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Abstract  

The young learner’s lexicon is a predictor for its future success in school, and the organization of 

the lexicon needs to be well developed in order to give the learner efficient access to the words’ 

use and meaning. The purpose of the study is to investigate the word association pattern among 

31 students in the second and the fifth grade in a multicultural Swedish school, and to try to explain 

these patterns in relation to variables such as age, gender, time spent in Sweden, linguistic 

background and the teachers’ assessment of the students’ abilities. The word association patterns 

were examined using a shortened version of the Kent and Rosanoff word association test. The 

results showed clear resemblances of word association patterns on a group level when compared 

to age, linguistic background and teachers’ assessment. However, there were big differences on an 

individual level.  

Key words: association tests, lexical organisation, lexical development, the syntagmaticparadigmatic 

shift  
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Introduktion  

Ordförrådet, även kallat lexikon, har en avgörande betydelse för barnets språkutveckling. Flera 

studier visar att ordförrådet är en faktor som spelar stor roll för läs- och skrivutveckling, och 

mängden ord som barnet använder förutser framtida skolframgång. Exempelvis undersökte Lee 

(2011) 1 071 barns litteracitetsutveckling från två till elva års ålder och fann att jämfört med andra 

parametrar som till exempel etnicitet och social bakgrund så framstod ordförrådet vid två års ålder 

som den enskilt viktigaste förutsägande faktorn för läs- och skrivförmåga vid elva års ålder.  

Ordförrådet kan ses utifrån storlek och organisation, där storleken refererar till antalet ord barnet 

kan och organisationen handlar om hur orden kan kopplas ihop i ett lexikalt nätverk. Ju fler 

kopplingar det finns i den lexikala organisationen, desto mer mobiliserad är individen att använda 

och förstå ett ords betydelse i ett specifikt sammanhang (Cox Eriksson, 2017).  

Att skolan hjälper barnet att utöka och organisera ordförrådet är alltså av stor vikt för att det ska 

rustas för framtida studier. För att utveckla metoder som främjar detta behöver vi ha kännedom 

om hur barn organiserar sitt ordförråd. I denna uppsats kommer jag med hjälp av ett 

ordassociationstest att beskriva hur barn i två klasser i en mångkulturell skola organiserar 

ordförrådet och eventuella faktorer som påverkar detta.  

Ett projekt om ordförråd hos elever  

Föreliggande uppsats utgör en del av ett projekt, nedan benämnt stora projektet, med titeln Ordförråd 

hos elever i en mångkulturell skola, åk 2 och åk 5. Syftet i det stora projektet är att beskriva och försöka 

förklara ordförrådsutvecklingen hos elever i årskurs 2 och årskurs 5 i en mångkulturell skola. Syftet 

är även att stödja lärarna i arbetet med elevernas ordförråd. I projektet ingår, bland annat, följande 

moment: kartläggning av ordförråd hos deltagande elever, klassrumsobservationer och workshops med lärare och 

annan personal (Pedagogiskt utbildningscentrum Dalarna, 2019). Föreliggande studie ingår i det stora 

projektets första moment, Kartläggning av ordförråd hos deltagande elever.  

Det stora projektets deltagare är: Christine Cox Eriksson (fil.dr., projektledare), Gertrud Edquist 

(leg. logoped, med. mag., projektforskare), lärarstudenter, klasslärare, modersmålslärare, 

studiehandledare och rektor. När jag nedan hänvisar till projektgruppen åsyftas Christine Cox 

Eriksson, Gertrud Edquist och jag själv.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra ordassociationsmönster hos elever i två olika 

klasser, en i årskurs 2 och en i årskurs 5. Jag utgår från ett ordassociationstest och jämför svaren 

från de två olika klasserna för att se vilka samband som finns mellan elevernas 

ordassociationsmönster och årskurs, kön, språklig bakgrund och antal år i Sverige. Jag försöker 

även att se om det finns samband mellan associationsmönstren och den globala bedömning som 

lärarna har gjort av elevernas kunskapsnivåer.  

Följande forskningsfrågor är aktuella i C-uppsatsen:  
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• Hur ser variationen i ordassociationsmönster ut hos eleverna?  

• Hur ser ordassociationsmönstren ut i förhållande till olika variabler (årskurs, kön, antal år i 

Sverige, språklig bakgrund, lärarnas bedömning)?  

Bakgrund  

I kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk inom Läroplan för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) ingår i det centrala innehållet för årskurs 1–3 ”Ord, symboler 

och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Skolverket, 2017a, s. 4; 

Skolverket, 2017b, s. 4). I centrala innehållet för Svenska som andraspråk ingår även ”Vardagliga 

ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera 

ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk” (Skolverket, 2017b, s. 4). I det centrala 

innehållet i årskurs 5 ingår dessutom ”Ords och begrepps nyanser och värdeladdning” (Skolverket, 

2017a, s. 5; Skolverket, 2017b, s. 6) i båda svenskämnena och i Svenska som andraspråk även ”Ord 

och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord” (Skolverket, 2017b, 

s. 6) och ”Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder – tröja” (Skolverket, 

2017b, s. 6). Begreppen betydelseomfång, kategorisering, nyanser, värdeladdning, synonymer, motsatsord och 

klassificering i över- och underordning är alla exempel på de semantisk-hierarkiska kopplingar som utgör 

den lexikala organisationen, som presenteras vidare i uppsatsens teoretiska avsnitt. I skolans 

uppdrag spelar alltså utveckling av ordförrådets organisation en viktig roll.  

Teoretiska begrepp  

I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska begrepp och verktyg som är relevanta för denna studie: 

lexikal organisation, som handlar om hur man organiserar det mentala lexikonet, ordassociationstest som 

används för att undersöka den lexikala organisationen, samt det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet, 

den förändring i lexikal organisation som anses uppträda i samband med skolstart.  

Lexikal organisation  

Ordförrådet är som tidigare nämnts en av de enskilt viktigaste faktorerna för framtida läsförmåga 

(Lee, 2011). Detta gäller inte minst andraspråksinlärare. Enligt Verhallen och Schoonen (1998) är 

den outvecklade vokabulären själva kärnan i andraspråksinlärares språksvårigheter, både då det 

gäller antalet ord personen kan och hur väl personen kan de ord hen har lärt sig.  

Då man talar om ordförråd brukar man åsyfta hur många ord en individ känner till, ordförrådets 

bredd, och hur väl individen behärskar orden, djup. Ordförrådet kan även mätas i termer av storlek 

och organisation (se Cox Eriksson, 2017). Storleken refererar till antalet ord man behärskar. 

Organisationen däremot handlar om hur orden kan kopplas ihop i ett lexikalt nätverk och säger 

därmed mer om vad individen kan om ordet (se Cox Eriksson, 2017; Holmström, 2015). För att 

förstå på djupet vad ett ord betyder behöver man förstå ordets relation till andra ord, till exempel 
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överordning, sidoordning och underordning. Exempelvis är djur överordnat hund, medan hund är 

sidoordnat till katt då båda är en sorts djur, medan till exempel tax är underordnat hund (Salameh, 

2011).  

