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Sammanfattning 

Bakgrund 

Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning i 

undervisningsgrupper på grundläggande och gymnasienivå i svenska som 

andraspråk. Ett stort ordförråd behöver på kort tid byggas upp och 

undervisningen måste därför vara effektiv och genomtänkt. Forskning 

förespråkar fokus på fraseologi och inte på enskilda ord vid ordinlärning. 

Syfte 

Syftet är att kartlägga informanternas kunskaper om undervisning i 

ordkunskap, hur de bedriver  ordkunskapsundervisning samt om deras 

undervisning är konstruktionsorienterad och lexikogrammatisk.   

Metod 

Studien genomförs genom en digital enkät, i ett Googleformulär, i olika 

Facebook-grupper på nätet bestående av lärare i  svenska som andraspråk. 

Metoden är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ eftersom svar från en 

större grupp ger mer stöd åt resultatet vilket möjliggör generalisering. 

Kvalitativ eftersom många av de dikotoma ja/nej-frågorna och 

”graderingsfrågorna” följs av öppna följdfrågor av typen ”Om du svarade 

ja/nej…” och “Varför/varför inte?”. Dessutom finns det utrymme för 

informanternas reflektioner.  

Resultat 

Resultatet av undersökningen visar att flertalet informanter till viss del arbetar 

lexikogrammatiskt och konstruktionsorinterat genom att, på olika sätt, 

undervisa om ordbildning och flerordsenheter i kontextuella sammanhang. 

Informanterna arbetar dock inte fullt ut, varken med betydelsefält eller med 

ordboksträning vilket, enligt Holmegaard (1999) och Östberg (2012), krävs för 



att främja inlärarnas ordinlärning. Flera av informanterna är inte heller 

förtrogna med vilka ordböcker som rekommenderas av forskare.  

Informanterna lyfter fram problematiken kring att identifiera inlärarnas 

ordinlärningssvårigheter och vissa anser sig inte veta hur de ska ge stöttning.  

En del informanter håller inte med om att hjärnan organiserar information 

om ordförrådet i det så kallade mentala lexikonet, efter ordens betydelser, så 

som forskare framhåller, och anser i stället att hjärnan organiserar information 

om ordförrådet efter grammatiska betydelser. En del av informanterna anser 

sig inte ha kunskap nog att uttala sig. 
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1 Inledning 

Genom ett rikt ordförråd kan vi uttrycka vår personlighet och identitet i vårt möte med 

andra människor samt ges möjlighet att delta i det omgivande samhället. Ett stort 

ordförråd kan ses om en rikedom för varje människa och ”ett slutgiltigt kännetecken” 

på goda kunskaper i ett språk som eliminerar  risken för missförstånd (Källström 

2012).  Vokabulären är även den enskilt viktigaste faktorn för att nå studieframgång 

inte minst då kopplingen är stark mellan en stor kunskap i ord och förmågan att 

tillägna sig kunskap inom de olika ämnena i skolan (Enström 2013-05:3). 

Andraspråkselever måste, på så kort tid som möjligt, nå en nivå som ligger så nära en 

förstaspråkstalares nivå som möjligt. Denna begränsade tid kräver undervisning om 

ord på ett effektivt, systematiskt och metodiskt sätt. 

I en rapport från Institutionen för svenska språket (Enström 2013) framhålls vikten 

av en metodisk och genomtänkt ordinlärningsundervisning för att inlärarna så 

effektivt som möjligt ska tillägna sig ett rikt ordförråd. Lärarna måste därför vara 

kunniga i det svenska språkets lexikala struktur och i ordinlärningsstrategier. I 

rapporten framkommer att verksamma lärare i svenska som andraspråk inte har denna 

kompetens. De fokuserar främst på grammatikundervisning och vid 

ordinlärningsmoment kopierar lärarna den metodik de själva har erfarenhet av från 

sin främmandespråksundervisning. Att lära ett främmande språk och att lära ett 

andraspråk går inte att jämställa och kräver olika metodik. Specifik 

andraspråksinlärningsmetodik har lyst med sin frånvaro på lärarutbildningen vilket 

drabbar andraspråksinlärarna (Enström 2013). I rapporten dras slutsatsen att lärare 

med stor sannolikhet behöver kompetensutveckling i svenska språkets lexikaliska 

struktur och i ordinlärningsstrategier samt att den lexikaliska aspekten bör ta större 

plats i lärarutbildningen.  

I syftesbeskrivningen till delkurserna 3 och 4 på grundläggande nivå i svenska som 

andraspråk står det att undervisningen ska ge eleverna kunskaper om svenska språket, 

dess normer, uppbyggnad, ord och begrepp (Skolverket 2017:132-148). Enligt det 

centrala innehållet ska eleverna undervisas om språkets struktur, ords 
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betydelseomfång, kategoriseringar och klassificeringar av ord, synonymer, 

motsatsord och ordbildning. I delkurs 4 görs tillägget fasta och idiomatiska uttryck 

samt bildspråk. I kunskapskraven för de två delkurserna nämns inte ordförrådet 

specifikt.  

I syftesbeskrivningen till de tre gymnasiekurserna i svenska som andraspråk går att 

läsa att undervisningen ska ge eleverna kunskaper om det svenska språket, att eleverna 

ska utveckla sin förmåga att använda ett rikt ordförråd samt utveckla sina kunskaper 

om det svenska språkets uppbyggnad. I det centrala innehållet för samtliga 

gymnasiekurser framgår att eleverna ska undervisas om det svenska språkets 

ordförråd och struktur. De ska även reflektera över sin språkinlärning samt få 

förståelse för hur texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla 

språket. För att uppnå godkänt på kurserna får ordförrådet bara “i undantagsfall” 

(Skolverket 2011:182-202) begränsa kommunikationen. 

Ordförrådet är en stor del av språkkompetensen och styrdokumenten kräver därför 

att lärare arbetar med ordförrådsuppbyggnad och undervisar om det svenska språkets 

struktur. Dessutom ska eleverna uppmuntras till reflektion kring sin språkinlärning.  

Den lexikala utgångspunkten i språkinlärning utgår  från att människans 

information om ordförrådet lagras i det mentala lexikonet. Detta mentala lexikon är 

organiserat på ett sådant sätt att vi snabbt, i kommunikation, kan få fram det ord som 

behövs (Enström 2010). Enström (2010) framhåller att kunskap om det mentala 

lexikonets lagring och organisation av ord möjliggör en effektivare inlärningsprocess 

av andraspråket. 

Håkansson, Lyngfelt och Brasch  (2019) skriver att fler och fler forskare tar avstånd 

från att dela upp språkinlärning i grammatik och lexikon. I stället förespråkar 

forskarna ett konstruktionsperspektiv på språkinlärning där grammatik och lexikon 

slås ihop till lexikogrammatik  med fokus på språkets nätverk av konstruktioner och 

språkliga mönster såsom till exempel sammansättningar, idiom, fasta fraser och 

partikelkonstruktioner. Information om ordförrådet lagras i det mentala 

konstruktikonet. Ordet lexikon har alltså bytts ut mot konstruktikon eftersom det här 

inte enbart handlar om vilka ord som är lagrade utan hela konstruktioner. Intresset för 

en konstruktionsorienterad undervisning är stort men utvecklingen mot det nya sättet 
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att undervisa begränsas av den anledningen att lärarna saknar didaktiska redskap 

eftersom pedagogiken inte har hängt med forskningen.  

Håkansson et al. framhåller det stora kunskapsbehovet i konstruktionsbaserad 

språkundervisning hos andraspråkslärarna och poängterar problematiken kring 

avsaknad av konstruktionsperspektiv i de dominerande läroböckerna för svenska som 

andraspråkselever.  

Senare forskning och Skolverkets syftesbeskrivningar framhåller alltså betydelsen 

av ordinlärning. Problemet är att många lärare i svenska som andraspråk inte har 

kompetens nog att effektivt hjälpa andraspråksinlärare att tillägna sig ett stort 

ordförråd på kort tid (Enström 2013). Ett sätt att lära sig ord och dess betydelse är att 

fokusera på vilka mönster orden används i, det vill säga att ha ett 

konstruktionsperspektiv på inlärningen. Frågan är vilken kunskap om  den lexikala 

aspekten lärare i svenska som andraspråk har. Har informanterna ett 

konstruktionsperspektiv i sin undervisning? 

2 Syfte och frågeställningar 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga kunskaper och undervisning om ord, 

flerordsfraser och konstruktioner samt kunskaper i konstruktionsgrammatik hos en 

grupp lärare i svenska som andraspråk. 

. 

Frågeställningar: 

a) Vilka kunskaper har informanterna om undervisning i ordkunskap? 

b) Hur bedriver informanterna ordkunskapsundervisning?  

c) Är informanternas undervisning, såsom vissa forskare förespråkar, 

konstruktionsorienterad och lexikogrammatisk? 

Undersökningen genomförs i form av en enkät i olika Facebookgrupper bestående av 

lärare i svenska som andraspråk som undervisar i kurser på grundläggande nivå, 

delkurs 3 och 4 samt på gymnasienivå, Sva 1-3.  
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3 Metod 

Studien genomförs genom en digital enkät, bestående av 22 frågor, i ett 

Googleformulär i olika Facebook-grupper på nätet; Svenska som andraspråk, Vux-

lärare i Sverige, Lärare i svenska som andraspråk inom Komvux NC (Nationellt 

centrum), Språkintroduktion, gymnasielärare i svenska och/eller engelska samt sva 

på gymnasiet NC (Nationellt centrum). Metoden är främst kvantitativ eftersom syftet 

är att få en bred översikt av företeelsen som analyseras men även kvalitativ då det 

finns utrymme för informanterna att skriva fritt inom ämnet.   

Stukát (2011) framhåller att det är viktigt i vilken ordningsföljd enkätfrågorna 

kommer och rekommenderar att inleda med konkreta frågor som är lätta att besvara. 

Att på detta sätt göra informanterna ”varma i kläderna” (Stukát 2011:47) ökar chansen 

att de känner sig hugade att slutföra uppgiften. Informanterna i enkäten ombeds därför 

först att besvara vilka kurser de undervisar i just nu, hur många högskolepoäng de har, 

när de studerade svenska som andraspråk, om specifik utbildning i semantik ingick i 

utbildningen samt vad som fick mest fokus i deras lärarutbildning (se bilaga 1). 

Efter detta leds informanterna, såsom Stukát (2011) rekommenderar, in på frågor 

inom mer komplicerade områden gällande huruvida de låter sina elever arbeta med 

ordbildningsövningar, om de undervisar om ords relationer till varandra, om 

ordundervisningen sker kontextuellt eller i isolerade sammanhang samt om 

informanterna är insatta i flerordsenheter och därför kan arbeta  med flerordsenheter 

i sin undervisning och undervisa utifrån det. Frågorna syftar till att få fram 

informanternas kunskaper om ordbildningssätt och betydelsefält. 

Detta följs av en undersökning gällande informanternas kunskaper om ordböcker 

och digitala lärresurser samt vilka ordböcker de eventuellt använder med sina elever. 

Genom svaren går det att utläsa lärarnas syn på ordundervisning, till exempel om de 

använder ordböcker tillsammans med eleverna. 

Härpå följer ytterligare ett antal frågor om informanternas ordundervisning samt 

en fråga om och, i så fall, hur de tar reda på enskilda elevers svårigheter gällande 

ordinlärning samt hur eventuell stöttning sker. 
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  Efter detta ombeds informanterna att ta ställning till 14 olika påståenden som rör 

ordinlärningsmetodik. Avslutningsvis ges utrymme för informanternas egna 

reflektioner och kommentarer något som Stukát (2011) menar är ett lämpligt sätt att 

avsluta en enkät.  

Enkäten är både kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ eftersom, såsom Stukát 

(2011) framhåller, att svar från en större grupp ger mer stöd åt resultatet vilket 

möjliggör generalisering. Kvalitativ eftersom många av de dikotoma ja/nej-frågorna 

och ”graderingsfrågorna” följs av öppna följdfrågor av typen ”Om du svarade 

ja/nej…” och “Varför/varför inte?”. Dessutom finns det utrymme för informanternas 

reflektioner. Stukát (2011) liknar denna typ av frågeformulär vid en intervju.  

