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Abstract  

Mia Bäck (2016). Ordförståelse på ett andraspråk: vad läromedel möjliggör i utvecklingen av 

andraspråkselevers ordförståelse (Vocabulary in a second language: what teaching materials 

enables in the development of bilingual pupils vocabulary). Independent Project, Swedish, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades f-3, Basic Course, 15 Credits. School of 

Humanities, Education and Social Sciences. 

 

 

A prerequisite for learning is to understand the language that the education is being taught on. 

Many pupils, however, are taught in a language which is not their first language and this can 

be a barrier for learning. Since the education should be understandable for all pupils’ teachers 

need knowledge on how the development of multilingual pupils' language can be supported 

and promoted (Lahdenperä & Sandström 2011: 98-99). Mastering a language has several 

components, one of them is the knowledge of words (Enström 2013:169). The aim of this 

study is to examine current teaching materials in the Swedish language and in Swedish as a 

second language, for primary school, what is offered and thereby made possible in the 

development of pupils’ word comprehension and vocabulary. A content analysis of two 

textbooks in the Swedish language and one in Swedish as a second language show that these 

teaching materials can be used as a resource in the development of pupil’s vocabulary. For 

example Språkis - Svenska för nyfikna, the textbook for Swedish as a second language, can be 

a resource in the development of second language learner’s basic vocabulary. Ordförståelse 

B, Otto Bob i svampskogen gives pupils opportunities to develop strategies for guessing the 

meaning of words and Ord och bild 3 can be used to repeat frequent words from the everyday 

context.  
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1. Inledning  

En förutsättning för lärande är att förstå det språk undervisningen bedrivs på. Många elever 

undervisas dock på ett språk som inte är deras förstaspråk vilket kan utgöra ett hinder för 

lärande (Lahdenperä & Sandström 2011:98). Läsåret 2015/16 är till exempel 25,4% av 

samtliga elever berättigade till modersmålsundervisning och det finns över 150 olika 

modersmål i den svenska grundskolan (Skolverket 2016). Denna statistik vittnar om den 

språkliga mångfalden som finns i dagens svenska skolor. Då undervisningen bör vara 

begriplig för alla elever behöver lärare få kunskaper om hur flerspråkiga elevers 

språkutveckling kan stödjas och främjas (Lahdenperä & Sandström 2011:98–99).  En 

undervisning som är både språk- och kunskapsutvecklande är nödvändigt för flerspråkiga 

elever, men gynnsam för alla elever (Skolverket 2012:9). Att behärska ett språk har flera olika 

komponenter, en av dessa är kunskapen om ord. Det är av stor vikt att ha ett ”stort och 

varierat ordförråd” för att kunna förstå vad som sägs och skrivs men också kunna uttrycka sig 

själv i olika sammanhang. Ju större ordförråd en individ har desto bättre klarar den av olika 

språkligt krävande situationer. Ordförrådet är oftast det som begränsar andraspråksinlärare, 

även hos dem som nått en avancerad nivå av språket. För att lyckas med studier och framtida 

yrken har elever med svenska som andraspråk behov av att utveckla ett stort och varierat 

ordförråd. Det finns dock många svårigheter med att lära sig nya ord och det tar tid och kraft 

(Enström 2013:169). En metod för att ta till sig ny kunskap och öva sina färdigheter är att 

använda sig av läromedel. Läromedelsutbudet har ökat markant under de senaste åren, och det 

finns även en del läromedel särskilt utformade för elever med svenska som andraspråk. 

Tidigare granskades läromedel i förväg av Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation, då dessa lades ner övergick granskningen av läromedel till 

Skolverket. Skolverket granskar däremot läromedlen i efterhand vilket betyder att 

förgranskningen är lärarens ansvar (Skolverket 2015). I föreliggande studie görs därför en 

granskning av läromedel i svenska samt svenska som andraspråk, med fokus på ordförståelse. 

Detta kan bidra till kunskap om vad ett urval läromedel möjliggör i utvecklingen av elevers 

ordförståelse och därmed deras ordförråd. Särskilt fokus kommer ligga på andraspråksinlärare 

då de är i behov av särskilt stöd i utvecklingen av ett ordförråd med samma bredd och djup 

som deras jämnåriga elever med svenska som förstaspråk. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka aktuella läromedel i svenska samt svenska som 

andraspråk, för grundskolans tidigare åldrar, vad som erbjuds och därmed möjliggörs i 

utvecklingen av andraspråkselevers ordförståelse samt ordförråd. Frågeställningarna som 

analysen kommer utgå ifrån är: 

 Vilka typer av ord förekommer i läromedlet?  

 Vilka strategier kan eleven använda sig av för att gissa sig till ordets betydelse?  

 Finns det några skillnader mellan läromedel i svenska och svenska som andraspråk? 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Avsnittet inleds 

med det språkliga registret (2.1) sedan ordförrådet och ordinlärning (2.2) och går sedan över 

till strategier för ordinlärning (2.3). Avslutningsvis redogörs kort för vad rådande 

styrdokument säger gällande ordförråd (2.4).  

 

2.1 Språkliga register 

Vi använder oss av språk i nästan allt vi gör och i olika sociala kontexter. När barn lär sig sitt 

förstaspråk lär de sig allt eftersom att anpassa språkets register, alltså att anpassa språket 

beroende på kontexten. Skolkontexten ställer högre krav på det språkliga hos eleven än i ett 

vardagligt samtal (Gibbons 2013:27f). Det är lärarens uppgift att ”ge eleverna tillgång till 

olika språkliga register.” (Damber 2013:664). Förmågan att hantera detta register är en 

utvecklingsprocess, när barnet blir äldre kan det använda språket mer uttryckligen och 

abstrakt (Gibbons 2013:27f). En risk är att anta att någon behärskar ett språk utan att ha i 

åtanke i vilket sammanhang språket ska användas. Gibbons hänvisar till Baynham (1993) som 

menar att språkutvecklingen inte är en linjär process utan ”en funktionell utvidgning av 

elevens kommunikativa bredd” (Gibbons 2013:31). En andraspråkselev kan lära sig relativt 

snabbt att använda språket till vardags. Att ta till sig register som används i ett 

kunskapsrelaterat språk, på samma nivå som elever med svenska som förstaspråk, tar 

betydligt längre tid. Vidare menar Gibbons att om språkutvecklingen ses som en process där 

eleven allt eftersom utvecklar ett bredare register har ”de sociala sammanhang barnet befinner 

sig i avgörande betydelse, inte bara för att de lär sig språket utan också för hur väl de lär sig 

behärska det” (s.32). Andraspråkselever kan använda sitt förstaspråk i fler sammanhang än 

sitt andraspråk. Om elevens tidigare språkkunskaper inte tas till vara på utan eleverna 

förväntas både lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska ta till sig kunskaper på det, utan 

stöd, är risken att dessa elever halkar efter (Gibbons 2013:32f). Svensktalande elever har ett 

försprång vid skolstart då de bygger vidare på den språkliga bas de byggt upp innan skolan. 

Gibbons hänvisar till Cummins (1996, 2000) som menar att en konsekvens av detta försprång 

gör att det blir svårt för andraspråkselever att komma ikapp. Vidare menar Cummins att 

andraspråkselevers kunskapsutveckling inte kan vänta tills de lärt sig behärska skolspråket. 

Om andraspråkselever inte ska halka efter i kunskapsutvecklingen samtidigt som de får 

tillägna sig skolspråket så måste språket sättas i fokus i undervisningens alla ämnen. Det är 

lärarens ansvar att eleven både får kunskaper i ämnet och utvecklar språket, därför bör 
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undervisningen i alla ämnen integrera språk och innehåll så att andraspråket utvecklas 

parallellt med ämneskunskaperna.  

