvis den första och den andra forskningsfrågan.  

  

I studien framkommer att både speciallärare och lärare är i behov av kompetensutveckling 

inom området bedömning, kartläggning och undervisning om ordförråd och specifikt 

skolordförråd. Speciallärarna ansåg sig ha tillräcklig kompetens men uttryckte vikten av 

att tillägna sig ny forskning inom området. Lärarna beskriver snarare beprövad erfarenhet 

och nämner inte forskning. Behovet av att knyta forskning till den praktiska verksamheten 

kring bedömning, kartläggning och undervisning i skolorna blir tydlig. Ett gemensamt 

språk för skolordförrådets olika aspekter skulle gynna kommunikationen och utbytet 

mellan forskning och de yrkesverksamma i skolan. Konsekvensen av detta skulle i 

förlängningen bli gynnsam för alla elever.   

   

I studien framkommer även att skolordförråd och begreppsbildning identifieras av 

speciallärare genom normerade kartläggningsmaterial samt icke-normerade tester. 

Varken speciallärare eller lärare uppger att de kartlägger skolordförråd i någon större 

utsträckning. Lärarna gör informella observationer av elevers ordförråd och 

skolordförråd. Elevers skolordförråd verkar därmed bedömas godtyckligt då inga 

gemensamma referensramar finns kring lärarnas observationer. 

    

Studien visar att språkutvecklande undervisning om skolordförråd genomförs med ett 

flertal metoder och aktiviteter. Det framkommer att planerad elevinteraktion ej genomförs 

i någon större utsträckning. En ökad planerad elevinteraktion skulle gynna lärandet om 

skolordförråd samt öka skolframgång för alla elever i alla ämnen. Eleverna i studien 

upplever dessutom något större svårigheter att förstå skolord i lärarens undervisning, i 
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jämförelse med att förstå skolord i lärobokens texter. Det är därför önskvärt att lärare 

explicit undervisar om ord och skolordförråd samt försäkrar sig om att eleverna har 

förstått skolorden. Lärare behöver även hjälpa elever med strategier hur de ska lära sig 

nya ord.   

   

Slutligen visar studien att elever frågar lärare efter skolords betydelse. För att kunna fråga 

efter skolords betydelse behöver eleverna ha insikt om att de inte förstår. Det innebär ett 

stort ansvar för elever i språklig sårbarhet. Det kan innebära en omöjlig uppgift att ställa 

frågor i klassrummet vilket i sin tur hindrar eleven från att lära sig. Elever lär sig nya 

skolord genom lärarens undervisning men behöver fortfarande ta egna initiativ genom att 

fråga andra när de inte förstår. Elever skulle vara hjälpta av explicit undervisning om 

skolordförråd samt att få lära sig fler strategier för att tillägna sig nya ord.  En språkligt 

tillgänglig lärmiljö med tillåtande klassrumsklimat är en förutsättning för att elever ska 

lära sig nya skolord. 
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Bilaga 1 - Enkät speciallärare 

1. Kartlägger du elevers ordförråd och/eller skolordförråd? Ge exempel 

2. Vilka metoder använder du för att elever i språklig sårbarhet ska utveckla sitt 

skolordförråd? Ge exempel. 

3. Hur identifieras elever som har svårigheter att utveckla sitt skolordförråd på 

skolan där du arbetar? Ge exempel. 

4. Vilka insatser görs när elever identifieras med svårigheter i sitt skolordförråd? 

Vilken roll har du som speciallärare i dessa insatser? Ge exempel. 

5. Arbetar du med flerspråkiga elevers skolordförråd? Finns det likheter och/eller 

skillnader i arbetet med svenska elever med begränsat skolordförråd? Ge exempel. 

6. Har du tillräcklig kunskap och kompetens om skolordförråd? Motivera. 
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Bilaga 2 - Enkät lärare 

1. Hur lägger du märke till att dina elever lär sig skolord? Ge exempel. 

2. Hur försäkrar du dig om att dina elever utvecklar sitt skolordförråd? Ge exempel.  

3. Har du metoder för att bedöma dina elevers skolordförråd? Ge exempel. 

4. Hur undervisar du så att dina elevers skolordförråd ska utvecklas? Ge exempel. 

5. Hur identifieras elever som har svårigheter i sitt skolordförråd i klassen? Ge 

exempel.  

6. Arbetar du med flerspråkiga elevers skolordförråd i undervisningen? Finns det 

likheter och/eller skillnader med svenska elever med begränsat skolordförråd? Ge 

exempel. 

7. Anser du att du har tillräcklig kunskap och kompetens om skolordförråd? 

Motivera. 