Det är alltså ingen enkät som är snabbt ifylld, genom enkla “klicksvar”, utan en 

enkät som kräver både tid och reflektion av informanterna. Risken med denna typ av 

enkät är, enligt Stukát (2011), att svarsfrekvensen kan bli låg eftersom den kräver tid 

av informanterna. Ibland tar det dock inte så lång tid trots ett relativt stort antal frågor. 

Därför har, enligt Stukáts (2011) rekommendation, två testomgångar gjorts för att 

uppskatta tiden för ifyllande av enkäten. Stukát (2011) framhåller vidare vikten av att 

informanterna informeras om detta i missiven, det vill säga i den text som föregår 

enkäten.  

En annan risk är att en person fyller i enkäten flera gånger. Det finns en 

inställningsfunktion i Googleformulär som säkerställer att en person bara besvarar 

enkäten en gång. För att denna funktion ska vara möjlig måste informanten vara 

inloggad med sin Gmail. Detta utesluter alla personer utan Gmail att delta i 

undersökningen. Därför föll valet på att undersökningen är öppen för alla 

medlemmarna i Facebookgrupperna trots riskerna.  

Eftersom det är en stor grupp som enkäten vänder sig till är det viktigt med 

strukturerade och fasta svarsalternativ men enkäten består även av öppna frågor där 

informanterna skriftligen formulerar sina svar. Fokus är här något obestämt men dessa 

frågor kan ge intressanta resultat. Dock föreligger det enligt Stukát (2011) en risk att 

svaren kan bli svåra att analysera. 

Genom denna anonyma enkät är målet att få fram en beskrivning av hur det 

generellt ser ut just nu ute i skolorna. Meningen är att resultaten ska gå att generalisera 

så att förhållandena kan tänkas vara de samma även bland andra verksamma lärare i 
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svenska som andraspråk som undervisar på grundläggande nivå och på gymnasienivå. 

Syftet med enkäten är alltså “[...] att inhämta beskrivningar av intervjupersonernas 

livsvärld.” (Justesen & Mik-Meyer 2011:19). Enkätsvaren ska ge en bild av 

verkligheten som ska tolkas. Fakta ska tolkas och stödja eller förkasta hypotesen att 

ordinlärningsundervisningen är ineffektiv och inte har stöd i senare forskning inom 

området. För att resultaten ska kunna generaliseras är det enligt Stukát (2011) viktigt 

att gruppen som undersöks inte är för liten. En större grupp, så kallade representativa 

urval, krävs för att göra undersökningen intressant (Stukát 2011:63). Ett slumpmässigt 

urval är bäst då syftet är att generalisera (Stukát 2011:66).  

Att dela upp populationen i lärarkategorin Komvuxlärare på grundläggande nivå 

och gymnasielärare i svenska som andraspråk och att, på så sätt, göra ett proportionellt 

stratifierbart urval underlättar generaliseringen (Stukát 2011:68). 

Det är viktigt med svar från många informanter. Därför passar metoden att låta 

medlemmar i fyra stora Facebookgrupper; Svenska som andraspråk (11 407 

medlemmar), Vux-lärare i Sverige (345 medlemmar), Lärare i svenska som 

andraspråk inom Komvux NC (986 medlemmar), gymnasielärare i svenska och/eller 

engelska (1906 medlemmar) samt Språkintroduktion och sva på gymnasiet NC (1899 

medlemmar) fylla i en digital enkät. (Antalet medlemmar gäller för januari 2019). 

Förhoppningen var att få hög svarsfrekvens.  

För att bli medlem i grupperna krävs att man fyller i en “Om-sida” som ska 

godkännas av administratören. Detta ökar chansen att det är just aktiva lärare i svenska 

som andraspråk som besvarar enkätfrågorna och inte “vem som helst” ute på nätet. 

Informanterna ombeds även att ange om de har lärarexamen samt huruvida de har 

högskolepoäng i svenska som andraspråk. 

 

3.1 Undersökningens informanter 

Enkäten besvarades av 68 personer varav 67 har lärarexamen. De flesta informanter 

undervisar i flera olika kurser i svenska som andraspråk på grundläggande nivå på 

Komvux och på gymnasiet. Det finns fyra delkurser i svenska som andraspråk som 

följer efter SFI, delkurs 1,2, 3 och 4. Informanterna undervisar i de två sista 

kurserna, delkurs 3 och 4, på grundläggande nivå. Merparten undervisar i den första 

gymnasiekursen Svenska som andraspråk 1 (41 st). Ungefär lika många undervisar i 
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delkurs 3 (25 st) och 4 (26 st) som i den andra gymnasiekursen Svenska som 

andraspråk 2 (25 st). Den minsta gruppen av informanter undervisar i den sista 

gymnasiekursen Svenska som andra språk 3 (13 st).  

Samtliga har högskolepoäng i svenska som andraspråk (fig.1). Majoriteten (43 st) 

har mellan 31-90 högskolepoäng i svenska som andraspråk och ett antal (11 st) 

uppger att de har mer än 90 högskolepoäng.  

De flesta informanter (44 st) genomförde sina studier mellan 2006 och 2019. En 

informant studerade på 80-talet och sex informanter studerade på 90-talet. Fyra 

informanters utbildning pågår just nu. 

 

 

Figur 1 Informanternas utbildning i svenska som andraspråk  

 

3.2 Validitet och reliabilitet  

För att öka validiteten preciseras målgruppen till att gälla gymnasielärare och 

Komvuxlärare i svenska som andraspråk. Dessutom har mycket kraft lagts på frågorna 

för att få dem lättolkade och tydliga (Björklund & Paulsson 2012:62). Frågorna är 

vidare relevanta för syftet och inte ledande. Enkäten är inte för lång och antalet 

svarsalternativ begränsas. En del öppna frågor ingår i enkäten vilket försvårar 

analysarbetet men de tillför intressant information till empirin (Stukát 2011:134).  

Reliabiliteten är viktigt för undersökningens kvalitet eftersom det handlar om att 

kunna lita på resultatet, alltså om mätinstrumentet är tillförlitligt. Hur frågor tolkas av 
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informanterna, hur bedömaren tolkar informanternas svar samt om informanterna till 

exempel skriver fel eller gissar är exempel på reliabilitetsbrister (Stukát 2011:132-

134). För att minimera risken för feltolkningar hos informanterna har två 

testomgångar gjorts innan enkäten publicerades i de olika grupperna på Facebook.  

Metoden enkätundersökning har en hög reliabilitet eftersom undersökningen går 

att kontrollera, är individoberoende och går att upprepa (Björklund&Paulsson 

2012:14).  

Då frågorna bland annat handlar om kunskap respektive brist på kunskap samt 

attityder är det viktigt att informanterna är oidentifierbara. Om informanterna, tack 

vare anonymiteten, faktiskt svarar ärligt på frågorna ökar reliabiliteten och validiteten. 

 

3.3 Forskningsetik  

I min undersökning har jag behandlat empiriska data enligt forskningsetiska regler 

vilket innebär att det i missiven framgår namnet på studien, vem som genomför den, 

vilket syftet är, studiens upplägg, hur deltagarna har valts ut, vad det i praktiken 

innebär att delta samt hur insamlad data hanteras och skyddas, att det är frivilligt att 

delta samt att det går att få mer information från den som genomför studien (Trost 

2014:37-38).  

Genom en inledande och obligatorisk ja/nej-fråga gällande samtycke att resultatet 

används i forskning säkerställs att personerna är medvetna om vad deras svar ska 

användas till. Efter att ha läst missiven medgav informanterna att de godkände 

villkoren. Utan att ha gett sitt medgivande var det inte möjligt att gå vidare i enkäten.  

Anonymiteten säkerställs på så sätt att det inte går att koppla enkätsvaren till 

speciella individer. Informanten är helt anonym för den som gör studien (Trost 

2014:40). 

4 Tidigare forskning 

Det här avsnittet behandlar olika delar av aktuell forskning relaterat till konstruktioner 

och lexikogrammatik, ordinlärning, undervisning och ordförråd. 
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Områden som tas upp är det mentala lexikonet respektive mentalt konstruktikon, 

flerordsenheter, arbete med betydelsefält, semantiska ramar, ordboksanvändande i 

undervisning, ordinlärningsstrategier, kommunikationens betydelse i 

ordundervisningen, explicit respektive implicit ordundervisning samt 

konstruktionsgrammatik och konstruktikon. 

 

4.1 Det mentala lexikonet  

Människan lagrar all information om språkets ordförråd i det mentala lexikonet1, 

”ordboken i hjärnan” (Viberg 1992:18), till vilket hjärnans minnes- och 

kunskapsfunktioner är kopplade. Orden i det mentala lexikonet organiseras  utifrån 

hur de är relaterade till andra närbesläktade ord, utifrån ordens uttryckssida samt 

frekvens (Enström 2010).  

I det mentala lexikonet finns enskilda ord och ordkombinationer, så kallade 

lexikala enheter. I olika språk finns det olika kombinationsregler för enskilda ord eller 

ordgrupper, så kallad valens, som berättar hur verb får kombineras. Källström (2012) 

skiljer på syntaktisk valens och semantisk valens. Han exemplifierar syntaktisk valens 

med verbet se någon/något där verbet tar ett direkt objekt och semantisk valens med 

verben sälja, snarka och titta som kräver en levande varelse som subjekt.  

Hjärnan lagrar inte enskilda ord i alfabetisk ordning som ett lexikon. Detta bevisas 

genom olika associationsexperiment. Försökspersoner får ett så kallat stimulusord och 

ombeds säga det ord de först kommer att tänka på, ett så kallat responsord. 

Responsordet väljs, av försökspersonerna, oftast från samma betydelseområde som 

stimulusordet, exempelvis stimulusordet mat associeras med responsorden pizza, 

middag och äta. Detta bevisar att orden är lagrade tillsammans. Förutom att veta ett 

ords betydelse är inlärarna alltså även behjälpta av att veta ordets relation till andra 

ord och hur orden kan kombineras med andra ord  (Enström 2010). 

Enström (2010) hävdar att om lärare har kunskap om hur ord organiseras och lagras 

i det mentala lexikonet och bygger upp sin andraspråksundervisning utifrån samma 

princip effektiviseras ordinlärningen för inlärarna.  

                                           
1 Inom konstruktionsgrammatik talar man i stället om ett mentalt konstruktikon, där 

alla konstruktioner lagras. 



 

 

10 

4.2 Ordinlärning med fokus på flerordsenheter 

Traditionellt har fokus inom ordinlärning legat på de enskilda orden (Prentice & 

Sköldberg 2013) med betydelsen enbart kopplad till själva ordet (Josefsson 2005). 

Josefsson (2005) redogör för problematik i den traditionella ordbildningsläran och 

nämner till exempel att morfem inte, som tidigare angavs, är de minsta 

betydelsebärande enheterna i språket och att roten inte alltid kan fungera som ett eget 

ord. Josefsson (2005) framhåller att ordens rot kan betyda något men inte fungera som 

egna ord, till exempel körs- i körsbär. Nu har fokus flyttats till grupper av ord. 

Josefsson (2005) hänvisar till nya idéer om bildandet av ord som har uppkommit i 

internationell forskning under de senaste åren gällande sambandet syntax och 

ordbildning.   

Eftersom ordförrådet är så oerhört stort, anser Enström (2010), att ordinlärningen 

måste effektiviseras genom att undervisningen fokuserar på ordfamiljer i stället för på 

enskilda ord. Ordfamiljer är ord som liknar varandra både gällande form och betydelse 

men som hör till olika ordklasser. Exempel på en ordfamilj är ekonomi, ekonomisk, 

ekonom och ekonomisera.  

