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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka några speciallärares målsättningar och verksamhet vad det gäller 

språkutvecklande arbete och ordförrådsutveckling i årskurs 1 och 2. Den teoretiska utgångspunkten har varit 

det fenomenografiska perspektivet. Kvalitativa intervjuer med speciallärare, samt ostrukturerade icke-

deltagande observationer i undervisningssituationer genomfördes. En kvalitativ tematisk analys användes för 

analysen av intervjuerna och observationerna. De teman som framkommit är Ord i text och Muntligt arbete. 

Studien har visat att undervisningen gestaltar sig på en mängd olika sätt. Speciallärarna framhåller att 

ordförrådet främjas genom arbete med texter och genom muntligt arbete. Arbetet runt texter präglas mycket av 

arbete kring olika lässtrategier, men även vilka slags texter eleverna möter. Den muntliga undervisningen 

handlar om samtal och diskussioner, bildstöd, att lära sig ords betydelser, att lära sig om ords delar, vikten av 

repetition samt vilka ord som väljs ut för undervisningen. I studien var kopplingar till teorier om 

ordförrådsutveckling synliga. Ett par exempel är att reciprocal teaching, en modell för träning av 

läsförståelsestrategier, användes samt att speciallärarna framhöll att eleverna själva behöver använda språket 

för att utveckla sitt ordförråd. Det förekom också att kopplingen till teorin inte var lika synlig. Några exempel 

är förekomsten av ytliga förklaringar av ord och att få av de ord som valdes ut för undervisning var generellt 

användbara ord.  
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

Elever med nedsatt ord- och språkförståelse klarar vanligtvis lågstadiet ganska bra. Då är 

mestadels avkodningen i fokus i läsundervisningen. När eleverna sedan börjar årskurs fyra 

inträffar ofta det som betecknas som ”the fourth grade slump” (Sanacore & Palumbo, 2009). 

Läsningen i undervisningen har då förskjutits från att lära sig avkoda med säkerhet och flyt till att 

lära genom att läsa. Eleverna ska då kunna ta till sig kunskap och information genom att läsa i 

läromedel. En av anledningarna till att eleverna får svårigheter med detta är brister i ordförrådet. 

Detta visar att kunskap om undervisning i ordförråd i de tidiga skolåren är angeläget för elevernas 

kunskapsutveckling. Ämnesområdet har stark specialpedagogisk relevans eftersom forskning visar 

att det går att påverka ordförrådet genom undervisning (Kamil & Hiebert, 2010). Speciallärares 

kunskaper om undervisning i ordförråd kan på det sättet påverka elevernas möjlighet att ta till sig 

information ur texter högre upp i skolåren. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står att undervisningen ska organiseras av läraren så att eleverna ”får stöd i 

sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2011, s. 14). 

Resultaten i läsförståelse från den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) visar att 

läsförståelsen hos svenska 15-åringar har sjunkit de senaste åren. Det finns samband mellan tidig 

ordförståelse och läsförståelse under skolåren (Aukrust, 2008; Hart & Risley, 2003; Kamil & 

Hiebert, 2010). Under de år som jag arbetade som klasslärare på mellanstadiet kände jag mig 

många gånger otillräcklig i hur jag skulle kunna stötta de elever som inte hade ett tillräckligt 

ordförråd för att kunna ta till sig exempelvis läromedelstexter.  

Syftet med det här arbetet är att undersöka några speciallärares målsättningar och verksamhet när 

det gäller språkutvecklande arbete och ordförrådsutveckling. Jag är intresserad av hur speciallärare 

kan bidra med sin kompetens om ordförrådsutveckling i både klasser och mindre grupper. 

Undervisningen av elever som är i början av sin läsutveckling, framför allt elever i årskurs 1 och 

2, tycker jag är av särskilt intresse då det finns forskning om hur ordförrådet kan utvecklas innan 

eleverna själva är läsare (Aukrust, 2008). 

Forskningsfrågan jag vill försöka besvara är: 

Hur kommer undervisning som främjar ordförrådet till uttryck i speciallärares beskrivningar 

samt klassrumssituationer? 
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2 TEORETISK BAKGRUND  

Denna del av arbetet innehåller en sammanfattning av forskning kring undervisning i ordförråd 

och språkutveckling. Den teoretiska bakgrunden är indelad i de tre huvudområdena Språkets 

byggstenar, Ord och ordförråd samt Undervisning i ordförråd.  

2.1 SPRÅKETS BYGGSTENAR 

Språk byggs upp av fem så kallade byggstenar. Dessa är fonologi, semantik, morfologi, syntax 

och pragmatik (Kamhi & Catts, 2012).  

Fonologi handlar om hur språkljuden (fonemen) används i språket. Fonemen brukar beskrivas 

som de minsta betydelseskiljande delarna i talspråket. Byter man ut ett fonem i ett ord så bildas 

ett annat ord. Byt till exempel /p/ mot /b/ i pil, så bildas ordet bil. Fonologin beskriver de olika 

ljuden och olika regler som finns i språket kring ljuden. Ett exempel är vilka olika ljud som kan 

kombineras i ett visst språk (Kamhi & Catts, 2012). I svenskan finns cirka 30 olika språkljud 

(Svensson, 1998). 

Semantik är den byggsten som handlar om ords och frasers betydelse. De relationer som finns 

mellan ord genom betydelse studeras i den del av semantiken som kallas lexikal semantik 

(Kamhi & Catts, 2012). Synonymi är en viktig relation mellan ord. Ord kan vara nära besläktade 

utan att vara helt synonyma. Exempelvis så betyder inte döda och avliva samma sak, eftersom 

ordet avliva, till skillnad från döda, kräver mänsklig inblandning. Skillnader i synonymernas 

betydelse kan bland annat handla om stilnivå (grabb – pojke) och värdeladdning (fet- yppig) 

(Enström, 2010). Den hierarkiska relationen (hyponomin) handlar om att olika ord har över – 

och underordning (djur > husdjur > katt > siames). Ju mer underordnat ett ord är desto mer 

specifikt är det (Enström, 2010). Motsatsord är också betydelsefulla för att kunna hitta ords 

kännetecken. Det finns olika slags motsatsrelationer. Vissa motsatser ger inga alternativ i 

relationen (död- levande). Andra motsatser har gradskillnader (motsatsen till kall behöver inte 

vara varm). Till substantiv kan man ofta använda en indelning i helhet – delar (meronymi). Ett 

exempel är kropp > arm > hand > finger > nagel. Olika ord hör till olika betydelsefält. Ord som 

ligger under samma betydelsefält har likartad betydelse (gå > smyga, stappla, tassa, hasa, lunka) 

(Enström, 2010).  

Även olika ordkombinationer hör till semantiken. Det kan vara ord som ofta uppträder 

tillsammans (ställa upp, falla i gråt). Idiom är fasta ordkombinationer som ofta kan tolkas bildligt 
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(se någon över axeln, bjuda med knäna). Ordspråk är också fasta ordkombinationer som är 

folkliga visdomsord. Ordpar är ytterligare fasta ordkombinationer som ofta är sammanbundna 

med och (i vått och torrt, kropp och själ) (Enström, 2010). 

Morfologi handlar om vår kunskap om ordens struktur. Ord bildas av morfem, som är de minsta 

betydelsebärande enheterna. Morfem kan bestå av ett grundord (katt, lat), som kallas fria 

morfem. Morfem delas även in i grammatiska böjningar, avledningar och sammansättningar 

(Cain, 2010). Med de grammatiska böjningarna visar morfemen om orden har bestämd/obestämd 

form, aktiv/passiv form, om det har komparerats, antal, genus, kasus och tidsform (Svensson, 

1998). Avledning är ett ord bildat av ett grundord och ett avledningsmorfem. De vanligaste 

avledningsmorfemen är suffix och prefix. Prefixen står före grundordet och suffixen efter. Det 

finns några hundra avledningsmorfem i svenskan. En del härstammar från nordiska/germanska 

språk och andra har en latinsk/grekisk språkbakgrund. Det är ett stöd vid ordinlärning om man 

kan de vanligaste prefixen och suffixen (Enström, 2010).  

Sammansättning är det vanligaste sättet bilda nya ord. I en sammansättning sätts två grundord 

ihop (solros, kylrum). I en sammansättning är det sista ledet som bär huvudbetydelsen (Enström, 

2010). Ord i svenskan kan också bildas genom förkortningar. Ofta gör förkortningarna uttalet 

enklare. Initialer kan bilda förkortningar (SJ, FN) eller kortord där en del av ordet strukits (el-

ektricitet, automo-bil) (Enström, 2010). 

Syntax är den byggsten som handlar om reglerna för hur ord kan kombineras till större enheter, 

fraser och meningar. Reglerna handlar bland annat om ordföljd, hur ord hör ihop och ordklasser. 

Kunskap om syntax gör att man kan bedöma om meningar är korrekta. Detta gör kunskap om 

syntax till en viktig del i språkförståelse (Kamhi & Catts, 2012). 

Pragmatik handlar om hur språket används i ett sammanhang (Kamhi & Catts, 2012). Språk har 

en mängd olika kommunikationsfunktioner. Det kan vara uttalanden, hälsningar, efterfrågande av 

information eller att svara på frågor. De som samtalar behöver bland annat vara medvetna om 

samtalspartnerns kunskaper och kroppsspråk och i vilken miljö samtalet äger rum. Andra frågor 

för pragmatiken är val av samtalsämne, turtagning, ordval och hur man väljer ut det man vill ha 

sagt (Kamhi & Catts, 2012). 
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2.2 ORD OCH ORDFÖRRÅD 

2.2.1 Ord 

Ord är ett begrepp som inte är så lätt att definiera. Ord kan stå självständigt i text och har en 

betydelse. ”Ord uttalas utan paus mellan ljuden och skrivs utan mellanrum mellan tecknen” 

(Nationalencyklopedin, 2014-02-21). Vissa ord är så kallade betydelseord. Det kan vara till 

exempel ordet fot. Andra ord är formord, exempelvis ordet ’och’ (Nationalencyklopedin, 2014-

02-21). Ord refererar till verkliga föremål, personer, händelser, tankar och känslor. De kallas 

referenter. Referenter delas in i olika kategorier av begrepp. Begreppen kan man säga är 

verkligheten bakom orden. Begreppsförståelse och semantik (betydelse) är nära besläktade 

(Hagtvet, 2010). 

2.2.2 Ordförråd 

Ordförråd är enligt Nationalencyklopedin (2014-02-21) ”det förråd av olika ord som ingår i ett 

språk eller som behärskas av en enskild språkbrukare”.  

Vokabulär är hur många ord som finns i ett språk eller hur många ord en person behärskar 

(Nationalencyklopedin, 2014-02-21). I arbetet används ordförråd och vokabulär som synonymer. 

Orden i vokabulären kan vara muntliga eller skriftliga. Den muntliga vokabulären är de ord som 

vi förstår när vi pratar eller läser högt. Den skriftliga vokabulären är de ord som vi förstår när vi 

skriver eller läser tyst (Kamil & Hiebert, 2010).  

2.2.3 Hur man lär sig ord 

Forskningen har ännu inte helt kommit fram till hur nya ord lärs in och sparas i minnet. Det är 

dock tydligt att orden inte samlas som listor, utan att det istället handlar om nätverk av relationer 

och associationer mellan orden, främst utifrån ordens betydelse (Beck & McKeown, 2003). 

Ordförståelse byggs på steg för steg. Det verkar först handla om en inledande ”snabb kartläggning” 

för att dela in ord i generella kategorier och associationer (Kamil & Hiebert, 2010). 

Begreppshierarkier byggs upp, där orden sätts in i system med överordning, underordning och 

sidoordning. En norsk studie (Hagtvet, 1992 i Hagtvet, 2010 s. 91) visar att förmågan att kunna 

dela upp ord på detta sätt sätter igång ordentligt i sjuårsåldern. 

Kunskapen om orden sparas i våra mentala lexikon. Kunskapen om de nya orden anpassas till den 

kunskap vi har om olika ord sedan tidigare. Associationerna stärks också till liknande ord (Cain, 

2010). Strukturen och innehållet i de mentala lexikonen för lästa och talade ord är i stort de samma. 
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Här finns information om ordets fonologiska/ortografiska form, ordets betydelse och vilka 

samband det har med andra ord (Kamhi & Catts, 2012).  