 

Åsa Wedin (2010:184) hänvisar till Hyltenstam (2007) som lyfter fram tre faktorer som 

främjar elevens skriftspråksutveckling; undervisningen är på samma språk som används i 

hemmet, elevens ordförråd är på minst 6000–10000 ord i undervisningsspråket samt att eleven 

förstår betydelsen av minst 75 % av orden i texterna som läses.  

  

2.2 Ordförråd och ordinlärning 

Ordförrådet är det som utvecklas mest, och under hela livet, i den språkliga kompetensen. Ett 

enkelt sätt att beskriva denna utveckling är att mängden ord ökar. Forskningen är dock oense 

om exakt hur många ord ett barn behärskar i en viss ålder. Detta beror dels på individuella 

skillnader samt synen på vad det innebär att behärska ett ord. Behärskningen av ett ord skiljer 

sig från att känna igen ordets utseende, kunna den ungefärliga betydelsen av ordet till att 

kunna den exakta betydelsen (Viberg 1993:35). Ordförrådet ökar kraftigt under skolgången 

och varje år lär sig barn flera tusen ord på modersmålet. För andraspråkselever betyder detta 

att de förutom att tillägna sig ett basordförråd måste de också tillägna sig tusentals ord i det 

utbyggda ordförrådet. Det räcker dock inte att behärska en stor mängd ord, det gäller även att 

snabbt komma åt den informationen som finns i hjärnans lexikon. En förutsättning för detta är 

att ordförrådet är effektivt organiserat där både ordens form och betydelse är tillgänglig 

(Viberg 1993:36–37). 

 

För att kunna läsa, förstå och själv konstruera texter har ordförrådet en stor betydelse. 

Forskare skattar att ordförrådet ökar med ungefär 3000 ord per år i skolan. Forskning har även 

visat att för att ta till sig innehållet i en text bör man känna igen 98 % av orden (Skolverket 

2012:44). Ulf Fredriksson och Karin Taube (2001:50f) redovisar i sin rapport resultaten över 

läsförförmågan hos elever med svenska som andraspråk, grundade i undersökningar som 

genomförts i Stockholm 1993-1996. Resultatet på lästesterna visar att elever med svenska 

som andraspråk presterar lägre än medelvärdet hos elever med svenska som förstaspråk. 

Skillnaden mellan grupperna var större i texttestet än i ordtestet. Detta kan tolkas som att det 

krävs mer än bara ordavkodning i texttestet såsom kulturell förförståelse och ordförråd. 

Fredriksson och Taube (2001:61–62) menar att ordtestet handlar om att snabbt känna igen 

enstaka frekventa svenska ord, vilket uppnås efter att ha mött ett ord flera gånger. Texttestet 
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ställer däremot fler krav på läsaren. För att förstå texten krävs ett förhållandevis stort 

ordförråd i svenska, att läsaren är bekant med meningsbyggnaden i svenska språket samt har 

kännedom om svenska förhållanden.  

 

Små barns ordinlärning främjas av samtal och lek, för äldre barn krävs dock en mer 

strukturerad inlärning i kombination med läsning och skrivning för att utveckla sitt ordförråd. 

Då ord alltid ingår i ett sammanhang är det därför viktigt att få använda dem i konkreta och 

meningsfulla kontexter, ord som är tagna ur sin kontext förlorar ofta sin djupare betydelse. 

Det enklaste sättet att bygga upp ett ordförråd är genom konkreta situationer och upplevelser. 

Inläraren behöver även få många tillfällen att kommunicera samt använda språket i skrift. Det 

är viktigt att lärare utgår ifrån elevens tidigare kunskaper för att förebygga luckor och brister i 

ordförrådet. Andraspråkselevers kunskaper i svenska språket samt deras kunskaper i 

modersmålet är mycket varierande. Inlärarens begreppsbildning på modersmålet har stor 

betydelse för tillägnandet av svenska ord och begrepp. Inlärarens kultur påverkar hur nya 

begrepp tillägnas. Till exempel har en elev med större kulturell skillnad större svårigheter att 

behärska svenska ord och begrepp än en elev med liknande kultur, även om språket skiljer sig 

mer (Enström & Holmegaard 1993:166f). Enström och Holmegaard menar att det finns ett 

centralt ordförråd som barn normalt sett tillägnar sig i förskolan, till exempel begrepp för 

kroppsdelar, kläder, mat och familjemedlemmar. För de barn som har ett annat förstaspråk än 

svenska och framförallt fått största delen av sin tid i förskolan på sitt förstaspråk är det inte 

lika självklart att de kan dessa ord och begrepp. Enström och Holmegaard menar vidare att det 

är skolans ansvar att utveckla denna del av ordförrådet hos andraspråkselever. Lärare måste 

framförallt ge andraspråkselever möjlighet att arbeta systematiskt med ord och begrepp som 

används frekvent.  

 

Det har dock visat sig att det varken är de lågfrekventa eller de högfrekventa orden som är 

mest problematiska för flerspråkiga elever (Skolverket 2012:44). Till exempel hänvisar 

Ingegerd Enström (2013:171) till ett norskt projekt där ordförrådet i 40 läromedel kartlades av 

Golden och Hvenkilde. En utav slutsatserna Golden (2006:117) drar av undersökningen är att 

de icke-fackliga orden, alltså ord som är särskilt förknippade med ämnen men som inte ses 

som fackord, utgör det största hindret för andraspråkselever. Ämnesspecifika ord förklaras 

oftast av läraren i undervisningen då dessa antas vara nya ord för alla elever. Ord som hör till 

det allmänna akademiska språket, som flerspråkiga elever oftast har svårt för, förklaras sällan. 

En orsak till detta tros vara att läraren tar för givet att eleverna redan behärskar dessa ord och 
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därför väljer att inte förklara dem (Skolverket 2012:45–46).  Lindberg (2006:67f) menar att 

det inte bara är de okända orden som ställer till det för andraspråkselever. Eftersom 

andraspråks elever ”ofta har ett begränsat djup i sitt ordförråd och behärskar färre nyanser och 

betydelser hos enskilda ord och uttryck” (s.67) kan även ord de redan känner till vara ett 

problem.  Ord som till vardags har en specifik betydelse kan i skolkontexten få helt andra 

abstrakta och metaforiska betydelser. Detta kan göra att en elev tolkar orden på ett annat sätt 

än det som egentligen menas i texten, vilket kan leda till frustration då elever känner igen 

orden men ändå inte förstår innehållet. Lindberg menar att det är viktigt att tidigt ”bli 

medveten om homografi, polysemi och metaforisk betydelse i språket” (s.67). Homografi 

innebär att ord kan stavas likadant utan att betydelsen relaterar till varandra, till exempel ordet 

damm som antingen kan syfta till en liten, liten sjö eller smuts. Homografi brukar inte vara 

något problem för förstaspråksanvändare då de oftast kan tolka vilken betydelse som avses 

genom kontexten, för andraspråkselever kan detta dock vara en svårighet. Polysemi innebär 

att ett och samma ord har flera liknande betydelser, till exempel ordet hålla i hålla ett tal 

respektive hålla upp dörren. Med metaforiska uttryck menas ord och uttryck som används 

mer abstrakt och bildligt, till exempel koka av ilska eller fjärilar i magen. Även Enström och 

Holmegaard (1993:171f) tar upp ord som är lätta respektive svåra att lära sig. De menar att 

ord med entydig betydelse oftast är lättast att lära sig till skillnad ifrån abstrakta ord. De 

abstrakta orden kräver mer arbete för att eleven ska lära sig behärska dem. Enström och 

Holmegaard (1993) menar dock att det är många olika faktorer som spelar in om ett ord är lätt 

eller svårt, exempel på dessa faktorer är ordets frekvens, hur abstrakt eller konkret ordet är, 

om det finns ett motsvarade ord i elevens förstaspråk och om ordet har en entydig eller 

flertydig betydelse. 