Den traditionella synen på ordförrådet bestående av en samling enskilda ord har 

alltså ersatts av ett ökat intresse för flerordsenheter (Enström 2013-05:4-5). I stället 

för att lära sig ett ord i taget behöver inlärarna, via undervisning, generaliserbara 

kunskaper om hur ord, till exempel, bildas och böjs. Enligt Enström (2013) räcker det 

inte att möta ord direkt i kommunikationen genom att läsa, lyssna och tala, det vill 

säga implicit, för att utöka sitt ordförråd. Enström (2013-05:5) menar att explicit och  

direkt undervisning, där utgångspunkten är  ordfamiljer i stället för enskilda ord, leder 

inlärarna både till en ökad uppmärksamhet på nya ord och en ökad förståelse för 

betydelsen av ordinlärning. 

Detta är även något som Viberg (1992) uppmärksammar i sin tvärvetenskapliga 

beskrivning av det svenska ordförrådets organisation i grupper av ord som är 

betydelsemässigt släkt med varandra. Fokus ligger på strukturen i det semantiska 

systemet som baseras på ordbetydelse.  

Prentice & Sköldberg (2013) berättar att grenen fraseologi inom språkvetenskapen 

är ganska ny och att intresset för den lexikala-semantiska delen av språkinlärning har 
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blivit större i takt med att korpuslingvistiken har utvecklats (Prentice & Sköldberg 

2013:197).  

Det svenska språket är rikt på flerordsenheter, till exempel sträng kyla och det man 

inte har i huvudet får man ha i benen,  som innebär svårigheter för 

andraspråksinlärare. Prentice & Sköldberg (2013) diskuterar de kunskapsmässiga 

konsekvenser ny forskning inom fraseologin, det vill säga forskningen om olika typer 

av flerordsenheter, kan innebära för lärare och andraspråksinlärare och anser att om 

lärarna är insatta i fraseologin kan de hjälpa sina elever på ett bättre sätt eftersom det 

ger ett djup i förståelsen för ord vilket, enligt Enström (2013), innebär att kunskapen 

även kan appliceras på andra ord som inläraren möter. 

 

4.3 Olika typer av flerordsenheter 

Prentice & Sköldberg (2013) redogör för tre vanliga typer av flerordsenheter i det 

svenska språket: kollokationer, idiom och ordspråk. Kollokationer, till exempel hålla 

föredrag, förklaras som ord som associeras med varandra och som frekvent 

förekommer tillsammans. Varje kollokation består av en bas och en kollokator. Basen, 

som kan vara ett substantiv eller ett adjektiv, kan stå för sig själv eftersom 

grundbetydelsen används i kollokationen. Grundbetydelsen är ofta ganska lätt att 

förstå. Problematiken uppstår då inlärarna ska bilda kollokationer eftersom de inte har 

någon som helst hjälp av basen för att veta vilken kollokator som passar bäst. Det 

finns nämligen inget naturligt samband mellan bas och kollokator.  

Prentice & Sköldberg (2013) förklarar att många flerordsenheter inte är speciellt 

viktiga för inlärarna eftersom de inte är så vanliga i det dagliga talet och exemplifierar 

med idiomet att tala i nattmössan. Andra flerordsenheter är mer frekventa både i tal 

och skrift, till exempel fatta beslut, och är därmed mer relevanta för inlärarna. 

Frekvensen är alltså betydelsefull för chansen till inlärning av nya flerordsenheter.  

En annan flerordsenhet är idiom. Exemplet att hålla låda består av minst två 

lexikaliska enheter  och fungerar som en del av en mening. Svårigheten består i att det 

inte går att gissa betydelsen utifrån själva orden. Loenheim (2019) hänvisar till 

Langacker (2008) som problematiserar den så kallade kompositionalitetsprincipen där 

sammansättningen antas bestå av ord som kan förutsägas och förstås utifrån de olika 

delarnas betydelser. Langacker (2008) framhåller att sammansättningens helhet inte 
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bestäms av de olika ordens betydelse av den anledning att betydelsen beror på var de 

olika orden placeras i sammansättningen. Det är inte alltid det sista ordet som avgör 

huvudbetydelsen. Loenheim (2019) exemplifierar med orden båthus och husbåt. Här 

avgör kontexten betydelsen av sammansättningen. Kompositionell betydelse innebär 

att sammansättningarna går att tolka utifrån de olika orden men betydelsen är inte 

förutsägbar.  

Flerordsenheten ordspråk, till exempel lika barn leka bäst, utgör hela meningar och 

har funktionen att uttrycka värderingar som gäller för alla människor. Ordspråken 

varieras ofta inte, varken lexikaliskt eller grammatiskt. Enström (2010) 

uppmärksammar situationer där ordspråket förväntas vara välkänt. Då används ibland 

en förkortad version, till exempel borta bra vilket ytterligare försvårar för inläraren.  

Komplexiteten i flerordsenheterna gällande form, semantik samt hur de används 

gör att det är svårt för inlärarna att använda dem på ett idiomatiskt och infött sätt. De 

behöver en systematisk undervisning med korpuslingvistiska metoder där olika 

flerordsenheter, som förekommer i vardagsspråket, lyfts fram (Prentice & Sköldberg 

2013:198-199).  

 

4.4 Betydelsefält 

Holmegaard (1999) anser att ordinlärning genom att dela in orden i kategorier, så 

kallade betydelsefält, är mer  effektivt än att tillägna sig språk utifrån isolerade ord. 

Lärarens roll är att förklara betydelsen av ord på ett ingående sätt så att denna 

indelning underlättas för inläraren. Ett exempel är hur orden dricka, smutta, klunka, 

pimpla och kröka skiljer sig i betydelse.  

Även Östberg (2012) framhåller effektiviteten i att utgå från ordets betydelse vid 

ordinlärning. Att strukturera ord som har en betydelsemässig släktskap i så kallade 

betydelsefält som hierarkiskt delas upp i över- och underordnade fält underlättar 

ordinlärningen. Östberg (2012) menar att när eleverna kommer till insikt om 

betydelserelationerna mellan orden inom fälten förstår de lättare orden. Eleverna 

upptäcker att det finns en struktur i ordförrådet precis som i grammatiken. Östberg 

(2012) poängterar vikten av kunskap om betydelserelationer gällande polysemi, det 

vill säga mångtydighet (till exempel stjärna), hyponomi, relationen mellan över- och 

underordning av ord (till exempel människa-barn), synonymi, ord med likartad 
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betydelse och antonymi, det vill säga ord med motsatt betydelse (till exempel ung och 

gammal). 

Östberg (2012) beskriver den komplicerade ekvivalensrelationen mellan olika 

språk, det vill säga huruvida ett ord går att ersätta och bytas ut från ett språk till ett 

annat. Östberg (2012) skiljer ut tre typer av ekvivalens; fullständig ekvivalens, det vill 

säga total överensstämmelse, exempelvis skottår som (leap year på engelska), partiell 

ekvivalens, då överensstämmelsen inte är helt fullständig, exempelvis mormor 

(grand-mère på franska) och avsaknaden av ekvivalens som exempelvis 

surströmmingsskiva. Östberg (2012) menar att denna ekvivalensavsaknad 

förekommer vid kulturspecifika begrepp, det vill säga vid ord och uttryck som är 

speciella för olika kulturer.  Belysande exempel på ekvivalens i svenskan är den 

fullständiga ekvivalensen mellan orden laga och reparera samt den partiella 

ekvivalensen mellan orden döda och avliva. Ibland saknas helt ekvivalens mellan ord. 

Medvetenhet härom är avgörande för att eleverna ska klara av att placera ett ord inom 

ett visst betydelsefält och därmed förstå svenskans lexikaliska system (Östberg 

2012:1-4). Ett annat sätt att sortera semantiska relationer, det vill säga 

betydelsemässiga relationer, är genom så kallade semantiska ramar.  

 

4.5 Fokus på semantiska enheter och betydelsefält 

Att undervisa svenska som andraspråkselever i ordförrådets vidd och djup är alltså en 

komplex uppgift som kräver stor kunskap hos lärarna gällande det svenska 

ordförrådets uppbyggnad, olika inlärningsstrategier och andraspråkselevers 

ordinlärning. Enström (2013) uppmärksammar att  många undervisande lärare i 

svenska som andraspråk saknar denna kunskap eftersom den lexikaliskt semantiska 

delen inte får lika stor del som syntax, morfologi och fonologi i lärarutbildningen 

vilket betyder att mer fokus ligger på form än innehåll. Enström (2013) förklarar att i 

lexikal semantik, det vill säga studiet av ords och frasers betydelse, är ordets innehåll 

i centrum. Fokus ligger då på att analysera och beskriva hur semantiska egenskaper, 

det vill säga betydelsen/betydelserna, hos ett ord avgör hur det kan användas i 

meningar, till exempel vilka typer av fraser ordet kan förekomma med. Då fokus i 

stället ligger på formen studeras syntax, som handlar om hur orden kan sättas samman 
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i fraser, satser och meningar, morfologin som redogör för ordens struktur, det vill säga 

för böjning och ordbildning samt fonologi, läran om språkljuden.  

Enström (2013) anser att förflyttningen från fokus på enskilda ord till fokus på 

flerordsenheter ger en djupare förståelse av ord vilket leder till en större förståelse 

även för andra ord som eleverna stöter på. Relationerna mellan ord har lika stor 

betydelse som själva ordets betydelse. När inlärarna får kunskap om detta samtidigt 

som de medvetandegörs om sin egen inlärning finns det en chans att ordinlärningen 

går snabbare. Enström (2013) stödjer alltså att undervisningen fokuserar på den 

lexikala aspekten av språket med inriktning mot fraseologi. 

Att basera undervisning med utgångspunkt i semantiska ramar för att beskriva ord 

och frasers betydelse i stället för på syntax och lexikala enheter kallas ramsemantik. 

En lexikal enhet paras då ihop med ett ord eller med ett flerordsuttryck, ”multiword 

expression” (Friberg Heppin&Heppin 2012:640). Ett exempel på en ramsemantisk 

analys, där läraren bistår inlärarna med en kontrastering, är av verben gnälla, klaga, 

skälla, tjuta och kvida. Inlärarna ska uppmärksammas på betydelseskillnaderna och i 

vilken kontext de olika verben kan användas. 

 En lexikal databas, kallad FrameNet, hjälper inlärare i utvecklande av 

andraspråket engelska genom att bistå med mer än 10 000 lexikala enheter och 1 000 

relaterade ramar vilka förtydligas genom 170 000 exempelmeningar  (Friberg Heppin 

& Heppin 2012:641). Om inlärarna till exempel ska diskutera resor består ramen av 

olika ord som, på olika sätt, har med resande att göra. Dessa ord förses med en 

rambeskrivning. Som ett exempel ges ordet departing (frame) vilket förklaras som An 

object (the THEME) moves away from a SOURCE. The SOURCE may be expressed 

or it may be understood from context, but its existence is always implied by the 

departing word itself (frame description) (Friberg Heppin & Heppin 2012: 642). 

 

4.6 Ordboksanvändning  

Enström (2010) framhåller ordbokens betydelse vid språkinlärning, både i receptiva 

situationer för att ”checka av” att gissningen är riktig och i produktiva situationer för 

att till exempel kontrollera ordets betydelse och stilnivå. Ordboken kan dessutom 

användas i inlärningssyfte.  
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Enström (2010) problematiserar användandet av ordbok eftersom det inte är helt 

lätt för inlärarna att veta hur den kan användas på bästa sätt. Detta ställer därför krav 

på lärarens kunskaper om vilka ordböcker som finns att tillgå samt vilka som är bäst 

lämpade för den aktuella undervisningsgruppen. Enspråkiga ordböcker kräver mer av 

inläraren än tvåspråkiga ordböcker och lämpar sig således bäst när nybörjarstadiet är 

passerat. Fördelen med enspråkiga ordböcker är att inläraren kan få mycket mer 

information om ordet än i en tvåspråkig ordbok. Enström (2010) skriver att all denna 

information är för svår för en nybörjar att ta till sig. Detaljerad och omfångsrik 

information, som ges i en enspråkig ordbok, har en avancerad inlärare mer nytta av. 