De flesta ord lär man sig i ett sammanhang. Sammanhangen man lär sig i är olika beroende på 

ålder. Den tidiga inlärningen sker muntligt, medan mycket av den senare inlärningen sker med 

hjälp av texter. I ett muntligt sammanhang har man stöd av intonation, kroppsspråk och delad 

fysisk miljö. Avsaknaden av detta gör att ett skriftligt sammanhang inte är lika effektivt för 

inlärning av nya ord (Beck & McKeown, 2003). När man möter ett ord i många olika sammanhang 

växer informationen kring ordet (Kamil & Hiebert, 2010). 

Barn verkar lära sig ord i en viss ordningsföljd. Det har ingen betydelse i fall barnen är första- eller 

andraspråksinlärare, eller vilka metoder som används. Ofta lär sig barn konkreta ord relativt tidigt 

(saker man kan se, händelser, förtydliganden som syns direkt, storlek, färg, ljud). Dessa ord behövs 

som en grund för den fortsatta ordinlärningen, något som kan vara viktigt att tänka på i 

undervisningen (Biemiller, 2010). 

2.2.4 Modeller för att beskriva inlärningen av nya ord 

Det finns tre huvudsakliga olika modeller för att beskriva förståelsen av både talat och skrivet 

språk (Kamhi & Catts, 2012).  

 Bottom-up: Denna modell ser förståelsen som en steg-för-steg-process som börjar med 

ljud- eller synstimuli. Stegen går mot mer komplexa och sammansatta delar. Anses 

användas när man läser eller hör enstaka ord. 

 Top-down: Denna modell poängterar vikten av manus, scheman och inferenser som tillåter 

läsaren att göra förutsägelser och hypoteser om texten. Känner lyssnaren eller läsaren till 

innehållet, strukturen och skrift- och talspråkets olika funktioner förstår läsaren/lyssnaren 

lättare. Top-down-processen stöttar inte bara vid ordförståelse utan också vid förståelse 

utifrån sammanhanget.  

 Den interaktiva modellen: I denna används både bottom-up och top-down för att bidra till 

läs- och språkförståelse. 

Även konnektionistiska modeller används för att förklara hur barn lär sig att förstå ord. I den 

konnektionistiska modellen ser man lexikonet som ett interaktivt nätverk av förbindelser mellan 

olika lager av processer. Istället för att visa olika vägar för att få fram betydelse så menar dessa 

forskare att det är två olika lager av enheter; det ortografiska och det fonologiska, som förbinds 
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med varandra tillsammans med ett annat lager med enheten betydelse (Seidenberg i Kamhi & 

Catts, s. 5, 2012). Eftersom aktiviteten startar när man kommer i kontakt med ett ord så har 

frekvensen, hur ofta, man stöter ihop med ett ord stor betydelse eftersom ju oftare en speciell grupp 

av enheter (fonologisk, ortografiska och betydelsebärande) aktiveras desto starkare blir ”vägen” 

av associationer kring just det ordet (Whitney i Kamhi & Catts, s. 5, 2012). Det innebär att 

repetition påverkar inlärningen av ord. 

2.2.5 Att kunna ett ord 

Kunskap om ett ord kan växa och bilda nätverk med många förbindelser (Scott, 2010). Det finns 

egentligen inga begränsningar i hur omfattande nätverken kring olika begrepp kan bli. De begrepp 

vi känner väl till har många associerade ord. Olika yrkeskategorier och människor bygger upp 

olika nätverk kring samma begrepp. Exempelvis har en fiskhandlare och en marinbiolog 

antagligen olika nätverk kring begreppet fisk. Ordkunskap handlar både om definitioner och 

omvärldskunskap (Stahl, 2010). Små barn kopplar starkt ihop personliga upplevelser med ordets 

betydelse, medan äldre barn mer och mer tar till sig den omgivande kulturens definition. De 

personliga erfarenheterna och känslorna som hör ihop med ordet blir en del av ordets nätverk av 

associationer, alltså en del av vår personlighet. Vi är inte alltid medvetna om dessa olika sidor 

(Hagtvet, 2010).  

Ibland delas ordförrådet in i en bredd och ett djup. Ordförrådets bredd handlar om antalet olika 

ord som en person kan. Ordförrådets djup handlar om vilka relationer och associationer som en 

person har mellan olika ord. Associationerna kan handla om handlingar, erfarenheter, tankar och 

känslor kring ordet (Cain, 2010). 

Nation (1990 i Scott, 2010, s. 70) särskiljer åtta olika aspekter som hör ihop med att kunna ett ord: 

hur det uttalas, hur det skrivs, hur det uppträder i meningar, ord som det ofta används tillsammans 

med, hur ofta det används i talat och skrivet språk, hur och när det oftast används och dess 

associationer med andra ord. Även om man kan flera av aspekterna så är det inte säkert att man 

kan alla. 

Man brukar skilja på det aktiva (expressiva) och det passiva (receptiva) ordförrådet (Kamil & 

Hiebert, 2010). Aktivt ordförråd är till exempel när ett barn kan sätta in ett ord i en mening eller 

förklara ordet. Det passiva ordförrådet visar sig till exempel när ett barn pekar ut rätt bild till ett 

ord. Det aktiva ordförrådet består av välkända ord som vi ofta använder. Det passiva ordförrådet 
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består av ord som eleverna kan hitta en betydelse till när de lyssnar eller läser. Dessa ord är inte 

lika välkända och används inte lika ofta. Eleverna känner inte heller till den exakta definitionen. 

De är inte heller ord som används i det spontana talet. Oftast är det receptiva ordförrådet större än 

det expressiva ordförrådet (Kamil & Hiebert, 2010). Vår tillgång till ord i vårt receptiva och 

expressiva ordförråd beror mycket på hur ofta vi möter ordet. När vi sällan möter ett ord, tar det 

längre tid att plocka fram det ur minnet. Det är en av anledningarna till att vi använder mer precisa 

uttryck i skrift (Marshalek, Lohman & Snow, 1981 i Cunningham, 2010, s. 52).  

2.2.6 Ordförrådets storlek 

Det tar lång tid att utveckla ett ordförråd. Vi lär oss nya ord genom hela livet (Cain, 2010). 

Eftersom ett språk alltid förändras så kan man inte säga hur stort ett språks ordförråd är 

(Nationalencyklopedin, 2014-02-21). För en 5 - 6 åring brukar ordförrådet ligga på mellan 2500 

till 5000 ord. En vanlig uppskattning är att ordförrådet växer med cirka 7 ord per dag för elever i 

skolåldern (Beck & McKeown, 2003). Kunskaper om hur ordförrådet växer kan påverka 

undervisningen. Tror man att ordförrådet är stort och växer snabbt så har direkt undervisning inte 

så stor betydelse. Menar man att ordförrådet är mindre och växer långsammare, så blir den direkta 

undervisningen viktigare (Beck & McKeown, 2003). 

Det finns stora skillnader mellan olika barn i hur många ord de kan och hur fort de lär sig nya ord. 

Ofta kvarstår eller ökar skillnaderna genom hela skoltiden. Det beror på att barn som har en rik 

språklig bakgrund inte bara lär sig nya ord utan också lär sig om hur man lär sig nya ord och språks 

uppbyggnad. De får därför lättare att lära sig nya ord. (Beck & McKeown, 2003). 

Barns socioekonomiska bakgrund har starkt samband med hur utvecklat deras ordförråd är. En 

förklaring kan vara att ordförrådet blir en indikator på vilket generellt stöd barnet fått i sin 

hemmamiljö. En annan förklaring kan vara att om barnet utvecklar ett stort ordförråd tidigt så ger 

det i sig en grund för att ytterligare utveckling av ordförrådet (Aukrust, 2008). Barns kunskap om 

böcker (hur mycket barnet exponeras mot tryckt material) visar ett säkerställt sammanhang med 

dess receptiva (passiva) ordförråd (Cunningham, 2010).  

Det finns en känd amerikansk undersökning (Hart & Risley, 2003) där forskarna genom direkta 

observationer i familjer räknade antalet ord barnen i familjerna exponerades för. Studien pågick 

från det att barnen var knappt ett till dess de var tre år gamla. Undersökningarna gick till så att 

familjerna fick en timmes besök en gång i månaden där forskarna spelade in allt tal. Resultaten 
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visade på enorma skillnader i antalet ord som barnen fick höra under sina första levnadsår. Det 

gick tydligt att dela upp skillnaderna utifrån familjernas socioekonomiska status. Barnen i 

högutbildade familjer hörde flest ord (45 miljoner ord under dessa år) och barnen i familjer som 

fick ekonomiska bidrag hörde minst antal ord (13 miljoner ord). Resultaten visade sig sedan ge 

utslag på språktester när barnen kommit upp i 9-10-årsåldern. 

De elever som börjar förskolan med ett dåligt ordförråd lär sig nya ord i en långsammare takt än 

de elever som börjar med ett bättre ordförråd. På det sättet blir klyftan mellan elevgrupperna större 

genom åren. Biemiller (2010) menar att det finns forskning som visar att man kan undervisa på ett 

sådant sätt från förskolan upp till tvåan så att gapet inte behöver växa. 

2.2.7 Samband ordförståelse och läsförståelse 

Läsprocessen kan delas in i två relativt oberoende delprocesser: språkförståelse och avkodning 

(Elbro, 2011). Det finns en pseudoformel kring detta: Läsning = Avkodning X Språkförståelse 

(Hoover & Gough, 1990). Den innebär att läsningen är beroende av både avkodning och 

språkförståelse för att den ska fungera. Andra faktorer som spelar in är motivation och hur texten 

ser ut visuellt (Elbro, 2011). Språkförståelse är ett paraplybegrepp där fonologi, semantik, 

morfologi, syntax och pragmatik ingår (Kamhi & Catts, 2012). Den innebär att bland annat 

ordförrådet, kunskapen om grammatik, kunskaper om morfem, olika former av språklig 

medvetenhet och det verbala minnet har betydelse för läsningen.  

Man använder samma kunskaper och processer när man läser själv och när man får en text uppläst 

för sig, men det finns vissa skillnader mellan förståelse av talat språk och text. I samtal har man 

ett större stöd av sammanhang, intonation och kroppsspråk (Cain, 2010). Det som påverkar 

språkförståelsen mest är hur stort ordförrådet är (Elbro, 2011). Lundberg och Herrlin (2011) menar 

att om 20 % av orden i en text är obekanta så går det inte att förstå texten, oberoende av hur bra 

man avkodar.  

Ett flertal forskare har beskrivit sambandet mellan tidig språk- och ordförståelse och senare 

läsförståelse (Aukrust, 2008; Biemiller, 2010; Cain, 2010; Hart & Risley, 2003). Ofta visar sig inte 

sambandet under de första skolåren då fokus i läsundervisningen ligger på avkodning och läsflyt. 

Istället blir det tydligare några år senare då eleverna själva ska både läsa med flyt och hitta 

information i läromedelstexter. Eftersom så många elever hamnar i svårigheter med sin 

läsförståelse vid denna tid (ofta årskurs fyra) har fenomenet till och med fått ett namn: ”the Fourth 
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Grade Slump” (Sanacore & Palumbo, 2009). Svårare texter ställer höga krav på elevernas 

strategier för att lära sig nya ord och på att använda den vokabulär de redan har (Kamil & Hiebert, 

2010). 

Biemiller (2010) menar att sambandet mellan hur väl elever lyckas i skolan och deras ordförråd är 

mycket starkt. Han hänvisar även till forskare som menar att en konsekvens av detta borde vara att 

istället för att intressera sig för läsförståelsetest så borde framtida studier koncentrera sig på 

ordförrådstest istället. Kanske är det värt att fundera över vad läsförståelsetest egentligen mäter. 

En del är mer inriktade på kunskaper i avkodning och andra mer på muntlig språkförståelse 

(Keenan, Betjemann, & Olson, 2008). En lösning skulle kunna vara att testa hörförståelse istället 

för läsförståelse. Då får inte avkodningen samma betydelse. Ett exempel på en sådan studie är när 

Elwér, Keenan, Olson, Byrne & Samuelsson (2013) i en flerårig studie följde barn med olika slags 

svårigheter (språksvårigheter eller avkodningssvårigheter). Det visade sig att låg språkförståelse 

var stabil över flera år. Detta får på sikt genomslag i läsförståelsen. Som en slutsats förordar 

forskarna bland annat riktade interventioner i vokabulär och muntligt språk, eftersom det kan få 

stor betydelse för utvecklingen i läsförståelse. 

