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Barnets språkutveckling under de första åren i livet spelar en viktig roll för senare 

språkutveckling och lägger grunden till läs- och skrivutveckling. Ordförrådet, som i 

forskningen också benämns lexikon, har en avgörande betydelse i denna process. 

Tillsammans med barnets tidiga talspråksutveckling och växande kunskaper om världen är 

ordförrådet en faktor av största vikt för senare läsning (Dickinson, Golinkoff & Hirsh-

Pasek, 2010). Studier har visat att både mängden ord som barn förstår (Feinstein & 

Duckworth, 2006) och mängden ord som de producerar tidigt förutser framtida 

skolframgångar (t.ex. Lee, 2011). Trots att man lär sig ord under hela livet, är det viktigt att 

genom undervisning främja ordförrådsutveckling hos eleverna. Av flera skäl kommer barn 

till skolan med olika språkliga förutsättningar. Bland annat påverkas de av det sociala, 

kulturella, ekonomiska och religiösa sammanhang i vilket de växer upp (Fast, 2007). Det är 

därför en stor och viktig uppgift för lärare att se till att alla elever får ett gott ordförråd. 

Detta är i synnerhet en förutsättning för en jämlik skolgång för alla, och i allmänhet 

grunden för ett demokratiskt samhälle. Därför behöver ett medvetet och aktivt arbete med 

ordförråd genomsyra all undervisning och övriga aktiviteter. 

Tidig ordförrådsutveckling 

Att lära sig ett ord innebär förmågan att relatera en benämning till en underliggande 

abstraktion. Exempelvis kopplas ordet ”dricka” till att få i sig något flytande ur en mugg 

eller ett glas. Barnspråksforskare använder den engelska termen fast mapping när små barn, 

åtminstone till en viss grad, tillägnar sig nya ord efter endast ett eller ett fåtal möten med 
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ordet. Barns förmåga att gissa betydelsen av nya ord på ett relativt snabbt sätt är en 

förklaring till varför de lär sig så många ord under de första två åren. Men särskilt i 

situationer där betydelsen av ett ord är mindre tydlig, krävs det många exponeringar innan 

ett ord lärs in. Här kan man tala om slow, eller extended mapping, där det tar tid för barnet att 

lägga in ordet i rätt betydelsemässig, det vill säga, semantisk kategori. Det krävs också 

extended mapping för att den fullständiga förståelsen av ett ord ska utvecklas. 

 

Ord utgör språkets byggstenar och dessa läggs på varandra och organiseras om 

kontinuerligt över tid, både när det gäller modersmålet och andra språk man lär sig. När 

barn lär sig sitt modersmål brukar ordförrådsutveckling följa ett visst mönster (t.ex. Bates 

m.fl., 1994; Caselli m.fl., 1995). Först kommer orden för människorna omkring barnet 

(mamma, pappa), ord för sociala rutiner (hej, tack) och ord som namnam och vovve. Under det 

andra levnadsåret lär sig barnet många substantiv, ibland så många att man talar om en 

ordförrådsspurt eller benämningsexplosion. Forskare har dokumenterat att ordförråds-

spurten kan inträffa så tidigt som i ettårsåldern och så sent som i knappt fyraårsåldern 

(Bates et al., 1994). När barnet har byggt upp ett ordförråd på cirka 100-400 ord brukar det 

lära sig många verb, och när det blir ca 400-700 ord, med många substantiv och verb, 

brukar grammatiken utvecklas med små funktionsord (till exempel artiklar och 

prepositioner) och ändelser. Då har barnet exempelvis lärt sig säga ”den gröna bollen på 

lekplatsen”. 

Det är alltid viktigt att betrakta ovan beskrivna utvecklingsmönster som allmänna trender 

eftersom barn uppvisar stora individuella skillnader, även tidigt i livet. Det gäller både 

utvecklingshastighet, förståelse och användning av ord, samt hur barn använder gester och 

grammatik. Den stora variationen i barns språkutveckling, inklusive ordförrådet, förklarar 

delvis varför barn kommer till skolan med skilda språkliga förutsättningar. Det är en del av 

förskoleklassens och skolans kompensatoriska uppdrag att se till att alla barn utvecklar ett 

gott språk. 