Enström (2010) framhåller fördelar med den enspråkiga ordboken eftersom den får 

inläraren att förstå att ordets betydelse kan uttryckas på varierade sätt, till exempel att 

det ibland kan krävas en omformulering. Dessutom ges exempelmeningar vilket kan 

vara till nytta för förståelsen av hur ordet kan användas.  

Enström (2010) uppmärksammar en fara med tvåspråkiga ordböcker eftersom de 

kan ge skenet av att ett ord i andrapråket alltid motsvarar ett ord i förstaspråket, alltså 

att det råder ett ”ett-till-ett-förhållande” (Enström 2010:25). Hon rekommenderar att 

använda en- och tvåspråkiga ordböcker parallellt. Enström (2010) ställer sig frågan 

vad som karakteriserar en bra ordbok och poängterar att förklaringen av ordet både 

ska vara fyllig och lätt att förstå för en andraspråkstalare. Ordböcker för nybörjare har 

ett enkelt språk och innehåller inte synonymer då det kan vilseleda 

ordboksanvändaren att tro att de två orden betyder exakt samma sak vilket i princip 

aldrig stämmer. Förklaringar av synonymer på detta sätt framhåller inte olikheter, 

såsom till exempel stilskillnader,  mellan orden. Enström (2010) rekommenderar 

Natur och Kulturs Svenska Ordbok och Lexin-ordboken Svenska ord- med uttal och 

förklaringar till andraspråksinlärare. 

 En väl vald ordbok innehåller alltså mycket användbar information för 

ordinläraren. För att inläraren på bästa sätt ska kunna använda all denna 

ordinformation krävs aktiv undervisning med mycket ordboksanvändningsträning. 

Enström (2010) framhåller problematiken kring homonyma och polysema ord där 

det är viktigt att inläraren tar del av all information som ges i ordboken och inte väljer 

det första ord som nämns. Även sammansatta ord är en svårighet vid 

ordboksanvändning eftersom det krävs kunskaper om vad som är för- respektive 
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efterled samt kunskap om så kallade interfix, det vill säga fogekonsonanter, till 

exempel s-et i ordet dagskassa samt fogevokalerna u, o, e och a i orden gatukök, 

kyrkogård,  nämndeman och kungadöme. Det är här läraren ska ge sina elever många 

stöttande övningstillfällen så att eleverna blir kompetenta ordboksanvändare. För att 

läraren ska klara av denna komplexa uppgift krävs kunskaper gällande till exempel 

ords olika relationer, hur ord går att kombinera på olika sätt, ords olika stilnivåer och 

värdeladdningar samt kunskap om ords inre struktur, det vill säga ordets innehåll, 

samt ordets yttre struktur, det vill säga ordets uttrycksform. Enström (2010) 

poängterar att kunskap om ords yttre och inre struktur kombinerat med ett metodiskt 

och systematiskt arbetssätt ökar chanserna att inlärarna tillägnar sig en djup förståelse 

som går att applicera på alla ord de möter i sin inlärning. 

    Tidigare forskning har främst gällt användandet av ordböcker i tryckt format men 

numera är fokus på elektroniska ordböcker där en annan metodik krävs. Forskningen 

underlättas genom att de olika ordboksaktiviteterna både registreras och sparas vilket 

effektiviserar forskarnas insamlande av information (Hult 2017).  

Liksom Enström (2010) diskuterar Hult (2017) en- och tvåspråkiga ordböcker och 

framhåller att inlärare, även på nybörjarnivå, bör ha tillgång till den enspråkiga 

ordboken som ett komplement. Hult (2017) jämför förstaspråks- och 

andraspråkstalares ordboksbehov och framhåller andraspråksinlärarnas större behov 

av fylligare förklaringar och utförligare information om ord. Hult (2017) lyfter fram 

speciellt kulturspecifika ord som kan vålla problem om inte själva fenomenet finns i 

inlärarens uppväxtland. Exempel på denna typ av ord kan vara scout, fruktstund, 

friluftsdag, pappaledighet och karensdag. 

 

4.7 Ordinlärningsstrategier 

Holmegaard (1999) har under många år arbetat som lärare i svenska som andraspråk 

på gymnasiet och inom lärarutbildningen. Hon uppmärksammar att lärare i svenska 

som andraspråk bedriver en osystematisk ord- och begreppsundervisning där både 

planering och eftertanke saknas. Holmegaard (1999) problematiserar avsaknaden av 

undervisning om strategier för ordinlärning.  

Även La Bontee (2019) lyfter fram betydelsen av effektiva ordinlärningsstrategier. 

Han hänvisar till forskning som visar att ju fler frekventa och systematiska strategier 
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inlärare använder desto högre språkskicklighet uppnås.  När lärarna har presenterat 

inlärningsstrategier och berättat för inlärarna hur dessa strategier kan användas har 

deras ordinlärning markant förbättrats.  

Holmegaard (1999) framhåller vikten av att andraspråksinlärare blir medvetna om 

hur de kan komma vidare i sitt arbete mot ett stort ordförråd. De ska inte nöja sig med 

en språklig nivå där de inte kan uttrycka det de vill. Inlärarna har rätt till en nivå “[...] 

som gör dem rättvisa.” (Holmegaard 1999:13). Det finns inga garanterade kunskaper 

om vilket som är det bästa ordinlärningssättet men forskning visar att mycket läsning, 

av varierat slag, utvecklar ordförrådet. Därför menar Holmegaard (1999) att lärare bör 

satsa på att göra eleverna till goda läsare vilket till exempel kan ske genom att 

undervisa om ordinlärning via gissningsstrategier i samband med läsning. Detta är 

dock inte tillräckligt enligt Holmegaard (1999) som anser att ordundervisningen måste 

förbättras. Precis som Enström (2013), Prentice & Sköldberg (2013) och Viberg 

(1992) förespråkar Holmegaard (1999) att inte fokusera på alla ord utan på grupper 

av ord. Dessa ordgrupper tränas i strukturerade övningar vilket ger en djupare 

förståelse. Lärarna ska både lära ut ord och lära eleverna om ord. Det är en omöjlighet 

för lärarna att lära ut alla ord som inlärarna behöver kunna. Att känna till ett ords 

uppbyggnad leder till förståelse även av andra och nya ord (Holmegaard 1999:80-83).  

 

4.8 Språklig medvetenhet och ordinlärningsstrategier  

Eftersom tiden är knapp och orden är många krävs det att inlärarna blir självständiga 

och lär sig hur de lär sig ord på bästa sätt. Lärarens uppgift är att öka deras språkliga 

medvetenhet och ge dem redskap så att de kan lära på egen hand utan hjälp från 

läraren. Undervisningen ska presentera olika strategibruk och sörja för att inlärarnas 

metakognitiva medvetenhet ökar (Enström 2013-05:7-8). Genom ett varierat 

ordarbete får inlärarna upp ögonen för att det finns olika inlärningsstilar och olika 

inlärningsstrategier. Efter att ha testat flera olika strategier kan de välja de strategier 

som passar dem bäst (Lindberg 2017:11).  

Lindberg (2017:11) ger ett exempel på den användbara strategin att “packa upp” 

ord. Det svenska språket karaktäriseras av en mångfald av sammansatta ord där flera 

självständiga ord sammanförs till ett ord. Denna lexikala förtätning skapar problem 

för inläraren. Då kan det vara en strategi att identifiera alla orden i ordet samt att 
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urskilja själva huvudordet som är viktigast för förståelsen. Om inlärarna får 

undervisning om ords betydelsebärande delar, interfix samt om för- och efterled 

(prefix och suffix) kan de självständigt använda sig av uppackningsstrategin. Inlärarna 

har stor nytta av att känna till att för- och efterled regelbundet används i en viss 

funktion och med en viss betydelse, till exempel prefixet van- (fel, dålig) och suffixet 

-bar (något är möjligt). 

Lindberg (2017:11- 12) menar att förmågan att kunna analysera ord utifrån diverse 

ledtrådar är en användbar strategi som bör föregås av lexikonanvändande. Lärarens 

uppgift är att göra sina elever till ”orddetektiver” som noggrant tittar på okända ord 

och försöker analysera de olika beståndsdelarna. Läraren ska alltså hjälpa eleverna 

med denna ordinlärningsstrategi.  

Holmegaard (1999:51-54) anser att inlärning fördjupas genom regelbunden kritisk 

reflektion kring sitt lärande, praktiskt, i undervisningens olika arbetsformer och 

genom reflektion på metakognitiv nivå. Inläraren tvingas att tänka vilken som är den 

bästa inlärningsstilen för just honom eller henne. På så sätt utvecklas inläraren i sitt 

sätt att lära ord.  

Bara att reflektera är dock inte tillräckligt för att den nya kunskapen ska leda till 

att inläraren förändrar och förbättrar sin inlärningsstil. Det krävs mer (Holmegaard 

1999:62). Holmegaard (1999) framhåller klassrumsdialogens stora betydelse för 

språkutveckling. För att främja interaktionen ska läraren borga för en tillåtande miljö 

där varje elev ges talutrymme.  Inlärarna ska känna sig bekväma med att uttrycka sina 

tankar och känslor. Holmegaard (1999) anser att dialogen ger ökad förståelse  och 

framhåller dialogens betydelse i reflektionen.  Hon poängterar vidare vikten av samtal 

i klassrummet där de olika inlärarnas erfarenheter kring ordinlärning kommer fram. 

Dialogen ökar insikten tack vare “informationsklyftor” (Holmegaard 1999:67). 

Holmegaard (1999:65-67) menar att det är språkutvecklande att tillsammans i 

klassrummet försöka hitta lösningar. 

Holmegaard (1999:67) ger förslag på olika redskap att använda i reflektionsarbetet. 

Det som föreslås för inlärarna är en så kallad dialogbok vilken ska fungera som en 

slags “ventilationslänk” mellan inläraren och läraren. Inläraren skriver ner sina 

reflektioner kring vad han eller hon har lärt sig under lektionen och vad han eller hon 

skulle vilja veta mer om. Dialogboken lämnas därefter till läraren. Att läraren får ta 
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del av inlärarens reflektioner möjliggör en individanpassad undervisning och läraren 

kan förändra sin undervisning så att den passar sina elever så bra som möjligt 

(Holmegaard 1999:73). 

 

4.9 Undervisning med fokus på kommunikation 

Förskjutningen från en undervisning som är inriktad på att eleverna ska producera 

grammatiskt korrekta meningar till en kommunikationsinriktad undervisning där det 

viktigaste är att eleverna lär sig hur något sägs och vad som kan sägas i olika 

situationer kräver ny pedagogik. Lindberg (2017) beskriver traditionell 

grammatikundervisning som deduktiv där läraren presenterar grammatiska regler och 

därefter låter inlärarna träna med hjälp av olika typer av övningar. Slutligen 

uppmuntras inlärarna att använda det grammatiska fenomenet i sin muntliga och 

skriftliga produktion.  

Kommunikativt inriktad undervisning är induktiv på så sätt att inlärarna förväntas 

att själva ”upptäcka” och förstå det grammatiska fenomenet  samt att se mönster i 

texter de läser. Inlärarna uppmuntras att vara aktiva i sin inlärning. För att underlätta 

för inlärarna baseras undervisningen på semantiska ramar. Lindberg (2017) förklarar 

att detta innebär att ords betydelse relateras till semantiska ramar vilket betyder att 

varje ords eller flerordsenhets betydelse framkallar en ny ram som förklarar 

situationen i vilket orden används och hjälper därmed inlärarna att välja rätt. 

 

4.10 Implicit och explicit ordinlärning 

De flesta ord lärs inte in explicit, det vill säga genom direkt undervisning, utan 

omedvetet genom gissningar av olika slag. Gissningarna baseras på inlärarnas 

erfarenheter och omvärldskunskaper samt utifrån ordets kontext. Enström (2013) 

anser dock att denna gissningsstrategi är väldigt ineffektiv då inlärningen sker på ett 

andraspråk eftersom exponeringen av svenska är begränsad till skillnad från 

förstaspråksinlärningen som dessutom sker under en lång tid. Ett annat problem som 

Enström (2013) framhåller är att gissningsstrategierna kräver mycket kunskap om de 

omgivande orden och att kontexten måste ge användbara ledtrådar. Dessutom måste 

inläraren vara väl insatt i svensk syntax och ordbildning. Ytterligare en faktor, enligt 

Enström (2013), som gör gissningsstrategier komplicerade är att inläraren, för att lära 
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sig nya ord, måste stöta på det många gånger. Detta kräver läsning av stora mängder 

olika typer av texter. 