2.2.8 Några olika teorier kring sambandet ord- och läsförståelse 

Nagy (2010) har sammanställt olika teorier om sambandet mellan ord- och läsförståelse: 

Den instrumentella hypotesen: Lär vi oss fler ord så blir vi bättre läsare. Nagy (2010) menar att 

verkligheten är lite mer komplicerad än så. Det är inte realistiskt att en kortsiktig 

intervention/arbete i ordförråd ska ge särskilt stor effekt på läsförståelse. Det ömsesidiga beroendet 

mellan ordförråd och läsförståelse gör att effekterna snarare kommer att vara långsiktiga och 

ackumulerande än kortsiktiga och dramatiska. 

Kunskapshypotesen: Denna betonar läsarens förkunskaper om ett ämnesområde. Det är dessa 

förkunskaper som hjälper till med läsförståelsen. Det är alltså inte bara kunskapen om ordens 

betydelse som har betydelse. Man behöver även förstå begrepp och hur de hänger ihop. Enligt den 

här teorin så är ordkunskapen bara en liten del av den kunskapsbas som behövs för läsförståelse 

(Anderson & Freebody, 1981 i Nagy, 2010, s. 31). Ordkunskap kan inte särskiljas från större 

inlärningsstrukturer.  

En tredje variabel-hypotesen: Denna hypotes menar att sambandet mellan ordförråd och 

läsförståelse beror på en tredje faktor som påverkar dem båda. Forskare har föreslagit olika delar 
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som ”den okända faktorn”, exempelvis muntlig begåvning och förmågan att göra inferenser. Nagy 

föreslog (2010) en variant som han kallar den metalingvistiska hypotesen. Denna innebär att viss 

del av sambandet mellan tester i ordkunskap och läsförståelse orsakas av det faktum att bägge 

förmågorna kräver metalingvistisk medvetenhet (Nagy, 2010). Metalingvistisk medvetenhet 

handlar om förmågan att tänka och reflektera kring språk. Istället för att använda språket vänder 

man uppmärksamheten till språket i sig och hur de språkliga strukturerna är uppbyggda.  

Undervisning kring ord tvingar eleverna att tänka kring ord på ett ganska abstrakt sätt (Nagy, 

2010). Läsförståelse ställer också krav på metalingvistisk förmåga. Det skrivna språket är 

dekontextualiserat. När vi stöter på problem i läsförståelsen måste vi kunna reflektera över språket 

i texten om vi ska kunna hitta någon betydelse. Förståelsestrategier som övervakar och reparerar 

kräver nästan alltid någon slags metalingvistisk kunskap. Att upptäcka att vi inte förstår en bit av 

en text på grund av att vi inte förstår ett speciellt ord kräver både metalingvistisk och metakognitiv 

kunskap. Nagy (2010) menar vidare att man inte ska skilja på strategier för ordinlärning och 

strategier för läsförståelse. Han lyfter fram att vissa lyckade lässtrategimodeller (ex reciprocal 

teaching eller Colaborative Strategic Reading) har en del som handlar om strategier för att ta reda 

på okända ord.  

Tillträdeshypotesen: Förståelse beror både på ordförrådets bredd och djup. Orden som eleverna 

lär sig måste bli så välkända att de lätt och snabbt kan få tillgång till dem (Mezynski, 1983 i Nagy, 

2010, s. 33).  

De olika hypoteserna kompletterar troligen varandra. Orsakssambandet mellan ordförståelse och 

läsförståelse går antagligen åt bägge håll. En bättre läsare läser mer och får därför möjlighet att 

lära sig fler nya ord. De olika hypoteserna kanske också har olika stor påverkan beroende på vem 

som läser och hur svår texten är (Nagy, 2010). Oulette (2006) har i sin forskning visat att det 

muntliga passiva respektive expressiva ordförrådets bredd och djup har olika funktioner i elevers 

läsning. Det passiva ordförrådets bredd var den enda faktorn i muntlig vokabulär som hade 

samband med elevernas avkodning i hans forskning. Det aktiva ordförrådets bredd visade samband 

med ordigenkänning. Det framkom tydligt i studien att det var djupet i ordförrådet som visade 

samband med läsförståelse. 
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2.3 UNDERVISNING I ORDFÖRRÅD 

2.3.1 Några utgångspunkter 

Undervisning i ordförråd har stor betydelse om den är effektiv. Många lärare tror att de inte har 

möjlighet att påverka elevernas ordförråd. Den mesta ordinlärningen sker också oavsiktligt och 

inte genom direkt undervisning. Det verkar läggas lite tid på undervisning i vokabulär (Kamil & 

Hiebert, 2010). Ett exempel, som gäller undervisningen för lite äldre elever, är den undersökning 

(Scott, Jamieson-Noel & Aselin, 2003 i Scott 2010, s. 86) som visade att lärare i årskurs 5 – 7 

lägger mindre än 2 % av sin undervisningstid på att förstå ämnesord. Lundberg (2008) är mycket 

tydlig i sina rekommendationer kring undervisning i ordförråd: ”Läraren måste också ge direkt 

och systematisk undervisning i ordkunskap och ägna minst en halvtimme varje dag åt detta” 

(Lundbergs kursivering i Lundberg, 2008, s. 43). Undervisning i ordförråd behöver vara en 

kontinuerlig del av lärares arbete i skolvardagen genom hela skoltiden (Nagy, 2010).  

Nagy (2010) betonar vidare att den viktigaste fördelen med ett utvecklat ordförråd är hur det 

hjälper läsförståelsen. Det långsiktiga målet med undervisning i ordförståelse borde vara att den 

ska stötta elevernas läsförståelse. Sådan ordundervisning kräver mycket arbete. Det går bara att 

arbeta med en del av orden så djupt som det behövs. En del ord måste man helt enkelt behandla 

mer ytligt. Forskning om i vilka sammanhang mer ytlig undervisning skulle vara effektiv är mycket 

sparsam (Nagy, 2010).  

Undervisning för utökat ordförråd kan delas in i tre huvudgrupper (Nagy, 2010). Alla tre delar har 

en ömsesidig påverkan på varandra och alla tre delar måste utvecklas parallellt. Undervisning i 

vokabulär handlar om att undervisa om enskilda ord, att eleverna ska möta ett rikt muntligt språk 

samt att de ska utveckla en genererande ordkunskap. Undervisning i läsförståelse handlar om att 

lära eleverna läsförståelsestrategier, hjälpa eleverna att bygga upp bakgrundskunskap, utveckla 

deras avkodning och läsflyt. Läsvolym handlar om att eleverna ska få tid att läsa/lyssna på 

högläsning, eleverna ska få lagom utmaningar genom texter i rätt svårighetsgrad och motivation 

(Nagy, 2010).  

2.3.2 Kända framgångsfaktorer  

Det finns några aspekter som kan göra undervisningen kring ord och ordförråd tungrodd och 

ineffektiv. Stahl (2010) menar att det faktum att det är ett mycket stort antal ord som eleverna 

behöver lära sig – och det både muntligt och skriftligt- gör undervisningen svårare. Det är också 

stora skillnader i hur många ord eleverna kan. Dessa skillnader finns långt innan eleverna kommer 
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till skolan. Dessutom har traditionell undervisning ofta handlat om att memorera ord och deras 

betydelser lösryckta ur ett sammanhang. Detta arbetssätt lär inte eleverna strategier för hur de ska 

lära sig ord och de väcker inte heller elevernas intresse för ord och språk. 

Det finns också ett antal olika faktorer som har visat sig ha betydelse för om undervisningen i 

vokabulär ska vara framgångsrik. I the National Reading Panel (NRP), i USA, samlades år 2000 

läsforskare för att sammanställa vad forskningen hittills kommit fram till. De diskuterade också 

hur forskningsresultaten praktiskt kunde användas för att påverka undervisningen. Undervisning i 

ordförråd lyftes upp som ett viktigt område att utveckla. Där framhölls också att lärare både 

behöver veta hur man lär sig nya ord och ha ett genomtänkt arbetssätt för hur eleverna ska utveckla 

sitt ordförråd. (the National Reading Panel (NRP), 2014). Nedan följer en lista, delvis utifrån the 

National Reading Panels slutsatser, på framgångsfaktorer i undervisningen i ordförråd. 

- Det behövs direkta ordinstruktioner i ett sammanhang kring specifika ord. (NRP, 2014; 

Bråten, 2008; Biemiller, 2010).  

- Repetition och att möta orden många gånger är viktigt. Orden som ska läras in bör vara 

högfrekventa (NRP, 2014; Biemiller, 2010).  

- Det är värdefullt att lära sig nya ord i en rik kontext. (NRP, 2014). Det kan vara både genom 

litteratur och muntligt språk. 

- Genom att läraren omarbetar uppgifter och texter till lagom svårighetsgrad, blir eleverna 

säkra på vad som krävs av dem när det gäller läsningen (NRP, 2014).  

- Undersök sammanhanget mellan ordkunskap och begreppskunskap. Ordkunskapen ska 

läras ut i samklang med ämnesinnehållet (Scott, 2010).  

- Ordinlärning är effektiv när eleverna har motivation för uppgifterna (NRP, 2014). Lärare 

har en viktig roll i att visa för eleverna att ordkunskap är viktig (Stahl, 2010).  

- Multimedia och datastöd som gör att eleverna kan interagera muntligt, med bilder och med 

skrivande, stöder också ordinlärning (Kamil & Hiebert, 2010; NRP, 2014).  

- Det är viktigt att starta undervisningen i ordförråd redan under förskoletiden innan 

eleverna själva kan läsa. Effektiv undervisning i ordförståelse är ett arbete över lång tid 

(Nagy, 2010).  

- Variation och rikedom är två nyckelbegrepp i ordinlärning. Eleverna bör få möta många 

sätt att lära och använda nya ord. Undervisningen ska också motivera eleverna att lyssna 

efter och söka efter nya ord (Kamil & Hiebert, 2010; NRP, 2014). 

- Lektionerna ska återkomma regelbundet och med tydligt syfte (Kamil & Hiebert, 2010).  
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- Det är viktigt att läraren har kunskap om vilka ord det är lämpligt att undervisa om 

(Biemiller, 2010). 

Fokus i den fortsatta teorigenomgången kring undervisning i ordförråd är det som Nagy (2010) 

benämner som arbete med att utveckla vokabulär (undervisning om enskilda ord, möta rikt 

muntligt språk, genererande ordkunskap), med tillägget att även möta ett rikt skriftligt språk. Detta 

är en medveten avgränsning. 

2.3.3 Rikt språk genom texter 

I det muntliga språket använder man inte alls lika många ovanliga ord som i det skriftliga språket. 

Det betyder att eleverna behöver även skriftspråket för att utveckla sitt ordförråd (Cunningham, 

2010). För att utöka ett barns ordförråd måste barnet möta ord som ligger utanför det befintliga 

inre lexikonet. Det kan vara genom rik litteratur eller genom skolans olika ämnesområden (Kamil 

& Hiebert, 2010).  

Högläsning och samläsning kan vara två effektiva metoder för att utvidga ordförrådet, särskilt för 

elever som ännu inte är självständiga läsare. För dem kan det annars vara svårt att hitta texter som 

är utmanande vad det gäller ordförrådet, samtidigt som de är enkla nog att avkoda. Om högläsning 

av faktatexter och berättelser kopplas samman med ordanalys och diskussioner mellan barn och 

vuxen så ökar det ordförrådet. En lagom nivå kan vara texter som ligger 2-3 år över barnens egen 

läsförmåga (Cunningham, 2010). Högläsning med samtal om svåra ord är något som både skolan 

och hemmet kan arbeta med (Bråten, 2008). Ord som inte används i vardagliga samtal kan lyftas 

fram och studeras. Att förklara ett ord innan läsning ger bättre läsförståelse och gör läsningen mer 

njutbar (Cunningham, 2010). Beck, McKeown och Kucan (2010) menar istället att det är bättre att 

inte förklara nya ord innan läsningen utan istället vänta till efter läsningen. Anledningen är att de 

ord som läraren har valt ut att undervisa om antagligen är okända för eleverna. Berättelsen ger då 

ett rikt exempel på hur ordet kan användas, vilket är ett starkt stöd för elevens lärande. De menar 

att om eleverna behöver en snabb förklaring så kan läraren ge det under läsningen (exempelvis 

Ukulele är en slags gitarr).  Stahl (2010) betonar vikten av att eleverna lyssnar aktivt under 

läsningen. Eleverna ska lära sig att lyssna efter ett syfte, de ska kunna diskutera vad de hört, reagera 

kritiskt på vad de hört och kunna föra ett samtal om vad de hört (Stahl, 2010). 

