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Hur utvecklas ordförrådet? 

En studie av fem lärares arbete i förberedelseklasser och på mottagningsenheter 

Antal sidor: 34 

 

Ordförrådet är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att andraspråkselever ska bli 

goda läsare och lyckas i skolan (Saville-Troike, 1984).  Enligt Skolinspektionens rapport 

(2010) finns det stora brister i undervisningen för att andraspråkselever ska ges lika goda 

förutsättningar som förstaspråkselever att nå de nationella målen. I förberedelseklasser 

och på mottagningsenheter ges de nyanlända eleverna den första undervisningen i 

svenska som andraspråk. Hur lärarna i förberedelseklasserna och på 

mottagningsenheterna arbetar för att utveckla de nyanlända elevernas ordförråd blir av 

största vikt för elevernas fortsatta skolgång. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

lärare i förberedelseklasser och på mottagningsenheter i olika kommuner arbetar för att 

utveckla de nyanlända elevernas ordförråd i andraspråket svenska.  

 

För att undersöka detta har kvalitativa intervjuer genomförts med verksamma lärare och 

materialet har analyserats utifrån en innehållsanalys. Det sociokulturella perspektivet 

ligger till grund för studien. Resultatet visar att lärarna arbetar på flera olika sätt med att 

utveckla elevernas ordförråd. De arbetar med att ge eleverna ord och låta dem öva på 

orden så att de kan befästas, förklarar ord så att eleverna förstår dess innebörder och låter 

eleverna höra ord och öva på att använda dem i dess naturliga sammanhang. Bland annat 

arbetar de med att benämna saker, låta eleverna spela spel, använda mycket bilder och 

kroppsspråk, låta eleverna översätta ord till sina modersmål och arbeta med sånger och 

dramatiseringar samt gemensamma samtal. 
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ABSTRACT 

Sofia Johansson 

How does the vocabulary evolve? 

A study of five teachers’ work in preparation classes and at receiving centers  

Number of pages: 34 

Vocabulary is one of the most important factors to make second language learners good 

readers and succeed in school (Saville-Troike, 1984). According to a report from the 

Swedish School Inspection (2010) there are a lot of deficiencies in the second language 

learners’ education. Second language learners don’t get the same conditions to learn as 

first language learners. In the preparation class and at the receiving center the newly 

arrived pupils get their first education in Swedish as a second language. How the 

teachers work in the preparation class and at the receiving center to develop the pupils’ 

vocabulary is really important for the pupils’ future school attendance. The aim of this 

study is to examine how teachers in preparation classes and at receiving centers, in 

different municipals, teach to develop newly arrived pupils' vocabulary in Swedish. 

  

Qualitative interviews with active teachers have been done and the data has been 

analyzed through a content analysis. The sociocultural perspective is the foundation of 

the study.  The results indicate that the teachers work in different ways to develop the 

newly arrived pupils’ vocabulary. They teach through giving the pupils words, let them 

practice words to consolidate them and explaining words so that they understand their 

meanings. They also let the pupils hear the words and practice to use them in their 

natural contexts. For instance they teach through naming things, let the pupils play 

games and use a lot of pictures and body language. They let them translate words to 

their mother tongue and they teach with songs, dramatizations and conversations. 

Descriptors: newly arrived pupils, second language, vocabulary, teaching methods,  preparation class 
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De nyanlända barnen som kommer till Sverige är en heterogen grupp. De har med sig 

olika språk, har levt i olika sammanhang och en del har tidigare skolbakgrund medan 

andra inte har det. Det finns dock någonting som nästan alla de nyanlända barnen har 

gemensamt. De har brutit upp från sina tidigare sammanhang och måste lära sig ett nytt 

språk (Skolverket, 2016). I syftestexten i kursplanen i svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2011b) framgår att språket är vårt viktigaste redskap för att tänka, 

kommunicera och lära. Språket är av största betydelse eftersom det är genom språket vi 

utvecklar vår identitet, uttrycker tankar och känslor och kan lära oss att förstå hur andra 

människor tänker och känner. För att kunna verka i dagens samhälle krävs ett rikt och 

varierat språk.  

 

Enligt Skolinspektionens rapport (2010) finns det stora brister i undervisningen för att 

andraspråkselever ska ges lika goda förutsättningar som förstaspråkselever att nå de 

nationella målen. Hyltenstam (2007, s.46) förklarar att ”Det är uppenbart att skolan inte 

lyckas ge elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning som de inhemskt svenska 

eleverna får.” I en sammanfattning av resultaten i den senaste PISA-undersökningen 

(Skolverket, 2013) går att utläsa att de svenska elevernas resultat i läsförståelse fortsätter 

att sjunka och att Sverige är ett av de länder som ligger i topp vad gäller största skillnader 

mellan förstaspråkselevers och andraspråkselevers resultat. För att andraspråkselever ska 

bli goda läsare och lyckas i skolan är ordförrådet en av de enskilt viktigaste faktorerna 

(Saville-Troike, 1984). 

 

När de nyanlända barnen kommer till Sverige placeras de i förberedelseklasser eller på 

mottagningsenheter för att kartläggas medan de också får den första grundläggande 

undervisningen i svenska språket (Skolverket, 2016). Denna studie har som syfte att 

undersöka hur lärare i förberedelseklasser och på mottagningsenheter i olika kommuner 

arbetar för att utveckla de nyanlända elevernas ordförråd. Detta är av största vikt att 

undersöka eftersom ordförrådet visats sig ha stor påverkan på hur väl eleverna senare 

lyckas i skolan samt att andraspråkselevernas resultat sjunker i förhållande till 

förstaspråkseleverna. Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med fem lärare i fem 
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olika kommuner och materialet har analyserats utifrån en innehållsanalys. Inledningsvis 

presenteras tidigare forskning och skrivelser i ämnet (kap. 2). Därefter lyfts studiens syfte 

och frågeställningar fram (kap. 3). Detta kapitel följs av en beskrivning av studiens 

metod (kap.4) och vidare presenteras studiens resultat (kap. 5). Avslutningsvis diskuteras 

studiens metod och resultat för att sedan avrundas med studiens slutsatser (kap. 6).
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I detta kapitel redogörs för tidigare forskning och skrivelser i ämnet. Inledningsvis 

beskrivs ordförrådets betydelse för att bli en god läsare (2.1) samt hur lärare enligt 

forskning bör undervisa för att utveckla andraspråkselevers ordförråd (2.2).  Därefter 

presenteras en definition av begreppet nyanländ elev och vad som gäller för de nyanlända 

elevernas undervisning enligt svensk lag (2.3) samt en beskrivning av begreppet 

andraspråk (2.4). Vidare följer en beskrivning av skolans uppdrag och kursplanen i 

svenska som andraspråk (2.5). Avslutningsvis beskrivs den teoretiska utgångspunkt som 

studien utgår ifrån (2.6).  

2.1 Ordförrådets betydelse för att bli en god läsare 

Ordförrådet är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att andraspråkselever ska bli 

goda läsare och lyckas i skolan. Det är inte bara ordförrådets storlek som är av vikt utan 

även hur mycket eleven vet om vad ordet betyder samt hur det ska användas (Saville-

Troike, 1984). Henriksen (refererad i Enström, 2013) belyser tre viktiga begrepp kopplat 

till utveckling av ordförråd; kvantitet, kvalitet och kontroll. Om en elev har kvantitativa 

brister i sitt ordförråd finns det alltför många ord som är okända för eleven vilket leder 

till att eleven får väldigt svårt att förstå texten. Om en elev har kvalitativa brister i sitt 

ordförråd har eleven svårt att läsa av en djupare kunskap eller förståelse i texten och om 

en elev inte har kontroll över sitt ordförråd har eleven svårt att visa sina kunskaper och 

uttrycka sina tankar med sitt ordförråd. Vidare skriver Henriksen att 

andraspråkselevernas ordförrådsutveckling ser annorlunda ut än förstaspråkselevernas 

utveckling. Detta beror på att andraspråkseleverna måste utveckla basordförrådet 

samtidigt som det skolrelaterade ordförrådet, som också kallas utbyggnad. När ett barn 

lär sig sitt förstaspråk utvecklas basordförrådet successivt och är till stor del redan 

komplett före barnet börjar skolan. Under skolgången utvecklas sedan ett mer 

skolrelaterat språk som bygger på basordförrådet.  

 

I en studie gjord av Burgyone, Whiteley och Hutchinson (2011) undersöktes 

andraspråkselevers ordförråd i förhållande till förstaspråkselever. Ordförrådstestet som 

användes undersökte både elevernas produktiva och receptiva ordförråd. För att 
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undersöka elevernas produktiva ordförråd fick de namnge bilder av olika föremål, 

aktiviteter och begrepp. Deras receptiva ordförråd undersöktes genom att de fick höra ett 

ord och sedan välja en bild av fyra bilder som de tyckte stämde överrens med ordet. 

Resultatet av ordförrådstestet visade att andraspråkselever har ett sämre ordförråd än 

förstaspråkselever, både vad gäller produktivt och receptivt ordförråd. Det finns ett starkt 

samband mellan ordförråd och läsförståelse hos både första- och andraspråkselever 

(Burgyone, Kelly, Whiteley & Spooner, 2009; Burgyone et al., 2011). Läsförståelsen 

påverkas på det sätt att om en elev har ett sämre ordförråd har eleven svårare att förstå 

uttryck och formuleringar vilket i sin tur försämrar läsförståelsen (Burgyone et al., 2009). 

Ordförrådet blir en avgörande faktor för att andraspråkseleverna ska bli goda läsare 

(Burgyone et al., 2011).  

2.2 Undervisa för att utveckla andraspråkselevers ordförråd 

Enström (2013) har undersökt hur 80 stycken lärare som läser svenska som andraspråk 

ser på ordinlärning och undervisning för att utveckla elevers ordförråd. I studien 

framkommer att flera av lärarna har synen att ordförrådet utvecklas automatiskt i 

samband med att eleverna läser mycket och lyssnar på språket. Lärarna pratar om ord och 

ords betydelser men endast när okända ord uppkommer i till exempel högläsningsboken. 