8. Vilka extra anpassningar utvecklar elevernas skolordförråd när elever befinner sig 

i språklig sårbarhet? Ge exempel. 
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Bilaga 3 - Enkät elever 

1. Hur ofta använder lärare skolord du inte förstår eller är osäker på? 

2. Hur ofta läser du skolord i läroböcker du inte förstår eller är osäker på? 

3. Hur och när lär du dig nya skolord? Ge exempel. 

4. När är det lättare att lära sig nya skolord? Varför? Ge exempel. 

5. När är det svårt att lära sig nya skolord? Varför? Ge exempel. 

6. Vad gör du när du inte förstår nya skolord? Ge exempel. 

7. Hur gör dina lärare för att du ska lära dig nya skolord? Ge exempel. 
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Bilaga 4 - Missivbrev speciallärare och lärare 

Fakulteten för lärarutbildning 

2021-02-16 

Missivbrev 

Information om vår studie kring skolordförråd 

Vi heter Kerstin Friman Gustafsson och Maria Nilsson och vi studerar sista terminen på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling vid Högskolan 

Kristianstad med förväntad examen i juni 2021.  

  

Under våren 2021 kommer vi att skriva ett självständigt arbete med fokus på skolordförråd. 

Skolordförråd innefattar allmänna skolord, ord i läroböcker för läsning och i svenska, matematik 

samt SO och NO. Studien har till syfte att bidra med kunskap om hur lärare och speciallärare 

beskriver att de bedömer elevers skolordförråd samt hur de utvecklar och fördjupar elevers 

skolordförråd. Syftet är också att bidra med kunskap om hur några elever i grundskolan beskriver 

att de lär sig nya skolord. Studien genomförs genom tre enkäter, en med lärare, en med 

speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och en med elever i årskurs tre och 

sex.   

  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Vi kommer 

att följa Vetenskapsrådets etiska principer. Det innebär att datainsamlingen endast kommer att 

användas i forskningssyfte och behandlas konfidentiellt. Endast vi och vår handledare kommer 

att kunna ta del av materialet. Materialet som samlas in kommer att raderas efter studiens 

slutförande. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter att vara borttagna och namn 

på personer och skola bli fingerade. Vi är mycket tacksamma om du vill bidra med dina tankar 

och erfarenheter genom din medverkan i vår studie.  

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

                                                               

Bästa hälsningar, Kerstin och Maria  

  

Kontaktuppgifter: Kerstin Friman Gustafsson 

 Telefonnummer: XXX 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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E-mailadress: XXX 

  

Kontaktuppgifter: Maria Nilsson 

Telefonnummer: XXX 

E-mailadress: XXX 

  

Ansvarig lärare/handledare: Maria Rubin, universitetslektor i pedagogik med inriktning 

specialpedagogik, Högskolan Kristianstad, @hkr.se 

www.hkr.se  

044-XXX 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

  

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

  

Namn:  …………………………………………………… 

  

Namnförtydligande ……………………………………….. 

  

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 

 

 

mailto:maria.rubin@hkr.se
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Bilaga 5 - Missivbrev vårdnadshavare 

Fakulteten för lärarutbildning 

 2021-02-16 

Missivbrev 

Information om vår studie kring skolordförråd 

Vi heter Kerstin Friman Gustafsson och Maria Nilsson och vi studerar sista terminen på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling vid Högskolan 

Kristianstad med förväntad examen i juni 2021.  

  

Under våren 2021 kommer vi att skriva ett självständigt arbete med fokus på skolordförråd. 

Skolordförråd innefattar allmänna skolord, ord i läroböcker för läsning och i svenska, matematik 

samt SO och NO. Studien har till syfte att bidra med kunskap om hur lärare och speciallärare 

beskriver att de bedömer elevers skolordförråd samt hur de utvecklar och fördjupar elevers 

skolordförråd. Syftet är också att bidra med kunskap om hur några elever i grundskolan beskriver 

att de lär sig nya skolord. Studien genomförs genom tre enkäter, en med lärare, en med 

speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och en med elever i årskurs tre och 

sex.   

  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång av antingen 

elev eller vårdnadshavare. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer. Det innebär att 

datainsamlingen endast kommer att användas i forskningssyfte och behandlas konfidentiellt. 

Endast vi och vår handledare kommer att kunna ta del av materialet. Materialet som samlas in 

kommer att raderas efter studiens slutförande. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter att vara borttagna och namn på personer och skola bli fingerade. Vi är mycket 

tacksamma om du vill bidra med dina tankar och erfarenheter genom din medverkan i vår studie.  

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

                                                               

Bästa hälsningar, Kerstin och Maria  

Kontaktuppgifter: Kerstin Friman Gustafsson 

 Telefonnummer: XXX 

 E-mailadress: XXX 

  

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Kontaktuppgifter: Maria Nilsson 

Telefonnummer: XXX 

E-mailadress: XXX 

  

Ansvarig lärare/handledare: Maria Rubin, universitetslektor i pedagogik med inriktning 

specialpedagogik, Högskolan Kristianstad, hkr.se 

www.hkr.se  

044-XXX 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i 

studien: 

Ja O 

Nej  O 

  

Barnets namn …………………………………………… 

Skola ……………………………………….. 