Studier visar att det är de elever som redan kan många ord som tar till sig flest nya ord vid 

högläsning (Aukrust, 2008). Samtidigt har flera forskare funnit att högläsning har betydelse för 
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barn med begränsat språk, språkstörningar och barn från socioekonomiskt svaga hem 

(Cunningham, 2010).  När man själv läser kan man stanna till och fundera över okända ord. Detta 

är inte möjligt när man lyssnar på högläsning, speciellt inte i grupp. Man kan alltså ställa högre 

krav på äldre elever som läser själva att ta reda på ords betydelse, t ex genom att fråga kamrater 

(Biemiller, 2010).  

Eleverna behöver få lära sig strategier för att förstå nya ord utifrån sammanhanget. Exempel på 

strategier är att få lära sig att läsa om meningen där det obekanta ordet står. Eleverna får även 

undersöka om det står en synonym, eller kanske den motsatta betydelsen i meningen och om det 

ges något exempel på ordets användning. Genom att studera hur ordet är uppbyggt kan de känna 

igen någon del av ordet (Pressley, 2006 i Bråten, 2008, s. 59). I reciprocal teaching, RT, får 

eleverna lära sig att använda fyra huvudstrategier för att utveckla läsförståelsen. Strategierna 

handlar om att ”förutspå/ställa hypoteser, ställa frågor, klargöra och sammanfatta” (Oczkus, 

2003 i Westlund, 2009, s. 76). Westlund (2009) har försvenskat modellen och gett strategierna de 

svenska namnen: Spågumman Julia, Nicke Nyfiken (eller Frågeapan), Fröken Detektiv och 

Cowboy-Jim. Fröken Detektiv-strategin handlar om att ta reda på okända ords betydelse. 

Omarbetning av texter och uppgifter gör så att eleverna blir säkra på sin egen läsning och sina 

arbetsuppgifter. Elevernas läsning kan också stöttas genom arbete med ord som de kommer att 

möta i ämnesundervisningen (NRP, 2014).  Lärarnas analyser av läromedelstexter underlättar 

elevernas läsning. Då undersöks hur täta texterna är på okända ord, om nyckelbegrepp repeteras 

och hur ”hjälpsam” texten är, bland annat hur långt ett ord och dess definition står från varandra i 

en text. Detta behöver göras innan eleverna får texterna (Scott, 2010). Det behöver också finnas 

en medvetenhet om att i fall en elev inte har ett ord i sin muntliga vokabulär, när han/hon avkodar 

ett ord, kommer eleven inte kunna förstå vad han/hon läser (Kamil & Hiebert, 2010).  

Det behövs läsvolym för att ordförrådet ska växa genom egen läsning. Det är ofta så att de elever 

som behöver utveckla sitt ordförråd inte läser tillräckligt mycket och att dessa elever har svårt att 

använda fungerande lässtrategier (Beck & McKeown, 2003). Samtidigt finns det forskning som 

har visat att elever lär sig ungefär vart 20:e obekant ord de möter i ett sammanhang när de läser 

själva. För lite äldre elever får den fria läsningen utanför skoltid stor betydelse. En genomsnittlig 

femteklassare läser cirka en miljon ord per år och lär sig på detta sätt ungefär 1000 nya ord varje 

år. Dessa siffror går att jämföra med att de 10 % av eleverna i årskurs fem som läser minst utanför 

skolan läser ungefär 8000 ord per år. Räknar man med att ungefär 2 % av orden är obekanta och 
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att de lär sig vart tjugonde ord av de obekanta orden, så lär sig dessa elever ungefär 8 nya ord per 

år genom läsning utanför skoltid (Cunningham, 2010). De studier som har gjorts kring fri läsning 

och ordförrådstillväxt har inte visat på så stora framsteg (NRP, 2014).  

Sammanfattningsvis verkar det finnas stora möjligheter, för de elever som läser mycket och 

dessutom har lärt sig strategier för att själva fundera ut ords betydelse, att utöka sitt ordförråd 

genom den fria läsningen. Lärare kan dock inte förutsätta att alla elever klarar eller gör detta. 

2.3.4 Rikt språk genom diskussioner och samtal  

En del av den teori som jag har hittat kring samtal och diskussioner för att utveckla ett rikt språk 

handlar om förskolebarn. Mycket av detta anser jag även gäller elever i de lägre skolåren.  

Förskolebarn lär sig grunderna i olika samtalsgenrer genom att i samtal hjälpa till att definiera 

begrepp, fråga om okända ord, berätta på olika sätt tillsammans, förklara och lyssna på andra. De 

har nytta av detta när de ska börja arbeta med texter. De lär sig även att det finns någon som står 

för berättelsen eller förklaringen (som en författare gör), att det behövs bakgrundskunskap och att 

det finns någon som är mottagare, precis som i texter (Aukrust, 2008). Aukrust (2008) kallar 

sådana här samtal för ”kognitivt utvecklande samtal”(2008, s. 94). Sådana samtal innehåller flera 

turtagningar, då läraren tar ansvar för att samtalet kan fortsätta trots att barnet saknar många ord. 

Sammanhanget ger barnet stöd i definitionen av nya ord. Hagtvet (2010) betonar vikten av att barn 

får delta i samtal som inte handlar om saker som är ”här och nu”, prata med sammanhängande 

meningar, prata om sådant som har hänt och som ska hända. Det utvecklar deras språkliga, 

intellektuella och emotionella förmågor.  

Vid inlärning av ett andraspråk har det visat sig att det är det språk som eleverna själva producerar 

som har störst inflytande på språkutvecklingen. Detta gör att det är viktigt att eleverna själva får 

utveckla sina yttranden. Det gör att de bearbetar språket på djupet. I en undervisningssituation som 

ställer krav på begripligt språk (till exempel att instruera en kamrat) blir eleverna tvungna att 

utveckla sitt talspråk (Swain & Lapkin, 1995). När en lärare öppnar ett samtal med en elev, 

exempelvis för att eleven ska få redogöra för sina erfarenheter av ett experiment, är det bra att 

ställa en öppen fråga. Det ger eleven möjlighet att starta samtalet utifrån sina egna tankar. Läraren 

kan också förlänga samtalet, både genom att vänta några sekunder extra på svaren, men också 

genom att låta samtalet pågå längre innan läraren omformulerar eller utvärderar elevens tankar. 
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Eleven får då själv tänka igenom och utveckla sina tankar. Det är också viktigt att i samtalet 

verkligen lyssna till vad eleverna säger och betona vikten av att förstå innehållet (Gibbons, 2006).  

I ett tillåtande klassrumsklimat kan diskussioner aktivera eleverna då de kommer med sina bidrag 

(Nagy, 2010). Diskussioner bygger då upp förbindelser mellan ny och gammal kunskap hos 

eleverna (Stahl & Vancil, 1986 i Stahl, 2010, s. 107). Även berättande, teater och strukturerade 

klassrumssamtal gynnar ordförrådet. Detta är extra viktigt för de elever som inte själva är läsare. 

Dessa elever måste också få utveckla sitt språk (Nagy, 2010). 

2.3.5 Att lära sig ords betydelser 

Ett ord kan ha flera olika betydelser beroende på sammanhanget. Försöker man bara lära in ords 

definitioner är det lätt att glömma dem. För att lära oss ett nytt ord måste vi lära oss både hur det 

relaterar till andra ord, ordets olika betydelser och hur betydelsen ändras i olika sammanhang 

(Stahl, 2010). Eleverna behöver bygga upp rika förbindelser mellan det nya ordet och tidigare 

kunskap (Lundberg, 2008; Oulette, 2006; Scott, 2010; Stahl, 2010). Genom att undervisa om detta 

utvidgas och organiseras elevernas semantiska (betydelsebärande) system (Oulette, 2006). Barn 

behöver möta orden i många olika sammanhang och med stöd för att de ska inlemmas i det djupa 

ordförrådet. Vanliga traditionella vokabulärövningar ger inte tillräckligt rikt kontextuellt stöd 

(Aukrust, 2008).  

Begreppskunskap och ordkunskap hänger ihop. Genom att arbeta i olika teman kan eleverna arbeta 

med begrepp och ordförråd samtidigt (Scott, 2010). Det kan vara värt att fundera över hur man 

som pedagog använder bildstöd. Bilder gör att det kan vara svårare att höja elevernas språk från 

det konkreta ”här och nu” (Hagtvet, 2010).  

Lärarens direktförklaring av ord och elevens självständiga läsning kan inte utveckla elevernas 

djupare ordförståelse tillräckligt (Stahl, 2010). Undervisningen kring orden bör vara uppbyggd så 

att eleverna får många möjligheter att se och använda orden (Scott, 2010). Samtal om ord och hur 

de kan uppträda och strategier för att förstå okända ord är viktiga (Kamil & Hiebert, 2010).  

Eleverna behöver få hjälp att utveckla en känsla för fina distinktioner mellan besläktade ord inom 

samma ämnesområde (Scott, 2010). Läraren kan till exempel utgå från ord i elevernas egna texter, 

eller texter som ska användas i undervisningen (Lundberg, 2008).  

Eleverna behöver bli medvetna om, och helst få ett intresse för, ords betydelse, historia, vilka 

orddelar ordet består av, ordets relationer till andra ord och hur ordet används för att få fram ett 
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budskap (Nagy, 2010). Detta kan också hjälpa eleverna att se och förstå hur likheter i stavning kan 

visa på likheter i betydelse. Att få höra om sådana samband kan göra det lättare för eleverna att 

komma ihåg ord (Stahl, 2010; Lundberg, 2008).  

En synonym gör det ofta lätt för ett barn att förstå ett nytt ord i dess sammanhang. Genom att få 

barn att tänka på motsatsord, så måste de hitta ordets kännetecken. En del av definitionen är att 

veta vilken kategori ett ord passar i (blåmes är en fågel är ett djur). Jämförelser med liknande ord 

hjälper också eleverna att definiera och avgränsa betydelsen av ett ord. (Vad är skillnaden mellan 

en mössa och en hatt?) (Stahl, 2010). Att kunna tala om vad ett ord betyder med hjälp av andra 

ord är ett stort steg i ett barns språkliga utveckling. Det är en färdighet eleven har god nytta av i 

skolan (Hagtvet, 2010). 

I bilaga 3 finns olika övningar och metoder som får elever att tänka och resonera kring definitioner 

av ord. Där finns bland annat beskrivningar om hur man kan arbeta med ordböcker, Venndiagram 

och mindmapping. 

2.3.6 Om ords delar 

Direkta samtal om ord gör att eleverna uppmärksammar hur ord är uppbyggda, en kunskap som 

de sedan kan generalisera (Kamil & Hiebert, 2010). Genererande ordkunskap är när man kan 

använda ordkunskap man redan har till att lära sig nya ord. Genom att bland annat lära sig att 

använda sammanhanget och kunskap om ordets olika delar blir eleverna bättre på att lära sig ord 

(Edwards et al, 2004 i Nagy, 2010, s. 28). Effektiv ordinlärning innebär också kunskap om vad 

som kan vara en möjlig betydelse av ordet vilket gör det möjligt att skilja på relevant och irrelevant 

information i sammanhanget (Nagy & Scott, 1990 i Nagy, 2010, s. 29).  

Semantiska familjer är de ord som kommer från samma ordstam.  Orden tillfred, tillfredställa, 

otillfredsställd, tillfredsställande hör alla ihop. En del semantiska familjer har många medlemmar. 

Forskning visar att genom att rikta in undervisningen på ord från semantiska familjer med många 

medlemmar gör det att eleverna oftare stöter på dessa ord i texter. Tar man istället och undervisar 

kring enskilda ord så möter eleverna dessa ord inte alls lika ofta i olika texter. Genom att undervisa 

kring dessa ord så blir undervisningen mer effektiv (Hiebert, 2010). 

Studier har visat att undervisning i morfem kan ha betydelse för ordförståelseutvecklingen under 

flera år framåt (Carlo, August & Snow, 2010). Scott (2010) menar att genom att undersöka ordens 

morfologi och deras samband tillsammans med eleverna kan det ge generativ kunskap som går att 
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applicera på andra ord. Detta gäller bland annat naturvetenskapliga och tekniska ord. Faktatexter 

innehåller ofta många ord som har samma morfologiska grund (Ex pollen, pollinerare, 

pollinering). Undervisningen kan även handla om grammatiska böjningar, avledningar och 

sammansättningar. 