Flera av lärarna bedriver ingen aktiv explicit undervisning för att utveckla elevernas 

ordförråd. Med explicit undervisning menas att läraren aktivt väljer ut ord och planerar 

hur dessa ord ska läras ut till eleverna.  

 

Brassell och Furtado (2008) skriver att det är viktigt att lärarna ger eleverna intressanta 

böcker att läsa för att utöka ordförrådet men att det också krävs andra varierande 

övningar där eleverna får utveckla sina ordförråd. De ger exempel på övningar som 

uppskattades mycket av eleverna och lektionerna inkluderar alltifrån olika typer av spel 

till sketcher. De beskriver ett spel där eleverna arbetar i par och har varsin likadan 

spelbricka med ett antal olika föremål på. Eleverna ska sedan förklara för sin 

klasskompis vilken sak som ligger var på spelbrickan. Genom övningen får de använda 

sitt ordförråd på flera sätt. En annan övning går ut på att eleverna får ett antal ord som de 

ska göra en sketch utifrån. Alla ord ska finnas med i sketchen. Genom denna övning får 

eleverna öva på att använda ord i ett sammanhang. I en tredje övning fick eleverna i 

uppgift att hitta bilder som passade till ord som de fått från läraren. De fick klippa ut 

bilder från tidningar, leta bilder på internet och ta egna bilder med kamera. De fick också 
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skriva ord under bilderna och bilda meningar som innehöll orden. Med hjälp av denna 

övning fick eleverna en djupare förståelse för ords innebörd och de lärde sig att använda 

orden i ett sammanhang.  

 

Ett annat sätt att arbeta för att utveckla andraspråkselevernas ordförråd är genom sång 

och musik. Genom sånger kan eleverna lära sig nya ord och begrepp på ett lustfyllt sätt. 

Det är även till stor nytta att använda visuella eller konkreta hjälpmedel för att eleverna 

ska få en större förståelse för orden i sången. Till exempel är det till stor hjälp för 

eleverna om de får se bilder på färgerna när de sjunger om färgerna eller att de får se 

riktiga frukter när de sjunger om frukter. De visuella och konkreta hjälpmedlen hjälper 

eleverna att förstå orden snabbare och de får även en djupare förståelse för orden som gör 

att de kan använda orden i andra sammanhang snabbare. Repetition av sångerna och ord i 

sångerna är väldigt viktigt för att elevernas ordförråd ska utökas. Lärarna behöver 

repetera sångtexten, mening för mening, och låta eleverna säga efter. På detta sätt 

repeteras även hur eleverna ska uttala de nya orden. Genom sånger kan eleverna lära sig 

fraser som de har stor nytta av. Eleverna visade att de kände igen fraser från sången då 

läraren frågade ”Vad heter du?”. Eftersom de kände igen frasen kunde de hitta svaret i 

sångtexten och lära sig att svara ”Jag heter…” (Castro Huertas & Navarro Parra, 2014).  

 

I en studie gjord av Wong och Looi (2010) undersöktes hur kameror kan användas för att 

främja andraspråkselevers utveckling av ordförråd. Eleverna arbetade med prepositioner 

så som i, över, under och framför och fick i uppgift att i små grupper gå ut och 

fotografera hur dessa ord kan gestaltas. I studiens resultat redovisas hur eleverna 

upplevde lektionen och det nämns bland annat att eleverna uppskattade att arbeta i grupp 

och att de tyckte om att visa upp sina bilder för sina klasskamrater. De tyckte även att 

den två timmar långa lektionen gick fort för att de hade så roligt samtidigt som de lärde 

sig saker. Läraren berättar att hon genom denna övning med att låta eleverna ta egna 

bilder hjälper sina elever att utveckla förmågan att tillämpa orden de lär sig. Hon berättar 

att eleverna efter lektionen kunde använda orden i ett sammanhang och framför allt i ett 

verklighetstroget sammanhang. Med hjälp av kamerorna och bilderna skapas ett lärande 

som är direkt kopplat till verkligheten, ett autentiskt lärande.  



 

6 
 

2.3 Nyanlända elever  

En elev som har varit bosatt utomlands men nu är bosatt i Sverige och har påbörjat sin 

utbildning senare än höstterminens start det år han eller hon fyller sju år klassas som 

nyanländ. En nyanländ elevs kunskaper ska kartläggas och bedömas skyndsamt för att 

eleven ska kunna placeras i lämplig årskurs och undervisningsgrupp. Inom två månader 

från det att eleven tagits emot i någon av skolformerna ska en bedömning göras där 

rektorn beslutar om elevens placering och vilken undervisningsgrupp som eleven normalt 

ska tillhöra (SFS 2010:800). Under tiden som elevens kunskaper kartläggs och innan 

beslut fattas får rektorn avgöra hur undervisningen ska organiseras. Eleverna kan till 

exempel placeras i en förberedelseklass eller vid en central mottagningsenhet (Prop. 

2014/15:45). Om elevens kunskaper i svenska inte bedöms som tillräckliga för att eleven 

ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen kan rektorn besluta att eleven 

delvis ska fortsätta undervisas i förberedelseklass även efter kartläggningen. En nyanländ 

elev får som högst ges undervisning i en förberedelseklass i två år och efter fyra års 

skolgång i Sverige ses inte längre eleven som nyanländ (SFS 2010:800).  

 

De nyanlända eleverna i denna studie benämns nyanlända elever eller andraspråkselever 

eftersom de lär sig svenska som andraspråk och de elever som har svenska som 

modersmål benämns förstaspråkselever.  

2.4 Andraspråk 

Språket som ett barn lär sig först kallas för modersmål eller förstaspråk. Andraspråk 

kallas det språk som individen tillägnar sig efter att det första språket etablerats. I strikt 

mening ska andraspråket tillägnas i en miljö där andraspråket fungerar som det 

huvudsakliga kommunikationsspråket. Ett andraspråk som lärs i en formell miljö där 

språket inte används på ett naturligt sätt kallas för främmandespråk. Förstaspråket och 

andraspråket betecknar endast ordningsföljden vilket innebär att en individ kan behärska 

sitt andraspråk bättre än förstaspråket om individen exempelvis lever i ett 

immigrationssammanhang där andraspråket är majoritetsspråket. I 

inlärningssammanhang kallas det andraspråk som en individ håller på att lära sig för 

målspråk. De individer som kan använda eller behärska flera språk är flerspråkiga eller 

tvåspråkiga. Det finns två olika former av tvåspråkighet. Om en individ redan från 

spädbarnsåldern lär in två språk samtidigt kallas detta för simultan tvåspråkighet. Om 
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individen däremot lär in ett andraspråk efter sitt förstaspråk kallas detta för successiv 

tvåspråkighet. Andraspråksinlärningens hastighet och framgång kan bero på flera olika 

faktorer och varierar mellan individ till individ. Viktiga faktorer är social bakgrund, 

språkbegåvning, motivation, kontakt med individer som talar målspråket och 

undervisning. Den mest betydande faktor anses vara inlärningsåldern (Abrahamsson & 

Bylund, 2012).  

2.5 Skolans uppdrag och kursplanen i svenska som andraspråk 

I skolans värdegrund och uppdrag står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper.” (Skolverket, 2011b, s.8) Vidare står det att detta innebär att 

undervisningen inte kan utformas lika för alla utan att hänsyn ska tas till att det finns 

olika vägar att nå målen. I de allmänna råden för utbildning för nyanlända elever 

(Skolverket, 2016) är det förtydligat att undervisningen för de nyanlända elever ska följa 

de läroplaner och kursplaner som finns, precis som för alla elever i den svenska skolan. 

Den kartläggning och bedömning som görs av varje elevs kunskaper ska alltså ligga till 

grund för att kunna anpassa fortsatt undervisning efter varje elevs förutsättningar och 

behov. Elever som lär sig svenska som andraspråk kan få undervisning i svenska som 

andraspråk utifrån rektors beslut (SFS 2010:800).  

 

Kursplanen i svenska som andraspråk är väldigt lik kursplanen i svenska men kursplanen 

i svenska som andraspråk innehåller fler förmågor och punkter under centralt innehåll. 

Det finns till exempel punkter i det centrala innehållet som berör bokstävernas form och 

ljud i jämförelse med elevens modersmål. I kommentarmaterialet till svenska som 

andraspråk betonas att elever med svenska som andraspråk måste ges rikliga möjligheter 

att utöka sitt ordförråd. Det står även att det inte bara handlar om att ge eleverna ett stort 

ordförråd utan att eleverna också måste ges kunskaper om ords nyanser och 

värdeladdningar. Vilka ord och begrepp som ska lyftas fram avgörs av undervisningens 

sammanhang och elevernas behov (Skolverket, 2011a).  

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet präglas av Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk. Ett av de 
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mest grundläggande begreppen inom teorin är mediering. Mediering innebär att 

människor använder redskap för att förstå sin omvärld. Det finns både språkliga och 

materiella redskap. Exempel på språkliga redskap är våra bokstäver, siffror och begrepp. 

Dessa språkliga redskap använder vi för att tänka och kommunicera med varandra. 

Vygotskij såg det som att vi inte upplever världen direkt utan tänker i omvägar med hjälp 

av de språkliga och materiella redskapen. Vårt språk ses som redskapens redskap 

eftersom det är genom språket som vi kan organisera vår omvärld. Språket är ett flexibelt 

teckensystem som hjälper oss att utrycka oss och fördjupa vår förståelse av den värld vi 

lever i. Det hjälper oss också att kommunicera med våra medmänniskor om världen och 

på så sätt skapa en gemensam förståelse. Språk ses i denna teori som ett ständigt 

utvecklingsbart teckensystem som också samspelar med andra uttrycksformer. Vi kan till 

exempel kommunicera med bilder, kroppsspråk och andra former av tecken. Dessa andra 

kommunikationsformer kan få samma medierande funktion som det talade eller skrivna 

språket. Två andra viktiga begrepp i det sociokulturella perspektivet är den närmaste 

proximala utvecklingszonen och scaffolding. Den närmaste proximala utvecklingszonen 

syftar på den zon där den lärande med hjälp av stöttning från en lärare eller en mer 

kompetent kamrat kan ta sig vidare till nästa zon. Vygotskij såg nämligen lärande som en 

ständigt pågående process och när man väl har klarat någonting så är man mycket nära att 

även klara något lite svårare. Denna stöttning som läraren ger kallas för scaffolding. 