 

Åke Viberg (2004:197f) hänvisar till Anderson (1994:208f) som skiljer på intentionell och 

incidentiell inlärning. Incidentiell inlärning av ord sker omedvetet där inlärningen inte är ett 

avsiktligt mål, till exempel när vi läser, samtalar eller tittar på tv. Intentionell inlärning av ord 

är till exempel att slå upp ordet eller att upprepa det för sig själv tills det fastnar. Viberg 

menar att nya ord oftast lärs in incidentiellt genom läsning.  Inlärningen av nya ord består av 

att isolera en ordform som sedan lagras i minnet med ett antagande om vad ordet betyder. Ett 

problem som kan uppstå vid inlärningen av nya ord är tolkningen av ordets betydelse och 

funktion. Att lära sig betydelsen av ord är en process. Vid läsning kan läsaren ofta gissa sig 

till betydelsen, dock måste ordet mötas i olika kontexter för att läsaren ska ta till sig den 

exakta betydelsen. 
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Enström och Holmegaard (1993:175f) skiljer mellan det aktiva och passiva ordförrådet. Med 

aktivt ordförråd menas att inläraren använder orden på ett passande sätt till skillnad ifrån 

passivt ordförråd där inläraren förstår orden när någon annan använder dem. Enström och 

Holmegaard betonar att det inte handlar om att vara passiv, då begreppet passiv är 

missvisande talas det därför numera om produktivt respektive receptivt ordförråd. Det 

receptiva ordförrådet är mycket större än det produktiva ordförrådet, vilket betyder att 

människor känner igen större andel ord än mängden ord de kan använda på egen hand. Detta 

beror på att det är svårare att själv använda sig av ett ord på ett korrekt sätt än att bara förstå 

ordets betydelse. För att själv producera ord på ett korrekt sätt måste man till exempel 

behärska uttalet, stavningen, använda den rätta grammatiken och i rätt sammanhang. Fördelen 

med att producera orden själv är dock att inläraren väljer orden som ska användas till skillnad 

från när en text läses eller inläraren lyssnar när någon annan talar. När någon läser eller 

lyssnar är det dock inget krav på att inläraren behärskar alla ord utan det räcker oftast att veta 

den ungefärliga betydelsen.  Den passiva ordförståelsen kommer normalt före den aktiva 

användningen av ord. Vissa ord flyttas sedan över från det receptiva till det produktiva 

ordförrådet medan vissa ord stannar kvar, framförallt de ord som inläraren aldrig använder 

själv stannar kvar i det receptiva ordförrådet. Om ett ord ska föras över till det produktiva 

ordförrådet måste inläraren få möjlighet att använda ordet upprepade gånger, då repetition är 

en betydelsefull del av inlärningen av ord.  

 

Då ordförståelse och ordanvändning är två skilda förmågor krävs det också olika metoder för 

att utveckla dessa i undervisningen. Dessa metoder bör bestå av olika strategier för att främja 

ordinlärningen. För att förstå ord i tal och skrift och utveckla det passiva och receptiva 

förmågorna behöver inläraren få strategier för att hitta och dra nytta av olika ledtrådar som 

finns i texter. För att öva upp den aktiva, produktiva förmågan behövs strategier för att 

strukturera ordförrådet, detta övas genom systematiska ordkunskapsövningar. Ord kan läras in 

på olika sätt till exempel med lärarens hjälp eller med ordkunskapsövningar. En stor andel ord 

lärs dock in på andra sätt. Till exempel kan inläraren ofta gissa sig till ett ords ungefärliga 

betydelse när det använd i ett visst sammanhang samt vid läsning av texter. Den exakta 

betydelsen tillägnas först när inläraren mött ordet flertalet gånger i samma och skilda 

kontexter. ”Ordinlärning kan därför till stor del sägas vara en följd av omfattande och 

varierande textläsning och muntlig kommunikation på målspråket” (Enström och Holmegaard 

1993:176). 
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2.3 Strategier för ordinlärning 

Skolverket (2012:46) hänvisar till Anna Steneberg som gjort en forskningsöversikt över 

ordförståelsen hos flerspråkiga elever i Danmark. Steneberg pekar på relationen mellan djupet 

i ordförståelsen och elevernas läsförståelse. Bredden syftar på hur stort ordförrådet är och med 

djup menas vad eleven kan om de enskilda orden. Skolverket (2012:47f) hänvisar även till 

Holmegaard som framhåller att det bör presenteras olika strategier i undervisningen som 

underlättar ordförståelsen. Exempel på strategier som underlättar ordinlärningen är att eleven 

får gissa sig fram till betydelsen av ett ord genom kontexten, associera ordet till en bild eller 

komma fram till betydelsen av orden genom ledtrådar i form av böjningen på ord. I en 

projektrapport skriven av Astrid Frylmark (2015:6f) om ordförrådets utveckling hänvisar hon 

till Graves som utifrån ett flertal forskningsstudier sammanfattar olika metoder för att lära sig 

nya ord. En utav Graves slutsatser är ”att enbart förklara ett ord är bättre än att inte göra något 

alls”, till exempel att läraren delar ut en ordlista med nya ord och begrepp och dess 

förklaringar. En nackdel med att endast ge en förklaring är att eleverna då bara får tillgången 

till ordens bredd. Att både förklara ordet samt koppla det till en kontext ger däremot möjlighet 

att diskutera både ordets bredd och djup. Arbetssätt som tar hänsyn till elevens tidigare 

kunskaper om nya ord och jämför likheter och skillnader samt motsatser ger också bredd och 

djup. 

 

Viberg (2004:197f) lyfter fram tre olika typer av språkliga ledtrådar som läsaren använder sig 

av för att gissa ordets betydelse; inomspråkliga, mellanspråkliga samt kontextuella.  

Inomspråkliga handlar om sambandet mellan olika ordformer från samma ordstam, till 

exempel; sök, söka, sökning, sökare, sökhistorik. Mellanspråkliga syftar på likheter mellan 

språk, till exempel svenskans okej och engelskans okey. Kontextuella ledtrådar handlar om, 

som namnet avslöjar, kontexten. Till exempel i meningen Sanna åker tåg kan man gissa sig 

till att tåg är ett fordon då det föreliggande verbet är åker. En annan ledtråd som Viberg tar 

upp är den referentiella, som han menar är det effektivaste sättet för att lära sig konkreta 

substantiv. Referentiella ledtrådar är vad ordet syftar på i den kontexten inläraren befinner sig 

i, till exempel om någon räcker fram en godispåse och säger Ta en godis. Inläraren kommer 

sannolikt förstå betydelsen av godis även om det är första gången hen hör ordet.  

 

Enström och Holmegaard (1993:176f) menar att för att kunna läsa och förstå en text behöver 

man lära sig olika gissningsstrategier för att kunna gissa sig till ords betydelser. Vidare 

nämner de fem olika gissningsstrategier som goda inlärare använder sig av;  
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1. Innehållet i texten har stor inverkan på förståelsen. Både innehållet före och efter 

svåra ord är viktigt för att inläraren ska kunna gissa sig till betydelsen.  

2. Ordklasstillhörigheten - vilka böjningsändelser har ordet och vilken plats har ordet i 

meningen.  