Det finns också studier som tyder på att undervisning i morfologi kan ge lika stora fördelar för 

elever innan skolstart som träning i fonologisk medvetenhet. Det kan bero på att det är två 

metalingvistiska förmågor som hjälper varandra (Cain, 2010).  

 

2.3.7 Repetition 

För att vara säker på att eleverna ska minnas orden behöver eleverna möta orden i flera olika 

sammanhang och på flera olika sätt (NRP, 2014; Stahl, 2010). Ett sätt att repetera orden är genom 

upprepad högläsning av berättelser och faktatexter (Biemiller, 2010). Robbins och Ehri (1994) har 

visat att inlärningen blir bättre när eleverna får höra ord flera gånger, gärna i ett sammanhang (som 

en berättelse). När en lärare både återberättade och förklarade en läst text så ökade ordinlärningen 

(Biemiller, 2003, i Scott, 2010, s. 77). Då eleverna läser på egen hand är det större chans att de lär 

sig ord som återkommer flera gånger (Scott, 2010). Ord behöver läras in ordentligt. Det kan 

behövas så mycket som 12 tillfällen innan barnen kan orden. Eleverna behöver ges tillfälle att 

använda och möta nya ord vid många tillfällen (Beck & McKeown, 2003). 

Genom att skriva ut ord, till exempel på tavlan, som läraren vill undervisa om så minns eleverna 

orden bättre än om orden enbart förklaras muntligt. Eleverna bör också läsa igenom orden högt. 

Då man ser orden så aktiveras även det ortografiska systemet genom synintrycken (Rosenthal & 

Ehri, 2008). Genom att tydligt uttala ett ord får barnet stöd i att minnas ljudstrukturen. Detta kan 

vara lättare om barnet har utvecklat sin fonologiska förmåga (Aukrust, 2008).  

 

2.3.8 Vilka ord ska väljas ut i undervisningen? 

Det är viktigt att ha en grund för vilka ord man väljer att undervisa om (Hiebert, 2010). Biemiller 

(2010) menar att lärare ska koncentrera sig på de ord som är delvis kända av eleverna. Känner 

eleverna till mellan 30 – 70 % av orden som ska läras in så ger undervisningen störst effekt. 

Åtminstone de amerikanska läromedlen väljer ofta ut ord som är för svåra för eleverna i den tänkta 

åldersgruppen.  Biemiller (2010) betonar att det är viktigt att tänka till så att man inte fokuserar på 

ord och begrepp som sällan finns hos barn under de första skolåren. Biemiller (2010) menar att 
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kunskap om vilka ord som är lämpliga att undervisa om är nödvändig för att berättiga att lektionstid 

läggs på ordundervisning.  

Ett sätt att få en överblick över de ord som det är möjligt att undervisa om är att dela in orden i tre 

grupper (Beck, McKeown & Kucan, 2010). 

Den första nivån handlar om basord. Exempel på ord kan vara klocka, barn och glad. Dessa ord 

behöver inte så ofta undervisning i skolan. Den tredje nivån handlar om ord som är rätt 

lågfrekventa. De används ofta inom speciella ämnesområden. Inom geografin kan det till exempel 

vara: halvö, ekvator och landsbygd. Undervisningen av dessa ord hör hemma i 

ämnesundervisningen. Direkta instruktioner i ord på den andra nivån menar dessa forskare kan 

vara värdefulla för att utöka ordförrådet. Dessa ord är högfrekventa hos mer mogna 

språkanvändare och de är generella. Det kan vara ord som samarbeta, typisk och redovisa. Stahl 

och Stahl (2004 i Scott, 2010, s. 74) kallar dessa ord för Guldlocksord och menar att de är 

användbara ord som är just de rätta för att eleverna ska kunna bygga de broar och sammanhang 

som behövs för att förstå. Detta är särskilt viktigt för elever i behov av särskilt stöd. Bailey & 

Huang (2011) menar att lärare ofta missar att undervisa i dessa allmänna akademiska ord, eftersom 

lärarna tror att eleverna kan dem. 

Beck, McKeown och Kucan (2010) menar att nivå-2-orden ska vara ett mer specifikt eller moget 

sätt att beskriva människor och situationer, som eleverna redan delvis känner till. Eleverna ska 

med enklare ord kunna förklara begreppet bakom ordet. Orden ska också kunna användas inom 

många olika ämnesområden och i elevernas vardag. Det ska vara ett vuxet språk utan att för den 

skull vara ett specialistspråk. Man ska kunna arbeta med orden på flera olika sätt så att eleverna 

kan bygga upp rika representationer av orden och deras samband med andra ord och begrepp. För 

nybörjarläsare kan det vara så att texten de ska arbeta med inte innehåller tillräckligt många nivå-

2-ord. Då kan läraren välja ut ord, vars begreppsliga betydelse passar in i historien, även om själva 

ordet inte gör det. Till exempel om berättelsen handlar om någon som är ensam då kan man 

introducera ord som eremit, isolerad och själv. (Beck, McKeown & Kucan, 2010). 

I många texter kan det finnas många ord som inte är nivå- 2-ord, men som ändå eleverna behöver 

få förklaringar till för att förstå texten. Vissa av dessa ord räcker det med att förklara som hastigast 

i samband med läsningen (Granit är en bergart), mer behövs inte för att förstå texten. Mer djupa 

förklaringar hör hemma i till exempel geografiundervisningen (Beck, McKeown & Kucan, 2010).  
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När man ska välja vilka nivå- 2-ord som man ska undervisa i så är det bra att tänka på vilka som 

är viktigast i berättelsen – alltså är nyckelord för förståelse av intrigen. Orden kan också väljas ut 

för att visa hur en författare kan beskriva exempelvis en karaktär genom sitt ordval. Orden kan 

också vara expressiva och ge en känslomässig betydelse (Beck, McKeown & Kucan, 2010). 

Lärarens process, när han/hon reflekterar över vilka ord (och hur många ord) undervisningen ska 

arbeta med, är viktig. Eftersom ordinlärning förekommer i alla ämnen är det viktigt att eleverna 

också får chansen att lära sig vissa ord riktigt ordentligt (Beck, McKeown & Kucan, 2010). Från 

årskurs fem och uppåt så kommer det in alltmer specialiserade ämnesord i undervisningen, i 

åtminstone den amerikanska skolan. Det betyder att eleverna från slutet av år fyra behöver ha fått 

grunden i allmänakademisk vokabulär (Hiebert, 2010). I det svenska skolsystemet skulle 

övergången till mellanstadiet kunna vara den tidpunkt då eleverna behöver ha denna grund. 

I bilaga 4 finns några av Beck, McKeown och Kucans (2010) förslag på hur lärare kan arbeta med 

texter för att välja ut nivå-2-ord. 

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I arbetet har målsättningen varit att följa ett fenomenografiskt förhållningssätt. Grunden för 

mycket av den fenomenografiska forskningen är inlärning och pedagogik (Larsson, 2011). Det 

stämmer bra med det här arbetets syfte att få reda på mer om speciallärares målsättningar och 

verksamhet såtillvida att även speciallärare lär sig och utvecklar sin undervisning och sina 

arbetsmetoder. I den fenomenografiska forskningsansatsen är intervjuer en grund. Forskarnas mål 

är att hitta alla de olika möjliga sätt som finns att föreställa sig ett fenomen. Det är inte lika viktigt 

hur många som har de olika uppfattningarna. Om forskaren lyckas beskriva de olika 

uppfattningarna tydligt, avgränsat och fördjupat kan forskaren få informanten och andra läsare att 

själva börja reflektera kring sina egna uppfattningar. Målet är att ”förbättra självförståelsen” 

(Larsson, s. 24, 2011) och att låta informanternas erfarenheter vara viktiga. De fenomenografiska 

forskarna kallar detta ett andra ordningens perspektiv. Det betyder att forskaren beskriver hur 

någon annan, informanten, upplever något.  Forskaren söker efter ”(…) innebörder, istället för 

förklaringar, samband eller frekvenser” (Larsson, s. 13, 2011). En fenomenografisk forskare är 

inte intresserad av att hitta ”det rätta svaret”.  

I en fenomenografisk intervju bör frågornas fokus ligga på forskningsfrågan och samtalsklimatet 

vara sådant att informanten kan ”öppna upp” (Marton & Booth, 2000). Den fenomenografiske 

forskaren vill nå fram till informantens ”oreflekterade erfarande” (Marton & Booth, s. 163, 2000). 
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Det är informantens spontana, egna reflektioner som inte är färgade av vad informanten tror att 

forskaren vill veta eller samhällets syn på fenomenet. Trots att man kan ha utvecklat en kvalitativt 

bättre kunskap om ett fenomen så påverkar vår tidigare kunskapssyn oss även om vi oftast inte är 

medvetna om det. För att kunna genomföra intervjun på ett sådant sätt behöver forskaren vara 

djupt insatt både i ämnet och i vilka möjliga svar som kan dyka upp. 

Fenomenograferna menar att det finns en hierarki i förståelse och att det finns ett avgränsat antal 

sätt att förstå innehållet av ett fenomen. De olika sätten att förstå förändras när det görs nya 

upptäckter. Som fenomenograf vill man beskriva variationen i dessa olika sätt att förstå och erfara 

ett fenomen. Ibland kan skillnaderna ligga i förståelsen av ett mycket grundläggande begrepp. 

(Marton & Booth, 2000). 

Det är viktigt att ha djup kunskap i det ämne man tänker analysera (Larsson, 2011). Utfallsrummet 

är alla olika slags svar som finns i en undersökning. Utfallsnivåer är när man i en analys av 

forskningsresultatet delat in svaren i först olika innehållsliga kategorier och sedan, efter hur precisa 

och fullständiga svaren är, delat in kategorierna i olika nivåer (Marton, Dahlgren, Svensson & 

Säljö, 2005). De kategorier man använder ska ha ett samband med studiens syfte, de ska hänga 

ihop logiskt (och helst hierarkiskt) och man ska ha så få kategorier som möjligt (Marton & Booth, 

2000).  

4 METOD 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mitt val av ansats. Ansatsen är vald utifrån teoretisk 

utgångspunkt, syfte och frågeställningar. Urvalet av informanter, datainsamlingsmetoder och 

tillvägagångssätt i analysen kommer att beskrivas. I en metoddiskussion diskuteras även dessa val. 

Hur Vetenskapsrådets forskningsetiska överväganden tillgodosetts tas också upp. 

4.1 KVALITATIV ANSATS 

En, något förenklad, skiljelinje mellan kvantitativ och kvalitativ ansats i forskningen är att i 

kvantitativ forskning vill forskaren förklara något. Genom den kvalitativa ansatsen vill forskaren 

istället förstå något (Fejes & Thornberg, 2009). Den kvalitativa ansatsen stämmer väl överens med 

det fenomenografiska perspektivet där förståelsen av informanternas utgångspunkter är central. 

Forskaren vill ha så många olika sätt att förstå och erfara ett fenomen som det bara är möjligt. Det 

är önskvärt att det finns så stor variation som möjligt i svaren. Det är inte lika viktigt hur många 

som står för de olika uppfattningarna (Larsson, 2011). Då jag genom hela arbetet växlat mellan att 
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utgå från teorin och från mitt material från observationerna och intervjuerna så menar jag att haft 

en abduktiv ansats. I den abduktiva ansatsen prövar forskaren ständigt teori och praktik mot 

varandra (Fejes & Thornberg, 2009). Då den fenomenografiska utgångspunkten också betonar 

vikten av en djup kunskap i ämnet samtidigt som den oftast utgår från kvalitativa intervjuer 

(Larsson, 2011) så passar den väl in med en abduktiv ansats.  