Ordassociationstester  

För att undersöka lexikal organisation är det vanligt att man gör olika typer av ordassociationstester, 

där testpersonerna får höra ett stimulusord och ombeds svara med det första ordet de kommer att 

tänka på när de hör stimulusordet. Ett sätt att associera ord till varandra är att välja ett ord som 

liknar stimulusordet ljudmässigt, de kan till exempel rimma eller börja på samma bokstav. Denna 

associationstyp kallas klangassociation och anses vanligare hos yngre barn, men även äldre barn och 

vuxna kan göra dessa associationer om stimulusordet till exempel är okänt (Meara, 1983; Namei, 

2002; Salameh, 2011).  

Ett annat sätt att associera är att välja ord som passar ihop med stimulusordet så att det bildar en 

semantiskt fungerande ordkombination, till exempel hund > skäller eller katt > jamar. Dessa 

syntagmatiska associationer är vanligare när barnet är så gammalt att det börjar förstå vad ordet 

betyder och vad det passar ihop med. Dessa associationer är situationsbundna och bygger ofta på 

barnets egna erfarenheter (Namei, 2002; Salameh, 2011). De har sällan samma ordklass som 

stimulusordet.  

När barnet blivit äldre, ungefär vid skolstart, börjar det göra paradigmatiska associationer och väljer 

till exempel hyponymer/hyperonymer, till exempel svart – färg, synonymer flicka – tjej eller 

antonymer lång – kort. Detta visar att man börjat organisera ordförrådet enligt semantisk-hierarkiska 

principer, där man har klart för sig hur orden förhåller sig till varandra, som att hund och katt är 

djur, där orden hund och katt är hyponymer (underordnade) till ordet djur, som i sin tur är hyperonym 

(överordnad) till hund och katt. Ordet hund är i sin tur hyperonym till hyponymerna tax och pekineser. 

Det finns alltså en relation av över- och underordning mellan orden. En sådan hierarkisk 

organisation av ordförrådet krävs för att man effektivare ska kunna få tillgång till sitt ordförråd 

(Salameh, 2011). Paradigmatiska associationer har oftast samma ordklass som stimulusordet, som 

substantiven djur-hund-katt-tax-pekineser i exemplet ovan, eller adjektiven lång-kort. Paradigmatiska 

kopplingar visar att testtagaren kan dekontextualisera ordet, det vill säga se det i abstrakta 

sammanhang och inte bara utgå från sina egna konkreta erfarenheter. Detta ger möjligheter till 

generaliseringar vilket underlättar förståelsen av nya ord (Verhallen och Schoonen, 1998).  

Ordassociationstester är inte helt oproblematiska och diskuteras bland annat av Meara (1983). Han 

påpekar att ordassociationstester är förutsägbara bland infödda; ord som man eliciterar ordet kvinna, 

ordet svart eliciterar vit och så vidare. Inlärares responser tenderar emellertid till att vara mer 

varierade än infödda talares. En orsak till denna skillnad kan vara att testtagaren missförstått 

stimulusordet och uppfattat det som ett likljudande eller ett med liknande betydelser och när vi 

tolkar testet kan vi inte veta vilken typ av missuppfattning testtagaren gjort.  

En faktor som påverkar testresultatet är alltså hur forskningspersonen uppfattar testsituationen. Ett 

annat exempel på detta är att barn som inte förstår testuppgiften försöker skapa ett begripligt 
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sammanhang eller tolka uppgiften som en lek, vilket kan leda till flerordsresponser, klangresponser 

och avsiktligt lustiga responser (Johansson & Wahlstrand, 2010).  

Ytterligare en faktor som påverkar resultatet i associationstester är vilka ord man använder i testet. 

Det tycks som att substantiv övergår från syntagmatiska till paradigmatiska associationer tidigare i 

inlärarens utveckling än andra, följt av adjektiv, verb och adverb (Johansson och Wahlstrand, 2010). 

Verb ger ofta syntagmatiska associationer i högre åldrar (Nelson, 1977).  

Det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet  

De syntagmatiska associationerna och de paradigmatiska associationerna signalerar hur orden är 

kopplade till varandra i det nätverk som utgör den lexikala organisationen. Syntagmatiska 

associationer visar hur vi kopplar ihop orden i semantiskt fungerande sekvenser, som hund > skäller, 

medan paradigmatiska associationer sorterar orden i hierarkiska kategorier, som hund > katt. Någon 

gång vid fem till nio års ålder sker en övergång där barnet går från övervägande syntagmatiska 

associationer till övervägande paradigmatiska associationer. Denna övergång kallas det 

syntagmatiskparadigmatiska skiftet (Nelson, 1977). Det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet innebär att 

individen har omorganiserat sitt ordförråd till ett mer hierarkiskt nätverk där ordens betydelser är 

tydligare och mer lättillgängliga (Verhallen och Schoonen, 1998).  

Det råder delade meningar om huruvida andraspråkstalare når det syntagmatisk-paradigmatiska 

skiftet senare eller på ett annat sätt än modersmålstalare. Schoonen och Verhallen (2008) menar att 

andraspråkstalare kan mindre om hur till synes bekanta ord hänger ihop med varandra i ett 

semantiskt nätverk. Namei (2002) menar att det syntagmatiska-pragmatiska skiftet inte är 

språkberoende, utan snarare beror på individens erfarenhet av orden. Meara (1983) menar att det 

som skiljer andraspråkstalare från förstaspråkstalare snarare är att associationsmönstren är mer 

oregelbundna hos andraspråkstalare.   

Forskningsöversikt  

Åtskilliga studier har gjorts kring barns lexikala organisation och jag ska här nämna de studier vilka 

redogörs för nedan.  

Virginia Cronin (2002) använde ordassociationstest när hon undersökte 59 barn i 5–6-årsåldern för 

att se samband mellan det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet och läsinlärning. Hon bekräftade att 

andelen paradigmatiska responser hade ett direkt samband med läsförmågan, vilket däremot inte 

åldern hade. Cronin såg även att antalet syntagmatiska responser var konstant över tid medan de 

paradigmatiska responserna ökade och fonologiska och orelaterade svarstyper minskade med 

åldern.  

Shidrokh Namei (2002) jämförde lexikal organisation hos 100 tvåspråkiga persisk-svensktalande 

personer i åldrarna 6 till 22 år med svensk- och persisktalande kontrollgrupper. Hon använde Kent 

och Rosanoffs ordassociationstest som hon översatte till svenska. Syftet var att se om det fanns 

skillnader mellan modersmålstalare och andraspråkstalare då det gällde lexikal organisation. Namei 

fann stora likheter mellan de olika grupperna. Hon menar att det paradigmatiska skiftet inte är 
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språkberoende, utan att det paradigmatiska skiftet infaller i åldern 6–10 år oavsett om deltagarna är 

en- eller flerspråkiga. Enligt Namei beror skillnaden i lexikal organisation hos förstaspråkstalare 

och andraspråkstalare mer sannolikt på hur mycket man har utsatts för språket och utvecklingen 

av den lexikala organisationen sker gradvis. Okända ord organiseras fonologiskt, delvis kända ord 

syntagmatiskt och välkända ord paradigmatiskt, oavsett om det rör sig om ett första- eller 

andraspråk.  