3. Ordbildningen – Känna igen delar i form av ordstam, prefix och suffix och liknande. 

4. Liknande ord på andra språk kan ge ledtrådar, men kan även vara missvisande. 

5. Även sambandsorden underlättar förståelsen av texten.  

Dessa strategier menar Enström och Holmegaard är viktiga att presentera och lära ut i 

undervisningen av språk. Användandet av olika typer av ledtrådar hjälper eleven att förstå 

betydelsen av okända ord och inläraren får en bättre helhetsbild av innehållet i texten. Det är 

dock viktigt att texterna inte innehåller för många nya ord. Om gissningsstrategierna ska ha 

någon effekt är det av vikt att inläraren kan hänga med och förstå innehållet någorlunda bra. 

Kunskapen om omvärlden, alltså inlärarens förförståelse, har stor betydelse för om en text är 

förståelig eller inte. För att bygga upp ett stort ordförråd är det av stor vikt att läsa mycket och 

det är då nödvändigt att behärska olika gissningstrategier.  

 

2.4 Styrdokument  

I Lgr11 nämns ordförråd explicit en gång i kursplanen för svenska som andraspråk, där ett 

utav kunskapskraven i slutet av årskurs 3 är att ”eleven har ett grundläggande ordförråd som 

kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen” (s. 240). Ordförrådet uttrycks inte 

explicit i kursplanen för svenska, däremot nämns det i kommentarmaterialet (Skolverket 

2011:11f), där betonas vikten av att få lära sig olika lässtrategier för avkodning och förståelse. 

”Det senare inkluderar också arbete med att utöka ordförrådet” (s.12). Vidare går det att läsa 

under rubriken ord och begrepp att ”undervisningens sammanhang och elevernas behov avgör 

vilka ord och begrepp som ska lyftas fram” (s.19). 
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3. Metod och material 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras metoden för denna uppsats samt urval av material.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka läromedel, i svenska samt svenska som andraspråk, 

vad som erbjuds och därmed möjliggörs i utvecklingen av andraspråkselevers ordförråd. För 

att besvara frågeställningarna valde jag att göra en innehållsanalys av ett urval läromedel i 

form av läroböcker.  I urvalet av läroböcker tittade jag på Libers hemsida under kategorin 

läromedel för grundskolans F-3 i Svenska. Ytterligare en avgränsning var att välja kategorin 

”språkutveckling”. Jag valde därefter läromedlet Ord och bild 3 samt Ordförståelse B, Otto 

Bob i svampskogen då läromedlen utger sig för att utöka elevens ordförråd respektive utveckla 

elevens ordkunskap samt ordförståelse. Under kategorin svenska som andraspråk valde jag 

läromedlet Språkis - Svenska för nyfikna A då det var det senaste publicerade läromedlet i 

denna kategori. Anledningen till att jag valde att både undersöka läromedel i svenska samt 

svenska som andraspråk var för att se om det finns några eventuella skillnader och om båda 

läromedlen kan fungera som stöd i utvecklingen av andraspråkselevers ordförråd. Ytterligare 

en anledning är att även elever med svenska som förstaspråk behöver tillägna sig ett stort och 

varierat ordförråd. Denna analys kan därför synliggöra vad dessa läromedel möjliggör i 

utvecklingen av ordförståelsen samt ordförrådet, både hos elever med svenska som 

förstaspråk och elever med svenska andraspråk. 

 

Ordförståelse B, Otto Bob i svampskogen (2008) är skriven av Martin Widmark och är en 

utav två läroböcker om detektiven Otto Bob. Boken består av 10 kapitel och varje kapitel 

innehåller övningar där eleverna får arbeta med ord från texterna. Varje kapitel inleds med en 

kort text, varje text följs av utvalda ord där eleven uppmanas att koppla rätt ord till rätt 

förklaring, skriva en egen förklaring av orden och/eller slå upp ordet i en ordbok. Ord och 

bild 3 (2006) är den tredje delen i en läromedelsserie skriven av Helena Hammarqvist. Ord 

och bild 3 innehåller ord från A-Ö där eleven får träna på att läsa, skriva och stava enkla ord 

med hjälp av bilder. Språkis - Svenska för nyfikna A (2008) är skriven av Hippas Eriksson och 

är en utav delarna i läromedelsserien Språkis. Språkis-serien är särskilt utvecklad för elever 

med svenska som andraspråk, Svenska för nyfikna riktar sig till elever som behöver öva sig på 

de språkliga strukturerna samt utöka ordförrådet i svenska.  

 

För att göra en avgränsning i analysen av läromedlen valde jag att fokusera på orden som 

återfinns i en ordlista i respektive läromedel. För att besvara frågeställningen om vilken typ av 
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ord som dominerar i respektive läromedel undersökte jag vilken ordklass orden i ordlistan 

tillhör i form av substantiv, adjektiv och verb. Här undersökte jag även om orden kan räknas 

som låg- eller högfrekventa samt om orden är konkreta eller abstrakta, alltså om orden är 

entydiga eller flertydiga. Samtliga ord som återfinns i ordlistan på respektive läromedel 

undersöktes. Sammanfattningsvis undersöktes dessa kategorier: 

 

 Ordklass – hur många utav orden är substantiv, adjektiv respektive verb? 

 Frekvens – hur vanliga är orden i vardags- och skolkontexten? 

 Motsatsord – Presenteras motsatsord i läromedlet? 

 Konkreta/Abstrakta – Finns det ord som är flertydiga?  

 

För att besvara frågeställningen om vilka gissningsstrategier eleven kan använda sig av i 

läromedlet undersöktes orden utifrån dessa kategorier: 

 Förklaring – En förklaring ges av ordet  

 Bild – ordet är kopplat till en bild. Här räknas orden som inläraren kan gissa sig till 

betydelsen av genom att titta på bilden. 

 Kontext – ordet förekommer i ett sammanhang.  Här räknas till exempel orden där 

eleven kan gissa sig till betydelsen av ett ord med hjälp av innehållet i texten före 

och/eller efter ordet.  

 

Dessa kategorier valdes ut då de har lyfts fram i den tidigare forskningen som strategier som 

underlättar ordförståelsen. Jag har sedan undersökt vilken eller vilka utav 

gissningsstrategierna som eleven ges möjlighet att använda sig av. I Ordförståelse B, Otto 

Bob i svampskogen har samtliga 60 ord undersökts. I Språkis, Svenska för nyfikna samt Ord 

och bild 3 har de 60 första orden undersökts, detta bör inte påverka resultatet då strukturen ser 

likadan ut genom hela läromedlen. Varje läromedel analyserades var för sig där jag 

undersökte ett ord i taget och antecknade vilka strategier som läromedlet erbjöd för att gissa 

sig till ordets betydelse, till exempel undersöktes innehållet i texten samt tillhörande bilder.   

Resultaten sammanställdes sedan i tabeller (se tabell 1 och 2) för att ge en tydlig översikt. De 

första 60 orden i respektive läromedel presenteras även i en bilaga (se bilaga 1) kategoriserade 

efter ordklass. För att besvara den sista frågeställningen; finns det några skillnader mellan 

läromedel i svenska och svenska som andraspråk? ställs resultatet, från de första 

frågeställningarna, i respektive läromedel mot varandra.   
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4. Resultat & Analys 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys. Avsnittet är uppdelat efter uppsatsens 

frågeställningar; Vilka typer av ord förekommer i läromedlet? (4.1) Vilka strategier ges eleven 

möjlighet att använda för att gissa sig till ordets betydelse (4.2) samt Finns det några 

skillnader mellan läromedel i svenska och svenska som andraspråk? (4.3).  