4.2 URVAL  

Då studiens syfte och frågeställning handlar om språkutvecklande arbete och undervisning i 

ordförråd så ville jag ha kontakt med speciallärare/specialpedagoger som arbetar med detta i sitt 

dagliga arbete. I den kommun undersökningen ägde rum gör alla elever i förskoleklass ett språkligt 

test som heter Vad sa’ du fröken?(Alstam-Malcus & Fritzell, 1993). En kontakt togs med 

kommunens utvecklingsstrateg som, efter klartecken från kommunens jurist, lämnade över en 

sammanställning av alla skolors resultat på detta test. Utifrån denna sammanställning kontaktades 

de skolor som hade ett resultat som var lägre än kommunens genomsnitt. Detta utifrån tanken att 

de skolor som har många elever med låga språkliga kunskaper i förskoleklass, rimligen borde 

påverkas av elevernas språkliga förmågor även under de första åren i skolan.  Rektorerna på dessa 

skolor mejlades och informerades om undersökningen och jag bad dem om namn och 

kontaktuppgifter på speciallärare och även klasslärare som arbetade i årskurs 1 och 2. På detta sätt 

fick jag kontakt med en speciallärare som ville ställa upp på en intervju och en observation. De 

andra två speciallärarna fick jag kontakt med via personliga vänner som kände dem genom 

yrkeslivet. Även dessa två speciallärare arbetade på skolor med ett resultat lägre än kommunens 

genomsnitt på Vad sa’ du fröken? Mejlkontakt togs med ett flertal andra lärare/speciallärare som 

alla beklagade, men som på grund av hög arbetsbelastning inte hade möjlighet att delta i 

undersökningen.  

De tre informanter, som ställde upp på både intervju och observation, arbetar alla inom samma 

kommun. De är kvinnor i åldrarna mellan 40 – 60 år. De har arbetat som lärare/speciallärare i 

mellan 15 – 25 år. Nu arbetar de alla som speciallärare. 

Styrningen av urvalet utifrån forskningsfrågan och kopplingen till det språkliga testet kan kallas 

vara ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Samtidigt kan det kallas ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011) eftersom jag hade svårigheter att få tag i informanter som hade möjlighet att ställa 

upp och till sist tog till informella sökvägar. I arbetet med urval reflekterade jag också kring önskan 
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om variation i resultaten. Mesta möjliga variation är något önskvärt inom den fenomengrafiska 

forskningstraditionen (Marton & Booth, 2000). 

4.3 KVALITATIV INTERVJU 

De kvalitativa intervjuerna var semistrukturerade. En intervjuguide hade utarbetats i förväg (se 

bilaga 1). Intervjuguiden innehöll frågeställningar uppdelade utifrån teman, påminnelser om 

information till informanten, samt ett formulär där informanten kunde fylla i 

bakgrundsinformation. En semistrukturerad intervjuguide ska både säkerställa att alla innehållsliga 

områden täcks, samt att det finns utrymme för följdfrågor och informantens egna reflektioner 

(Bryman, 2011). Dalen (2007) poängterar vikten av att vara grundlig vid utformandet av 

intervjuguiden. Ju fylligare berättelser informanterna ger, desto mer material att använda i det 

fortsatta arbetet. Genom att ha relativt många frågor försökte jag försäkra mig om tillgång till ett 

rikligt material. Jag försökte ställa frågorna på ett sådant sätt att informanterna skulle öppna upp 

och berätta, vilket Dalen (2007) rekommenderar. 

De tre intervjuerna genomfördes enskilt med informanterna på deras respektive arbetsplats. 

Intervjuerna började med information om syfte, ramar och tidsåtgång för intervjun samt att lämna 

över ett missivbrev (se bilaga 2). De olika delar som skulle tas upp under intervjun nämndes kort 

(språkutvecklande undervisning, inlärning av ord och övriga frågor). Information gavs också om 

de etiska aspekterna (att informationen från intervjun enbart skulle användas i detta arbete). 

Intervjuerna spelades in med en vanlig mobiltelefon. Vid intervjuerna hade jag intervjuguiden 

framför mig på bordet, men frågorna visades inte för informanten. Själva inspelningarna vid varje 

intervju var cirka 35 minuter. Med inledande samtal och ”efterprat” tog varje intervju upp till 45 

minuter. 

Under intervjun fördes vissa anteckningar för att kunna formulera följdfrågor och säkerställa att 

inte någon av frågeställningarna hoppades över. Detta är enligt Bryman (2011) en stor fördel med 

inspelade intervjuer att intervjuaren kan lägga en större del av koncentrationen på det pågående 

samtalet. Olika reflektioner i samband med intervjuerna skrevs ner efteråt.  

Intervjuernas transkriberades. Bryman (2011) rekommenderar inspelning av intervjuer med 

följande transkribering. Han menar att detta ger fylligare information.  
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4.4 OSTRUKTURERADE ICKE-DELTAGANDE 

OBSERVATIONER 

Gruppobservationer kan delas in i hög/låg grad av struktur samt deltagande och icke deltagande 

observation (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Graden av struktur handlar om hur styrt sättet 

att göra registreringar är. Vid låg grad av struktur styr forskningsfrågan observationen och 

forskaren försöker anteckna allt som rör denna (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Vid en 

senare analys kan forskaren hitta mönster och teman från observationerna. Då jag antog att min 

forskningsfråga och syfte kunde gestalta sig på en mängd olika sätt valde jag att ha en låg grad av 

struktur.  

Då observationerna utfördes på skolor där jag inte är en känd person så kändes det rimligt att jag 

antog en roll som observatör som icke deltagare. Det betyder att observatören är känd för gruppen, 

men att uppgiften är att observera och inte att delta i gruppens arbete (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013).  

Det var informanterna som valde observationstillfälle och lektionsinnehåll. Två av 

observationerna genomfördes där informanten undervisade mindre grupper av elever (3-4 elever) 

i årskurs 1. Vid bägge tillfällena så presenterade jag mig för eleverna, men satt lite i bakgrunden 

med mitt anteckningsblock. Då fokus i arbetet är läraren och lärarens undervisning så ansåg jag 

det var viktigast att anteckna vad läraren sa och gjorde. Det var också viktigt att få med hur hon 

bemötte elevernas tankar och svar. Då jag inte hann anteckna allt som sades fokuserade jag på 

läraren, men försökte också få med små dialoger.  

Den tredje observationen genomfördes då läraren hade en modell-lektion i skrivande i en klass i 

årskurs två. I stort sett hela klassen deltog i lektionen. Jag presenterade mig och berättade att jag 

skulle titta på specialläraren för att jag också ska bli en sådan lärare. Jag satte mig vid en elevplats 

längst bak i klassrummet. Även vid denna observation var fokus på speciallärarens del av 

undervisningen. Några av elevernas kommentarer antecknades. 

De tre informanterna fick varsin blomstercheck med en symbolisk summa som tack för att de 

ställde upp. En av informanterna önskade också en kopia på en litteraturlista från 

speciallärarutbildningen, eftersom hon gärna ville hålla sig ajour med forskningen. 
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4.5 ANALYS 

I analysen av observationer och intervjuer användes en kvalitativ tematisk innehållsanalys där 

Braun och Clarkes (2006) analysmodell användes som en grund att utgå ifrån. Braun och Clarkes 

modell inte är bunden till någon teoretisk utgångspunkt. Det har inneburit att jag har kunnat arbeta 

med hjälp både från det fenomenografiska förhållningssättet och från den kvalitativa tematiska 

analysen. De begrepp som används i analysavsnittet kommer från Braun och Clarke. Braun och 

Clarke (2006) menar att deras analysmodell är både tillgänglig och flexibel vid analys av 

kvalitativa data. Fokus på djup kunskap om ämnesområdet, sökande efter informanternas 

erfarenheter, att kategorierna ska vara få och hänga ihop med varandra samt en önskan om att hitta 

de olika sätt som det finns att förstå de olika fenomenen på (Marton & Boothm 2000) har varit 

stöd från det fenomenografiska förhållningssättet i arbetet med analysen. 

 Arbetet följde dessa steg: 

1) För att bekanta mig med data transkriberades intervjuerna och lästes igenom. 

Observationsanteckningarna renskrevs. 

2) Sökandet efter koder påbörjades. Både litteraturen och utskrifterna användes för att hitta 

koder. Jag färgmarkerade i transkriptionerna och läste igenom utskrifterna ett flertal 

gånger. 

3) I fas tre började sökandet efter teman. Även i denna fas tog jag stöd av litteraturen för att 

lättare kunna söka efter teman.  

4) I denna fas avgränsades det som skulle bli studiens huvudteman. Olika aspekter som skulle 

passa till de olika temana samlades ihop. Samtidigt fortsatte kodandet för att hitta 

ytterligare aspekter på temana.  

5) Det huvudsakliga innehållet till temana och de olika underaspekterna söktes. Jag försökte 

”rensa” så att temat/aspekten skulle fokusera på det väsentliga.  

6) Den sjätte fasen är rapportskrivandet. Både analys och diskussion har skrivits ned i en 

sammanhängande fyllig berättelse som är lätt att följa. De teman som använts kan kopplas 

till den fenomenografiska grundtanken om att hitta så många olika erfarenheter som 
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möjligt. De citat och utdrag ur observationsanteckningarna som är med har valts ut med 

tanke på att de ska fånga kärnan i aspekterna. 

4.6 METODDISKUSSION 

Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera är fyra kriterier 

som används för att säkerställa tillförlitligheten i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

I arbetet valde jag att arbeta utifrån både kvalitativa intervjuer och observationer. Genom 

intervjuerna hoppades jag få kunskap om informanternas tankar om vad de ansåg viktigt, något 

som Bryman (2011) menar är en av fördelarna med kvalitativa intervjuer. En direkt observation 

kan komplettera med det som faktiskt händer i till exempel en undervisningssituation. Det kan 

bland annat vara beteenden som informanterna inte är helt medvetna om eller sådant som 

informanterna inte skulle framhålla i en intervjusituation (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). 

Målet med att kombinera dessa två datainsamlingsmetoder var att få en så heltäckande bild av 

forskningsfrågan som möjligt. Tekniken att använda fler än en slags metod kallas triangulering 

(Bryman, 2011). Triangulering används för att öka trovärdigheten. 

I resultatavsnittet har jag försökt att göra fylliga beskrivningar. Detta underlättar för andra läsare 

att bedöma ifall resultaten är överförbara till andra lärares tankar och praktiska arbete med 

ordförrådsundervisning. Samtidigt gör antalet intervjuer och observationer att resultatets fokus 

ligger på dessa lärares unika beskrivningar och lektioner. Det handlar om vad informanterna 

berättade och undervisade om vid de tillfällena. 

Jag har också försökt att tydligt redogöra alla steg i forskningsprocessen. Det visar på arbetets 

pålitlighet. 

I alla led i arbetet har jag sökt säkerställa att mina resultat och slutsatser har stöd i både 

analysmaterial och relevant litteratur. Jag har medvetet försökt motverka att bli påverkad av min 

förkunskap inom området. Detta ger en möjlighet att styrka och konfirmera resultaten. 

4.7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet (2010) tar upp fyra forskningsetiska huvudkrav som bör vara en grund för alla 

arbeten inom humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Både vid den första kontakten med informanterna (via mejl vid ett tillfälle och per telefon vid de 

två andra) informerades informanterna om vad jag önskade av deras medverkan. I inledningen till 

intervjuerna gick jag ännu en gång igenom informationen. På detta sätt har informationskravet om 

att de deltagande ska informeras om sin medverkan uppfyllts. 

De tre informanterna deltog frivilligt i undersökningen. Jag har inte heller någon sådan relation 

med de medverkande att det skulle kunna påverka deras medverkan. Detta är utgångspunkten för 

samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts då all information om informanternas namn och arbetsplatser 

tagits bort. Inga obehöriga har haft tillgång informationen. 

Deltagarna har också informerats om nyttjandekravet. Det betyder att informationen ifrån dem 

enbart kommer att användas i detta arbete.  

5 RESULTAT 

Syftet med det här arbetet är att undersöka några speciallärares målsättningar och verksamhet 

när det gäller språkutvecklande arbete och ordförrådsutveckling. Jag är intresserad av hur 

speciallärare kan bidra med sin kompetens om ordförrådsutveckling i både klasser och mindre 

grupper. Undervisningen av elever som är i början av sin läsutveckling, framför allt elever i 

årskurs 1 och 2, tycker jag är av speciellt intresse då det finns forskning om hur ordförrådet kan 

utvecklas innan eleverna själva är läsare (Aukrust, 2008). 

Forskningsfrågan jag vill försöka besvara är: 

Hur kommer undervisning som främjar ordförrådet till uttryck i speciallärares 

beskrivningar samt klassrumssituationer? 