Genom att ge eleverna lagom stora utmaningar och finnas till hands för att ge stöttning 

kan elevernas lärande utvecklas optimalt enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2012).  
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Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i förberedelseklasser och på 

mottagningsenheter i olika kommuner arbetar för att utveckla de nyanlända elevernas 

ordförråd i andraspråket svenska. 

- Vilka arbetssätt beskriver lärarna att de använder för att utveckla de nyanlända 

elevernas ordförråd i svenska? 

- Hur beskriver lärarna att de använder det material de har tillgång till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
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I detta kapitel presenteras den intervjustudie som genomfördes för att möta syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis beskrivs hur materialinsamlingen genomfördes (4.1) samt 

en beskrivning av studiens urval (4.2). Därefter följer en beskrivning av hur materialet 

transkriberades och analyserades (4.3). Avslutningsvis presenteras de forskningsetiska 

principer som studien följer (4.4).  

4.1 Materialinsamling 

Materialinsamlingen genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

De kvalitativa intervjuerna har en flexibilitet som gör att intervjupersonens egna 

uppfattningar och synsätt kan framträda och det finns utrymme för fylliga och detaljerade 

svar. De semistrukturerade intervjuerna kännetecknas av öppna frågor där 

intervjupersonen har en stor frihet i utformandet av svaren och intervjuaren kan ställa 

följdfrågor utefter det som intervjupersonen svarar. En intervjuguide med teman och 

frågor används men intervjuaren är fri att ta upp frågorna i den ordning som passar vid 

varje enskilt intervjutillfälle (Bryman, 2008). Dessa kvalitativa intervjuer har ofta en låg 

grad av standardisering och strukturering vilket innebär att intervjupersonen kan 

omformulera frågorna efter varje enskilt tillfälle samt att intervjupersonen får formulera 

sina egna svar utan fasta svarsalternativ (Trost, 2010).  

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1). En kvalitativ semistrukturerad 

intervjumetod valdes för att intervjupersonerna skulle få så stort utrymme som möjligt till 

att beskriva hur de arbetar och vad de har för erfarenheter och tankar kring 

undervisningen. Frågorna i intervjuguiden konstruerades med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar och med avsikt att täcka alla delar i studiens syfte. Under 

intervjuerna ställdes följdfrågor utefter intervjupersonernas svar och dessa noterades 

under intervjuns gång. Följdfrågorna varierade något beroende på vad intervjupersonerna 

gav för svar och användes för att få kompletterande svar på frågeställningarna. 

Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas skolor, i deras klassrum eller tillhörande 

grupprum och alla intervjuer utfördes ostört. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter 

och ljudinspelades med en mobiltelefon. Fördelarna med att spela in intervjuerna är att 

det går att transkribera hela intervjuerna och läsa ordagrant vad som sades samt att det 

4. Metod 
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går att höra intervjupersonens tonfall och ordval flera gånger efteråt. Intervjuaren 

behöver inte föra mängder av anteckningar under tiden utan kan koncentrera sig på att 

leda samtalet med frågor och följdfrågor och lyssna in intervjupersonens svar (Trost, 

2010). Vid intervjuerna fördes även anteckningar ifall ljudinspelningen skulle sluta 

fungera.  

4.2 Urval 

 

Fem lärare som arbetar i förberedelseklasser eller på mottagningsenheter med nyanlända 

elever utgör studiens urval. De fem lärarna arbetar på fem olika skolor i fem olika 

kommuner. Kontakt togs med rektorer och verksamhetschefer i de olika kommunerna för 

att komma i kontakt med lärare. Lärarna i studien är de lärare som rektorerna och 

cheferna valde att fråga och som ville delta i studien.  Det enda kriteriet för att delta i 

studien är att lärarna arbetar i en förberedelseklass eller på en mottagningsenhet med 

nyanlända elever i åldrarna 6-12 år. Lärarna kontaktades sedan via e-post och 

intervjuerna bokades in. Samtliga lärare som deltar i studien fick även ett 

informationsbrev om studien och deras rättigheter som deltagare (se bilaga 2). I början av 

studien bestod urvalet av sex lärare från sex olika kommuner men en lärare som skulle 

deltagit föll bort på grund av sjukskrivning. Här nedan följer en kort presentation av de 

fem lärare som ingår i studien. Alla lärare har fått fiktiva namn där begynnelsebokstaven 

följer alfabetisk ordning. Lärarna presenteras efter storleken på kommunen de arbetar i, 

där läraren i den största kommunen presenteras först och så vidare.  Med stor kommun 

avses i denna studie en kommun med invånarantal över 100 000 invånare och med liten 

kommun avses en kommun med invånarantal under 50 000 invånare.  

Amira  

Amira arbetar i en förberedelseklass i en stor kommun. I förberedelseklassen går 20 

elever i åldrarna 9-12 år. På skolan finns också en kartläggningsklass. 

Förberedelseklassen och kartläggningsklassen hör till en F-6 skola och ligger i samma 

skolbyggnad. Amira är utbildad yrkeslärare i grunden och har tidigare arbetat med vuxna 

nyanlända. I förberedelseklassen där hon nu arbetar har hon arbetat i snart ett år.  

 

Britta 

Britta arbetar på en mottagningsenhet i en stor kommun. Hon arbetar just nu med att 

kartlägga de nyanlända elevernas kunskaper i flera förberedelseklasser. Tidigare har hon 
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även arbetat med undervisning i en förberedelseklass med elever i åldrarna 9-12 år. Britta 

har arbetat med nyanlända elever i cirka tre år. Förberedelseklasserna ligger på olika 

skolor men hör till mottagningsenheten. I förberedelseklasserna går cirka 25 elever i 

varje klass. Britta är utbildad 1-7 lärare i svenska och SO och har även en SVA-

utbildning som sträcker sig till årskurs nio. Innan hon började arbeta med nyanlända 

elever undervisade hon i årskurs 1-3.  

 

Catarina 

Catarina arbetar på en mottagningsenhet i en liten kommun. På mottagningsenheten går 

cirka 60 elever från årskurs 1 till och med gymnasiet. Mottagningsenheten är en egen 

enhet med huvudsakligt syfte att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Catarina arbetar 

med nyanlända elever i åldrarna 7-12 år. I den klass hon har nu går 11 elever. Catarina 

blev färdigutbildad lärare i de tidigare åldrarna år 2007. Hon är behörig i SVA upp till 

årskurs 3 och har arbetat på mottagningsenheten i cirka ett halvår. Tidigare har hon 

arbetat på förskola och skola och har genom sina tidigare lärartjänster erfarenhet av att 

arbeta med elever som lär sig svenska som andraspråk.   

 

Denise 

Denise arbetar i en förberedelseklass i en liten kommun. I hennes klass går nyanlända 

elever i åldrarna 7-12 år och de är cirka 20 elever i klassen. De har möjlighet att dela upp 

klassen och då brukar de dela upp eleverna efter om de har skolbakgrund eller inte. 

Förberedelseklassen hör till en F-6 skola och den ligger i samma skolbyggnad. Denise är 

utbildad låg- och mellanstadielärare och har även läst en termin svenska som andraspråk. 

Hon har arbetat med nyanlända elever i cirka sex år.  

 

Eva 

Eva arbetar i en förberedelseklass i en liten kommun. I hennes klass går nyanlända elever 

i åldrarna 6-9 år och hon har cirka 10 elever i sin barngrupp. Det finns även en 

förberedelseklass för elever i åldrarna 9-12 år och de är också cirka 10 elever. 

Förberedelseklassen är en egen enhet med tillhörighet i kommunens centrala elevhälsa. 

Eva är utbildad mellanstadielärare och har även läst några poäng inom specialpedagogik. 

Hon har ingen utbildning i svenska som andraspråk men har tidigare arbetat på högstadiet 

med elever som lär sig svenska som andraspråk. Hon har arbetat som lärare i 30 år och 

med nyanlända elever i lite mer än ett halvår.  
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4.3 Transkribering och analys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades allt material. Genom att skriva ut 

intervjuerna ges ett material som lämpar sig bra för närmare analys. I transkriberingen 

skrevs inte pauser, betoningar eller emotionella uttryck som suckar och skratt ut eftersom 

det inte ansågs relevant för den typ av analys som materialet skulle användas till (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Det insamlade materialet analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys med meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, kategorier 

och teman. En kvalitativ innehållsanalys valdes för att finna likheter och skillnader i 

textinnehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Transkriptionerna lästes igenom 

på datorn och en matris för analysen skapades (se tabell 4.3). Därefter kopierades alla 

meningsenheter från transkriptionerna som svarade på syftet och frågeställningarna och 

fördes in i matrisen. Meningsenheterna förkortades till kondenserade meningsenheter och 

abstraherades till koder. Koderna sorterades sedan in i kategorier genom en jämförelse av 

koderna för att hitta likheter och skillnader. Kategorierna grupperades sedan efter 

innehåll och dess sammanhang och större teman skapades. Meningsenheterna, de 

kondenserade meningsenheterna, koderna, kategorierna och temana fördes in i 

analysmatrisen (se bilaga 3).  

 

Tabell 4.3 Matris för innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

     

     

 

4.4 Forskningsetiska principer 

 

Studien följer de forskningsetiska principer som enligt Vetenskapsrådet (2002) består av 

fyra allmänna huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar 

i undersökningen ska känna till studiens syfte och vet vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De ska bland annat veta att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och 

att de när de vill kan avbryta sin medverkan utan att det får negativa konsekvenser för 
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dem. De ska också få information om alla studiens inslag som skulle kunna påverka deras 

villighet att delta. Alla lärare fick i samband med förfrågan om de vill delta ett 

informationsbrev om studiens syfte och deras rättigheter som deltagare (se bilaga 2). 