Eva-Kristina Salameh (2011) undersökte 16 tvåspråkiga svensk-arabiska elever i årskurs fyra som 

hade fått undervisning på både svenska och arabiska med en kontrollgrupp på 33 elever som enbart 

hade fått undervisning på svenska. Såväl storlek som organisation undersöktes, det senare med 

hjälp av Nameis översättning av Kent och Rosanoffs test. Syftet var att se vilken betydelse det hade 

om barnen hade fått undervisning enbart på svenska eller på både svenska och på modersmålet 

arabiska. De barn som fick tvåspråkig undervisning uppvisade ett associationsmönster med högre 

grad av hierarkiskt organiserat lexikon än kontrollgruppen. Salameh betonar vikten av att 

tvåspråkiga barn undervisas på båda sina språk för att stärka den lexikala organisationen på båda 

språken.  

Ketty Holmström (2015) undersökte och kartlade lexikala förmågor hos 88 en- och flerspråkiga 

barn med språkstörning i åldern fem till nio år och jämförde dem med kontrollgrupper med en- 

och flerspråkiga barn med typisk språkutveckling. Holmström använde bland annat Kent och 

Rosanoffs ordassociationstest. Holmström fann att de flerspråkiga barnen med språkstörning 

gjorde fler paradigmatiska associationer än de enspråkiga barnen med språkstörning. Hon såg även 

att flerspråkiga barn utan språkstörning ökade antalet paradigmatiska associationer med åldern, 

medan flerspråkiga barn med språkstörning ökade antalet syntagmatiska associationer. Holmström 

understryker vikten av att undersöka båda språken då man misstänker språkstörning hos 

flerspråkiga barn.  

Nilsson och Svenbe (2017) undersökte hur den typiska lexikala organisationen såg ut hos högstadie- 

och gymnasieelever samt unga vuxna upp till 26 år, totalt 46 personer. Syftet var att få en bild av 

hur en typisk lexikal organisation kunde se ut, för att kunna jämföra resultaten vid logopedisk 

utredning. Nilsson och Svenbe använde Kent och Rosanoffs ordassociationstest och kom fram till 

att vissa associationsmönster visserligen dominerade, men att de individuella variationerna var så 

stora att det var svårt att fastställa att någon av associationstyperna kunde förväntas dominera i en 

viss ålder.  

Metod  

Metoden i denna studie är kvantitativ då jag använt mig av en förkortad version av Kent och 

Rosanoffs ordassociationstest på 31 informanter i årskurs 2 och 5, klassificerat associationssvaren 

i testet och beräknat fördelningen av svar utifrån olika variabler.   

Jag kommer nedan att presentera urvalet av de informanter som ingår i projektet. Vidare 

presenteras det test jag utförde med informanterna, själva genomförandet och hur jag har 

klassificerat svaren. Därpå beskriver jag hur jag har delat upp eleverna efter årskurs, kön, språklig 

bakgrund och antal år i Sverige för att kunna jämföra associationsmönstren utifrån de olika 
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variablerna. I detta stycke förklarar jag även hur lärarnas globala bedömning har gjorts och hur jag 

har jämfört den med elevernas associationer. Slutligen presenterar jag de åtgärder som vidtagits för 

att följa forskningsetiska principer.  

Urval  

I det stora projektet testas samtliga elever i årskurs 2 och årskurs 5 på en mångkulturell skola. 

Eftersom projektet genomförs på enbart en skola kan inte resultaten ses som generaliserbara utan 

de visar hur det ser ut just på den aktuella skolan.  

Jag har träffat en klass i varje årskurs. Urvalet gjordes genom att jag träffade de två klasser som var 

tillgängliga när jag hade möjlighet att besöka skolan. En bidragande faktor till att det blev just dessa 

två klasser var att det var där man hade fått in flest samtycken till deltagande i studien vid den 

aktuella tidpunkten (se Etiska perspektiv på s. 14). Jag träffade 15 elever i årskurs 2 och 16 elever i 

årskurs 5, totalt 31 elever, vid två tillfällen.  

Projektledaren för det stora projektet hade samlat in information om elevernas modersmål och 

antal år i Sverige och denna information fick jag ta del av. Jag fick även ta del av den bedömning 

som lärarna hade gjort av elevernas prestationer i svenska, i projektet benämnt global bedömning.  

Kent och Rosanoffs ordassociationstest  

Ett ordassociationstest som ofta används för att undersöka lexikal organisation är det test som 

utvecklades 1910 av Grace H. Kent och Aaron J. Rosanoff. Testet består av 100 ord och togs 

ursprungligen fram för att studera mentalsjukas ordassociationer, och har efter det används i 

forskning om ordassociationer i olika discipliner (Meara, 1983). Testet går ut på att testledaren säger 

ett ord i taget och ber testtagaren att säga det första ord hen kommer att tänka på.  

En av de största fördelarna med Kent och Rosanoffs ordassociationstest är att det är 

lättadministrerat och gör det möjligt att testa många personer på kort tid (Namei, 2002). Testet har 

använts i åtskilliga studier för att undersöka lexikal organisation hos såväl modersmålstalare som 

inlärare med skiftande kunskapsnivåer, åldrar och socioekonomisk bakgrund, vilket ger möjlighet 

att jämföra resultaten ur olika vinklar (Namei, 2002; Johansson och Wahlstrand, 2010).   

Namei (2002) använde som tidigare nämnts Kent och Rosanoffs ordassociationstest i en studie 

med tvåspråkiga persisk-svensktalande barn och översatte då listan med 100 ord till svenska. 

Salameh (2011) använde Nameis version av listan då hon studerade den lexikala organisationen hos 

tvåspråkiga arabisk-talande elever i årskurs fyra. Salameh ligger också bakom webbplatsen Språkens 

hus (u.å.), varifrån vi hämtat den förkortade listan i föreliggande studie.  

Johansson och Wahlstrand (2010) har tagit fram en kortare version av Kent och Rosanoffs lista 

med syftet att göra den mer lämpad för klinisk användning. I Johanssons och Wahlstrands version 

har listan förkortats till 50 stimulusord, då man har tagit bort ord med flertydig ordklasstillhörighet 

och hög socio-kulturell laddning. Man har också tagit bort ord som givit stort antal uteblivna svar 

i en tidigare studie av Mikosczy och Nyman (2008). Holmström (2015) och Nilsson och Svenbe 

(2017) har använt Johansson och Wahlstrands version av testet (2010).  
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I föreliggande studie genomförde jag Kent och Rosanoffs ordassociationstest med informanterna. 

Jag använde den version av testet som används i det stora projektet och den är hämtad från 

Språkens hus (u.å.). Denna version består av 50 ord, den är alltså kortare än originalet, som bestod 

av 100 ord. Det ingår 35 substantiv och 14 adjektiv och ett ord, ljus, som kan vara både substantiv 

och adjektiv. I tabell 1 listas de ord som ingår i testet.   