 

4.1 Vilka typer av ord förekommer i läromedlet? 

Här presenteras vilka ord som förekommer i läromedlen. Varje läromedel presenteras var för 

sig; Ordförståelse B, Otto Bob i svampskogen (4.1.1), Ord och bild 3 (4.1.2) samt Språkis-

svenska för nyfikna (4.1.3). Avsnittet avslutas med en sammanfattande tabell (tabell 1).  

 

4.1.1 Ordförståelse B, Otto Bob i svampskogen 

Orden som behandlas i Otto Bob i svampskogen har inte en tydlig koppling till varken 

vardags- eller skolkontexten och kan därför tolkas vara lågfrekventa, till exempel behandlar 

läromedlet ord såsom allmän, besparingar, djärvt, kulisser. Dessa är exempel på ord som inte 

används frekvent i ett vardagssamtal eller i skolan, kanske framförallt inte hos den 

åldersgruppen som läromedlet riktar sig till.  I Otto Bob i svampskogen är det en ganska jämn 

fördelning av substantiv, adjektiv och verb. Substantiven dominerar med 25 ord medan 

adjektiven och verben utgör 18 respektive 17 av orden (se tabell 1). Exempel på substantiv är 

banditer, hjässa och kompost.  Adjektiven består av bland annat antik, delikat samt tveksam. 

Anlita, klampade och passerade är exempel på verb som läromedlet behandlar.  

 

Majoriteten av orden i Otto Bob i svampskogen är entydiga (se tabell 1). De flertydiga orden 

som läromedlet behandlar är damm och rabatt. Läromedlet uppmärksammar dessa ord, till 

exempel förklaras damm som smuts i ett avsnitt och i övningarna efter går det sedan att läsa 

”Damm kan också vara en liten bassäng eller en liten, liten sjö” (s.8). Eleven uppmanas sedan 

att skriva meningar där ordet används med sina olika betydelser, till stöd finns det bilder på en 

liten damm samt damm under en säng.  I ett annat avsnitt förklaras rabatt som att handla 

billigt och på följande sida går det att läsa ”Rabatt kan också betyda en grupp blommor”(s.31-

32). Eleven uppmanas sedan att skriva meningar där ordet rabatt används med de olika 

betydelserna, som stöd finns en bild på en blomrabatt samt en bild som illustrerar rabatt på 

tvättmedel. Ett annat ord som kan ses som flertydigt är passerade, i läromedlet syftar ordet till 

gick förbi men beroende på kontexten kan ordet få andra betydelser så som till exempel sila 
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eller mosa i passerade tomater. Ordet kan också användas i en mer metaforisk betydelse som 

i att låta något passera, alltså att något går för sig eller godtas. Här ger dock ändelsen på 

passerade en ledtråd om att det rör sig om ett verb. Detta är ett tydligt exempel på homografi, 

alltså ett ord som stavas lika dant men har olika betydelser. En elev med svenska som 

förstaspråk kan tolka vilken betydelsen som avses genom kontexten ”Jag passerade en flock 

vargar” (s.18), däremot kan detta vara en svårighet för andraspråksinläraren. Detta är inget 

som uppmärksammas i läromedlet vilket kan tolkas som att de ses som en självklarhet att 

ordet tolkas så som det är avsett.  

 

Otto Bob i svampskogen presenterar två motsatsord. I ett avsnitt uppmanas eleven att välja 

mellan några meningar i en ruta och skriva rätt mening under rätt bild. De första bilderna är 

på en tät och en gles skog och de två andra bilderna är på en massa människor på ett torg 

respektive en ensam man på ett torg. Meningarna eleven får välja mellan är skogen är gles, 

skogen är tät, det är folktomt samt det vimlar av folk (s.16). Här presenteras alltså 

motsatsorden till gles och vimla.  

 

4.1.2 Ord och bild 3 

Ord och bild 3 består endast av substantiv som används frekvent i vardagskontexten, till 

exempel namn på djur, kroppsdelar samt saker i hemmet. Orden som presenteras i varje 

avsnitt har ingen koppling till varandra, det enda som är gemensamt är att de innehåller den 

bokstav som avsnittet behandlar. Majoriteten av orden är entydiga och endast ett fåtal 

flertydigt ord går att finna i läromedlet. Ett exempel på ett ord som kan uppfattas som 

flertydigt är däck, vilket kan syfta på ett däck på ett fordon men även ett soldäck. Det finns en 

bild på ett däck från ett fordon i samma avsnitt som ordet däck, några andra betydelser 

uppmärksammas inte. Ett annat ord som kan uppfattas som flertydigt i Ord och bild 3 är 

padda, som i läromedlet syftar till groddjuret men som i folkmun används frekvent som slang 

för surfplatta.  Inga motsatsord presenteras i läromedlet (se tabell 1).  

 

4.1.3 Språkis – Svenska för nyfikna 

 

I Språkis – Svenska för nyfikna behandlas ord för olika bostäder/rum, möbler/inredning, ord 

för saker i skolan; vad som finns i ett klassrum, skolkorridor, matsal samt skolgården. 

Läromedlet innehåller även ord för mönster, färger och former, väder och årstider, kläder, 

frukt och grönsaker samt ord och uttryck som förekommer på en utflykt. Alltså ord som 
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används frekvent i vardags- och skolkontexten. Vissa ord är mer kopplade till vardagen och 

hemmet och vissa är mer kopplade till skolkontexten. Dessa ord och begrepp kan tolkas som 

att de hör till det centrala ordförrådet, som de flesta barn tillägnar sig i förskolan. Då 

läromedel är särskilt anpassat för elever med svenska som andraspråk kan det tolkas som att 

läromedlet valt ut ord som syftar till att utveckla elevens basordförråd. 

 

Orden som dominerar i Svenska för nyfikna är substantiv, adjektiven är betydligt färre och 

inga verb förekommer av de orden som läromedlet avser träna eleven i. Samtliga ord i 

Svenska för nyfikna är konkreta, entydiga och inga abstrakta eller flertydiga ord behandlas (se 

tabell 1). Då varje ord finns illustrerat med ordet utskrivet bredvid sig är det liten risk att 

inläraren tolkar ordet som något annat än vad läromedlet avser. Inga utav orden i ordlistan 

presenteras tillsammans med ett motsatsord, däremot uppmanas eleven att fylla i två av 

meningarna ”jag bor i ett ____ hus” (s.9). I första meningen får eleven välja mellan högt eller 

lågt och i andra meningen får eleven välja mellan stort eller litet. Bredvid meningarna och de 

tillhörande orden är det en bild på ett högt och ett lågt hus respektive ett stort och ett litet hus.  

 

Läromedel Substantiv Adjektiv Verb Motsatsord Flertydiga ord Totalt 

Ordförståelse B, 

Otto Bob i 

svampskogen 

 

25 

 

18 

 

17 

 

2 

 

3 

 

60 

Språkis – Svenska 

för nyfikna 

 

136 

 

17 

 

0 

 

0 

 

0 

 

153 

Ord och Bild 3 182 0 0 0 2 182 

Tabell 1. Sammanställning av antal ord som hör till respektive ordklass, antal motsatsord samt 

flertydiga ord som går att finna i respektive läromedel. 
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4.2 Vilka strategier kan eleven använda sig av för att gissa sig till ordets betydelse?  