Enström (2013) skriver att sättet att se på ordförrådet som en ”odifferentierad 

helhet” (Enström 2013:180) gör ordinlärningen svårare än den behöver vara. 

Ordförrådet består inte av långa listor med ord utan inbördes sammanhang. Det 

inbördes sammanhanget måste framhållas genom explicit undervisning både om 

ordens innehålls- och uttryckssida. Då blir ordmängden mer hanterbar och, som 

Enström uttrycker det; ”[…] mångfalden reduceras.” (Enström 2013:180). Läraren 

ska lära eleverna hur ordförrådet är strukturerat och ge eleverna kunskap om ords 

relationer till varandra, det vill säga hur ordförrådet är strukturerat. Dessutom ska 

inlärarna, enligt Enström (2013), ges kunskap om skillnaden mellan betydelsen och 

användningen i första- och andraspråket. Själva målet med undervisningen är 

självständiga språkinlärare som klarar sig själva i sitt möte med nya ord. Enström 

(2013) beskriver att goda inlärare till exempel har kunskap om målspråkets lexikala 

struktur, är medvetna om sin egen inlärning och klarar av att systematisera och 

automatisera ny ordkunskap. 

Även Ellis (2015) påtalar begränsningarna med den omedvetna implicita 

språkinlärningen och skiljer på input och intake. Intake innebär att inläraren kan 

tillägna sig språket och använda det på ett framgångsrikt sätt. Detta  sker inte genom 

enbart implicit språkinlärning. Ellis (2015:16) anser att även om inlärarna är omgivna 

av målspråket kan de inte använda sig av all input. Explicit språkinlärning med 

undervisning med fokus på språkets form och funktion kan skynda på 

språktillägnandet.  

 

4.11 Implicit och explicit undervisning 

Liksom Holmegaard (1999) problematiserar Enström (2010) implicit undervisning, 

såsom till exempel gissningsstrategier, eftersom det är en alltför långsam metod. 

Inlärarna har, som tidigare nämnts, brist på just tid. Enström (2018) framhåller vikten 

av att använda både implicita och explicita metoder i undervisningen. Den explicita 

undervisningen fungerar på så sätt att den ökar den språkliga medvetenheten hos 

inlärarna. Det är viktigt att inläraren, genom undervisningen, blir medveten om att det 

finns en struktur i lexikonet, precis som inom grammatiken. Enström (2018) menar 
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att om lärarna lyckas intressera inlärarna för ord så att de, på så sätt, får metaspråklig 

kunskap om ord leder det till en förbättrad förmåga att lära sig ord även implicit. Målet 

för undervisningen är, i slutänden, självständighet i arbetet mot ett stort ordförråd. 

 

4.12 Brister inom ordinlärningsundervisningen 

Enström (2013) skriver att lärarna brister i sin ordinlärningsundervisning eftersom 

den lexikaliska aspekten får för lite fokus i lärarutbildningen. Hon menar att senare 

andraspråksforskning gällande den lexikala-semantiska aspekten av inlärning på ett 

andraspråk inte har nått fram till undervisande lärare. De har fått en utbildning där 

fokus främst har legat på syntax, morfologi och fonologi. Enström (2013) hävdar dock 

att medvetenheten om att ordförrådet bör få mer fokus i undervisningen har ökat. 

Kunskapen om hur ordinlärning sker på det mest effektiva sättet och vad man ska 

fokusera på är emellertid inte så utvecklat som andra delar av 

andraspråksundervisningen (Enström 2013-05:4). Enström (2013) skriver att 

kompetens alltså saknas och att lärarna behöver mer ämneskunskap i det svenska 

språkets lexikaliska struktur och ordinlärningsstrategier. Enström (2013) 

uppmärksammar kunskapsluckan hos undervisande lärare i svenska som andraspråk 

gällande vokabulärundervisningen och anser att lärarna behöver mer utbildning i 

lexikalisk semantik. Inläraren behöver, för att bli en kompetent språkanvändare, 

kunna många ord, veta mycket om varje ord samt kunna använda orden. Den explicita 

undervisningen måste alltså både behandla ordförrådets inre och yttre struktur 

(Enström 2013- 05:5-7).  

Lindberg (2017) beskriver komplexiteten i lärarens uppgift att stötta eleverna i 

deras lexikala utveckling av ordförrådet, både gällande kvantitet och kvalitet. 

Eleverna behöver ett ordförråd med både bredd och djup samt en fördjupad kunskap 

om både formella och stilistiska egenskaper hos ord. Lindberg (2017) framhåller 

liksom Enström (2013) vikten av att lärare har en god språklig medvetenhet om det 

svenska språkets yttre och inre struktur. Lindberg (2017:1-3) anser att det krävs 

kunskap hos lärarna om vad ord betyder, hur de är uppbyggda och hur de används. 

Lexikal utveckling betyder att eleverna förstår skillnader mellan konkreta, abstrakta 

och överförda betydelser av samma ord, besitter förmåga att precisera och 

differentiera ord samt känner till stilvalör hos olika synonymer.  
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4.13 Konstruktionsgrammatik och konstruktikon 

Konstruktionsgrammatik är en grammatisk teori där språklig struktur beskrivs med 

konstruktioner som sammanbinder syntax, morfologi och prosodi med semantik och 

pragmatik, det vill säga hur språket används. Konstruktionsgrammatik innebär att man 

inte gör en tydlig uppdelning mellan lexikon och grammatik. Form och betydelse 

binds ihop.  

En konstruktionsgrammatiskt inriktad undervisning hjälper eleverna att bli 

observanta på  mönster i språket, så kallade konstruktioner. Inlärarna lär sig vad i en 

konstruktion som är fast, till exempel för och sedan i konstruktionen för några dagar 

och vad som är ersättningsbart och föränderligt, antal och tid (Loenheim et al. 2016). 

I Sverige utvecklas just nu ett svenskt konstruktikon (jämför FrameNet), en databas 

över svenska konstruktioner, som ett komplement till ordböcker där enskilda ord 

förklaras men där vanligt förekommande men svåra begränsade, semiproduktiva 

konstruktioner inte förklaras. Dessa semiproduktiva konstruktioner, till exempel ju-

desto, används frekvent av förstaspråkstalare och är svårast för inlärarna. 

Konstruktikonet beskriver konstruktionsspecifika uttrycksmönster, det vill säga 

konventionaliserade par, till exempel Klättra på väggarna och bara vara ett med 

soffan, av form och betydelse (Loenheim et al. 2016: 42-43, 386). Konstruktikonet 

innehöll, år 2011, 561 ramar och ungefär 19 000 lexikala enheter med 3 300 

exemplifierande meningar (Friberg Heppin & Heppin 2012:641).  

Loenheim (et al. 2016) förklarar hur mönster kan urskiljas i ett exempel ur en 

korpus på Språkbankens konstruktikon. Uttrycket fetstilas vilket gör det lätt att se 

vilka prepositioner, till exempel, som upprepas: för ett tag sedan, för några somrar 

sedan samt för två dagar sedan. Med fetstilt markering är det lätt att se att det första 

ledet i uttrycket är fast och inte ändras till skillnad från de andra leden som är öppna 

och variabla, det vill säga kan ändras utifrån vad man vill uttrycka.  

Loenheim et al. (2016) uppmärksammar att läroboksförfattare missar variabiliteten 

och produktiviteten hos ord och i stället anger att det är fasta fraser. Komplexiteten 

ligger i att ju större variationsmöjligheter som finns desto större problematik kring 

presentationen av uttrycket i ordboken. Därför är det elektroniska, och fritt 

tillgängliga konstruktikonet, med cirka 500 svenska konstruktioner, att föredra då 
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inlärare söker både konstruktionsbeskrivningar och konstruktioner av grupper, till 

exempel tidsuttryck.  

Beskrivningarna av konstruktionerna består av en fritextdefinition, en strukturskiss 

samt några typiska exempel. Loenheim et al. (2016) förespråkar explicit undervisning 

samt en implementering av denna typ av konstruktionsgrammatik i undervisningen 

där inlärarna aktivt får arbeta och laborera med de variabla leden i konstruktionerna 

för att på så sätt upptäcka konstruktionernas användbarhet, både de fasta och de 

konstruktioner som går att variera på många olika sätt.  

Fokus är på själva arbetet med konstruktionerna och inte de grammatiska termerna 

som kan introduceras senare då inlärarna har kommit underfund med konstruktionens 

uppbyggnad och betydelse. Loenheim et al. (2016) framhåller inlärarens aktiva 

analyserande roll i den produktiva processen i sökandet efter mönster och mönstrets 

variabilitet. Loenheim et al. (2016) skriver att struktur och semantik går hand i hand 

och separeras inte som i den klassiska språkundervisningen. Explicit undervisning 

bestående av mönsterigenkänningsövningar är, enligt Loenheim et al. (2016), ett bra 

komplement till ordinarie språkundervisning.  

5 Resultat  

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat utifrån uppsatsens tre 

frågeställningar om vilka kunskaper informanterna har om undervisning i 

ordkunskap, hur lärarna bedriver ordkunskapsundervisning samt om de undervisar i 

enlighet med den forskning om fraseologi som tog fart i slutet av 1990-talet. 

Studiens resultat kommer att presenteras genom beskrivande sammanfattningar av 

enkätsvaren och genom direkta citat från lärarna. Vid några tillfällen redovisas 

informanternas svar kursivt i löpande text. Då är svaren något omformulerade för att 

passa in i texten. Förkortningarna gr och gy står för lärare undervisande på 

grundläggande respektive gymnasienivå och följs av informantens antal 

högskolepoäng. 
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5.1 Informanternas bakgrund och utbildningsnivå 

5.1.1 Utbildning i semantik 

Informanterna tillfrågas inledningsvis huruvida specifik utbildning i semantik ingick 

i deras utbildning (fig.2). Den grupp som har utbildats specifikt i semantik (28 st) är 

lika stor som den grupp som inte minns om de har fått någon utbildning i semantik 

(28 st). Den minsta gruppen (12 st) uppger att de inte har fått någon specifik 

utbildning i semantik. 

 

Fig 2 Specifik utbildning i semantik i utbildningen 

 

De informanter (28 st) som har utbildats specifikt i semantik berättar vilka 

kunskaper de har störst nytta av i sin undervisning nu. Två av informanterna menar 

att eleverna har mycket hjälp av att läraren har kunskap om och förklarar betydelsen 

av de olika delarna i ord samt kunskap om att lära eleverna att packa upp ord. Med 

detta menas att dela upp sammansättningar av självständiga ord i sina beståndsdelar 

(Lindberg 2017). Tre informanter nämner att den kunskap de har haft nytta av 

handlar om arbete med ordfamiljer, effektiviteten i inlärning av ord i grupper med 

samma ändelser och att arbeta med tilläggsord till huvudordet samt vikten av  att 

inte bara fokusera på huvudordet (”balans”) utan att arbeta med hela begreppet 

(”hålla balansen” och ”förlora balansen”) framhålls. Även kunskaper om vilka olika 

former ett ord har i egenskap av verb, substantiv och adjektiv anses värdefulla. Två 

informanter nämner ordfält och semantiska fält som användbar kunskap och två 

andra har nytta av kunskap om ordbildning.  

Kunskap om kontextbaserad undervisning och vikten att förklara orden i ett 

större sammanhang för att, på så sätt, skapa mening och innehåll samt att det är 
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skillnad mellan receptiv och produktiv kunskap om ord och att man  för att befästa 

ord, behöver använda dem har varit användbart för informanterna. 

Vidare framhålls kunskaper om att vara uppmärksam på språkliga formuleringar 

och begrepp som inte betyder vad det står samt att ord används på varierande sätt i 

olika sammanhang.  