Samtyckeskravet innebär att alla som deltar i undersökningen har lämnat samtycke om 

att de vill delta. Deltagarna i undersökningen får själva bestämma över sitt deltagande 

och kan när som helst avbryta sin medverkan. Om de väljer att avbryta sin medverkan 

behöver de inte berätta varför och ska heller inte utsättas för några negativa 

konsekvenser. Inför varje intervju informerades deltagarna om deras rättigheter att 

avbryta sitt deltagande när som utan negativa konskevenser. Konfidentialitetskravet 

innebär att de som deltar ska ges största möjliga konfidentialitet. Deltagarna ska få vara 

anonyma och alla uppgifter ska hanteras på ett sätt som göra att andra människor inte kan 

identifiera deltagarna. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får 

användas för forskningens ändamål och alltså inte utlånas för kommersiellt bruk.  
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Analysen av de fem transkriberade intervjuerna resulterade i elva kategorier och tre 

teman. Resultatet presenteras här utifrån de tre teman som vuxit fram ur 

innehållsanalysen. De tre temana beskriver hur lärarna arbetar för att ge eleverna nya ord 

och hur eleverna får öva på orden för att befästa dem (5.1), hur lärarna arbetar för att 

förklara orden för eleverna så att de förstår dess innebörder (5.2) samt hur lärarna arbetar 

för att eleverna ska få höra och kunna använda orden i dess naturliga sammanhang (5.3). 

Beskrivningar av hur lärarna använder sig utav olika material är invävt i temana. 

Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning över resultatet (5.4). 

Tabell 5. Översikt över teman och kategorier 

Teman Kategorier 

 

Ge och befästa ord 

 

Benämna saker 

Spela spel 

Använda digitala verktyg 

Ord i läxa 

 

 

Förklara ord 

Bilder och konkret material 

Kroppsspråk och tecken som stöd 

Översätta till modersmålet 

 

 

 

Ord i naturliga sammanhang 

Sjunga sånger och dramatisera 

Använda böcker 

Gemensamma samtal 

Gemensamt skrivande 

 

 

5.1 Ge och befästa ord 

Lärarna arbetar på flera olika sätt för att eleverna ska få höra nya ord och för att eleverna 

ska få öva på de nya orden och befästa dem. Inledningsvis presenteras hur lärarna arbetar 

med att benämna saker för att ge eleverna nya ord (5.1.1). Därefter hur lärarna arbetar 

med spel för att eleverna ska få lära sig nya ord och befästa dem (5.1.2) samt hur lärarna 

arbetar med olika digitala verktyg för att utveckla elevernas ordförråd (5.1.3). 

5. Resultat  



 

16 
 

Avslutningsvis presenteras hur lärarna arbetar med ord i läxa för att eleverna ska befästa 

nya ord (5.1.4).  

5.1.1 Benämna saker 

Catarina förklarar att en stor del av arbetet med att utveckla elevernas ordförråd handlar 

om att ge dem nya ord. Hon ger eleverna ord genom att benämna saker hela tiden. När 

hon undervisar benämner hon saker men även i andra sammanhang i skolan som när 

eleverna klär på sig, på rasterna eller de promenerar till lunchen. Hon benämner 

klädesplagg, leksaker, färger och allt det som eleverna ser under en dag. Denise är också 

noga med att benämna saker och betonar att det är skolan som ger eleverna språket nu.  

 

Alltså vi ordbadar ju hela tiden, det går inte att tro att de liksom kommer att lära sig ord i 

sammanhang i deras närvaro i deras liv utan vi måste ju hela tiden förstå att det är vi som 

ger dem språket nu. Liksom om vi kollar på en film då sitter ju vi och hela tiden säger 

vad det heter det som är på filmen, till exempel Nu gungar Pippi (Denise).  

 

Även Eva och Amira berättar att de benämner mycket när de är ute och promenerar eller 

är på utflykter i skogen eller vid sjön. Då kan de peka på saker och berätta vad det heter 

och på så sätt får eleverna se med egna ögon och lära sig ord. Nu har de till exempel varit 

ute och tittat på olika vårtecken. Genom att hela tiden benämna saker anser lärarna att 

eleverna får möjlighet att utöka sina ordförråd.  

5.1.2 Spela spel  

Att låta eleverna spela olika typer av spel för att lära sig ord och begrepp är ett arbetssätt 

som alla lärarna använder sig av och anser är ett effektivt sätt att utveckla elevernas 

ordförråd. Eva berättar att de använder sig av bildkort där bild och ord ska paras ihop. 

Dessa bildkort finns i flera olika kategorier så som yrken, kroppsdelar och klädesplagg. 

De använder ofta bildkorten som spel där eleverna får spela i mindre grupper och hjälpas 

åt att para ihop bild och ord. Catarina använder sig också av ett liknande material som 

kallas språkmemory. Språkmemory finns också i olika kategorier så som mat och 

köksartiklar, växter och kroppen. Det går att spela antingen som ett memory då eleverna 

ska hitta två likadana bilder eller som ett memory där bild och ord ska paras ihop. 

Catarina förklarar att de brukar börja med att spela med bara bilderna och då är det 

viktigt att en pedagog är med eleverna i början och hjälper dem och ser till så att de 



 

17 
 

benämner bilderna de vänder upp. Amira använder sig också en hel del av memory i sin 

undervisning och förklarar att hon ofta göra egna memoryspel utifrån de teman som 

klassen arbetar med. Britta poängterar att hon tycker att eleverna genom spel så som 

memory kan få vara delaktiga och aktiva på ett väldigt positivt sätt. Spelen används för 

att göra undervisningen mer lättillgänglig och lustfylld. 

 

Det är så viktigt det här att eleverna får vara aktiva. Mycket har ju varit så att eleverna 

har varit väldigt passiva och man har liksom skrivit i sina böcker och man har trott att nu 

ska vi lära dem men det är ju väldigt viktigt att de får vara delaktiga, grupparbeta till 

exempel så att de får pröva sig fram. Delaktighet är ju väldigt viktigt. Mycket memory, 

det känns inte så teoretiskt utan de blir mer aktiva (Britta). 

 

Lärarna använder spelen dels för att lära eleverna nya ord men också för att befästa ord. 

Alla lärarna poängterar att repetition är viktigt för att utveckla elevernas ordförråd och de 

spelar ofta spelen flera gånger för att repetera ord och begrepp. Materialet används ofta i 

olika gruppkonstellationer där en lärare ibland medverkar och ibland får eleverna spela 

själva. Denise berättar att hon också låter eleverna ta hem spelen som läxa för att öva på 

orden hemma. Catarina berättar att hennes kollega som arbetar med de äldre eleverna 

använder memoryspelen som grund för stenciler. Eleverna får först spela spelen några 

gånger för att befästa orden och sedan kopierar hon upp memorybilderna på en stencil 

där eleverna sedan får öva på orden igen genom att skriva orden själva.  

5.1.3 Använda digitala verktyg 

Alla lärarna använder också olika digitala verktyg i sin undervisning för att utveckla 

elevernas ordförråd. I den förberedelseklass som Britta tillhör har varje elev en egen 

lärplatta som de även får ta med hem. Det som kallas för lärplatta är en surfplatta där 

eleverna har flera appar där de kan öva på ord genom att till exempel höra ord och spela 

spel där bild och ord ska paras ihop. I en app som heter Svenska på en månad finns 

färdiga lektioner som är sorterade i olika kategorier som allmänna ord, färger, väder, 

familj och djur. Eleverna kan först öva på orden genom att se en bild, höra ordet och säga 

efter och sedan testa sina ordkunskaper genom ett förhör där ord och bild ska paras ihop. 

Även Catarina, Amira och Denise har tillgång till lärplattor där eleverna får lyssna på ord 

och spela spel i olika appar. Amira poängterar att det är viktigt att eleverna får lyssna på 

orden för att de ska höra hur orden uttalas. Hur orden ska uttalas kan vara olika svårt 
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beroende på vilket land eleven kommer från. I Evas förberedelseklass finns inga 

lärplattor än men de ska få några stycken snart. Än så länge används smartboarden för att 

spela spel tillsammans med eleverna men Eva tror att lärplattorna kommer att bli en stor 

tillgång. Detta eftersom det finns väldigt många bra appar där eleverna kan öva på ord 

och begrepp individuellt. De digitala verktygen används både för att ge eleverna nya ord 

men också för att ge eleverna möjlighet att öva på orden och befästa orden.  

5.1.4 Ord i läxa 

Flera av lärarna berättar att de ger eleverna ord i läxa för att de ska utveckla sina 

ordförråd. I Denises förberedelseklass är de flesta barn från Syrien och hon berättar att 

”De från Syrien de gillar ju det här med att plugga hemma så de vill jättegärna ha läxa. 

De vill ha sådär 50 ord liksom för att de tycker väl att de lär sig då”.  Hon berättar även 

att flera av barnen inte har så mycket annat att göra hemma samt att föräldrarna tycker att 

det är bra om barnen pluggar hemma och inte bara sitter framför skärmar. De flesta av 

eleverna som kommer från Syrien har skolbakgrund och är vana vid att gå i skolan och 

läsa hemma. I den förra gruppen som Denise hade var det flera barn från Somalia som 

inte hade skolbakgrund. Då gav hon nästan inga läxor alls till eleverna eftersom de inte 

var vana vid att läsa hemma och inte heller hade föräldrar med skolbakgrund som kunde 

hjälpa dem. Britta rekommenderar sina elever att öva på ord på sina lärplattor hemma. 

Hon anser att det kan vara lagom att öva tio ord i veckan för att bygga på sitt ordförråd. 