I analysen har, i enlighet med det fenomenografiska perspektivet, mina teoretiska kunskaper 

använts. Resultatavsnittet är uppdelat i de två teman. Varje tema är sedan uppdelat i några olika 

aspekter. Temat Ord i text handlar framför allt om arbete med undervisning med texter. Temat 

Muntligt arbete delas in i de olika aspekterna Samtal och diskussioner, Bildstöd, Att lära sig 

ords betydelser, Om ords delar, Repetition och Att välja ut ord för undervisning. Temana och 

aspekterna är indelade och avgränsade efter innehåll. Inom varje tema och aspekt kommer 

lärarnas olika tankar och praktik fram.  
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De transkriberade citaten från intervjuerna skrivs som indragen text och har en mindre 

textstorlek. Betoning i citaten skrivs ut med kursiv stil. Används del av mening markeras det 

utelämnade med (…). Fältanteckningarna från observationerna är utskrivna med kursiv stil. De 

är också skrivna som indragen text och med mindre textstorlek. Betoning i fältanteckningarna 

markeras med understrykning. Under observationerna antecknade jag på plats, inga 

inspelningar gjordes. Vissa dialoger finns med så ordagrant jag kunde anteckna. I dialogerna är 

läraren är markerad med L och elev med E. Där fler än en elev medverkar markeras detta med 

en siffra efter bokstaven E, till exempel E2. 

Det är undervisningen och hur undervisningen beskrivs som är i fokus i arbetet. Därför går det 

inte att särskilja de olika speciallärarnas bidrag i resultatdelen. De benämns lärarna eller 

speciallärarna. Eftersom det är en kvalitativ studie så går det heller inte att utläsa hur många av 

lärarna eller i hur många situationer ett visst resultat uppträdde. I enlighet med den 

fenomengrafiska forskartraditionen har fokus varit att hitta så många olika sätt som möjligt att 

erfara olika fenomen.  

5.1 ORD I TEXT 

I detta avsnitt berättar speciallärarna om hur de använder texter och lässtrategier i 

undervisningen för att stötta ordförrådets utveckling.  

5.1.1 Undervisning med texter 

Speciallärarna menar att genom högläsning av skönlitteratur så kan man lära eleverna många 

nya ord. De menar också att ingen klasslärare har högläsning på deras skolor för elever utan att 

prata om ord och begrepp.  

Att man jobbat medvetet kring skönlitteratur. Och det kan även vara faktatexter så klart, 

att man pratar mycket kring texter och inte bara läser och det gör vi (…) 

RT (eller reciprocal teaching) framhålls av lärarna som en väg till ökad ordkunskap. Eleverna 

behöver då reflektera över språk och ord. Kunskap om lässtrategierna är också viktig för 

eleverna att ha med sig när de kommer högre upp i skolåren. 

(…) och där har vi börjat med de här RT-figurerna som Barbro Westlund har 

introducerat i Sverige och det är ju klasslärarna i helklass, i varje högläsningsstund… 

efter rasten (…)  
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För när man jobbar med dom här läsfixarna då och dom här lässtrategierna, så tvingas 

barnen till att formulera sig kring ord. 

Speciallärarna berättar att arbetet med lässtrategier också gjort att lärarna innan de börjar arbeta 

med en text på ett mer strukturerat sätt letar efter ords betydelse. De skriver upp orden på tavlan 

innan de läser texten. Detta jämförs med tidigare arbetssätt, då läraren i högläsningen, stoppat 

vid ett ord och frågat om betydelsen. Nu berättar lärarna tydligare om betydelsen. 

Till exempel att detektiven återkommer varje vecka när vi har läxan, eller varje gång vi 

går igenom nya ord på tavlan inför en text så kallar vi det för att leta ord, eller vi ska 

veta vad ord betyder. Innan har det nog bara varit… att man har sagt det, sagt orden… 

Ja, i den här texten så… eller i högläsning till exempel har läraren stoppat vid ett ord 

och frågat. Nu blir det mer att man säger vad det verkligen är. Så det tycker jag har 

förändrats.  

Ett dilemma som speciallärarna tar upp är att eleverna med svagast språk inte riktigt verkar ta 

till sig undervisningen med högläsning och textsamtal när den sker i helklass. 

Högläsningstexterna som används i helklass ligger på en språklig nivå som speciallärarna 

uppfattar att dessa elever inte förstår. Ett sätt som de arbetar med detta är att de eleverna är med 

på klassens högläsningslektioner med lässtrategier, men också gör samma arbete i mindre 

grupp. I den mindre gruppen använder speciallärarna bilderböcker och försöker tydliggöra 

lässtrategierna genom att ta upp en strategi i taget.  

Vi vill inte plocka ut dem helt från den här högre nivån, alltså vi vill att dom ska få vara 

med när de mer språkstarka eleverna uttalar sig också, men vi märker att de inte hänger 

med på läsningen (…) att de flyter i väg i tanken ganska fort, men de får ändå vara med 

där, så jag plockar inte ut dom samtidigt som dom gör det i klassen. Men då har jag en 

mindre grupp och läser och än så länge är det bara bilderböcker som vi läser 

tillsammans och jobbar med en strategi i taget och så har vi börjat med spågumman och 

göra förutsägelser och gissa och då blir det ju att man pratar kring berättelsen. Och sen 

kommer ju den här detektiven in naturligt också om det är många svåra ord. 

Speciallärarna konstaterar att de använder högläsningen för att försöka utöka elevernas 

ordförråd och hjälpa dem att upptäcka hur texterna är uppbyggda. Antingen speciallärarna eller 

klasslärarna brukar läsa korta texter högt. Utifrån texterna brukar de samtala om lässtrategierna 

och ställa olika slags frågor. Eleverna får själva tala om ifall några ord var svåra att förstå. 

Speciallärarna menar att klasslärarna försöker stötta eleverna att förstå ett okänt ord genom att 

uppmuntra dem att fundera på om de har hört det ordet förut och i vilket sammanhang det var. 
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Klassläraren kanske ändrar lite på meningen ordet står i och på det sättet underlättar för eleverna 

att själva upptäcka betydelsen. 

Då brukar vi jobba med korta texter, som vi läser, antingen jag eller … eller lärarna. O 

så försöker vi … eh … prata utifrån lässtrategierna, först kan det vara ord som är svåra, 

att förstå o så läser vi o så får dom säga om det var nåt ord som var svårt (…) … man 

har med sig små korta texter för att få dom liksom att växa i det, i hur det kan va 

uppbyggt (…) 

Ytterligare ett sätt skolan har börjat arbeta med läsförståelsestrategierna är genom läsläxan. 

Lärarna menar att eleverna ska lära sig att inte bara avkoda texterna, utan även stanna upp när 

de kommer till ett svårt ord. Skolan försöker också få föräldrarna med i detta arbetssätt. 

Eleverna får också arbeta mycket med att sammanfatta och hitta det viktigaste i texterna. För 

att klara av det behöver de veta att texter är uppbyggda med en början, en mitt och ett slut. 

Arbetet med läxorna har varit en process över flera år. 

 (…) vi använder ju, försöker använda högläsningen mycket, så jobbar vi mer riktat nu 

när det gäller dom läsläxor vi har, att vi tänker mer på begrepp och ord o 

sammanfattning jobbar vi jättemycket med. Att kunna hitta det viktigaste i texten o för 

att kunna göra det så behöver man veta vad som händer i början, i mitten o i slutet. 

Speciallärarna menar att det är språkutvecklande att arbeta med texter som eleverna uppskattar. 

Det gäller både skönlitteratur och faktatexter. Har eleverna redan ett intresse för ett speciellt 

ämnesområde så försöker lärarna hitta texter som handlar om detta område. 

Skönlitteratur, men en del är inte så intresserade av skönlitteratur och då har jag 

faktakort och försöker … ja… utgå från vad dom är intresserade av. Om det nu är en 

kille som älskar hajar så försöker jag leta upp såna texter. 

Speciallärarna försöker även hitta texter som ligger nära eleverna innehållsmässigt. Det, menar 

de, gör att det blir lättare för eleverna att vilja lära sig. Tillsammans med lärarna har de även 

bearbetat material, med texter och tankekartor, för att stötta inlärningen av begrepp och utvalda 

ord. Texterna har strukturerats för att underlätta för eleverna. 

Sen försöker jag hitta texter som passar … mhm … som man vet att man kan bygga på, 

som är nära dom. Som du kan hitta… själva utmaningen är att vilja lära sig… 

Jag och lärarna har hittat o skrivit… inte skrivit om… men vi har försökt strukturera det på ett 

annat sätt.  
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5.2 MUNTLIGT ARBETE 

Detta avsnitt handlar om undervisning i ordförråd genom olika slags muntligt arbete. Det 

handlar om samtal och diskussioner, bildstöd, att lära sig ords betydelser, om ords delar samt 

på vilka grunder ord väljs ut för undervisning.                

5.2.1 Samtal och diskussioner 

Orden som kommer in i undervisningen, anser speciallärarna, kommer ofta fram i diskussioner 

och samtal i klassen. Det kan vara både klasskamrater och lärare som förklarar ord och begrepp. 

Detta gör det viktigt att alla elever deltar i dessa klassrumssamtal. 

På de sättet blir det ju viktigt med inkludering, att dom här svagaste inte hela tiden blir 

utplockade utan får vara i klassrummet också och får vara med på när klasskamrater 

och lärare förklarar olika ord och begrepp. Och det gäller ju allt framför allt i no, 

värdegrundsarbete, klassråd… att det är väldigt mycket … dels att undervisningen 

bygger på samtal och sen att… ja… att man resonerar tillsammans. 

Läseboken är en grund för samtal menar speciallärarna. De betonar att elevernas eget tal lyfts 

fram och att eleverna får relatera till sitt eget liv. Eleverna kan ha olika läxor och får då 

återberätta läxorna för varandra. I samband med detta lyfts också vikten av att eleverna får 

talutrymme fram och att talutrymmet blir större i en mindre grupp. 

(…) i läseboken försöker jag … (ohörbart) … tema, vi gör ju … vi utgår nästan alltid 

från ordsamlingar, pratar om texten och relaterar till talet och relaterar till deras egna 

liv… eh… ja, att dom får använda dom ord som läxan innehåller. Dom är så små så 

dom kan inte ha en ordlista utan dom behöver ju kunna använda dom där orden. Och 

att återberätta. 

(…) många gånger har jag fyra elever och alla har olika läseböcker, så att då kan dom 

få berätta för varandra, vad det handlar om eller dom kan få berätta… eller fråga 

varandra om ord till exempel (…) 

Speciallärarna menar att det är viktigt vilka förväntningar lärarna har på eleverna när det gäller 

elevernas tal. Det betonas att det viktigaste är att eleverna får och vågar prata. Eleverna behöver 

också förstå hur de kan använda språket i ett sammanhang. Detta är något som speciallärarna 

regelbundet diskuterar med klasslärarna. Då diskuterar man även att lärarna själva inte ska 

förenkla sitt språk. Speciallärarna lyfter också fram hur viktig användningen av språket är för 

att eleverna ska utveckla sitt ordförråd. 
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(…) och tänka på att barnen ska prata hela meningar och inte bara säga ”den där” och 

”hur menar du?” (ska personalen fråga eleverna, min kommentar). Och att korrektheten 

inte är det viktigaste utan att man vågar prata, vågar prata fast det blir fel (…) 

(…) det är inte att skriva som är det viktigaste utan att få prata och utveckla sitt språk 

(…) det muntliga tycker jag är jätteviktigt (…) 

(…) och vi sitter, försöker sitta, flera gånger i månaden lärarna o jag, tillsammans, o 

verkligen tänka på hur man kan jobba språkutvecklande o få in det i alla sammanhang 

om det är möjligt. Speciellt vid förflyttningar och vid maten och att man använder 

begrepp istället för att bara peka o säga (…) 

Genom att använda tydliga strukturer, till exempel planscher som stöd för återberättande, menar 

speciallärarna att det blir ett mer tillgängligt arbetssätt för både lärarna och eleverna. 

Planscherna används som stöd för elevernas berättande efter till exempel en utflykt. 

 Så varje gång om dom har varit iväg på ett lov, eller om dom ska berätta om helgen … 

eller när dom har varit på en föreställning eller nåt så är det så lätt för lärarna att säga 

att ”nu är det den återberättande delen som vi ska göra” ”Jaa, det är ju det där ja” säger 

eleverna. Och då är det ju lättare också, tror jag, för lärarna, att ta det i undervisningen 

istället för att ”å, nä, jag orkar inte berätta det där hur det va”. Det blir mer naturligt för 

att det finns där.  

Speciallärarna berättar att när klassen har arbetat med att lära sig skrivschema har eleverna fått 

sitta i par och diskutera fram hur deras berättelse skulle se ut. Speciallärarna menar att eleverna 

har verkat mycket fokuserade och engagerade under detta arbete.  