Även fördjupad kunskap om morfologi och hur ord lärs in har varit hjälpsamt för 

informanterna i deras undervisning. Ytterligare informanter skriver att kunskap om 

hur man använder frekvensbaserade ordlistor har varit värdefull i undervisningen., 

Nästa fråga handlar om vad som fick mest fokus i informanternas lärarutbildning 

totalt sett. Alternativen är syntax/grammatik, morfologi, lexikalisk semantik eller 

fonologi. Uppgiften är att rangordna från 1-4. Lexikalisk semantik rangordnas på 

plats 1 (18 st), plats 2 (15 st), plats 3 (17 st) och på plats 4 (18 st). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utbildningen i lexikalisk semantik, med 

till exempel fokus på ordfamiljer, ordfält och semantiska fält, är användbar för 

lärarna. Kurser i lexikalisk semantik är, för de flesta informanter, inte det mest 

framträdande i lärarutbildningen. 

 

5.2 Informanternas undervisningsformer och innehåll 

5.2.1 Ordbildningsövningar och undervisning om ords relationer till varandra 

Majoriteten av informanterna (52 st) låter sina elever arbeta med 

ordbildningsövningar och nästan alla (66 st) undervisar om ords relationer till 

varandra. Samtliga undervisar om ord i ett kontextuellt sammanhang och motiverar 

detta genom att det ger ökad förståelse samt att det annars blir svårt att förstå 

användningen och betydelsen.  Några (10 st) anger att de kombinerar kontextuellt 

sammanhang med isolerat. 

 

5.2.2 Kunskap om och arbete med flerordsenheter  

Nästa fråga handlar om informanternas kunskaper om flerordsenheter och om 

undervisningen ägnas åt arbete med flerordsenheter (fig.3). De flesta informanterna 

(44 st) är ganska insatta i flerordsenheter och ägnar en del av sin undervisning åt 

detta. En grupp (18 st) är inte alls insatta. Minst antal informanter (12 st) är mycket 
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insatta och har en undervisning som präglas av arbete med flerordsenheter. En 

informant markerade alla svarsalternativ. 

 

 

Figur 3 Lärarnas kunskaper i flerordsenheter  

 

5.2.3 Ordböcker och digitala lärresurser 

Informanternas kännedom om ordböcker och digitala lärresurser kartläggs härefter. 

Informanterna ombeds att ange om de känner till eller inte känner till  ordböcker i 

en lista samt uppmanas att besvara frågan om de använder ordböckerna med elever 

eller använder dem som referenslitteratur.  

De böcker som mest används med elever är Svenska ord: Lexin-ordboken (37 st), 

synonymordböcker (29 st), Natur och Kulturs svenska ordbok (28 st), tvåspråkiga 

ordböcker (27 st) och SAOL (27 st).  

Informanterna känner till tvåspråkiga ordböcker (31 st), SAOL (27 st), 

etymologiska ordböcker (42 st), förkortningsordböcker (32 st), ordlistor över 

främmande ord i svenskan (37 st), Svenska ord. Lexin. (23 st), Natur och Kulturs 

svenska ordbok (29 st), Baklängesordboken (15 st), konstruktikon (24 st), 

slangordböcker (42 st), synonymordböcker (33 st), Svenskt språkbruk (30 st), NEO 

(39 st), SAOL Plus (28 st) och www.svenska.se (30 st),  
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Flera informanter känner inte till Baklängesordboken (50 st), konstruktikon (38 

st), SAOL Plus (33 st), förkortningsordböcker (20 st), ordlistor över främmande ord i 

svenskan (20 st), Svenskt språkbruk (21 st), www.svenska.se (22 st) eller 

etymologiska ordböcker (16 st).  

Den ordbok som används mest som referenslitteratur är SAOL (13 st). Utöver de 

nämnda ordböckerna använder informanterna nätsidor, ordlistor till texter, Tyda.se, 

exam.net samt common swedish verbs.  

De flesta (51 st) undervisar sina elever hur de kan använda ordböckerna när det 

gäller att ta reda på ords betydelse, stavning, uttal, böjningsformer och 

användningsområden. Informanterna berättar nedan hur de går tillväga.  

 

5.2.4 Undervisning i ordboksanvändande 

En del av informanterna har, som en planerad del av undervisningen, genomgångar i 

hur ordböcker är uppbyggda samt hur de används. Detta sker genom att till exempel 

förklara vad förkortningar betyder, hur rätt förklaring väljs, vad som är ordstammen, 

vad som är prefix och suffix och hur olika böjningar ser ut. 

 

Vi går igenom ordbokens olika funktioner tillsammans och sedan tränar vi att använda de olika funktionerna kontinuerligt 

under kursens gång.                                    (gy, 61-90 hp) 

 

5.2.5 Interaktiv undervisning och modellerande 

Flera informanter arbetar med ordböckerna tillsammans i klassrummet på ett 

elevaktivt sätt genom diskussioner och gemensamma uppgifter. Läraren modellar för 

att tydliggöra för sina elever. Följande citat exemplifierar detta. 

 

Vi gör övningar tillsammans med ordböckerna som bas. 

(gr och gy, 61-90 hp) 

       Visar och instruerar  

(gr och gy, 31-60 hp) 

 

Mest digitalt. Vi söker tillsammans med projektorn. 

(gr och gy, 31-60 hp) 

 

En del av informanterna (17 st) hjälper inte sina elever specifikt med 

ordboksanvändande och anger skäl som att det är elevernas eget ansvar, att eleverna 

http://www.svenska.se/
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inte har kommit så långt i sin språkutveckling, att eleverna har olika förstaspråk, att 

det råder brist på tid, att fokus främst ligger på det centrala innehållet och kurskrav 

samt att vuxna inlärare brukar ha förmågan att använda ordböcker.  

Två informanter berättar att distanskurserna inte innehåller detta arbetsområde 

samt att de varken prioriterar eller har övningar för arbete med ordböcker.  

Flera av informanterna påpekar dock att det är något de ska kika närmare på och 

börja med samt att det verkar vara en klok undervisningsidé och ett tänkvärt 

arbetsområde. En informant diskuterar problematiken kring när eleverna inte hittar 

ord och skriver att det kan visa sig att det är ett sammansatt ord, att eleven inte har  

slagit upp grundformen eller att det rör sig om ord som har olika betydelse som verb 

och substantiv.  

En informant undervisar aldrig specifikt i ordboksanvändning utan uppmanar 

enbart sina elever att inte översätta hela stycken utan bara de ord som de inte förstår.  

 

5.2.6 Ordundervisning: urval av ord 

De flesta informanter (49 st) väljer ut ord i förväg och undervisar om dem under 

lektionen, till exempel innan de ska titta på ett nyhetsinslag, läsa en skönlitterär text 

eller titta på en film. Fokus är på kärnord och betydelsebärande ord, idiomatiska 

uttryck och partikelverb.  

På frågan hur informanterna gör sina ordval är det flera som utgår från olika 

teman. En informant väljer ut nyckelord till lektionsinnehållet och går igenom dessa 

och låter eleverna fundera över vad dessa betyder samt hur och när de tror att de 

används. Detta görs för att hjälpa eleverna att aktivera kunskaper som de har samt 

för att de ska kunna få förkunskaper genom att lära av varandra. En annan informant 

plockar dels ihop ord och uttryck från aktuell text och dels utifrån vanliga misstag 

från senaste inlämningsuppgifter.  

Flertalet informanter väljer ord i kontext till undervisningsinnehållet, till exempel 

texter de ska läsa, nyheter, aktuella ämnen, saker som informanten hör eller har sett 

på Internet, utifrån vad eleverna är intresserade av samt de ord eleverna tar upp. En 

informant skriver att det kan handla om specifika ord som behövs för att skriva olika 

typer av tidningstexter.  
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En informant skriver att mycket av undervisningen kopplas till sådant eleverna 

har nytta av i verkligheten och en annan berättar att ord även behandlas spontant 

under lektionen. En informant använder färdiga listor. 

 

5.2.7 Ordinlärningssvårigheter 

Nästa fråga gäller hur informanterna tar reda på den enskilde elevens svårigheter 

gällande ordinlärning samt hur eventuell stöttning av enskilda elever sker.  

Informanterna uppger att de tar reda på enskilda elevers svårigheter genom att 

testa, analysera fel som eleven gör, genom att följa elevens inlärning  samt genom 

att notera att eleven har svårt att komma ihåg ord. En informant märker det genom 

sättet eleverna ställer frågor kring ord. Några informanter anger att de granskar 

elevernas texter och uppmärksammar vanligt förekommande misstag i 

skrivuppgifter, låter eleverna skriva en självskattning om ordinlärning, har 

kontinuerliga samtal med eleverna, observerar elevernas arbete samt frågar alla 

elever kring deras inlärningsstrategier och utgår från det.  

 

5.2.8 Stöttning 

Stöttning sker genom intervju, extra undervisningstid, samarbete med skolans 

specialpedagog samt genom olika förklaringsmodeller eller grammatiska ledtrådar. 

Vidare stöttar informanter genom att dela upp ord eller genom att individualisera 

och göra någon extra uppgift, genom visuella stöd, genom att välja ut svåra ord som 

är viktiga att kunna, genom att tillsammans med eleven titta på vilken information 

det går att få i olika appar, genom att fokusera på struktur i texter och grammatik, 

genom att återanvända ord i fler sammanhang, genom att ge eleverna checklistor 

med strategier och studieteknik samt genom processkrivning.  

En informant skriver att anpassning sker på gruppnivå, inte individuellt och en 

annan bedriver ”klassisk glosinlärning”. Ett par informanter ger många 

skrivuppgifter som stöttning. 

En informant tränar sina elever i hur man lär ord av sammanhanget i texten, slår 

upp betydelsen, ringar in avgränsningen av ordet och tar reda på i vilka sammanhang 

innehållsligt och språkligt, ordet kan användas. Informanten avslutar med att påpeka 

att det sedan är upp till deltagarna att använda sig av metoden även på egen hand 
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och tillägger att eleverna behöver lära ord hela tiden, inte bara de ord som tas upp på 

lektionerna.  

Ett par informanter anger att stöttning sker genom gruppövningar där eleverna är 

resurser till varandra samt stötting under lektionerna genom att nämna andra 

synonyma ord eller motsatsord för att skapa en bredare förståelse för de begrepp de 

arbetar med.  

En informant erbjuder handledningstid och en annan skriver att eleverna får 

stryka under de ord de är osäkra på. Dessa ord diskuteras därefter i gruppen.  

Ytterligare stöttning som nämns är arbete med individuella ordlistor till texter de 

läser, diktamen på texter de har läst samt självutvärderingar.  

En informant ger läxor med uppdraget att använda ord samt uppmanar eleven att 

jämföra med sitt förstaspråk.  

Även följande citat visar på individualisering. 

 

För att upptäcka den enskilde elevens problem krävs individuella samtal då jag försöker komma fram 

till hur eleven tänker kring ord och ordbildning. 

(gr, 61- 90 hp) 

 

5.2.9 Problematik kring stöttning  

Flera informanter skriver att det är svårt att ta reda på den enskilde elevens 

svårigheter eftersom många har lärt sig att dölja sina problem. En informant tycker 

att det är svårt att hinna med att hjälpa alla men tillägger att de som frågar får svar. 

En annan informant skriver att det är svårt att hjälpa individuellt på grund av att 

det är lite lektionstid och mycket självstudier för eleverna. Informanten 

problematiserar genom att påpeka att lärarna inte vet om eleverna har motsvarande 

svårighet med ordinlärning även på förstaspråket.  

Några av informanterna (7 st) vet varken hur de ska ta reda på elevernas 

svårigheter eller hur de ska stötta sina elever.  

En informant, som undervisar på grundläggande vuxenutbildning, skriver att 

eleverna undervisas i grupp och att de över lag får samma stöd och förväntas vara 

självgående i sin inlärning när de till exempel läser och diskuterar skönlitteratur.  
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En annan informant ser inte på ordinlärning på det sättet och menar att man lär 

sig ord genom att läsa mycket och aktivt använda lässtrategier.  