Tabell 1: ord som ingår i ordassociationstestet.  

bord  stol  sur  snabb  tjuv  

mörk  söt  jord  hungrig  lejon  

musik  kvinna  hård  huvud  säng  

mjuk  vacker  mage  ugn  måne  

berg  fönster  lampa  lång  sax  

hus  fot  gul  barn  tyst  

svart  spindel  bröd  hammare  gata  

hand  nål  pojke  stad  kung  

frukt  röd  ljus  smör  ost  

fjäril  flicka  arbete  doktor  rädd  

  

Genomförande av testet  

Jag träffade som nämnts ovan 15 elever i årskurs 2 och 16 elever i årskurs 5 och genomförde testet 

vid sammanlagt två besök på skolan. Testet ägde rum i grupprum i anslutning till klassrummen, där 

ordinarie undervisning pågick samtidigt som testet genomfördes. Jag förklarade först för eleven 

vad testet går ut på. På webbplatsen Språkets hus (u.å.), där jag hämtat listan med ord till testet, 

finns en instruktion till vad man ska säga till testdeltagaren vid genomförandet. Jag inledde med att 

läsa upp denna text (Språkens hus, u.å.):  

När man hör ett ord så kommer man ofta att tänka på ett annat ord. Olika människor kommer att tänka 

på olika ord. Om någon säger ordet ’kaffe’, så skulle vi nog tänka på olika ord. Jag skulle kanske tänka 

på ’te’, någon annan skulle kanske tänka på ’dricka’ och du skulle kanske tänka på ”varmt” eller ”gott” 

eller något annat. Om man får höra ett konstigt ord, som till exempel ’pendang’, så kanske man kommer 

att tänka på ’pang’, för att det låter lite likt, eller på något annat ord som inte ens betyder något. Nu vill 

jag gärna höra vad du tänker på när du hör olika ord. Man kan inte svara rätt eller fel, eftersom alla tänker 

olika. Du kan få prova på oss en gång: säg ett ord, vilket som helst! (Barnet testar testledarna med ett 

eller två ord.) Då gör vi så här: Säg det första ordet du kommer att tänka på när du hör mitt ord.  

Eleven fick prova att själv testa mig genom att säga ett ord som jag besvarade med det första ord 

jag kom att tänka på. Jag underströk att det inte fanns några felaktiga eller korrekta svar och när jag 

försäkrat mig om att eleven förstått så inleddes själva testet. Jag sade respektive ord och eleven 

svarade. Samtalen spelades in med hjälp av appen Röstmemo på min mobiltelefon. Efter 

testtillfällena lyssnade jag igenom inspelningarna och tecknade ner svarsorden i ett Exceldokument.  
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Klassificering av responser  

När alla barnens svar var nedtecknade i Excel klassificerade jag svaren som klangresponser, 

syntagmatiska responser, paradigmatiska responser, övrigt eller ej svar, i enighet med manualen till Kent 

Rosanofftestet (Språkens hus, u.å.). Flerordsresponser bedömdes efter frasens eller satsens 

huvudord. Exempel på klassificeringar ges i tabell 2 nedan.  

    
Tabell 2: Exempel på klassificeringar.  

Typ av respons   Förklaring  Exempel från studien  

klangresponser  •  

•  

Responsordet har ljudlikheter med 
stimulusordet, som rim och allitterationer.  
Responsordet kan vara ett nonsensord.  

hård-dår tyst-

pyst   

syntagmatiska 

responser  
•  

•  

•  

Stimulusordet och responsordet bildar en 
fungerande syntagm. Orden tillhör olika 
ordklasser.  
Det ska finnas ett möjligt semantiskt samband, 
det behöver dock inte vara starkt.  
Hit hör responsord som värderar 

stimulusordet.  

spindel-klättra snabb-

springa  

paradigmatiska 

responser  
•  

• •  
•  

Responsordet kan sorteras med stimulusordet 
som synonym, antonym, hyperonym, meronym 
(del av), exempel etc.  
Orden tillhör samma ordklass.  
Sammansatta ord ur samma ordklass.  
Flerordsfraser där huvudordet i frasen har ett 

paradigmatiskt samband med stimulusordet.  

doktor-spruta ost-

bröd mage-på 

kroppen stad-

Borlänge fönster-

fönsterbräda  

övrigt  • •  

•  

• •  
•  

Responsordet har inget samband med 

stimulusordet. Responsordet har en vag eller 

långsökt semantisk koppling till stimulusordet.  
Responsordet är en repetition av stimulusordet 
eller upprepas i en flerordsfras.  
Responsordet är en grammatisk böjning av 

stimulusordet.  
Missförstånd.  
Ord på andra språk.  

smör-jacka arbete-
gör  
snabb-gör saker snabbt 

ugn-gammal  

ej svar  •  Eleven vill eller kan inte svara.  nej  
det vet jag inte  

  

För att säkra testets reliabilitet gjorde de tre deltagarna i projektgruppen (Christine Cox Eriksson, 

Gerdtrud Edquist och jag) en sambedömning. Vi klassificerade var för sig sex av elevernas 

responser och jämförde våra svar. För att räkna ut interbedömarreliabiliteten utgick jag från Statistics 

How To (Glen, 2019). För varje ordrespons jämförde jag överensstämmelsen mellan bedömare 1 

och bedömare 2, sedan bedömare 1 och bedömare 3, slutligen bedömare 2 och bedömare 3. Om 

båda bedömarna angivit samma klassificering blir värdet 1, annars 0. Överensstämmelserna räknas 

samman och ett medelvärde räknas ut. Se exempel på beräkning i tabell 3.  
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Tabell 3: exempel på beräkning för interbedömarreliabilitet.  

  bedömare 1/ 

bedömare 2  
bedömare 1/ 

bedömare 3  
bedömare 2/ 

bedömare 3  
överensstämmelse  

ord 1  1  1  0  2/3  
ord 2  1  1  1  3/3  
ord 3  1  0  0  1/3  
ord 4  1  1  1  3/3  

        genomsnittlig överensstämmelse i exemplet 9/12, alltså 75 %  

  

Interbedömarreliabiliteten uppgick vid mätningen till 87 %. Vi fann avvikelsen hög och diskuterade 

de fall där vi bedömt olika och kom överens om vissa principer för en mer konsekvent bedömning. 

Diskussionerna utgick från anvisningarna på Språkens hus (u.å.) och Nilsson och Svenbe (2017). 

Efter dessa diskussioner klassificerade jag samtliga elevers svar på nytt, med hänsyn till vad vi hade 

kommit överens om i gruppen. Denna erfarenhet visar hur viktigt det är att på ett tidigt stadium 

fastlägga tydliga principer för klassificering vid ett ordassociationstest.  

Jämförelser utifrån de olika variablerna  

Elevernas responser och klassificeringarna noterades i ett Excelblad per elev, totalt 31, med formler 

för procentsats för respektive responskategori. Sedan räknade jag fram en snittprocentsats för varje 

jämförelsevariabel. Vid årskurs räknade jag fram snittet för eleverna i årskurs 2 respektive 5, vid kön 

räknade jag fram snittet för pojkar och flickor. För att jämföra språklig bakgrund valde jag att samla 

alla med andra modersmål än svenska i en grupp, flerspråkiga, då en mer detaljerad gruppering 

hade äventyrat deltagarnas anonymitet. Antal år i Sverige redovisas som 8–11 år (samtliga elever i 

denna grupp har bott i Sverige i hela sitt liv) och 2–7 år.  