Amira berättar att hon också ger sina elever ord i läxa och att det då främst handlar om 

ord som de arbetar med i skolan i olika teman eller områden. Nu arbetar de till exempel 

med vikt och volym i matematiken och då får eleverna viktiga begrepp inom vikt och 

volym i läxa. Catarina berättar att hon också ger ordläxa till sina elever för att de ska 

befästa orden.  

5.2 Förklara ord 

Alla lärare berättar att det ibland kan vara väldigt svårt att förklara nya ord för eleverna. 

Britta uttrycker det som att ”Alltså ibland är det så att man undrar själv hur det går till för 

man förstår ju inte varandra men man får ändå ett gemensamt språk. Det är jättekonstigt. 

Det viktiga är ju då bilder, det är filmer, det är kroppsspråk och det är hjälp med 

översättning.” I detta avsnitt presenteras hur lärarna arbetar för att förklara ord för 

eleverna så att de förstår ordens innebörd. Inledningsvis beskrivs hur lärarna använder sig 

av bilder och konkret material (5.2.1), följt av hur lärarna arbetar med kroppsspråk och 
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tecken som stöd (5.2.2). Avslutningsvis presenteras hur lärarna använder sig av 

översättning till elevernas modermål för att förklara ord (5.2.3).  

5.2.1 Bilder och konkret material 

Alla lärare berättar att de använder sig av mycket bilder och konkret material i 

undervisningen. De förklarar att det inte alltid är så lätt att förklara vad orden betyder 

men att bilder och konkret material är till stor hjälp. Om eleverna ska lära sig ordet bok 

så visar de såklart upp en bok i första hand. Eva berättar att hon ibland får ta med en del 

saker hemifrån att visa för sina elever. Catarina har arbetat med kroppen i sin klass och 

berättar att det handlar mycket om att visa och peka på bilder. I Amiras klass har de 

också pratat om kroppsdelarna och hon berättar att hon då pekade och visade på sin egen 

kropp. Hon uttrycker det som att ”Nu har vi pratat mycket om kroppen och då visar man 

ju det här är ett öga och det här är ett ögonlock, överläpp och det här är underläpp och 

alltsammans är en mun.”.  

 

Lärarna berättar att de använder bilder för att förklara nya ord men också som stöd för att 

förstå. Flera av lärarna använder till exempel bildstöd vid samlingen då de går igenom 

schemat för dagen. Eva berättar att de har ett program på datorn som de ska få installerat 

där det visas bildsymboler till orden man skriver. Det tror hon kan vara till stor nytta för 

eleverna då de får hjälp att se med bilder vad de har skrivit. Britta berättar att hon 

använder sig mycket av bilder och powerpoint-presentationer i sin undervisning. Hon 

använder sig av bildsekvenser som är ett antal bildkort som tillsammans bildar en 

sekvens. Det kan vara en händelse som illusteras som till exempel att någon handlar i 

affären. Med hjälp av bildsekvenserna kan Britta förklara ord och begrepp och eleverna 

kan i mindre grupper spela med korten på olika sätt. Hon förklarar även att film är ett bra 

verktyg för att förklara ords innebörd. När de pratar om olika traditioner som till exempel 

jul brukar de titta på filmer som förklarar vad det innebär att fira jul i Sverige. Britta 

berättar att hon brukar ta egna bilder med kameran när klassen är på utflykt eller på 

studiebesök. Dessa bilder använder hon sedan i undervisningen för att förklara ord och 

lära eleverna nya ord och begrepp. Denise och Eva berättar att de låter eleverna arbeta 

med bilder och ord till exempel genom att låta eleverna klippa ut egna bilder ur tidningar 

och sedan skriva ord till sina bilder. På detta sätt blir undervisningen individanpassad då 

eleverna kan klippa ut olika ord beroende på vilka ord de kan och vilka ord de vill lära 

sig.  
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5.2.2 Kroppsspråk och tecken som stöd 

Flera av lärarna berättar att de använder ett överdrivet kroppsspråk och gestikulerar 

mycket i sin undervisning. Catarina uttrycker det som att ”jag får göra väldigt mycket, 

det går inte bara att stå och prata utan man får visa”. Eva berättar att hon och hennes 

kollega ibland dramatiserar för att eleverna ska förstå ord. När de arbetade med 

bokstaven y hade det ordet yxa och de visade en bild på en yxa men det var inte alla som 

förstod vad det var. Då spelade lärarna upp ett litet drama där den ena fick vara 

skogshuggare och den andra träd och så användes yxan för att hugga ned trädet.  

 

Catarina berättar även att hon använder sig av tecken som stöd. Det innebär att hon 

använder tecken för vissa ord när hon pratar och eleverna har även lärt sig vissa tecken. 

Hon säger att hon prövade detta på en tidigare grupp och när hon utvärderade det kunde 

hon konstatera att tecken som stöd var till hjälp för eleverna. Om eleverna har glömt bort 

ett ord så kommer de ofta ihåg tecknet och då kan de teckna vad de menar och läraren 

kan benämna och hjälpa dem.  

5.2.3 Översätta till modersmålet 

Det är framför allt två lärare som berättar att de arbetar mycket med att eleverna får 

översätta ord till deras modersmål för att de ska utveckla ordförrådet i svenska. Britta 

förklarar att hon tycker att det är oerhört viktigt att det är ett öppet klimat i klassrummet 

och att allas modersmål får finnas med. ”Att det (modersmålet) är okej, att det inte är ett 

hot mot svenskan utan att de går hand i hand.” (Britta). Eleverna får översätta ord till sina 

egna modersmål och de använder då en speciell översättningsapp på lärplattan. I Amiras 

klassrum arbetar eleverna också mycket med att översätta ord till sina egna modersmål 

och där är Amira själv en stor tillgång då hon talar både arabiska, assyriska och engelska. 

Eleverna har precis fått läsa texter om rymden och då har de stött på många svåra ord.  

Ja men vi plockar ju ut ord som de här texterna med rymden. De har ju varit ganska svåra 

och då får de läsa texten ett par gånger och sedan får de plocka ut eller stryka under de 

orden som de tycker är jättesvåra och så får de översätta dem på sina språk och antingen 

får de hjälp av studiehandledaren om det finns just då eller Ipad (Amira).  

 

Amira har även satt upp posters i klassrummet med olika mattebegrepp på svenska, 

arabiska och några fler språk. Denise berättar att de har tillgång till en tolk som kan vara 
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med och översätta i klassrummet. Hon tycker att det är väldigt bra då man ska förklara 

svårare begrepp och ord som finns i till exempel NO eller SO. Då kan eleverna få lära sig 

begreppen på svenska men också höra dem på sitt eget språk för att verkligen förstå 

innebörden i orden. Alla lärare berättar även att eleverna är bra på att hjälpa varandra att 

översätta och förklara på modersmålet. Om inte alla har förstått men någon eller några 

har förstått så hjälper de till att förklara för de andra på modersmålet. Eleverna är en stor 

tillgång för varandra.  

5.3 Ord i dess naturliga sammanhang 

Flera av lärarna betonar att det är viktigt att eleverna får höra ord, lära sig ord och öva på 

att använda ord i dess naturliga sammanhang. I detta avsnitt presenteras hur lärarna 

arbetar för att eleverna ska utveckla sina ordförråd genom att öva på att använda ord i 

sammanhang. Inledningsvis presenteras hur lärarna arbetar med sånger och 

dramatiseringar för att eleverna ska få höra ord och öva på ord i sammanhang (5.3.1). 

Därefter följer en beskrivning av hur lärarna arbetar med läsning av böcker och arbete i 

arbetsböcker (5.3.2). Avslutningsvis presenteras hur lärarna arbetar med gemensamma 

samtal (5.3.3) och gemensamt skrivande (5.3.4) för att eleverna ska få öva på att använda 

sina ordförråd i riktiga sammanhang.  

5.3.1 Sånger och dramatiseringar 

Ett sätt som flera av lärarna använder för att ge eleverna ord i dess naturliga sammanhang 

är genom sånger. Denise berättar att de använder datorn till att ta fram flera olika sånger 

som de kan lära sig. Sångerna har ofta koppling till det som de arbetar med i de olika 

ämnena. Denise tycker att det är väldigt bra att använda sig av musik i undervisningen 

för att hon upplever att eleverna lär sig mer då. Även Catarina och Eva använder sig av 

sånger i undervisningen. I Catarinas klass där de nu arbetar med kroppen har de lärt sig 

sången Huvud, axlar, knä och tå. De läser sångtexten tillsammans, visar på kroppen och 

sjunger sången. Eva berättar att de i hennes klass har sjungit en sång som handlar om dag 

och natt. Att det är ljust på dagen och sedan blir det mörkare på kvällen och sedan blir det 

natt och då sover vi. Med hjälp av sången får eleverna lära sig flera ord som kan vara bra 

att kunna och Eva har även märkt att eleverna lär sig att uttala ord korrekt genom sånger 

eftersom orden alltid kommer med rätt betoning i sångerna. Hon arbetar även med 

dramatiseringar i undervisningen och nyligen har eleverna fått öva på att duka ett bord.  
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Vi tränar på att duka bordet, dels fanns det en sång om det och dels så plockade jag fram 

grejer så fick de duka ett bord då och så tror man att de kan allting men så visar det sig 

att nej, de visste inte vad gaffel va och han visste inte vad kniv va men jag tror att det är 

ett bra sätt att träna (Eva).  

5.3.2 Använda böcker 

Amira och Eva låter eleverna läsa mycket för att de ska få lästräning men också för att 

utveckla deras ordförråd. Eva berättar att hon försöker sitta en stund enskilt och lästräna 

med eleverna varje dag. Denise förklarar att hon ibland läser högt för eleverna och sedan 

låter eleverna läsa efter. Därefter diskuterar de ord som de stött på i texten och på så sätt 

utvecklas elevernas ordförråd. När eleverna stöter på ord i en text som de inte förstår kan 

de ibland ta hjälp av kontexten för att förstå ordet. Alla lärare använder olika 

arbetsböcker och arbetsblad där eleverna får träna på ord och fraser. Materialet används 

främst för att låta eleverna öva på språket och befästa ord. Flera av lärarna betonar att de 

inte bara använder en arbetsbok utan att de ofta plockar material från flera olika böcker. 