 

5.2.10 Kunskap om ordbildningssätt 

Informanterna tillfrågas vidare om vilka ordbildningssätt de känner till i det svenska 

språket. Alla utom en informant känner till lån (67 st), avledning (62 st) och avledd 

sammansättning (56 st). Hälften (34 st) vet vad elliptisk ordbildning är. Då 

informanterna uppmanas att ge egna exempel på ordbildningssätt nämns nyord (2 

st), particip bildning och partikelverb (1 st), minimala par (1 st) och sammansatta 

ord (2 st). 

 

5.2.11 Arbete med betydelsefält i undervisningen 

Drygt hälften (35 st) av informanternas ordundervisning innehåller arbete med 

betydelsefält (fig.4). Cirka en tredjedel (21 st) uppger att de inte vet vad 

betydelsefält är. Övriga (12 st) skriver att de inte arbetar med betydelsefält. 

 

Fig 4 Arbete med betydelsefält i undervisningen 

 

5.3 Ordinlärning: metodik 

I nästa parti av enkäten ombeds informanterna att ta ställning till påståenden som på 

olika sätt berör ordkunskapsundervisning. Genom att svara om de instämmer, inte 

instämmer eller att de inte vet kartläggs informanternas inställning till och kunskap 

om undervisning om ord.  
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5.3.1 Ordinlärning: mental process 

Att språk tillägnas, lagras och processas i större enheter och inte i enstaka ord håller 

de flesta med om (55 st). Ett litet antal (9 st) svarar nekande på frågan. Resten (4 st) 

vet inte. 

Mer än hälften av informanterna (38 st) håller med om att hjärnan organiserar 

vårt mentala lexikon efter ordens betydelser medan cirka en tredjedel (25 st) uppger 

att de inte vet. Fem informanter håller inte med om att hjärnan organiserar vårt 

mentala lexikon efter ordens betydelser. 

Flest informanter (28 st) anser inte att hjärnan organiserar vårt mentala lexikon 

efter grammatiska betydelser. Något färre (18 st) anser att hjärnan organiserar vårt 

mentala lexikon efter grammatiska betydelser. Cirka en tredjedel (22 st) vet inte.  

Nästan alla (63 st) menar att regelbunden kritisk reflektion kring sitt lärande 

fördjupar inlärningen samt att samtal och dialoger i klassrummet, där de olika 

inlärarnas erfarenheter kring ordinlärning kommer fram, är språkutvecklande (63 st).  

 

5.3.2 Ordinlärning: metodik 

De flesta informanter (40 st) lägger ner mer tid i klassrummet på 

ordkunskapsundervisning än på grammatikundervisning. Majoriteten (54 st) lägger 

ner mer tid på ordkunskapsundervisning i klassrummet på än på uttal.  

De flesta (55 st) anser att explicit undervisning om svensk ordbildning och 

ordförråd gör det lättare för eleverna att bygga upp ett stort ordförråd. 

Majoriteten av informanterna anser att lära sig ord i kontext inte är en 

tidskrävande metod (42 st) medan lite fler än en tredjedel (22 st) tycker att det är en 

tidskrävande metod.  

Störst andel av informanterna (54 st) menar att kunskapen om att använda 

ordböcker effektivt kräver mycket träning.  

Övervägande del av informanterna (41 st) anser att gissningsstrategier är effektivt 

för nybörjare medan cirka en fjärdedel (16 st) svarar nekande. Övriga (11 st) vet 

inte. 

En majoritet av informanterna tycker att läsning är det bästa sättet att lära sig ord 

(49 st).  
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Fokus i ordinlärningsundervisning ligger på flerordsenheter (42 st) hos de flesta 

informanterna. De flesta (52 st) fokuserar inte på enskilda ord. 

Nästan alla (62 st) anser att det inte råder ett ”ett-till-ett-förhållande” mellan ord i 

olika språk eller att alla ord har en motsvarighet i alla språk.  

 

5.3.3 Informanternas reflektioner 

Enkäten avslutas med en möjlighet för informanterna att skriva ner sina tankar kring 

ordinlärning och ordinlärningsundervisning. Cirka en tredjedel (22 st) tog sig tid att 

reflektera kring ämnet. Ett par stycken är positiva till enkäten och skriver att det är 

en mycket intressant undersökning och tackar för inspiration. 

Fyra informanter kritiserar att vissa påståenden i enkäten är otydliga. Därför 

tvingas en av informanterna att svara vet inte trots att informanten har en uppfattning 

i frågan. En informant lägger ungefär lika mycket tid i dagsläget på grammatik och 

ordinlärning, men det gick inte välja så jag valde både "mest tid på grammatik" och 

"mest tid på ordinlärning”. Tre informanter skriver att det är svårt att ge exakta svar 

eftersom det skiljer sig åt mellan grupper, gällande till exempel elevernas 

förkunskaper, gruppens storlek och hur man jobbar samt att fokus på ordinlärning är 

större i de lägre kurserna.  

Utifrån reflektionerna utkristalliserade sig sex olika kategorier.  

 

5.3.4 Ordinlärning 

Informanterna reflekterade mycket kring ordinlärning och det visar sig att flera 

tycker det är viktigt, komplicerat och något de ska försöka arbeta mer med på ett 

nytt sätt. Följande citat visar tankar om ordinlärning.  

 

Det tar längre tid att lära sig nya ord för dem utan skolbakgrund och skolovana elever [..]… 

De eleverna som talar sitt förstaspråk som inte ligger nära svenska har också svårt att lära 

sig nya ord i svenska […]. 

(gy, 90 hp) 

 

Inser att jag fokuserar mycket mer på ordinlärning än grammatik, men att jag inte alls går 

igenom   teorier om ordbildning. Räknar med att de kan sånt från SFI, men vet ju inte om det 

stämmer! Ska ta till mig av detta. Dock ett problem: undervisningstiden är så knapp!  

(gr, 31-60 hp) 
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     Orden är som pusselbitar. Man kan förstå sammanhang utan någon pusselbit eller två men för      

att få djupare förståelse behöver man alla pusselbitarna. 

(gr, 15- 30 hp) 

Vissa  lär sig ord genom att se  dem framför sig, uttala dem, skriva och läsa utanför skolan. 

De har övat upp sin studieförmåga och blir säkrare på att lära sig fler nya ord. Andra arbetar 

bara i skolan och för dem går all inlärning långsammare. 

             (gy, 61-90 hp) 

          Alla elever är olika och det är svårt att hitta ett sätt som passar alla. Jag lägger mycket tid på                        

ordinlärning, och blandar mellan att fokusera på enskilda ord och flerordsenheter, ser liksom 

ingen motsättning. Det är elevernas behov som får styra. 

             (gy, 61-90 hp) 

 

Roligt men satt på efterkälken då det krävs mycket kunskap, tid (av läraren) och motivation (hos 

eleven). Tyvärr många lärare som inte har svaperspektiv/kunskaper som hoppar över detta. 

                              (gr och gy, 90 hp)  

 

Vill jobba med det mer och kommer att få in det mer kontinuerligt från och med hösten. 

  (gy, 31- 60 hp) 

Det är roligt att hålla på med och eleverna blir nöjda. 

  (gy, 90 hp) 

 

Jag jobbar med distansstudier så "klassrummet" finns inte hos oss, men däremot färdig kurser 

med mycket färdigt undervisningsmaterial och en del fokus på ord och ordkunskap, men jag 

"undervisar inte i klassrum" gällande detta. 

              (gr, 31- 60 hp) 

5.3.5 Ordinlärningsstrategier 

Ett par informanter tog upp strategitänket kring ordinlärning. 

Ordinlärningsstrategier är en genväg vid tillägnandet av svenska. 

                                                                                    (gy, 61-90 hp) 

   

Bra att prata om strategier så att eleverna själva tar ansvar för att fördjupa sin ordförståelse. 

(gy, 61-90 hp) 

5.3.6 Ordinlärning i kontext 

Att informanter anser att ordinlärning bör ske i kontext visar följande citat. 

Ordinlärning måste ske i ett sammanhang. Eleverna behöver repetera för att komma ihåg orden. 

 

      (gr och gy, 61-90 hp) 
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     Min erfarenhet är att orden behöver läras in och tränas i kontext. Har genom åren träffat på flera      

elever som lärt sig ord som ”glosor” alldeles felfritt, men sedan inte kunnat använda dem korrekt 

i sammanhang.  

(gy, 61- 90 hp) 

5.3.7 Ordböcker 

Följande citat understryker vikten av undervisning av ordboksanvändande samt 

problematiserar den tidsåtgång som krävs vid arbete med fysiska böcker. 

 

Jag undervisar i kurser ända från SFI nivå upp till gymnasiekurserna och jag möter ständigt 

elever som exempelvis behöver lära sig att slå i ordlistor under gymnasiekurserna. Något som jag 

annars vill att de ska lära sig tidigt, redan på SFI nivå. 

(gy, 61-90 hp) 

På gymnasienivå är det bra om de förutom Lexin använder svenska- svenska och får hjälp med 

konstruktioner, som i Natur o Kulturs Stora svenska ordbok, men lika bra material digitalt har 

varit svårt att hitta. Att jobba med böcker är alldeles för tidskrävande. 

  (gy, 31- 60 hp) 

 

5.3.8 Interaktion 

En informant framhåller vikten av interaktion genom följande uttalande. 

Jag skulle säga att interaktion är det bästa sättet att läsa sig ett språk.  

                              (gy, 15-30 hp) 

5.3.9 Explicit och implicit undervisning 

Att explicit undervisning kräver planering och en genomtänkt pedagogik 

exemplifieras i följande citat. 

Mina elever har svårt för deduktiv metod. Explicit undervisning leder tyvärr ofta till att trots att 

de ’vet’ blir det i praktiken fel. Men för mina sfi D-för akademiker fungerade det. Nuvarande 

elever har mer nytta av kontextualisering, att utgå från autentiska texter och ’ringa in’ teorin 

utifrån exempel - så kallad induktiv metod. En mkt intressant fråga är varför de inte lagrar ord 

utifrån ordklasser eller grammatik. De lär sig ord baserat på tal och tappar ändelser i skrift, 

ändelser som tex -are vilket är lätt att ta till sig och förstå. Använder heller inte kunskap särskilt 

ofta för att generera nya ord, på det som man tex kan se i L1-inlärning. 

(gy, 31- 60 hp) 
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6 Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet av undersökningen då det gäller grund- och 

gymnasielärarnas enkätsvar.  

 

6.1 Informanternas kunskaper i ordkunskap  

Senare forskning uppmanar till en undervisning med fokus på flerordsfamiljer och 

betydelsefält i stället för på enskilda ord eftersom detta ger en djupare förståelse för 

ord. 

Informanterna är utbildade lärare med mellan 31- 90 högskolepoäng i svenska 

som andraspråk. De flesta utbildade sig på 00-talet, det vill säga efter det att 

forskning inom fraseologi hade tagit fart. Lexikalisk semantik är inte det mest 

prioriterade i utbildningen av blivande lärare i svenska som andraspråk vilket går att 

utläsa då enbart cirka en fjärdedel av informanterna rangordnade lexikalisk semantik 

på första plats. Den största delen av informanterna minns inte eller har inte någon 

specifik semantikutbildning.  

De informanter som har denna specifika lexikala semantiska utbildning säger sig 

ha nytta av den i sin undervisning och nämner flera fraseologiska begrepp så som 

ordfamiljer, ordfält och semantiska fält.  

Trots att inte alla är utbildade i fraseologi arbetar majoriteten på ett sätt som 

stödjs av forskare inom fraseologin genom att informanterna undervisar om ords 

relationer till varandra, genom att de arbetar med ordbildningsövningar samt att de 

uppger sig vara insatta i och ägnar en del av sin undervisning åt flerordsenheter. 

Dessutom sker ordundervisningen alltid kontextuellt. 