I presentationen av varje läromedel, Ordförståelse B, Otto Bob i svampskogen (4.2.1), Ord 

och bild 3 (4.2.2) samt Språkis - Svenska för nyfikna (4.2.3), ges exempel på ord som 

förekommer i respektive läromedel och där eleven kan använda sig av en eller flera 

gissningsstrategier för att gissa sig till ordets betydelse. För att förtydliga är de olika 

gissningsstrategierna kursiverade, även det specifika ordet som exemplet avser är kursiverat. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattande tabell (se tabell 2). 

 

4.2.1 Ordförståelse B, Otto Bob i svampskogen 

Samtliga ord som eleven får träna på i Otto Bob i svampskogen är tagna ur en kontext (se 

tabell 2). Varje avsnitt i boken är en del av berättelsen om detektiven Otto Bob och orden som 

tränas i varje avsnitt är tagna ur den tillhörande texten. Majoriteten av ordens betydelse går att 

gissa sig till med hjälp av innehållet före och/eller efter ordet i texten. Ett exempel när ordets 

betydelse går att gissa sig till genom innehållet i texten är ordet arbetslös som hör till en text 

där Otto Bob diskuterar detektivyrket med Rut. I texten går det att läsa ”Om alla banditer 

försvinner, blir vi detektiver utan arbete. Då blir jag arbetslös” (s.2) här kan eleven alltså gissa 

sig till att med arbetslös menas att någon är utan arbete. Varje avsnitt innehåller minst en bild 

och många utav ordens betydelse går därför att gissa sig till genom de tillhörande bilderna. Ett 

exempel på när eleven kan gissa sig till ordets betydelse med hjälp av en bild är när Rut lånar 

ut sin kompass till Otto Bob, ordet är kompass och på den tillhörande bilden håller Rut fram 

en kompass. Här återfinns det även en förklaring av ordet kompass i texten då det står ”En 

kompass visar åt vilket väderstreck man ska gå” (s.10). För flera av orden kan eleven gissa sig 

till betydelsen både genom kontexten och bilden, ett exempel på detta är ordet huttra som hör 

till en text när Otto Bob är ute och går i skogen. I texten går det att läsa ”Hu, vilket klimat vi 

har, sa jag och huttrade i den kalla vinden” (s.14), på bilden går det att se att Otto Bob skakar 

och träden vajar i vinden. Till orden som hör till detta avsnitt finns även en ruta med olika 

förklaringar och eleven uppmanas dra streck mellan rätt ord och rätt förklaring. Utifrån de 

ledtrådar som eleven fått om ordet huttra kan de gissa sig fram till att förklaringen måste vara 

”darra, frysa” (s.15). Eleven uppmuntras också till att slå upp orden i en ordbok om de 

behöver och i vissa avsnitt är det som en del av uppgiften att skriva/rita sin förklaring av ordet 

samt slå upp det i en ordbok.  
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4.2.2 Ord och bild 3 

I Ord och bild 3 presenteras samtliga ord tillsammans med en bild (se tabell 2). Ordet och 

bilden är däremot inte direkt kopplade till varandra utan eleven uppmanas att koppla samman 

rätt ord till rätt bild. Till exempel inleds boken med orden; arm, tant, ask, tavla, kråka, axel, 

affär, gaffel, drake samt spade. Till dessa ord hör 8 bilder där eleven uppmanas att dra streck 

till rätt bild och där två utav orden blir över. Det som är gemensamt för dessa ord är att de 

innehåller bokstaven A, annars finns det ingen koppling mellan orden. Ord och Bild 3 

erbjuder begränsat med stöd och strategier för att eleven ska kunna gissa sig till ordets 

betydelse. Till exempel presenteras samtliga ord utan någon kontext, orden förekommer inte i 

några texter eller meningar i läromedlet. Det ges heller inga förklaringar av orden förutom i 

form av bilder och där eleven själv måste koppla rätt ord till rätt betydelse. Då bilderna endast 

föreställer ett specifikt ord kan det ibland vara svårt att se vad bilderna ska föreställa. Till 

exempel bilden som hör till ordet däck som har illustrerats som en svart liggande ring, här 

hade det varit tydligare om däcket och ett tillhörande fordon illustrerats. På samma sida är 

även ett kastrullock illustrerat och hör till ordet lock, här hade läromedlet kunnat förtydliga 

genom att illustrera en tillhörande kastrull (s.6).  

 

4.2.3 Språkis – Svenska för nyfikna 

Samtliga av orden som undersökts i Svenska för nyfikna förekommer i en kontext och samtliga 

ord är även kopplade till en bild (se tabell 2).  Varje kapitel inleds med en helsidesbild, till 

exempel inleds kapitel två med en bild på ett höghus och omgivningen runt i kring. Orden för 

kapitel två, som återfinns i ordlistan, är utsatta på bilden. Till exempel står det ”ett höghus” 

ovanför höghuset och ”ett radhus” vid radhuset som finns på sidan av höghuset. På vissa delar 

i höghuset kan man se in, bland annat kan man se planlösningen av en lägenhet, här finns 

även ”en lägenhet” utskrivet. Orden för de olika rummen är även de utskrivna.  Man kan även 

se att det finns en trappa i höghuset och en hiss (s.6). Till bilden på höghuset hör en text, i 

texten återfinns några utav orden som finns i bilden. Till exempel ”Höghuset har 10 våningar. 

Det finns trappor att gå i. Men Henry åker hellre hiss”, här ger bilden och texten goda 

förutsättningar för eleven att gissa sig till ordens betydelse. Dels står ordet explicit på bilden 

som förställer höghuset, trappan samt hissen. Dels kan eleven gissa sig till ordens betydelse 

med hjälp av innehållet i texten; ett höghus är ett högt hus med många våningar, trappor är 

något man går i samt att hiss är något man åker i (s.7). Några utav orden ges det även en 

förklaring av, till exempel i ett avsnitt där eleven får välja mellan ord på olika rum i en ruta 

och sedan para ihop ordet med meningen som beskriver samma rum. En utav meningarna är 
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”Ett rum man lagar mat i kallas för ett ______”(s.9), här ges en förklaring av ett kök. En 

annan mening är ”Ett rum som man tvättar sig i kallas för ett______”(s.9), som alltså ger 

förklaringen av ett badrum. I båda meningarna måste dock eleven själv koppla ihop ordet till 

förklaringen.  Ett annat ord vars betydelse eleven kan gissa sig till genom texten och bilden är 

våningssäng, bilden föreställer Teo och Hennys sovrum, i bildens center är våningssängen 

och vid sängen står det ”en våningssäng”. Henny sitter i den övre sängen och Teo ligger i 

sängen under. I den tillhörande texten går det att läsa ”Henny och Teo delar sovrum... De har 

en våningssäng. Hennys säng är överst” och lite senare ”Teos säng är underst. Teo ligger i sin 

säng” (s.19). Här ges goda möjligheter för eleven att gissa sig till betydelsen av våningssäng. 

 

Läromedel Förklaring 

ges av ordet 

Ordet är kopplat 

till en bild 

Ordet förekommer 

i en skriftspråklig 

kontext 

Totalt 

Ordförståelse B, Otto 

Bob i svampskogen 

 

40 

 

25 

 

60 

 

60 

Språkis, Svenska för 

nyfikna 

 

4 

 

60 

 

60 

 

60 

 

Ord och bild 3 

 

0 

 

60 

 

0 

 

60 

Tabell 2. Sammanställning av antal ord vars betydelse eleven kan gissa sig till utifrån respektive 

kategori. 
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4.3 Finns det några skillnader mellan läromedel i svenska och svenska som 

andraspråk? 