Lärarna beskriver att de går igenom vad eleverna förväntas göra på sidorna innan 

eleverna får arbeta individuellt i böckerna eller med arbetsbladen. Britta berättar att det i 

de böcker hon använder finns många övningar med lucktexter. Dessa övningar använder 

hon för att eleverna ska lära sig att använda ord i ett sammanhang. Catarina berättar att 

hon alltid arbetar praktiskt och konkret innan eleverna arbetar med arbetsblad. Hon 

beskriver det som att ”sen så använder jag mycket kroppsspråk och mycket peka och 

mycket ta i och sen kan man börja försöka få ner det kommer du ihåg, vad va det här? 

och så jobbar man med pappret.” Först efter den muntliga och praktiska genomgången 

frågar hon om eleverna kommer ihåg vad kroppsdelarna heter och de får arbeta i böcker 

och med arbetsblad för att befästa orden.  

5.3.3 Gemensamma samtal 

Alla lärare arbetar på något sätt med gemensamma samtal för att utveckla elevernas 

förmåga att använda sina ordförråd i olika sammanhang. Flera av lärarna berättar att de 

hela tiden benämner saker för att utveckla elevernas ordförråd och de anser även att det 

är viktigt att samtala med eleverna. Denise berättar hur häftigt hon tycker att det är när 

hon upptäcker hur mycket eleverna lär sig av att lyssna på samtal och vara aktiva i 

samtal.  
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Man kan prata om vad som har hänt och liksom man märker att de lär sig ju och det är 

det som är så häftigt att de kopplar och att de blir språkbadade och att de bara får hela 

tiden höra ord för att kunna tillägna, annars blir det typ lite svårt för dem (Denise). 

Hon arbetar mycket med att samtala med eleverna om vad som har hänt, vad de har gjort 

och vad de ska göra.  Hon förklarar också hur hon hela tiden hjälper eleverna att bygga 

på sina språk genom att på ett snällt sätt upprepa det de säger fast med fler ord, precis 

som man gör med små barn när de lär sig prata. Denise tycker att det är viktigt att 

eleverna får höra ord i dess naturliga sammanhang och därför försöker hon att använda 

de ord och begrepp de arbetar med i till exempel matematiken även på samlingar eller vid 

andra tillfällen under skoldagen. Hon ger ett exempel på hur hon kan få in orden fler och 

färre genom att på samlingen låta en elev gissa om namnsdagsbarnet är en pojke eller 

flicka och sedan fråga ”Hur många fler tror att det är en flicka?”. 

Catarina tycker också att det är viktigt att samtala med eleverna och locka eleverna till att 

använda språket i dess naturliga sammanhang. När de går till lunchen som är i en annan 

byggnad pratar de om färgerna på vägen; ett rött hus, en blå bil eller en grå sten. Det 

finns färger överallt och eleverna får med hjälp av färgerna träna på att använda sitt 

ordförråd. Hon berättar även att de samtalar mycket i matsalen när de äter.  

Sitter vi och äter kan inte jag sitta och bara vara tyst. Det finns så mycket att lära även 

där med bestick och tallrik och sen Vad har du på din tallrik idag? Nu har mina elever 

gått här i tre veckor och idag frågade jag Vad har du på din tallrik idag? Jag har fisk, jag 

har potatis, jag har majs, jag har sås, jag har… hm, blev det sen… sallad!. Det är ändå 

fantastiskt! Att hon kunde säga allt det (Catarina). 

Eva och Denise berättar att de försöker få eleverna att samtala med varandra och 

diskutera ibland. De tycker att det är viktigt att eleverna får öva på att formulera sig och 

använda sitt språk. Denise berättar att hon ibland låter eleverna sitta i grupper och prata 

om ord. Då får de diskutera vad de tror att orden betyder och försöka att förklara för 

varandra. Hon förklarar att de tycker om att prata om ord och vad de betyder och att de 

gärna vill sitta tillsammans och läsa för att kunna prata om ord som de inte förstår. Britta 

använder sig också en hel del av grupper där eleverna får samtala med varandra och 

uttrycker det som att ”Först kan man jobba gemensamt då och sedan så jobbar man i 

grupp för det är viktigt också att de får försöka prata med varandra, att det blir ett 

elevaktivt arbetssätt.”  
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5.3.4 Gemensamt skrivande 

Flera av lärarna berättar även att de skriver för att utveckla elevernas ordförråd. Britta 

arbetar språkutvecklande i alla ämnen och använder sig mycket av cirkelmodellen i sin 

undervisning. Cirkelmodellen består av flera steg men bygger på att först samtala om 

någonting till exempel en bild, titta på andra texter, skriva en gemensam text utifrån 

samtalen och sedan i sista steget låta eleverna skriva enskilt. Hon berättar att de ofta inte 

kommer till steget att eleverna ska skriva egna texter men de arbetar mycket med 

samtalet som grund för gemensamma texter. Ofta använder de bilder som grund för 

samtalet som sedan leder till en gemensam text. Hon berättar hur de använder 

sekvenskorten men även de egna kort som hon tar med klassens kamera vid utflykter och 

studiebesök. De samtalar om bilden och sedan formulerar de meningar tillsammans som 

slutligen bildar en gemensam text. När de samtalar och skriver lär de sig nya ord och de 

får dessutom orden i ett naturligt sammanhang. Även Eva berättar hur viktigt hon tycker 

att det är att eleverna lär sig att använda ord i sammanhang och att de får öva på att 

formulera meningar med orden så att det inte bara blir lösryckta ord. I hennes klass har 

de inte börjar skriva så mycket än men hon berättar att de ska börja med det snart och att 

de då kommer skriva gemensamma texter utifrån bilder.  

Det har jag gjort förut också men mer regelbundet att man tittar på en bild tillsammans 

och sen kan man börja med att skriva till exempel Vad ser jag?, det beror ju på vad 

eleverna säger men Det är en flicka. Hon har grön byxa eller kjol och så beskriva mer 

och mer och låta eleverna vara med och bygga på (Eva). 

Flera av lärarna berättar hur bilder ofta används som underlag för språkutvecklande 

aktiviteter som gemensamma samtal och gemensamt skrivande.  

5.4  Sammanfattning av resultatet 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur lärare i förberedelseklasser och på 

mottagningsenheter arbetar för att utveckla de nyanlända elevernas ordförråd i deras 

andraspråk svenska. Resultatet presenteras utifrån tre övergripande teman som berör hur 

lärarna arbetar för att ge eleverna ord och få dem att öva på orden och befästa orden, hur 

lärarna arbetar för att förklara ord så eleverna förstår ordens innebörder samt hur lärarna 

arbetar för att eleverna ska få höra och använda orden i dess naturliga sammanhang.  



 

25 
 

I resultatet går att utläsa att lärarna framför allt använder sig av fyra arbetssätt för att ge 

eleverna ord och få dem att befästa orden. De arbetar med att benämna saker hela tiden 

till exempel under lektionerna men även när de ska klä på sig, när de är på utflykt eller 

när de är på rast. De låter eleverna spela olika typer av spel framför allt memoryspel där 

eleverna ska para ihop bild och bild och benämna bilderna eller para ihop bild och ord. 

Lärarna använder sig också av flera olika digitala verktyg så som datorer, lärplattor och 

smartboards där eleverna får lyssna till ord och öva på ord. För att befästa ord använder 

sig flera av lärarna av ordläxor.  

När lärarna ska förklara nya ord använder de sig av tre olika hjälpmedel; bilder och 

konkret material, kroppsspråk och tecken som stöd samt översättning till modersmålet. 

Det mest självklara för att förklara ett ord är förstås att visa saken rent konkret om det går 

som till exempel en bok eller en fot. När det inte går att visa med konkret material 

använder sig lärarna mycket av bilder. För att komplettera det talade språket och bilderna 

används också mycket kroppsspråk och gester. En av lärarna använder sig även av tecken 

som stöd. Lärarna låter också eleverna översätta ord till sina modersmål för att de ska 

förstå ordens riktiga innebörd och på så sätt lära sig nya ord.  

Alla lärare betonar vikten av att låta eleverna höra ord och öva på att använda ord i dess 

naturliga sammanhang. Lärarna använder sig av fyra olika arbetssätt för att uppnå detta. 

Flera av lärarna berättar att de sjunger sånger med ord som eleverna behöver lära sig. En 

lärare använder sig även av dramatiseringar för att eleverna ska få öva på ord i olika 

sammanhang. Alla lärare använder sig även av böcker i undervisningen för att elevernas 

ska höra och se ord i naturliga sammanhang. Lärarna arbetar mycket med gemensamma 

samtal och är noga med att eleverna ska få samtala med varandra och även vara aktiva i 

klassamtal med läraren. De arbetar även med gemensamt skrivande för att eleverna ska få 

lära sig att använda ord i meningar och i olika sammanhang.  

Det material som lärarna har tillgång till används på olika sätt. De berättar att de först 

arbetar mycket konkret med att visa, titta, känna, peka på bilder, sjunga sånger och att de 

senare övergår till att arbeta med stenciler eller i böcker. Innan de arbetar i arbetsböcker 

eller med stenciler är de noga med att gå igenom ord och text så att alla elever förstår vad 

de ska göra. Bilder används ofta som underlag för gemensamma samtal och gemensamt 

skrivande. 
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I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Inledningsvis förs en diskussion 

kring val av metod och studiens tillförlitlighet (6.1). Därefter diskuteras studiens resultat 

(6.2) och avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

(6.3).  