Däremot brister lärarna i sin undervisning gällande arbete med betydelsefält då 

hälften varken vet vad betydelsefält är eller ägnar undervisningen åt det. Att få 

undervisning utifrån ords betydelse genom strukturering av orden i betydelsefält är 

något alla andraspråksinläraren bör få ta del av då det, enligt viss forskning, 

effektiviserar ordinlärningen markant. 
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6.2 Ordkunskapsundervisning: ordinlärning och ordböcker i undervisningen 

Ordboken och ordbokens komplement konstruktikon har stor betydelse vid 

språkinlärning. Användandet är komplext vilket innebär att inlärarna behöver 

mycket explicit undervisning, i form av frekvent och aktiv 

ordboksanvändningsträning för att bli kompetenta ordboksanvändare. Lärarna måste 

således ägna lektionstid åt stöttning, veta vilka ordböcker som är bäst samt hur 

ordböcker används på ett effektivt sätt. 

 Enström (2010) rekommenderar Lexin-ordboken: Svenska ord- med uttal och 

förklaringar och Natur och Kulturs Svenska Ordbok vilket även är de ordböcker 

som mer än hälften av informanterna använder med sina elever. Tvåspråkiga 

ordböcker, som av Enström (2010) främst rekommenderas åt inlärare på 

nybörjarnivå, används av knappt hälften av informanterna. Alternativet enspråkiga 

ordböcker, som enligt Enström (2010), är lämpliga för mer avancerade inlärare, det 

vill säga elever på gymnasienivå, fanns inte med i listan. Trots detta var det ingen 

som angav enspråkig ordbok då informanterna ombads svara på frågan om de 

använder någon ordbok som inte nämns i listan. 

 Det är många av informanterna som antingen inte vet vad konstruktikon är eller 

som bara känner till det. Samma gäller Baklängesordboken, en ordbok med ord 

sorterade ordslutsvis, det vill säga alfabetiskt från sista bokstaven och framåt i ordet 

till dess början. 

 Användandet av konstruktikon, enspråkiga ordböcker och en ordbok där du kan 

slå upp orden utifrån ändelser är något inlärare är behjälpta av att kunna använda för 

en effektivare språktillägnan. Det vill säga inlärning av ord i grupper med samma 

ändelser. Enström (2013) konstaterande att ordinlärningsundervisningen behöver bli 

bättre styrks även här. 

 Att som lärare vara medveten om sina elevers svårigheter, att ge stöttning 

(Enström 2013) samt att uppmärksamma eleverna om olika ordinlärningsstrategier 

är av stor betydelse (La Bontee 2019, Holmegaard 1999).  

 Ett mindre antal (15 av 54 st) uppger att de, på olika sätt, tar reda på sina elevers 

svårigheter. Många informanter anser dock att det är svårt att veta. Att börja 

använda en så kallad dialogbok som ett redskap i undervisningen innebär att lärarna 
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kan få insikt i de olika elevernas svårigheter vilket öppnar upp för en effektivare och 

mer individanpassad undervisning med stöttning av olika slag (Holmegaard 1999). 

 Flera informanter uppger att undervisningen innehåller stöttning av olika slag på 

ett elevaktivt och kommunikationsinriktat sätt (Lindberg 2017). Dessutom menar i 

princip alla att samtal och dialoger i klassrummet, där eleverna delger varandra sina 

ordinlärningserfarenheter, är språkutvecklande. 

 Nästan alla informanter anser att regelbunden kritisk reflektion kring lärande 

fördjupar elevernas inlärning vilket har stöd i forskning (Enström 2013, Holmegaard 

1999, Lindberg 2017).  

Gällande olika inlärningsstrategier anser de flesta att gissningsstrategier är ett 

effektivt sätt för nybörjare. Ännu fler menar att läsning är det bästa sättet att lära sig 

ord. Forskning har visat att varierad läsning utvecklar ordförrådet och att inlärarna 

måste tränas till goda läsare genom undervisning via gissningsstrategier 

(Holmegaard 1999).  

  

6.3 Undervisning i enlighet med forskning om fraseologi 

Utifrån enkätsvaren går det att uttyda att drygt hälften av de 68 informanterna 

undervisar i enlighet med forskning om fraseologi.  

De flesta informanter prioriterar ordkunskapsundervisning framför grammatik- 

och uttalsundervisning. 

Mer än hälften av informanterna  menar att språk tillägnas, lagras och processas i 

större enheter. Övriga skriver att de inte vet eller att språk inte tillägnas, lagras och 

processas i större enheter.  

De flesta anser inte att hjärnan organiserar vårt mentala lexikon efter 

grammatiska betydelser, det vill säga utifrån formlära (morfologi), syntax (satslära), 

böjning, formord och ordföljd men en del av informanterna vet inte eller menar att 

hjärnan organiserar vårt mentala lexikon efter grammatiska betydelser.  

Fokus, i informanternas ordinlärningsundervisning, ligger på flerordsenheter och 

inte på enstaka ord. 

Även i avsnittet med utrymme för informanternas reflektioner går att finna ett 

intresse för undervisning i enlighet med forskning om fraseologi gällande till 

exempel ordinlärningsstrategier, kontextbaserad undervisning och interaktion. 
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7 Diskussion  

Informanterna har lärarexamen och är även utbildade lärare i svenska som 

andraspråk med mellan 16 och 90 högskolepoäng i svenska som andraspråk. 

Andelen behöriga lärare i svenska som andraspråk är mycket låg, lägst andel, 30%, 

har lärare med behörighet inom gymnasieskolan (Skolverket 2017). Dessutom har 

de flesta utbildat sig på 00-talet då forskning om fraseologi började slå igenom. 

Frågan är hur undervisningen ser ut på skolor med outbildade lärare. Hur ska en 

effektiv ordinlärningsundervisning nå alla de inlärarna? 

En stor del av informanterna minns inte om de faktiskt har utbildats specifikt i 

semantik. Momentet har alltså inte varit tillräckligt tydligt framträdande bland andra 

delar av utbildningen. Lärarstudenter måste medvetandegöras om betydelsen av  just 

denna del i sin utbildning för att, på så sätt, bli kompetenta och mycket insatta i 

undervisning om flerordsenheter eftersom viss forskning pekar på att det är en 

effektivare väg mot god språkkompetens.  

Effektivt och kompetent användande av ordböcker och konstruktikon anser flera 

forskare är nyckeln till framgång i språkutveckling. Trots detta använder flera av 

informanterna varken ordböcker som rekommenderas eller konstruktikon. Olika  

anledningar, såsom till exempel tidsbrist, nämns men kan det även vara så att det är 

komplicerat att förstå sig på ordböckerna och att lära ut ordboksteknik? 

Informanterna känner inte till konstruktikon men om de får kännedom om denna 

databas över svenska konstruktioner kan de vara behjälpt av den detaljerade 

användarhandledningen med förklaringar hur sökningar görs med hjälp av Karp. 

Dessutom finns filmer (”Att söka i konstruktikonet”, ”Att läsa artiklar i 

konstruktikonet” samt ”Söka exempel i Korp”) och pedagogiska tillämpningar med 

övningsexempel. Ett exempel är konstruktionen [för ANTAL TID sedan] som 

handlar om att uttrycka något som hände en tid tillbaka i tiden vilket följs av flera 

autentiska exempel. Eleverna uppmanas att hitta mönstret, beskriva mönstret, hitta 

betydelsen och använda mönstret själv (Språkbanken 2016). 

Det är sällsynt att fullständig ekvivalens råder i två olika språk (Östberg 2012). 

Att ”ett-till-ett-förhållande” mellan ord ofta inte finns är samtliga informanter väl 
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medvetna om. Trots detta använder informanterna framför allt tvåspråkiga ordlistor 

som ger skenet av denna ekvivalens.  Enström (2010) uppmanar därför lärare att 

använda tvåspråkiga ordböcker med viss försiktighet och att uppmärksamma sina 

elever om ekvivalensproblematiken. 

Att planera undervisningen genom att i förväg välja ut ord till lektionerna 

rekommenderar både Enström (2010) och Lindberg (2017). Enström (2010) 

framhåller vikten av att ordurvalet är genomtänkt och baseras på lärarens kunskap 

om ordförrådets struktur samt att ordvalet är individanpassat efter den specifika 

elevgruppen. Denna språkutvecklande metodik anammar de flesta av informanterna.  

Lärarnas kompetens gällande arbete med betydelsefält behöver ökas. En grupp 

informanter vet inte vad betydelsefält är och en annan grupp skriver att de inte 

arbetar med betydelsefält. Frågan är om det faktum att de inte arbetar med 

betydelsefält betyder att de vet vad det är men att de ändå inte arbetar med det 

eftersom det kanske krävs en speciell metodik som informanterna saknar. 

De flesta informanter anser att det är en tidskrävande metod att lära sig ord i 

kontext. Trots detta arbetar de utifrån kontextbunden ordinlärning. Lindberg (2017) 

menar att denna kontextualisering, det vill säga introduktion av nya ord i ett 

sammanhang med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och kunskap, utvecklar 

deras språk effektivt. Hon framhåller att detta bör prioriteras. Alltså bör lärare 

utbildas i kontextualisering och fokusera på detta i sin undervisning.  

De flesta informanterna är eniga om att läsning är det bästa sättet att lära sig ord. 

Enligt Källström (2012) gynnar läsning läsförståelse. Han menar att läsning leder till 

ordförrådsutveckling. Forskning stödjer läsning av olika texttyper som 

ordförrådsutvecklande men att bara läsa anser Holmegaard (1999) otillräckligt. Hon 

framhåller att inlärarna måste tränas till skickliga läsare. Frågan är hur 

informanterna går till väga då de låter sina elever läsa. Vikten av ordinlärning via 

gissningsstrategier framhålls av Holmegaard (1999) men vilken typ av läsning är 

bäst? Interaktiva och elevaktiva boksamtal, kombinerat med utbildning i 

gissningsstrategier, borde vara en effektiv och språkutvecklande läsmetodik. 

Mer än hälften av informanterna känner inte till databasen konstruktikon och 

ingen av informanterna använder sig av den digitala lärresursen. Om konstruktikon 

hade använts skulle det kunna vittna om en konstruktionsorienterad undervisning 
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och/eller att lärarna aktivt försöker hitta digitala resurser som stödjer ordinlärning. 

Det finns  dock andra tecken på att vissa informanter arbetar konstruktionsinriktat 

genom att inte fokusera på huvudordet i meningar utan på hela begreppet, genom att 

använda frekvensbaserade ordlistor samt genom att träna ordbildning via olika 

övningar.  

Även det faktum att majoriteten av informanterna anser att språk lärs in, lagras 

och processas i större enheter, att hjärnan organiserar vårt mentala lexikon efter 

ordens betydelse samt att informanterna inte fokuserar på enskilda ord tyder på 

konstruktionsinriktning i undervisningen. Medvetenheten om att ordförrådet bör få 

mer fokus i undervisningen har uppenbarligen ökat (Enström 2013). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att semantikutbildningen behöver 

tydliggöras och lyftas fram i lärarutbildningen så att arbete med flerordsenheter och 

betydelsefält når inlärarna. Vidare behöver lärare i svenska som andraspråk kunskap 

att använda konstruktikon och enspråkiga ordlistor.  

Trots bristen på tydligt definierade kurser i semantik arbetar den största delen av 

informanterna konstruktionsinriktat. Detta tack vare vetskapen om att det mentala 

lexikonet sorterar efter ords betydelse samt att språk lärs in i större enheter. 

Dessutom visar informanterna kunskaper om vikten av inlärning av ord i kontext 

och betydelsen av att planera undervisningen genom att, i förhand, välja ut ord och 

att läsning främjar ordförrådsutveckling. 

8 Vidare forskning 

Det vore intressant att via observationer och intervjuer ta reda på elevernas egna 

uppfattningar och kunskaper kring ordinlärning och strategier. 

 Även att låta elever praktiskt, i klassrummet, tillämpa övningar som bygger på 

konstruktionsbeskrivningar hämtade ur databasen Svenskt konstruktikon intresserar 

mig. Efter träning ämnar jag testa eleverna och se hur effektiv metoden är. Till min 

hjälp har jag den användarhandledning och de förslag på pedagogiska tillämpningar 

som ges där.    
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