Ordinlärningsprinciper 

Forskare som studerat den tidiga språkutvecklingen samt ordundervisning i förskolor och 

de lägre årskurserna i skolan lägger fram sex sammanfattande, betydande faktorer som 

stimulerar utveckling av ordförrådet (Dickinson, Griffith, Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2012). 

Faktorerna, eller ordinlärningsprinciperna, är följande: 

• Barn behöver höra en stor mängd olika ord 

• Barn lär sig ord för saker och händelser som intresserar dem 

• Barn lär sig bäst när vuxna är uppmärksamma och interagerar med dem 

• Barn lär sig ord bäst när betydelsen tydliggörs 

• Barn lär sig ord och grammatik samtidigt 

• Barn lär sig bäst i ett positivt sammanhang. 
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Lärare i förskoleklass behöver uppmärksamma elevernas intressen och inbjuda till 

interaktion i autentiska sammanhang, som är meningsfulla för eleverna. Det kan till 

exempel ske genom att läraren är närvarande i elevernas lek, skapande och undersökande 

arbete. Särskilt när elever lär sig ämnesspecifika ord är det viktigt att de får möta dessa ord 

många gånger och i många olika sammanhang. För att tydliggöra betydelsen av ord och 

begrepp, kan läraren använda sig av gester, kroppsspråk, fysiska objekt, förklaringar och 

bilder med mera. 

Hierarkiska associationer 

Det finns olika sätt att kategorisera eller organisera ord i semantiska (betydelsemässiga) 

nätverk. Ett sätt är att bilda hierarkier med både under-, över- och sidoordning. Förmågan 

att göra hierarkiska associationer är något som är kopplat till barnets kognitiva utveckling 

(Nelson, 1977). Yngre barn, till exempel i förskoleåldern, kan tänka på ett ord som är 

fonologiskt likt ett annat ord, och göra så kallade klangassociationer (som hund-rund), medan 

ett lite äldre barn kan börja göra tematiska associationer utifrån egna erfarenheter. Här 

kanske barnet tänker på att en hund skäller eller är farlig (Salameh, 2012). Detta är exempel 

på syntagmatiska associationer, en sorts lexikal organisation utifrån semantiska principer. Då 

tillhör orden som barnet associerar till oftast andra ordklasser. När barnet är ännu lite äldre 

och får ett större ordförråd, någon gång mellan 6 och 10 års ålder, ofta i samband med 

skolstarten, övergår den lexikaliska organisationen till en mer hierarkisk modell med både 

under-, över- och sidoordning. Barnet kan då göra paradigmatiska associationer, såsom hund-

labrador (underordning), hund-djur (överordning) och hund-katt (sidoordning). Ord i 

paradigmatiska associationer tillhör ofta samma ordklass (Nelson, 1977). I skolarbetet är 

paradigmatiska relationer en viktig förutsättning för att kunna generalisera ordbetydelser till 

olika kategorier och skapa semantiska nätverk som utgör lexikonet i hjärnan. 

Ordinlärning i undervisningen – ett viktigt uppdrag för läraren 

I ett genomsnittligt svenskt klassrum samsas elever med olika språklig och socioekonomisk 

bakgrund, skiftande kunskaper om världen, skilda kognitiva förmågor samt varierande 

inlärningspreferenser. Att möta bredden i en förskoleklass kräver att läraren visar både höga 

förväntningar och lyhördhet gentemot eleverna. Ibland finns det fördelar med att eleverna 

delas in i olika grupper för arbetet med språklig medvetenhet så att undervisningen 

utmanar, respektive stödjer alltefter behov. Det är lärarens viktiga uppgift att se till att alla 

elever utvecklar ett stort ordförråd, vilket i sin tur lägger grunden för läs- och 

skrivutvecklingen. 