6.1  Metoddiskussion 

En studie av kvalitativ karaktär valdes för att kunna se mönster i hur lärarna i de olika 

kommunerna arbetar med nyanlända elever. Kvalitativa intervjuer valdes för att genom 

enkla frågor få innehållsrika och komplexa svar, vilket är i överensstämmelse med vad 

Trost (2010) uttrycker. Svar som sedan kunde utgöra ett bra underlag för att se mönster 

och finna likheter och skillnader. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas 

arbetsplatser för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga, vilket är i enlighet med 

vad Trost (2010) rekommenderar. Vid första intervjun fanns en viss osäkerhet kring hur 

väl intervjupersonen skulle svara på frågorna och mycket uppmärksamhet lades på att få 

svar på frågorna. Vid de andra intervjuerna blev det en mer avslappnad stämning och 

friheten blev större att ställa följdfrågor och låta intervjupersonen utveckla sina 

resonemang och tankar. Jag fick dock fylliga svar vid alla intervjuer även om mer erfaren 

intervjuare möjligen hade fånga upp ännu fler intressanta tankar. Det urval av lärare som 

studien bygger på kan ses som ett representativt urval därför att det i de tre mindre 

kommunerna endast fanns en förberedelseklass och därför har inget direkt urval behövts 

göras. I de två större kommunerna valde rektorn på skolan respektive chefen på 

mottagningsenheten ut en lärare som kontaktades för intervju. Rektorn respektive chefen 

informerades om att det enda kriteriet för att delta i studien är att läraren arbetar i en 

förberedelseklass eller på en mottagningsenhet och de lärare som valdes uppfyllde 

kriteriet. Jag valde att endast använda mig av kriteriet att lärarna arbetar i en 

förberedelseklass respektive på mottagningsenhet för att få en så verklighetstrogen bild 

som möjligt av arbetet på fältet. Om jag hade valt att endast intervjua lärare som är 

utbildade i svenska som andraspåk hade resultatet inte blivit lika allmängiltigt eftersom 

många av de lärare som arbetar i förberedelseklasser och på mottagningsenheter inte har 

utbildning i svenska som andraspåk. Eftersom urvalet endast består av fem lärare kan 

6. Diskussion 
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inga generella slutsatser dras, däremot upplevdes det som att datainsamlingen nådde en 

mättnad under de sista intervjuerna, då mer datainsamling troligen inte hade tillfört ny 

data, vilket styrker studiens tillförlitlighet. 

 

Innehållsanalys valdes som analysmetod för att på ett överskådligt sätt finna mönster i 

materialinsamlingen, i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Med 

hjälp av vald innehållsanalys sållades kategorier och teman fram som beskriver lärarnas 

arbete. Eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av analysarbete med kvalitativ 

innehållsanalys kan detta ses som en svaghet. Resultatet skulle möjligen ha blivit mer 

tillförlitligt om analysen utförts av en person med tidigare erfarenheter av liknande 

analysarbeten, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Det upplevdes till 

exempel svårt att finna tydliga kategorier och teman som allt material passade in i. Dock 

har en annan student som är insatt i ämnesområdet granskat analysmatrisen och funnit en 

överensstämmelse med det transkriberade materialet och de funna kategorierna och 

teman. Detta bidrar till att säkerhetsställa resultatets tillförlitlighet, trots bristande rutiner 

för innehållsanalyser. Under studiens gång har det funnits en medvetenhet om att egna 

värderingar och förförståelse inte ska få påverka resultatet och analysarbetet, detta för att 

minska förförståelsens påverkan. Det går dock inte att utesluta att förförståelsen har 

påverkat analysarbetet och därmed studiens pålitlighet. I enlighet med Bryman (2008), 

har jag utgått från att det inte går att presentera en fullständigt objektiv sanning men jag 

har genom hela processen strävat mot att presentera ett så objektivt resultat som möjligt. 

Det sociokulturella perspektivet har använts som utgångspunkt för analys av insamlad 

data och upplevts relevant eftersom språket och kommunikationen har stor betydelse för 

lärandet. Samspel mellan individer och stöttning som är viktiga delar i det sociokulturella 

perspektivet ses även som relevanta delar i arbetet med att utveckla elevers ordförråd.  

 

För att stärka studiens trovärdighet har studien utförts utifrån de forskningsetiska regler 

som gäller. På grund av det snäva tidsomfång för denna studie upplevdes det inte som 

genomförbart att använda sig av triangulering, alltså använda flera forskningsmetoder. 

Detta hade dock varit ett sätt att enligt Bryman (2008) öka studiens trovärdighet. Det 

hade varit intressant att komplettera med exempelvis observationer från klassrummen för 

att kunna ge en mer detaljerade bild av lärarnas arbete samt säkerhetsställa resultatets 

trovärdighet. Enligt min uppfattning hade kompletterande observationer kunnat tillföra 

intressant data för att svara till studiens syfte och frågeställningar eftersom 
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observationerna skulle kunnat visa andra arbetssätt som lärarna använder sig av 

undermedvetet. I studiens metoddel och resultatdel finns detaljrika beskrivningar av 

denna studies förutsättningar och ramar för att säkerhetsställa resultatets överförbarhet. 

Enligt Bryman (2008) är det inte alltid så lätt att tala om överförbarhet i kvalitativa 

sammanhang men om beskrivningar är detaljerade och fylliga har läsaren lättare att 

avgöra om resultatet går att överföra till andra sammanhang. Resultatet har berikats med 

direkta citat av de intervjuade lärarna för att ge detaljrika beskrivningar. För att 

säkerhetsställa resultatets pålitlighet krävs, enligt Bryman (2008), att alla faser av 

forskningsprocessen finns beskrivna på ett fullständigt sätt. Det är en även bra ifall andra 

har granskat och bedömt de olika processerna i studien. I studiens metoddel beskrivs hur 

studien utformats och en redogörelse över alla faser finns att läsa. Under arbetets gång 

har handledare samt andra studenter i samma handledningsgrupp granskat delarna i 

processen för att säkerhetsställa studiens pålitlighet.  

6.2  Resultatdiskussion 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur lärare i förberedelseklasser och på 

mottagningsenheter i olika kommuner arbetar för att utveckla nyanlända elevers 

ordförråd. I studiens resultat framkommer att lärarna arbetar med kvantitet, kvalitet och 

kontroll, i enlighet med Henriksen (refererad i Enström, 2013). Resultatet i studien visar 

på att lärarna medvetet använder sig av flera olika arbetssätt för att utveckla elevernas 

ordförråd. Alla lärare i denna studie har inte utbildning i svenska som andraspråk men 

eftersom de arbetar med nyanlända elever som inte kan någon svenska när de anländer 

till klassen blir den medvetna ordförrådsundervisningen troligen ganska självklar. Enligt 

min uppfattning utifrån lärarnas svar blir det i arbetet med de nyanlända eleverna tydligt 

att elevernas basordförråd och utbyggnad måste byggas upp samtidigt, i enlighet med 

Henriksen (refererad i Enström, 2013), vilket kräver ett medvetet arbete med 

ordförrådsutveckling. I kommentarmaterialet för kursplanen i svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2011a) betonas att andraspråkseleverna ska ges rika möjligheter att utöka 

sitt ordförråd. Av studiens resultat framgår att lärarna aktivt arbetar för att de nyanlända 

eleverna ska ges rika möjligheter att genom olika arbetssätt utveckla sina ordförråd. I 

studien gjord av Enström (2013) visade det sig tvärtemot att flera av lärarna som 

utbildade sig i svenska som andraspråk hade synen att elevernas ordförråd utvecklas 

automatiskt i och med att eleverna läser mycket och får lyssna till språket. De flesta av 

lärarna som undervisade i svenska som andraspråk bedrev ingen medveten explicit 
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undervisning för att eleverna skulle lära sig nya ord och begrepp. Enströms studie (2013) 

berör lärare som utbildar sig i ämnet svenska som andraspråk och redan arbetar som 

lärare i svenska som andraspråk medan denna studie berör lärare som arbetar med 

nyanlända elever i förberedelseklasser eller på mottagningsenheter. Det är intressanta 

resultat att jämföra. Enligt min uppfattning blir ordförrådsundervisningen i 

förberedelseklasserna eller på mottagningsenheterna mer självklar eftersom de nyanlända 

eleverna inte kan någon svenska alls när de kommer till klassen medan de elever som 

läser svenska som andraspråk redan kan en del svenska. Dock anser jag att den fortsatta 

ordförrådsundervisningen för elever som läser svenska som andraspråk är minst lika 

viktig som ordförrådsundervisningen för de nyanlända eleverna.  

 

I studiens resultat framgår att andra medierande kommunikationsformer än det talade 

språket är av största vikt för att hjälpa de nyanlända eleverna att utveckla sitt ordförråd på 

andraspråket svenska. Multimodala texter så som bild, film och musik är viktiga inslag i 

undervisningen. Alla lärarna i studien använder mycket bilder i undervisningen, vilket 

Brassell och Furtado (2008) och Castro Huertas och Navarro Parra (2014) framhåller 

betydelsen av för att utveckla elevernas ordförråd. Att låta eleverna ta egna bilder för att 

gestalta ord föreslås av Wong och Looi (2010). En av lärarna berättar att hon brukar ta 

bilder med kamera när klassen är på utflykt eller på studiebesök och att dessa bilder 

sedan används i undervisningen för att utveckla elevernas ordförråd men ingen lärare 

berättar att eleverna själva tar egna bilder med kameran som hjälpmedel. Förutom bilder 

förklarar lärarna att de använder sig av kroppspråk, tecken som stöd, dramatiseringar, 

filmer och konkret material för att göra sig förstådda och kommunicera med eleverna. 

Alla dessa uttrycksformer blir verkliga hjälpmedel för kommunikation. Enligt det 

sociokulturella perspektivet finns det flera uttrycksformer som samspelar med varandra. 

Språket ses som det viktigaste medierande redskapet men bilder, kroppsspråk och andra 

former av tecken kan också fungera som medierande kommunikationsformer (Säljö, 

2012), vilket är fallet i undervisningen som bedrivs.  