Jag ville även jämföra resultaten med den bedömning som lärarna hade gjorde av elevernas 

prestationer. Inom ramen för det stora projektet har lärarna fått fylla i ett formulär där de bedömt 

elevens prestationer i svenska (bilaga 1). Bedömningen är till stor del hämtad från Skolverkets Nya 

Språket lyfter – Bedömningsstöd i Svenska och Svenska som andraspråk för Grundskolans Årskurs 1–6 

(Skolverket, 2017c). I formuläret fick läraren kryssa för om eleven presterar över, under eller vid 

förväntad nivå utifrån åldern inom områdena Tala och samtala, Läsa och Skriva. Totalt var det 

elva förmågor som läraren skulle fylla i.   

För att kunna jämföra lärarnas globala bedömning med elevernas ordassociationsmönster har jag 

listat antalet förmågor som läraren ansett ligga över, under och vid förväntad nivå och delat upp svaren 

i två olika kategorier. Den ena kategorin, Till övervägande del över eller vid förväntad nivå, 

innehåller de elever där läraren angivit att någon av förmågorna ligger över förväntad nivå eller minst 

nio av förmågorna ligger vid förväntad nivå. I den andra kategorin, Till övervägande del under 

eller vid förväntad nivå, ligger max åtta av förmågorna vid förväntad nivå och minst tre av 

förmågorna under förväntad nivå.  
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Tabeller och diagram  

I resultatdelen presenterar jag jämförelserna av elevernas responser sorterade efter variablerna 

årskurs, kön, språklig bakgrund, antal år i Sverige och lärarnas globala bedömning enligt ovan. Varje 

variabel presenteras med en tabell med en procentuell fördelning av responstyperna 

klangassociationer, syntagmatiska associationer, paradigmatiska associationer, övrigt och ej svar. Resultaten 

presenteras även med diagram.  

I tabellerna finns även p-värde för varje beräkning. P-värdet anger hur hög sannolikheten är att 

medelvärdet ska bli just det medelvärde som resultatet visar. Ju högre p-värde, desto större 

möjlighet är det att slumpen spelat in. Ett lågt p-värde signalerar att resultatet inte är slumpmässigt 

och detta kallas signifikans. En vanlig signifikansnivå är p < 0,05, vilket innebär att sannolikheten 

är 5 på 100 att resultatet får just detta medelvärde. Jag har tagit fram p-värde för mina resultat med 

hjälp av GraphPad (2019).  

Etiska perspektiv  

Projektet Ordförråd hos elever i en mångkulturell skola, åk 2 och åk 5 utförs på en mångkulturell 

skola i Dalarna (Pedagogiskt utbildningscentrum Dalarna, 2019). Projektledaren har presenterat 

projektet vid ett föräldramöte och formulerat ett informationsbrev enligt forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2017). Tillstånd från målsmän och elever har insamlats (bilaga 2 och 3). I samråd 

med skolledningen bestämdes att samtycke skulle samlas från endast en vårdnadshavare, trots 

förslaget från etikprövningsnämnden och nya bestämmelser i dataskyddsförordningen om påskrift 

från båda vårdnadshavarna om det finns två.  

Eleverna informerades om att de när som helst kan avstå från att delta. Eleverna avidentifierades 

med hjälp av en kodnyckel och i den mån individuella resultat presenteras så sker det med hänsyn 

till den deltagande elevens rätt till integritet. Personlig information om eleverna har inte skickats 

elektroniskt utan meddelats muntligt och vi har därefter enbart hänvisat till elever med kodnyckelns 

numrering.  

Vid testen spelades elevernas svar in på min telefon med hjälp av appen Röstmemo. Svaren 

nedtecknades sedan med hänvisning till numrering enligt ovanstående och ljudfilerna förstördes 

därefter.  

Resultat  

I detta avsnitt inleder jag med en översikt av samtliga elevers fördelning mellan de olika 

svarstyperna. Därefter presenterar jag elevernas responser sorterade efter variablerna årskurs, kön, 

språklig bakgrund, antal år i Sverige och lärarnas globala bedömning.   

Översikt av elevernas responser  

Tabell 4 (s. 15) visar samtliga elevers fördelning mellan de olika svarstyperna, de variabler som 

associationsmönstren ska jämföras med och lärarnas bedömningar. GB står för global bedömning 
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och där finns lärarnas bedömningar av elevernas förmågor fördelade efter antal  över, under och vid 

förväntad nivå.  

Vissa elevers svar avviker väsentligt från de övrigas responser. Tre elever svarar med fler 

klangresponser än övriga (nummer 24, 32 och 81). Elev 24 svarar med klangassociationer i hela 82 

% av fallen och det påverkar resultaten, vilket vi ska se nedan. Endast en elev med svenska som 

modersmål svarar med klangrespons, och det förekommer en gång.  

Vi kommer att se att barn med svenska som modersmål på gruppnivå svarar med fler 

paradigmatiska svar än de flerspråkiga. Här ser vi dock att det finns stor variation på individnivå. 

Bland de sju elever som har flest paradigmatiska svar finner vi fyra flerspråkiga elever: 57, 64, 67 

och 68. Den elev som har näst lägst antal paradigmatiska responser, nummer 29, har däremot 

svenska som modersmål.  

De flesta av de 31 intervjuade eleverna har givit fler paradigmatiska responser än syntagmatiska, 

men hela sju elever, alltså 23 %, har givit fler syntagmatiska svar eller lika många som 

paradigmatiska. Av dessa är fyra elever flerspråkiga (23, 33, 86 och 91) och tre har svenska som 

modersmål (25, 29 och 55). Fyra elever har fler övrigt-responser än paradigmatiska responser (27, 

30, 32 och 81).  

  

Tabell 4: Samtliga elevers responser, kön, årskurs, språklig bakgrund, antal år i Sverige och lärarnas globala bedömning.  

Nr  Klass  Klang  Syntagm  Paradigm  Övrigt  
Ej 

svar  Kön  Ålder  
Språklig 

bakgrund  

Antal år  
i  
Sverige   

GB 

Över  
GB  
Under  

GB 

Vid  

20  2  6%  14%  58%  22%  0%  Flicka  8  flerspråkig  7     2  9  

21  2  0%  30%  66%  4%  0%  Pojke  8  flerspråkig  3     1  10  

22  2  2%  20%  28%  6%  44%  Pojke  8  flerspråkig  5     5  6  

23  2  0%  54%  32%  14%  2%  Flicka  8  flerspråkig  8     5  6  

24  2  82%  2%  4%  12%  0%  Flicka  8  flerspråkig  6     6  5  

25  2  0%  52%  46%  0%  2%  Flicka  8  svenska  8        11  

26  2  0%  34%  58%  6%  2%  Pojke  8  flerspråkig  8        11  

27  2  2%  8%  56%  34%  0%  Pojke  8  flerspråkig  3     10  1  

28  2  2%  14%  82%  2%  0%  Flicka  8  svenska  8        11  

29  2  0%  62%  12%  4%  22%  Pojke  8  svenska  8        11  

30  2  2%  8%  52%  36%  2%  Flicka  8  flerspråkig  4     3  8  

31  2  4%  26%  56%  12%  2%  Pojke  8  flerspråkig  7     3  8  

32  2  16%  10%  16%  56%  2%  Pojke  8  flerspråkig  3     6  5  

33  2  0%  46%  46%  4%  4%  Pojke  8  flerspråkig  7     2  9  

81  2  24%  14%  28%  28%  6%  Flicka  9  flerspråkig  2     8  3  

53  5  0%  8%  86%  6%  0%  Flicka  11  svenska  11     11     
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55  5  0%  56%  40%  4%  0%  Flicka  11  svenska  11  11        