Svenska för nyfikna, som är särskilt anpassat för svenska som andraspråk, innehåller betydligt 

fler ord som används frekvent till vardags och i skolkontexten. Till skillnad från Otto Bob i 

svampskogen som innehåller många lågfrekventa ord. En annan skillnad är att Svenska för 

nyfikna gör en explicit koppling mellan ord och bild medan det i Otto Bob i svampskogen 

oftast krävs att eleven själv kopplar ordet till bilden genom innehållet i texten. Ord och bild 3 

skiljer sig från både Svenska för nyfikna och Otto Bob i svampskogen då läromedlet kräver att 

eleven själv kopplar samman rätt ord och rätt bild utan att kunna ta hjälp av några 

gissningsstrategier. Ord och bild 3 har heller inte någon tillhörande text som kan underlätta 

ordförståelsen. I Otto Bob i svampskogen ingår alla ord från ordlistan i berättelsen som löper 

genom hela läromedlet, i Svenska för nyfikna är det oftast bilderna som utgör kontexten 

snarare än den tillhörande texten. Till exempel är alla orden i Svenska för nyfikna utskrivna i 

en bild, däremot är det många utav orden som inte återfinns i den tillhörande texten. 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att skillnader mellan de olika läromedel är större än 

skillnaderna mellan läromedel för elever med svenska som förstaspråk och läromedel särskilt 

anpassade för elever med svenska som andraspråk.  
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5. Sammanfattande diskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka aktuella läromedel i svenska samt svenska som 

andraspråk, för grundskolans tidigare åldrar, vad som erbjuds och därmed möjliggörs i 

utvecklingen av andraspråkselevers ordförståelse samt ordförråd. Frågeställningarna jag 

utgick ifrån var; Vilka typer av ord förekommer i läromedlet? Vilka strategier kan eleven 

använda sig av för att gissa sig till ordets betydelse? samt Finns det några skillnader mellan 

läromedel i svenska och svenska som andraspråk? 

 

Analysen visar att orden i Ord och bild 3 samt Svenska för nyfikna består framförallt av 

substantiv som används frekvent till vardags, Svenska för nyfikna innehåller även en hel del 

substantiv som används frekvent i skolkontexten. Orden i Otto Bob i svampskogen är relativt 

jämt fördelade mellan substantiv, adjektiv och verb. Då Viberg (2004:202) menar att 

utvecklingen av verb driver den grammatiska utvecklingen framåt är det anmärkningsvärt att 

endast Otto Bob i svampskogen behandlar verb. Även om Otto Bob i svampskogen erbjuder en 

variation av substantiv, adjektiv och verb är orden lågfrekventa i både vardags- och 

skolkontexten. Dessa skillnader kan bero på att elever med svenska som förstaspråk redan har 

en språklig bas innan skolan och läromedlet väljer därför att behandla mindre frekventa ord. 

Elever med svenska som andraspråk förväntas tillägna sig den språkliga basen parallellt med 

utvecklandet av skolspråket (Cummins 1996, 2000; Viberg 1993:36–37), detta kan tolkas vara 

en orsak till att läromedel särskilt anpassade för svenska som andraspråk väljer att fokusera på 

basordförrådet. Orden i Svenska för nyfikna kan alltså möjliggöra en god utveckling av 

basordförrådet och ger bra stöd i ordförståelsen, däremot erbjuder läromedlet mindre 

strategier för att gissa sig till ett ords betydelse. Å andra sidan behöver kanske inte eleven 

ytterligare gissningstrategier då alla orden står explicit utskrivna intill en bild.  Till skillnad 

från Svenska för nyfikna erbjuder Otto Bob i svampskogen många olika gissningsstrategier 

samt en utveckling av det utbyggda ordförrådet. En tolkning av att Otto Bob i svampskogen 

erbjuder fler gissningsstrategier kan vara att orden som behandlas är mindre frekventa och 

därför krävs de fler ledtrådar för att eleven ska kunna gissa sig till samt tillägna sig betydelsen 

av orden. En annan tolkning till varför Otto Bob i svampskogen erbjuder fler strategier för att 

gissa sig till ordets betydelse är att läromedlet är specifikt utformat för att träna ordförståelsen 

medan Svenska för nyfikna samt Ord och bild 3 syftar till att utöka elevens ordförråd.  
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Även om Ord och bild 3 innehåller många frekventa vardagsord är läromedlet inte att föredra 

om eleven inte sedan tidigare kan orden, då eleven själv måste göra kopplingen mellan ord 

och bild. Å andra sidan fyller läromedlet en funktion som repetition om eleven redan kan 

orden sedan tidigare. En andraspråkselev som inte kan orden på svenska sen tidigare men 

tillägnat sig orden på sitt modersmål skulle här kunna ta hjälp av ett lexikon på modersmålet 

alternativt google translate, här är det dock viktigt att vara uppmärksam på att det inte alltid 

blir en korrekt översättning, framförallt om ordet är flertydigt. Även om majoriteten av orden 

i Ord och bild 3 är entydiga kan det motsvarande orden på modersmålet ha fler betydelser.  

 

I läromedel är innehållet förutbestämt av läromedelsförfattaren eller förlaget som ger ut 

boken. I det här fallet är det alltså orden som eleven avses träna på redan förutbestämda. En 

problematik med detta är att det kan vara andra ord, än de som avses tränas, som utgör 

svårigheter för inläraren. Som Enström och Holmegaard (1993:171f) påpekar så är det flera 

olika faktorer som påverkar om ett ord är lätt eller svårt såsom ordets frekvens samt om ordet 

har en entydig eller flertydig betydelse. Orden som valts ut i Otto Bob i svampskogen är 

lågfrekventa och de ord med flertydiga betydelser uppmärksammas och förklaras, vilket kan 

tolkas som att läromedelsförfattaren haft dessa faktorer i åtanke. Däremot påpekar Skolverket 

(2012:44) att det varken är de lågfrekventa eller de högfrekventa orden som är mest 

problematiska. Dessutom spelar faktorer som elevens förkunskaper och språkliga likheter in 

(Enström & Holmegaard 1993:166–167), vilket betyder att vilka ord som anses vara svåra i 

olika sammanhang är väldigt individuellt. Som kommentarmaterialet för kursplanen i svenska 

lyfter fram så borde ”undervisningens sammanhang och elevernas behov avgöra vilka ord och 

begrepp som ska lyftas fram” (Skolverket 2011:19), detta tas inte hänsyn till om orden redan 

är förutbestämda. Men då någon typ av avgränsning bör göras i läromedel beror det på hur 

lärare väljer att använda sig av läromedlen, och vad syftet med användningen av dessa 

läromedel är. Otto Bob i svampskogen är till exempel inte att föredra om syftet är att eleven 

ska tillägna sig ett basordförråd, däremot kan läromedlet användas till att utveckla 

gissningsstrategier. Om läromedlet bidrar till att utveckla goda gissningsstrategier kan 

inläraren använda sig av dessa i andra sammanhang, till exempel vid läsning av andra texter 

och i andra ämnen. På så sätt kan läromedel som utvecklar elevens gissningsstrategier bidra 

till en ämnesöverskridande språkutveckling. Som Cummins (1996,2000) påpekar så måste 

andraspråket och ämneskunskaperna utvecklas parallellt för att andraspråkseleven inte ska 

halka efter i kunskapsutvecklingen. En andraspråkselev som utvecklar verktyg för att tillägna 
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sig betydelsen för nya ord på egen hand har goda förutsättningarna att utveckla kunskaper i 

språket samt de olika ämnena parallellt.  