 

Lärarna använder sig av sånger och musik i undervisningen. De berättar att eleverna 

genom sångerna på ett lustfyllt sätt kan lära sig nya ord och begrepp, vilket också 

framkommer hos Castro Huertas och Navarro Parra (2014). En lärare använder sig också 

mycket av dramatiseringar för att utveckla elevernas ordförråd, vilket är i 

överensstämmelse med Brassell och Furtado (2008). Alla lärarna använder sig också av 
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olika spel i undervisningen, i enlighet med Brassell och Furtado (2008). Lärarna i studien 

talar för ett elevaktivt arbetssätt där eleverna lär genom att göra tillsammans för att 

senare klara det själva. I det sociokulturella perspektivet betonas scaffolding som ett 

viktigt redskap för att nå framåt i lärandet (Säljö, 2012). Lärarna använder sig av 

stöttning till exempel när de låter eleverna berätta och sedan hjälper till att bygga på 

elevernas språk allt eftersom. Genom att arbeta mycket med gemensamma samtal och 

gemensamt skrivande får eleverna också stöttning att klara av saker som de kanske inte 

hade klarat av att göra själva. Med hjälp av stöttning från läraren kan eleverna befinna sig 

i den proximala utvecklingszonen och lärandet kan utvecklas optimalt, i enlighet med det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Ingen av lärarna i studien nämner att de 

arbetar med högläsning för att utveckla elevernas ordförråd. Enligt min uppfattning är 

detta något förvånande eftersom vi under lärarutbildningen fått höra mycket om hur 

viktigt det är att läsa för eleverna för att utveckla elevernas ordförråd.   

 

Lärarna i de olika kommunerna arbetar på ett liknande sätt för att utveckla de nyanlända 

elevernas ordförråd men de arbetar även utifrån sina specifika förutsättningar. Utifrån 

resultatet har det inte funnits några direkta samband mellan lärarnas 

arbetslivslivserfarenheter och utbildningsbakgrund i förhållande till hur de undervisar i 

ordförråd. Den största skillnaden som däremot går att urskilja är hur pass mycket lärarna 

använder sig av elevernas modersmål i undervisningen. I studiens resultat framkommer 

att det framför allt är två lärare som berättar att de arbetar mycket med elevernas 

modersmål för att utveckla ordförrådet i svenska. Dessa två lärare är de som arbetar i de 

två största kommunerna. Att de använder sig mer av modersmålet ser jag som mest 

beroende av att de har ekonomiska fördelar. I den ena kommunen har förberedelseklassen 

tillgång till flera tolkar och studiehandledare och läraren själv pratar arabiska, assyriska 

och engelska. I den andra kommunen har alla elever tillgång till varsin lärplatta som 

används flitigt för att översätta ord till elevernas modersmål. De andra tre lärarna i de 

mindre kommunerna berättar också att de har tillgång till tolkar och studiehandledare 

men inte i samma utsträckning. Enligt min uppfattning ses stor tillgång till tolkar och 

studiehandledare samt lärplattor för att kunna integrera elevernas modersmål i 

undervisningen som något väldigt positivt för elevernas utveckling av ordförrådet i 

svenska. 
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6.3  Slutsatser  

Eftersom ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna för att andraspråkselever ska bli 

goda läsare (Saville- Troike, 1984) och det finns ett starkt samband mellan ordförrådets 

storlek och läsförståelse (Burgyone et al., 2009; Burgyone et al., 2011) är det alltså av 

största vikt att de nyanlända eleverna får utveckla sitt ordförråd redan i 

förberedelseklassen eller på mottagningsenheten för att senare lyckas i skolan. Slutsatsen 

som kan dras utifrån denna studie är att lärarna i förberedelseklasserna och på 

mottagningsenheterna i de olika kommunerna arbetar aktivt för att utveckla elevernas 

ordförråd. De arbetar med att ge eleverna ord och få dem att befästa orden genom att 

benämna, spela spel, använda digitala verktyg och ord i läxa. De förklarar ord med hjälp 

av bilder, konkret material, kroppsspråk, tecken som stöd samt översättning till elevernas 

ordförråd. De arbetar också med att eleverna ska lära sig orden i dess naturliga 

sammanhang med hjälp av sånger, dramatiseringar, böcker, gemensamma samtal och 

gemensamt skrivande. Studien ger värdefull information om hur arbetet med att utveckla 

nyanlända elevers ordförråd kan bedrivas. Resultatet kan inspirera verksamma lärare som 

arbetar med nyanlända elever i förberedelseklasser eller på mottagningsenheter samt alla 

lärare som arbetar i grundskolan och ska ansvara för elevernas fortsatta undervisning 

med utveckling av ordförrådet. Fortsatt forskning skulle kunna beröra hur 

ordförrådsundervisningen fortskrider när eleverna placeras i ordinarie 

undervisningsgrupper. Det skulle vara intressant att undersöka hur lärarna arbetar för en 

fortsatt utveckling av de nyanlända elevernas ordförråd.  
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Bilaga 1: Intervjuguide med frågor 

 

Inledande frågor: 

Vad har du för pedagogisk utbildning?  

Hur länge har du arbetat med nyanlända elever?  

Hur ser din barngrupp ut? Hur många elever har du? 

Hur kan en vanlig dag se ut i ditt klassrum? 

 

Arbetet med att utveckla elevernas ordförråd: 

Hur arbetar du för att utveckla elevernas ordförråd?  

Har du något speciellt upplägg för hur eleverna ska lära sig nya ord? 

Hur får eleverna träna på de nya orden? Hur arbetar ni med ord? 

Hur förklarar du vad de nya orden innebär/betyder? Används några hjälpmedel? 

 

Material som används för att utveckla elevernas ordförråd: 

Använder du dig av något material som du anser utvecklar elevernas ordförråd?  

Hur använder du materialet?  

Hur tycker du att eleverna svarar på materialet? 

 

 

 

 

Bilagor 



 

 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till deltagande lärare 

 

Hej! 

Jag heter Sofia Johansson och läser min sista termin på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Jönköping University. Jag ska 

nu börja skriva mitt examensarbete som kommer att handla om hur lärare i 

förberedelseklasser arbetar för att utveckla andraspråkselevers ordförråd. Studien 

kommer att bygga på intervjuer med ett antal lärare från olika skolor.  

 

Min förhoppning är att du skulle vilja medverka i min studie och genom en intervju dela 

med dig av dina erfarenheter och tankar. Jag räknar med att intervjun kommer att ta cirka 

30-40 minuter. Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska regler vilket bland annat 

innebär total anonymitet och konfidentialitet. Det är helt frivilligt att delta i studien och 

om du skulle vilja avbryta ditt deltagande har du rätt att göra det när du vill och utan att 

det får några konsekvenser för dig.  

 

Under intervjun kommer jag att använda mig av ljudinspelning för att underlätta 

bearbetningen av intervjun. Det är endast jag och min handledare som kommer att ha 

tillgång till ljudinspelningen och inspelningen kommer att raderas så fort arbetet är 

färdigt. Slutversionen av examensarbetet kommer att läggas ut på databasen Diva men du 

kommer såklart fortfarande vara totalt anonym.  

 

Jag ser framemot att få ta del av dina erfarenheter och tankar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Johansson 

 

Epost: xxx  

Jönköping University -  Högskolan för lärande och kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Utdrag ur innehållsanalysen 

 

Meningsenhet 

 

Kondenserad meningsenhet 

 

 

Kod 

 

Kategori 

 

Tema 

D: Alltså vi ordbadar ju hela 

tiden, det går inte att tro att de 

liksom kommer lära sig ord i 

sammanhang i deras närvaro i 

deras liv utan vi måste ju hela 

tiden förstå att det är vi som ger 

dem språket nu. Liksom om vi 

kollar på en film då sitter ju vi 

hela tiden och säger vad det heter 

det som är på filmen till exempel 

”Nu gungar Pippi”. 

Ordbadar hela tiden. De kommer 

inte att lära sig ord i deras egna 

sammanhang utan det är vi i 

skolan som ger dem orden nu. 

När vi tittar på film berättar vi 

vad som händer och benämner 

saker.  

Benämna saker för att eleverna 

ska ordbadas och lära sig nya 

ord.  

Benämna saker  

A: Olika spel har vi, mycket såhär 

memoryspel. Vi gör ju många 

egna sådana där spel och 

memoryspel.  

Många olika spel. Memoryspel 

och gör egna spel och 

memoryspel. 

Memoryspel och andra spel för 

att lära ord. Gör även egna spel.  

Spela spel Ge ord och befästa ord 

E: Ne vi gestiklerar nog ganska 

mycket och har väldigt överdrivet 

kroppsspråk. 

Gestikulerar mycket och har ett 

överdrivet kroppsspråk. 

Kroppsspråk och gester för att 

förklara ord. 

Kroppsspråk och tecken som stöd  

B: Lexin använder vi mycket för 

att översätta till elevernas 

modersmål.  

Lexin används för att översätta 

ord till elevernas modersmål.  

Låter eleverna översätta ord till 

sitt modersmål med hjälp av 

appar.  

Översätta till modersmålet Förklara ord 

E: Vi tränar på att duka bordet, 

dels fanns det en sång om det och 

dels så plockade jag fram grejer 

så fick de duka ett bord då va och 

så tror man att de kan allting men 

så visar det sig att ”nej, de visste 

inte vad gaffel va” och ”han 

visste inte vad kniv va” men jag 

tror att det är ett bra sätt att träna.  

Träna på att duka bordet och 

använda ord som gaffel och kniv, 

bra sätt att träna. Fanns en sång 

och sen fick de duka med riktiga 

grejer. 

Dramatisera och sjunga för att 

låta eleverna öva på att använda 

orden i ett sammanhang. 

Sånger och dramatiseringar  

C: Vi pratar om färgerna när vi 

går till maten för det finns färger 

överallt. Man använder färgerna, 

man använder språket.  

Vi pratar om färgerna och 

använder färgerna för att använda 

språket. 

Locka till gemensamma samtal i 

naturliga sammanhang.  

 

 

Gemensamma samtal Ord i dess naturliga 

sammanhang 