  

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

  

Datum ………………. 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

………………………………………… ………………………………………… 

Återlämnas till………………………..senast den……………………….. 

 

mailto:maria.rubin@hkr.se
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Bilaga 6 - Missivbrev elever 

Fakulteten för lärarutbildning 

2021-02-16 

Missivbrev 

Information om vår studie kring skolordförråd 

Vi heter Kerstin och Maria och vi utbildar oss till speciallärare med inriktning språk-, läs-, och 

skrivutveckling. Vi går vår sista termin på Högskolan Kristianstad och kommer att ta examen i 

juni 2021.  

  

Under våren 2021 kommer vi att skriva ett arbete som handlar om skolordförråd. Skolordförråd 

är sådana ord som du använder i olika ämnen i skolan. Vi vill ta reda på mer om hur lärare och 

speciallärare bedömer elevers skolordförråd och hur de arbetar i skolan för att utveckla ditt 

skolordförråd. Vi vill även ta reda på hur elever lär sig nya ord.  

  

För att få svar på frågor skickar vi enkäter till lärare, speciallärare och elever i årskurs 3 och 6. 

Det är frivilligt att svara på frågorna och du kan avbryta när du vill under studien. Vi kommer att 

följa något som heter Vetenskapsrådets etiska principer. Det innebär att dina svar på frågorna bara 

kommer att användas i detta arbete och ingen mer än vi kommer att få veta vad just du har svarat. 

Det är bara vi och vår handledare som kommer att kunna ta se och läsa svaren. Dina svar kommer 

att raderas efter att vårt arbete är färdigt. Namn på personer och skola att kommer vi hitta på, så 

ingen vet vem du är eller vilken skola eller klass det handlar om. Vi blir jätteglada om du vill vara 

med och berätta om dina tankar och erfarenheter.  

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

                                                         

Bästa hälsningar, Kerstin och Maria  

  

Kontaktuppgifter: Kerstin Friman Gustafsson 

 Telefonnummer: XXX 

 E-mailadress: XXX 

  

Kontaktuppgifter: Maria Nilsson 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Telefonnummer: XXX 

E-mailadress: XXX 

  

Ansvarig lärare/handledare: Maria Rubin, universitetslektor i pedagogik med inriktning 

specialpedagogik, Högskolan Kristianstad, @hkr.se 

www.hkr.se  

044-XXX 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

  

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

  

Namn:  …………………………………………………… 

  

Namnförtydligande ……………………………………….. 

  

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 

  

 

 

 

mailto:maria.rubin@hkr.se
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Bilaga 7 - Bedömningsprinciper Kent-Rosanofflistan  

https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-

fileupload/KRLLathund%20bed%C3%B6mningsprinciper%20Kent-Rosanoff.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/KRLLathund%20bed%C3%B6mningsprinciper%20Kent-Rosanoff.pdf
https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/KRLLathund%20bed%C3%B6mningsprinciper%20Kent-Rosanoff.pdf
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Bilaga 8 - Associationstest Kent-Rosanofflistan, 

nerkortad och omarbetad version 

https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-

fileupload/KRLAssociationstest_svarab50ord.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/KRLAssociationstest_svarab50ord.pdf
https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/KRLAssociationstest_svarab50ord.pdf
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Bilaga 9 - MANUAL Kent-Rosanofflistan 

https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-

fileupload/KRLManual%20KentRosanoff.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/KRLManual%20KentRosanoff.pdf
https://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/KRLManual%20KentRosanoff.pdf
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Bilaga 10 - Skolordförråd Steg 1 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-

fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_01_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_01_0.pdf
http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_01_0.pdf
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Bilaga 11 - Skolordförråd Steg 2 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-

fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_02.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_02.pdf
http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_02.pdf
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Bilaga 12 - Skolordförråd Steg 3 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-

fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_03.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_Steg_03.pdf
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Bilaga 13 - MANUAL FÖR BEDÖMNING AV 

SKOLORDFÖRRÅD STEG 1-3 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-

fileupload/Manual%20Bed%C3%B6mning%20av%20skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_

0.pdf 

http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Manual%20Bed%C3%B6mning%20av%20skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_0.pdf
http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Manual%20Bed%C3%B6mning%20av%20skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_0.pdf
http://www.sprakenshus.se/sites/default/files/editor-fileupload/Manual%20Bed%C3%B6mning%20av%20skolordf%C3%B6rr%C3%A5d_0.pdf
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