 

Som Enström och Holmegaard (1993:166–167) påpekar så är det viktigt att ordet förekommer 

i konkreta och meningsfulla kontexter vilket majoriteten av orden i Otto Bob i svampskogen 

och Språkis för nyfikna gör. Majoriteten av orden i Ord och bild 3 är dock tagna ur sin 

kontext, Enström och Holmegaard menar att ord som är tagna ur sin kontext oftast förlorar sin 

djupare mening. Som Steneberg (2007) lyfter fram så relaterar djupet i elevers ordförståelse 

till läsförståelsen, i Ord och bild 3 får eleven bara tillgång till ordens bredd medan Otto Bob i 

svampskogen samt Svenska för nyfikna öppnar upp för att diskutera både ordens bredd och 

djup. Ytterligare arbetssätt som ger bredd och djup är de som tar hänsyn till elevens tidigare 

kunskaper om orden och jämför likheter och skillnader mellan ord samt motsatsord (Graves 

2006: fs), detta är dock något som ges lite utrymme, eller inget alls, i läromedlen. Å andra 

sidan kan dessa läromedel ligga till grund för en vidare diskussion om likheter, skillnader och 

motsatser. Även Gibbons (2013:32f) betonar vikten av att elevens tidigare språkkunskaper tas 

till vara på. Ett exempel på hur elevers tidigare språkkunskaper kan tas till vara på i arbetet 

med läromedel är att ge eleven tillgång till ett lexikon eller översättningsprogram.  I Otto Bob 

i svampskogen uppmanas eleven till exempel att slå upp orden i en ordbok, här skulle eleven 

kunna slå upp orden i ett lexikon på modersmålet och därmed fördjupa sin förståelse för ordet 

samt jämföra likheter och skillnader i de olika språken. Även i de övriga läromedlen kan det 

vara en fördel att ha tillgång till ett lexikon på elevens modersmål, framförallt i Ord och bild 

3.  

 

Utvecklandet av ett ordförråd med bredd och djup borde vara ett mål i alla skolans ämnen och 

för alla elever, oavsett om de har svenska som förstaspråk eller andraspråk. Då den exakta 

betydelsen tillägnas först när ordet mötts upprepade gånger i olika kontexter (Andersson 

1994:208f; Enström & Homlegaard:176) är inte enbart arbetet med läromedel vägen till ökad 

ordförståelse. Däremot kan läromedel användas som en resurs i strävan mot ökad 

ordförståelse samt ett ordförråd med bredd och djup. Svenska för nyfikna kan till exempel vara 

ett bra sätt att tillägna sig ett basordförråd, Otto Bob i svampskogen kan ge eleverna 

möjligheter att utveckla ordförståelsestrategier och Ord och bild 3 kan användas för att 

repetera frekventa ord. På så vis kan olika läromedel fylla olika elevers behov samt 

komplettera varandra.  
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Jag valde att göra en innehållsanalys. Fördelen med en innehållsanalys är att replikationer och 

uppföljningsstudier är lätta att göra (Bryman 2011:296) då jag gett en konkret beskrivning av 

hur jag gått tillväga. Däremot är orden i läromedlen kategoriserade efter min tolkning av dem, 

vilket innebär att resultatet kan skilja sig beroende på vem som gör analysen. Men även om 

det finns ett visst tolkningsutrymme är det ganska litet i de flesta kategorier, till exempel 

vilken ordklass orden tillhör, vilket gör att mitt resultat ändå är trovärdigt. Då jag gjorde en 

analys av endast läroböckerna är inte detta ett exakt resultat på vad dessa läromedel möjliggör 

i praktiken, som tidigare nämnts beror det mycket på hur läromedlen används och i vilket 

syfte. Däremot visar resultatet av min analys vad läroböckerna i sig erbjuder och därmed kan 

bidra med i undervisningen för att utveckla elevers ordförståelse och ordförråd. Kunskap om 

vilka verktyg som kan användas i undervisningen, och vad dessa verktyg möjliggör, för att 

stödja språkutveckling är av stor vikt för det framtida läraryrket. Framförallt med tanke på den 

språkliga mångfald som lärare möter i dagens svenska skolor. Denna studie bidrar med 

kunskap om vad ett urval läromedel möjliggör i utvecklingen av elever ordförståelse och 

ordförråd. Vidare forskning skulle kunna vara att göra en etnografisk studie där 

undervisningen observeras och/eller intervjuer där det undersöks hur verksamma lärare 

arbetar med utvecklingen av andraspråkselevers ordförståelse samt ordförråd. Som tidigare 

nämnt skiljer Enström och Holmegaard (1993:175f) på det aktiva (produktiva) och passiva 

(receptiva) ordförrådet. Då denna läromedelsanalys undersökt strategier för att utveckla den 

passiva, receptiva ordförståelsen skulle en vidare forskning även kunna vara att undersöka vad 

läromedel möjliggör i utvecklingen av den aktiva, produktiva förmågan. Till exempel 

undersöka vad läromedel erbjuder i utvecklingen av strategier för att strukturera ordförrådet.  
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Bilaga 1 
 

Läromedel Substantiv Adjektiv Verb 

 

Ordförståelse 

B, Otto Bob i 

svampskogen 

Avfall, Banditer, Barack 

Besparingar, Damm, Dosa, 

Flock, Hjässa, Kalufs, 

Klimat, Kompass, Kompost 

Kulisser, Mejeri, Modell 

Mögel, Nederbörd, Näring, 

Rabatt, Regissör 

Statist, Stup, Stånd, 

Väderstreck, Yngel 

Allmän, Antik, Bister 

Brant, Delikat, Djärvt  

Fridlysta, Gles, 

Hederliga, Häpen 

Konflikten, Lögn, 

Märklig, Pank, 

Perfekta, Skandal, 

Tveksam, Vidrig 

Anlita, Arbetslös 

Ertappade, Hasa 

Huttrade, Klampade  

Passerade, Pusta 

Sabotera, Stönade,  

Suckade, Tig, Traska 

Vilse, Vimla, Åter, 

Öka 

 

Språkis – 

Svenska för 

nyfikna 

Badrum, Balkong  

Hall, Hiss, Höghus 

Kök, Lägenhet, Radhus  

Sovrum, Trappa 

Vardagsrum, Villa 

Vind, Bok, Bokhylla 

Bord, Bänk, Dörr, Fönster, 

Golv, Matta, Stol, Tavla, 

Vägg, Borste, Byrå, Gardin, 

Gård, Kudde, Lakan, 

Lampa, Låda, Påslakan, 

Skåp, Spegel, Täcke, 

Våningssäng, Hylla, 

Högtalare, Katt, Korridor, 

Krok, Lillebror, Mamma, 

Marsvin, Pappa, Storebror, 

Toalett 

 

Blå 

Brun 

Fyrkantig 

Grå 

Grön 

Gul 

Lila 

Orange 

Prickig 

Randig 

Rosa 

Rund 

 

0 

 

Ord och Bild 

3 

Arm, Tant, Ask, Tavla, 

Kråka, Axel, Affär, Gaffel, 

Drake, Spade, Buss, Burk, 

Boll, Stubbe, Borr, Bulle, 

Buske, Krabba, Bröd, 

Brunn, Lock, Däck, Ficka, 

Klack, Flicka, Säck, Fläck, 

Lucka, Docka, Klocka, 

Hund, Dörr, Kudde, Padda, 

Doktor, Delfin, Sladd, 

Drake, Druva, Eld, Tre, 

Nalle, Penna, Snigel, 

Pensel, Papper, Spade, Fest, 

Fisk, Filt, Reflex, Fluga, 

Film, Flagga, Fjäril, Frukt, 

Tagg, Rygg, Gubbe, Glas 

0 0 

Sammanställning av de 60 första orden i varje läromedel kategoriserade efter ordklass.  