56  5  0%  30%  64%  4%  2%  Flicka  11  svenska  11     3  8  

57  5  0%  2%  80%  10%  8%  Flicka  11  flerspråkig  4     6  5  

58  5  0%  26%  68%  6%  0%  Pojke  11  svenska  11  11        

59  5  0%  44%  50%  4%  2%  Pojke  11  svenska  11     6  5  

60  5  0%  34%  66%  0%  0%  Pojke  11  svenska  11  5     6  

61  5  0%  32%  56%  12%  0%  Pojke  11  flerspråkig  5     2  9  

62  5  0%  8%  74%  16%  2%  Pojke  11  flerspråkig  4  5     6  

64  5  4%  8%  84%  4%  0%  Pojke  11  flerspråkig  5  5     6  

65  5  0%  6%  86%  8%  0%  Flicka  11  svenska  11  10  1     

67  5  0%  16%  80%  4%  0%  Pojke  11  flerspråkig  6  5  1  5  

68  5  0%  12%  84%  4%  0%  Flicka  11  flerspråkig  7     11     

84  5  2%  24%  66%  8%  0%  Pojke  11  flerspråkig  11  11        

86  5  0%  60%  28%  12%  0%  Flicka  12  flerspråkig  3     4  7  

91  5  0%  48%  40%  8%  4%  Pojke  12  flerspråkig  3     11     

      5%  26%  55%  11%  3%                       

  

I följande avsnitt presenterar jag elevernas responser sorterade efter variablerna årskurs, kön, 

språklig bakgrund, antal år i Sverige och lärarnas globala bedömning. Varje variabel presenteras 

med en tabell med en procentuell fördelning av responstyperna klangassociationer, syntagmatiska 

associationer, paradigmatiska associationer, övrigt och ej svar. I tabellerna finns även p-värdet för varje 

beräkning.  

Responser sorterade efter årskurs  

I tabell 5 och diagram 1 framgår fördelningen av elevernas responser totalt och fördelade efter 

årskurs. Där framgår att de intervjuade eleverna svarade totalt med 5 % klangassociationer, 26 % 

syntagmatiska associationer, 55 % paradigmatiska associationer, 11 % övrigt och 3 % ej svar.   

Tabell 5: Responser sorterade efter årskurs  

  Klang  Syntagm  Paradigm  Övrigt  Ej svar  

samtliga  5%  26%  55%  11%  3%  

årskurs 2 (8–9 år)  9%  26%  43%  16%  6%  

årskurs 5 (11–12 år)  0%  26%  66%  7%  1%  

P-värde  0,1024  0,9545  0,0034  0,0361  0,1276  

  

Fördelningen skiljer sig mellan åldrarna, främst på så sätt att de yngre barnen svarar med alla typer 

av associationer i testet medan de äldre till övervägande del håller sig till paradigmatiska svarsord. 
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Även eleverna i årskurs två gör till största delen paradigmatiska kopplingar, men de väljer även 

klangassociationer, övrigt eller att inte svara över huvud taget. De äldre svarar inte med 

klangassociationer alls medan 9 % av de yngres svar utgörs av klangresponser. De två grupperna 

har lika stor andel syntagmatiska svarsord, 26 %. Av p-värdena i tabell 5 framgår att skillnaderna i 

paradigmatiska associationer och övrigt-responser har statistisk signifikans då man jämför svaren i 

årskurs 2 och årskurs 5.  

 

Diagram 1: Responser sorterade efter årskurs  

Responser sorterade efter kön  

I tabell 6 och diagram 2 syns elevernas responser fördelade efter kön. Grupperna skiljer sig mycket 

lite i denna jämförelse i denna grupp. Flickorna ger något fler klangresponser, vilket beror på en 

individs avvikande svarsmönster, och pojkarna anger fler ej svar. Av p-värdena framgår att inga 

jämförelser i den här gruppen har statistisk signifikans för variabeln kön.  

Tabell 6: Responser sorterade efter kön  

   Klang  Syntagm  Paradigm  Övrigt  Ej svar  

Flickor  8%  24%  55%  12%  2%  

Pojkar  2%  28%  54%  11%  5%  

P-värde  0,2418  0,5330  0,9285  0,9101  0,2858  

  

Fördelningen skiljer sig från övriga variabler i studien, då pojkarna ger fler syntagmatiska responser 

medan flickorna ger fler paradigmatiska. För övriga variabler har den grupp som givit fler 

syntagmatiska svar även givit fler paradigmatiska. Skillnaden mellan pojkar och flickor är dock liten 

då det gäller dessa två associationstyper.  
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Diagram 2: Responser sorterade efter kön  

Responser sorterade efter språklig bakgrund  

Tabell 7 och diagram 3 (s. 18) visar elevernas responser fördelade mellan flerspråkiga elever och 

elever med svenska som modersmål. Här framgår att elever med svenska som modersmål svarade 

med fler syntagmatiska och paradigmatiska responser än de flerspråkiga, medan de flerspråkiga 

hade fler klangresponser, övrigt och ej svar. För associationstypen övrigt är skillnaden ganska stor, 

15 % för flerspråkiga och 4 % för elever med svenska som modersmål. Associationstypen övrigt 

är även den enda i denna variabel som har ett p-värde som signalerar statistisk signifikans.  

Tabell 7: Responser sorterade efter modersmålet  

   Klang  Syntagm  Paradigm  Övrigt  Ej svar  

Flerspråkig  7%  23%  52%  15%  4%  

Svenska  0%  33%  60%  4%  3%  

P-värde  0,2621   0,1398   0,3443  0,0129   0,7513  
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Diagram 3: Responser sorterade efter modersmålet  

Responser sorterade efter antal år i Sverige  

Tabell 8 nedan och diagram 4 på s. 19 visar fördelningen av elevernas responser mellan elever som 

bott 2–7 år i Sverige och elever som bott här hela sitt liv, 8–11 år (varav tre elever är flerspråkiga 

vilket framgår av tabell 4 s. 15). Eleverna som bott hela sitt liv i Sverige svarade med fler 

syntagmatiska och paradigmatiska responser än de som bott här kortare tid än 8 år. De som bott 

kortare tid svarar i högre grad med ord som klassificerats som övrigt. Bland dessa resultat har 

syntagmatiska responser och övrigt nått p-värden för statistisk signifikans.  