 

De yngsta eleverna lär sig ord framför allt genom att lyssna och tala. Att endast vistas i 

skolan eller lyssna när en bok läses högt har mycket liten effekt på ordförrådet (Biemiller, 

2006). Istället lär sig eleven flera ord genom upprepad läsning av både skönlitteratur och 

faktaböcker, med många tillfällen för samtal om ord (Biemiller & Boote, 2006). Även den 

fysiska miljön ska inbjuda till språkligt samspel och stödja elevernas ordkunskap och 

begynnande skriftspråksutveckling. Om en elev har ett mindre utvecklat ordförråd behöver 
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läraren utveckla metoder som påskyndar ordinlärningen. Detta är en förutsättning för att 

elever ska kunna utveckla den begreppsbas som krävs för att förstå de texter som de möter 

i olika ämnesområden (Neuman, 2011). För att hjälpa elever att nå djupförståelse av ord 

behöver de delta i kognitivt engagerande aktiviteter som kräver mycket mer än att endast 

repetera eller recitera ord (Stahl & Fairbanks, 1986). Arbete med ord med yngre elever kan 

förslagsvis bestå av aktiviteter som inkluderar drama, lek och problemlösning som främjar 

kunskapsbildning. 

Hur ska läraren vidare ta sig an denna viktiga uppgift? För det första behöver läraren ett 

medvetet förhållningssätt till arbetet med ord. Detta kan med fördel utvecklas tillsammans 

med kollegorna. Elever behöver exponeras muntligt för ett mycket brett utbud av ord 

under de första åren i skolan (Biemiller, 2001). Förutom genom bokläsning sker detta när 

de vuxna i förskoleklass använder ett varierat och relevant språk i samtal med eleverna och 

ger barnen rikliga möjligheter att själva pröva nya ord och använda språk. En bra praxis är 

att benämna objekt med substantiv, hellre än att använda pronomen. Eleverna behöver 

också ges möjlighet att samtala med varandra om ord. Läraren kan lägga upp en plan för 

vilka ord som ska behandlas i undervisningen och tänka på att successivt utöka 

svårighetsgraden på orden. Elever behöver kunna ämnesord samt kunna använda språket 

för att exempelvis jämföra, utforska och differentiera olika fenomen (Neuman, 2011). För 

att göra detta behöver eleven kunna använda pronomen, motsatsord, jämförande ord, 

prepostioner, frågeord, ord för olika material med mera. 

Ytterligare ett sätt för läraren att stödja elevers förståelse av ord och begrepp är att använda 

olika typer av animationer och bilder i undervisningen (Neuman, 2009). Har man en 

interaktiv tavla, eller dator med projektor, kan man enkelt visa små filmer eller andra 

multimodala inslag. Vanliga bilder utgör ett betydande stöd när elevgruppen arbetar med 

ord, exempelvis när de skapar tankekartor eller kategoriserar. Dock är det angeläget att 

tolka bilder tillsammans då de kan förstås på olika sätt. Dessutom är det viktigt att de frågor 

läraren ställer inte enbart frammanar benämningar, utan också beskrivningar, samman-

fattningar samt förklaringar och problemlösning (Massey, 2004). Klassrumsinteraktion kan 

stimulera ordförrådet när läraren ställer öppna frågor, ger eleverna tid att svara och 

uppmuntrar dem att utveckla egna tankar. Mohr och Mohr (2007) skriver om olika sätt att 

bemöta svar som elever ger i klassrummet. Hellre än att nöja sig med ett korrekt svar från 

en elev kan läraren ställa en motfråga, som till exempel: Ja, kan du utveckla detta? eller Kan du 

berätta varför det är viktigt? Likaså kan läraren be om ett förtydligande när eleven ger ett 

otydligt eller inkorrekt svar: Hjälp mig förstå vad du menar. Berätta en gång till. Sådana 

meningar kan med fördel ingå i stöttande lärarledda diskussioner som så småningom lämnar 

plats för öppna elevdiskussioner om ord och begrepp. 

En längre version av denna artikel finns publicerad i Läslyftets modul ”Tidig 

läsundervisning”. 
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