Tabell 8: Responser sorterade efter antal år i Sverige  

   Klang  Syntagm  Paradigm  Övrigt  Ej svar  

2-7 år i Sverige  8%  20%  52%  16%  4%  

8-11 år i Sverige  0%  34%  58%  5%  2%  

P-värde  0,1583   0,0311  0,4559   0,0107  0,5859  
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Diagram 4: Responser sorterade efter antal år i Sverige  

Responser sorterade efter lärarens globala bedömning  

Av tabell 9 nedan och diagram 5 på s. 20 framgår fördelningen av elevernas responser uppdelade 

efter lärarnas globala bedömning av elevernas förmågor. I denna jämförelse är det bara resultaten 

för övriga responser som når statistiskt signifikant nivå medan resultaten för paradigmatiska 

responser ligger nära statistiskt signifikant nivå.  

Tabell 9: Responser sorterade efter lärarens globala bedömning  

  Klang  Syntagm  Paradigm  Övrigt  Ej svar  

Till övervägande del över 

eller vid förväntad nivå.  8%  22%  44%  15%  5%  

Till övervägande del under 

eller vid förväntad nivå.  1%  31%  66%  7%  2%  

P-värde  0,1506  0,3948   0,0727   0,0220  0,3520  

  

Jämför vi associationsmönster bland de grupper som av lärarna bedömts ligga över/vid respektive 

och under/vid förväntad nivå så är antalet paradigmatiska responser (44 respektive 66 %) väldigt 

likt resultatet för responser sorterade efter årskurs (43 respektive 66 %, se tabell 5 och diagram 1 s. 

16). Samma sak gäller för resultaten för klangresponser, övriga responser och ej svar.  

    

De syntagmatiska svaren skiljer sig däremot då den grupp som bedöms ligga över/vid förväntad 

nivå har fler syntagmatiska svar än de som ligger under/vid förväntad nivå. Då vi sorterade 

resultaten efter årskurs var antalet syntagmatiska svar lika i de båda grupperna (26 %, se tabell 5 s. 

16).  

  

0 % 

% 10 

20 % 

30 % 

% 40 

% 50 

% 60 

% 70 

Klang Syntagm Paradigm Övrigt Ej svar 
2-7   år i S verige 8 - 11  å e r i Sverig 



  

  

Sida 21 av 31  

  

  

 

Diagram 5: Responser sorterade efter lärarens globala bedömning  

Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån forskningsfrågorna. Första frågan behandlar variationen 

i ordassociationsmönster utifrån variablerna årskurs, kön, språklig bakgrund, antal år i Sverige och 

lärarnas bedömning, och jag jämför det med tidigare forskning om lexikal organisation. Andra 

frågan behandlar hur man kan förklara barnens svar utifrån de olika variablerna och försöker ställa 

det i relation till forskning om lexikal organisation.   

Hur ser variationen i ordassociationsmönster ut hos eleverna?  

I detta avsnitt diskuteras elevernas associationsmönster utifrån variablerna årskurs, kön, språklig 

bakgrund och antal år i Sverige på grupp- och individnivå. Vi har sett hur Namei (2002) menar att 

den lexikala organisationen tycks bero på hur mycket man har utsatts för språket och att 

utvecklingen sker gradvis. Man organiserar okända ord fonologiskt, delvis kända ord syntagmatiskt 

och välkända ord paradigmatiskt, oavsett vilken språklig bakgrund man har. Det verkar som om 

detta gäller även i denna studie, där de barn som har mer erfarenheter av språket föredrar 

paradigmatiska associationer, följt av syntagmatiska, oavsett jämförd variabel. De som har mindre 

erfarenhet väljer fler associationer som inte är betydelserelaterade, det vill säga klangassociationer, 

övrigt eller ej svar.  

På gruppnivå dominerar de paradigmatiska associationerna i alla typer av jämförelser, följda av 

syntagmatiska responser. Det tycks alltså som om eleverna i första hand väljer paradigmatiska svar 

och i andra hand syntagmatiska, oavsett om de är yngre eller äldre, vilken språklig bakgrund de har, 

hur länge de har varit i Sverige eller hur deras lärare bedömer språkliga prestationer. Efter de 
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syntagmatiska svaren kommer övrigt-svaren i samtliga grupper och sist kommer klangresponser 

eller ej svar.  

Nilsson och Svenbe (2017) kom fram till att de individuella variationerna var så stora att det var 

svårt att fastställa att någon av associationstyperna kunde förväntas dominera i en viss ålder. 

Liknande resonemang kan man göra i denna studie, då det på individnivå finns mycket stor 

variation (se tabell 4 s. 15). De paradigmatiska responserna dominerar på gruppnivå men hela sju 

av de 31 eleverna väljer lika många eller fler syntagmatiska responser än paradigmatiska och bland 

dessa är variationen stor då det gäller såväl årskurs, kön, modersmål och antal år i Sverige som 

lärarens globala bedömning. På individnivå finns det alltså ingenting som tyder på att elever som i 

första hand väljer syntagmatiska associationsord har mer eller mindre kunskaper i eller erfarenhet 

av språket.  

Som nämns ovan så verkar det som om de elever som väljer klangresponser har mindre erfarenhet 

av om språket. Endast en av dessa elever har svenska som modersmål och två elever går i årskurs 

5. De flesta elever bedöms av läraren prestera vid eller under förväntad nivå. Två elever, båda 

flerspråkiga, bedöms dock prestera över förväntad nivå, den ena av dem i samtliga förmågor. Även 

dessa responser är alltså långt ifrån entydiga på individnivå.  

Det verkar däremot som att de elever som svarat med hög andel övrigt-svar tillhör de elever som 

har mindre erfarenheter eller kunskaper i språket. Bland de tolv barn som valt övrigt-svar till 10 % 

eller fler av stimulusorden finns det inga med svenska som modersmål och bara ett av barnen har 

bedömts prestera över förväntad nivå i någon av förmågorna. Åtta av dessa tolv barn går i årskurs 

2. Övrigt-responserna är också den associationstyp som uppnått statistisk signifikans vid flest 

variabler: årskurs, språklig bakgrund, antal år i Sverige och lärarnas globala bedömning av elevernas 

språkprestationer.  

I ganska få fall har eleverna avstått från att svara alls men två av eleverna har en hög andel ej svar, 

den ena är flerspråkig och den andra svensktalande. Båda går i årskurs 2.  

Då det gäller kön är fördelningen mer oregelbunden än för övriga variabler och det är svårt att dra 

några slutsatser om resultatet. Barnets kön säger inte heller något i sig om dess kunskaper eller 

erfarenheter i språket.  

Hur ser ordassociationsmönstren ut i förhållande till olika variabler?  

I detta avsnitt jämför jag barnens svar utifrån variablerna årskurs, språklig bakgrund och antal år i 

Sverige, språklig bakgrund och lärarnas bedömning.  

Fördelningen av responser sorterade efter årskurs visar en stor skillnad mellan antalet 

paradigmatiska responser i årskurs 2, 44 %, och årskurs 5, 66 %. Detta talar för att det skett ett 

syntagmatiskt-paradigmatiskt skifte mellan årskurs 2 och 5. Det verkar dock inte ha skett på 

bekostnad av de syntagmatiska responserna i den här testgruppen, då antalet syntagmatiska 

responser är lika i årskurs 2 och 5, 26 %. Växlingen tycks snarare ha gått från svarstyperna 

klangresponser, övrigt och ej svar till paradigmatiska responser. Detta stämmer överens med 

Cronins (2002) resonemang om att antalet syntagmatiska responser är konstant över tid medan 
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paradigmatiska responser ökar och fonologiska och orelaterade svarstyper minskar med åldern (se 

s. 8). Detta skifte kan bero på att barnen har gått i skolan under några år. Under dessa år ägnas 

mycket tid att lära sig kategorier av ord som färger, kroppsdelar, djur. I den mån de yngre barnen 

inte känner igen eller förstår ord har de äldre barnen både lärt sig och kategoriserat dem enligt 

semantisk-hierarkiska principer.  

Bland de yngre barnen finner vi elev 24 som valde 82 % klangresponser. Denna elev har bott i 

Sverige sedan hon var två år och bedöms av läraren prestera på förväntad nivå vid förmågorna tala 

och förstå. Jag upplevde vid intervjutillfället att eleven medvetet valde klangresponser utan att lägga 

större vikt vid om hon förstod orden eller inte. Som vi sett ovan så kan barn som inte förstår 

testuppgiften utföra den som en lek med avsiktligt lekfulla responser (Johansson & Wahlstrand, 

2010) och det är troligtvis vad den här eleven gjorde.  

Sorteringarna efter språklig bakgrund och antal år i Sverige uppvisar resultat som liknar varandra, 

även om alla elever som bott länge i Sverige inte har svenska som modersmål. I denna jämförelse 

syns tydligare skillnader mellan delgrupperna än då man jämför ålder. Elever med svenska som 

modersmål har både fler paradigmatiska och syntagmatiska responser än de flerspråkiga eleverna. 

Dessa siffror stödjer Nameis (2002) antagande att den lexikala organisationen utvecklas gradvis, 

där okända ord först organiseras med likljudande ord, något kända ord på syntagmatisk nivå och 

välkända ord kategoriseras enligt semantisk-hierarkiska principer på paradigmatisk nivå.  

När vi jämförde responserna från årskurs 2 och 5 såg vi att barnen gav ungefär lika många 

syntagmatiska responser i de båda årskurserna. Lärarnas bedömningar skiljer sig från denna 

jämförelse, då den grupp som bedöms ligga över/vid förväntad nivå har fler syntagmatiska svar än 

de som ligger under/vid förväntad nivå.  

Lärarnas bedömning visar en gradvis uppgång för båda de jämförda elevgrupperna och därmed 

samma mönster som barnens språkliga bakgrund eller antal år i Sverige. Man skulle kunna tänka 

sig att lärarna bedömer att flerspråkiga elever, med mindre erfarenhet av svenska, presterar på lägre 

nivå än elever med svenska som modersmål. Det verkar emellertid inte vara så i den studerade 

elevgruppen. Det finns mycket litet samband mellan lärarnas globala bedömning och elevens 

språkliga bakgrund. Bland de sju elever som bedöms prestera över förväntad nivå vid någon av 

förmågorna finns inget samband alls: tre elever har svenska som modersmål och fyra är flerspråkiga. 

Bland de 21 elever som bedöms prestera under förväntad nivå vid någon av förmågorna har fyra 

elever svenska som modersmål och 17 är flerspråkiga.  

Detta skulle kunna stödja den modell som Namei (2002) presenterar, där okända ord organiseras 

fonologiskt, delvis kända ord syntagmatiskt och välkända ord paradigmatiskt, oavsett om det rör 

sig om ett första- eller andraspråk.  

    

Metoddiskussion  

När jag hade intervjuat eleverna klassificerade jag responserna efter svarstyp och därefter gjorde vi 

ett interbedömarreliabilitetstest för sex av elevernas responser. Interbedömarreliabiliteten var låg 

och jag gjorde därpå om klassifikationen av hela materialet. Denna erfarenhet visar hur viktigt det 

är att på ett tidigt stadium fastlägga tydliga principer för klassificering vid ett ordassociationstest.  
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Den studerade elevgruppen är liten, med 31 testpersoner, vilket ger den en viss skörhet. För det 

första är det ganska få jämförelser som har någon statistisk signifikans. För det andra kan 

testdeltagare vars svar avviker extremt på individnivå ha genomgående påverkan på resultaten som 

därmed riskerar att bli missvisande.  

Sammanfattning  

Ordförrådet är en mycket viktig faktor för skolframgång, och ordförrådet behöver vara 

välorganiserat för att eleven effektivt ska kunna använda och förstå ordens betydelse. Enligt Lgr 

11 ska det centrala innehållet i årskurs 4–6 bland annat innehålla ords och begrepps nyanser och 

värdeladdning samt klassificering av ord i över- och underordning, vilket är exempel på 

semantiskhierarkisk organisation. Studier av elevers mentala lexikon är nödvändiga så att vi ska 

kunna förstå hur undervisningen bäst kan främja utvecklingen av den lexikala organisationen.  

I denna studie har jag testat ordassociationer hos 31 elever i årskurs 2 och 5 med hjälp av ett 

ordassociationstest. Jag har undersökt associationsmönster utifrån variablerna årskurs, kön, 

språklig bakgrund, antal år i Sverige och lärarnas bedömning av elevernas prestationer, och försökt 

förklara hur dessa olika variabler påverkat associationsmönstren.  

Resultaten visar att ordassociationsmönstren har tydliga likheter på gruppnivå då man utgår från 

variablerna årskurs, språklig bakgrund, antal år i Sverige och då man ser till lärarnas bedömning av 

elevernas prestationer. Mönstren antyder att den lexikala organisationen utvecklas gradvis. På 

individuell nivå är dock skillnaderna mycket stora.  

Studien ingår i ett mer omfattande projekt och jag hoppas att den kan fylla ett syfte i det stora 

projektet, särskilt då vi fört omfattande diskussioner kring klassificeringen av elevernas svar. Det 

ska även bli intressant att se om något av ordassociationsmönstren i föreliggande studie 

återkommer i det stora projektet.  
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Bilaga 1: Global bedömning  

  

Globalbedömning Svenska  

  

Namn………………………………..Klass…………………Datum………………………  

  

Denna bedömning är till stor del hämtad ur Skolverkets Nya Språket lyfter – Bedömningsstöd 

i Svenska och Svenska som andraspråk för Grundskolans Årskurs 1-6.  

  

För varje påstående ska du kryssa för om eleven presterar över, under, eller vid en förväntad 

nivå utifrån åldern.  

Tala och samtala  Över  Under  Vid  

Eleven kan förstå de ord som används i klassrummet        

Eleven kan förstå de muntliga instruktioner som ges i 

klassrummet  

      

Eleven kan beskriva olika företeelser så andra förstår vad hen 

menar  

      

Eleven kan förklara så att andra förstår vad hen menar        

Eleven kan använda ett varierat ordförråd när hen talar        

Kommentar     

Läsa  Över  Under  Vid  

Eleven kan läsa        

Eleven läser for upplevelse och lärande        

Eleven läser, förstår och tolkar innehåll i faktatext        

Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och 

förståelse  

      

http://www.sprakenshus.se/material
http://www.sprakenshus.se/material
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Kommentar     

Skriva  Över  Under  Vid  

Eleven kan uttrycka sig i skrift        

Kommentar     
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Bilaga 2: Informationsbrev till elev  
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Bilaga 3: Informationsbrev till vårdnadshavare  
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