(…) efter det så har vi låtit barnen, två o två sitta o diskutera ”Hur skulle er början va? 

Här har ni dom olika… delarna som vi pratade om” O då har det bara bubblat ur, o jag 

tror inte att vi hade fått det på samma sätt om vi inte hade haft det här skrivschemat och 

det har redan blivit deras schema. 

Under de inledande instruktionerna under observationslektionerna pågick flera dialoger mellan 

speciallärarna och eleverna. Dialogerna handlade om vad elevernas skrivschema kunde 

innehålla och förtydligade arbetsgången. Genom de olika frågorna och svaren definierades 

elevernas arbetsuppgifter tydligare. I följande avsnitt diskuterar läraren vilken betydelse 

huvudpersonernas namn har och att ordet sprang passar bra när någon är orolig. Läraren styr 

också samtalet till att handla om vad som kommer att ske senare i berättelsen. I 
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observationsanteckningarna fokuserade jag på speciallärarens svar och därför saknas många 

elevbidrag.  

L: Är det någon annan som kan ge en annan variant på ”sedan”? (elevsvar) Just det, 

för du hade ju Greta i din berättelse. Och då kan du ju skriva… (Nytt elevsvar) Zlatan 

är ingen flicka. Kom ihåg att ni måste följa berättelsen. Hans och Greta är jättebra 

namn. Annars är namnen längre än berättelsen. Nu tar vi ”Efter det”. Är det nån annan 

som har en annan version? (elevsvar) Nån mer version? (Elevsvar). Vad bra att du sa 

”sprang pojken hem” – för inte går man lugnt om kompisen är borta. Vad tror du att 

dom sa? Vad tror ni händer i slutet nu då? Oj, vad många som är med! Hade vi kunnat 

räkna ut det att hon var hemma? Vart hade hon gått vilse?  

Under observationslektionerna samtalar speciallärarna och eleverna kring bilden på framsidan 

på den bok de ska läsa. Speciallärarna växlar mellan olika slags frågor. Jag uppfattar att samtalet 

ger utrymme för elevernas tankar. Speciallärarnas frågor verkar handla om att uppmärksamma 

eleverna på nya vinklingar på samma fråga, nämligen i vilket land flickan på bilden bor i. Denna 

del av samtalet avslutas med att läraren ger svar på frågan om trädets namn och berättar att de 

ska fortsätta med läsningen. 

 L: Vilket land tror du Salma bor i? 

E1: … Glömde… 

L: Tror du hon bor i Sverige? 

E: Nej, det är varmt. 

L: Hur ser du att det är varmt? 

E2: Jag tror att det är i Spanien. 

E1: Jag var i Spanien, men jag såg ingen sån där. Afrika, jag tror att det är i Afrika. 

E2: Jag såg trädet. 

E3: Jag såg sånt trädet. 

L: Det heter palmer. En del har nötter. De finns både i Afrika och i Spanien. Nu ska vi läsa. 

5.2.2 Bildstöd 

Speciallärarna menar att det är viktigt att eleverna får stöd av ett sammanhang när eleverna 

samtalar om ord och begrepp. De ger som exempel att vid utflykter, rastverksamhet eller kanske 
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en idrottslektion kan lärarna ta med kamera och använda bilderna som stöd när klassen kommer 

tillbaka till skolan. Detta är ett arbetssätt som speciallärarna förordar och skulle önska skedde 

mer i verksamheten. 

(…) så försöker jag få in det här i mitt arbetslag, att går man till skogen eller gör en 

utflykt, ta med kameran och ta kort och prata om det när man kommer tillbaka så att 

man pratar om (…) hela sammanhanget och förstärker… om man har träffat hästar till 

exempel … så är det ju mule och man och hela det där… det är inte självklart för våra 

elever att dom orden finns (…) 

Lärarna tar upp vikten av att använda bildstöd för begreppsförståelse och förförståelse. Lärarna 

menar att bilderna stannar längre i minnet än enbart ordförklaringar. De menar också att lärare 

i de lägre årskurserna verkligen synliggör olika begrepp för eleverna, kanske mer än lärare för 

de högre årskurserna. Speciallärarna arbetar även med bildstöd genom en app där lärarna själva 

kan skriva in ord som kopplas till en bild. De kan då välja ord som de vet att eleverna brukar 

arbeta med. Speciallärarna använder också högläsning av bilderböcker i arbetet med elever med 

språkliga svårigheter. 

Har jag bilder så är det jättebra. Vi ska få en sån här projektor… och det har jag tyvärr 

inte. Den tycker ju jag är … guld. För det finns så mycket material från läseboken som 

man kan använda där. Och där finns också bilder så man kan använda orden på det 

sättet. Bildstöd är ju viktigt för många av mina elever så att jag försöker så att det inte 

bara blir bokstäver för då försvinner det… 

Det var jätteintressant för mig och komma ner till ettan och se hur man kunde jobba 

med begrepp just. Och att dom synliggjorde det hela tiden, inte bara att man pratade 

om det utan synliggjorde det. 

5.2.3 Att lära sig ords betydelser 

Speciallärarna menar att eleverna behöver fördjupade samtal kring orden, till exempel att kunna 

associera kring ord. Vikten av att lära sig olika kategorier av ord eller motsatsord tas upp. De 

menar vidare att arbete med ”veckans ord” (några utvalda ord som eleverna tränar på veckovis), 

inte räcker. Det behövs mer i ”det dagliga”, genom möten med orden både i och utanför 

klassrummet. Lärare berättar även att de utgår från ordsamlingar och elevernas egna liv när de 

börjar arbeta med en text. Detta, menar de, arbetar även många klasslärare med genom att samla 

ord och göra tankekartor som förberedelser innan till exempel skrivande i klasserna. 
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Att man både pratar om orden i fråga och att man pratar kring, har ett fördjupat samtal 

kring orden. Inte bara att man repeterar ord, veckans ord eller så. Det känns inte så … 

tillräckligt bra tycker jag (…) man behöver liksom få en fördjupad kunskap och kunna 

associera till ord. Kanske kunna motsatsord och så … att det återkommer i flera 

sammanhang. Så det är väl just det som jag är ute efter att man kan jobba över hela 

skoldagen med ord på olika sätt. Och gärna det att man för in bilden och filmer och så 

som också har med dom här orden att göra. Att det inte blir på ytan bara utan att man 

får förståelse för ord och begrepp.  

Speciallärarna menar att det kan vara svårt för eleverna att berätta om olika saker de har varit 

med om eftersom de inte har orden som de behöver. Även tillsynes enkla begrepp som ”helgen” 

kan vara svårt. Speciallärarna låter eleverna träna på att återberätta och använda sitt tal. 

Jag försöker tänka på att börja i tal och just det här återberätta verkligen. Det är nåt 

som är väldigt svårt för många elever och att dom kan träna upp det …mhm… även 

vad dom har gjort i helgen kan va svårt. Vad är helgen? Fredan, när börjar fredan och 

när slutar söndan så jaa, de… de… ä lite svårt. 

Inom matematiken tycker lärarna att är tydligt att det är viktigt med begreppskunskaper. Ett sätt 

att ta sig an detta är val av matematikmaterial. Det finns läromedel som i början av varje kapitel 

går igenom vilka matematiska begrepp som kommer att behandlas i det kapitlet. Det, menar 

lärarna, ger stöd i arbetet. Ett annat sätt att arbeta med begreppen är genom att eleverna får 

jobba med olika representationer av samma tal. Det kan innebära att samma uttryck ritas, 

berättas, skrivs i symbolform och läggs med plockmaterial. Det ger en helhetsbild som eleven 

inte får om han eller hon bara ställer upp talet. 

… det är en slags karta som är indelad i fyra rutor så ska man först rita uppgiften, så 

ska man lägga uppgiften så ska man … vad kan det va på den andra, att man ska visa 

med mattespråk nån o sen ska man kunna förklara den tror jag o de är verkligen att 

jobba med språket och matematiken, så det räcker inte med att du kan ställa upp talet 

utan du veta vad du har gjort… 

Speciallärarna arbetar på några olika sätt med ords betydelse under observationslektionerna. 

Jag har bland annat antecknat att speciallärarna definierar ord genom att fråga eleverna om vad 

ordet betyder. När de inte får ett svar, eller ett felaktigt svar fortsätter speciallärarna genom att 

säga en synonym till ordet, med en kort förklaring.  

 L: Vad är dagdrömma? Vad gör man när man dagdrömmer?  
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L. beskriver att dagdrömma är när man tänker på annat. 

Under observationerna finns också tillfällen då speciallärarna, i samband med högläsning och 

spel, ger direktförklaringar till ord. 

 L: Ruva, det är en fågel som ligger och värmer sina ägg. Då ruvar den.  

 L: En iskall skär läsk. (L. förklarar i förbigående att skär är detsamma som rosa.) 

I samtalen under observationerna förekommer också att definitionen av ord kopplas till eleverna 

och deras tidigare kunskap. Exemplet från en observationslektion när en speciallärare pratar om 

ord innan högläsning av den nya läsläxan. 

L: Nya läxan… Det finns faktiskt några svåra ord som jag vill att vi pratar om. Titta på 

bilden – vad har pappan på sig? (L visar en bild för barnen. En pojke kan ordet 

”kavaj”. L upprepar ordet flera gånger). Detta är ett ord ni kommer att läsa flera 

gånger i texten. Det är ett plagg. 

L går till varje elev och frågar individuellt vad ett plagg som det barnet har på sig 

heter. Ex ”tröja” som också kan kallas långärmad t-shirt. 

L: Plagg och kavaj är två ord som ni kommer att stöta på. 

L: Pappan säger i texten (L berättar sammanhanget) … punkt slut! 

L frågar eleverna vad ”punkt slut” betyder.  

L: Punkt slut betyder att nu är det bestämt. Det går inte att prata om. (till elev): Har 

du hört någon säga ”punkt slut”? 

E: På min gamla skola… (E berättar om ur två elever slagits och en lärare sagt till att 

nu måste de sluta ”punkt slut”). 

Under observationslektionerna hände det att eleverna fick gestalta en händelse ur läseboken och 

därigenom gestalta ett okänt ord. Efter en förklaring kan de direkt visa med gester att de har 

förstått förklaringen. 

L: Olle härmade rektorn. Är det någon som vågar gå fram och visa? 

Två elever går fram en taget till tavlan och spelar upp en liten scen ur läsläxan. Det 

visar sig att de är lite osäkra på vad ordet härma betyder. Efter en förklaring från 

läraren spelar de upp scenen. 



43 

 

5.2.4 Om ords delar 

Lärarna berättar om hur klasslärare i samtal kan hjälpa elever att hitta strategier att förstå okända 

ord. De berättar att genom att bryta isär ett sammansatt ord så kan det bli lättare att förstå. 

(…) sen så brukar läraren säga ”men jag läser om ordet, jag läser det en gång till. Då 

kan du se om du känner igen det” O sen de här att ”Kan vi hitta nåt… nu byter jag plats 

på ordet. Nu byter jag till exempel brevlåda”, så brukar dom lägga till ”låda med brev 

– ahh nu vet ja”, så försöka att få liksom ordet i ett sammanhang . (…) Jag tror att det 

är så som dom jobbar med det (…)  

Under observationslektionerna uppfattar jag några dialogavsnitt som handlar om ords antal, 

tempus och fasta ordkombinationer. 

L: Idag kan man säga att berättelsen är lite mer på riktigt. I början kommer det att 

finnas (L visar Pojke). Hur vet jag att det bara kommer vara ”en”? (Elev svarar: Det 

står pojke) 

Strax innan eleverna själva ska börja skriva efter sitt skrivschema går läraren igenom en vanlig 

start på sagor: 

L: Kommer ni ihåg början som var så bra? … Det var en gång… (L skriver detta på tavlan). 

Under arbetet med skrivschemat hjälper läraren en elev som sitter i närheten. Läraren upptäcker 

att eleven har skrivit ordet heter i presens: 

L (hjälper en elev): som ”heter”… om det är en berättelse som har hänt, som är 

gammal, vad heter det då? ”Hette”… bra. Jag läser nu så får du se om det stämmer. 

5.2.5 Repetition 

Lärarna framhåller att det är viktigt med repetitioner och att eleverna får möta orden många 

gånger. Ett exempel kan vara ett läromedel som håller sig inom ett tema. 

Och jag menar, man lär sig inte ord förrän man möter dom många, många gånger och 

eftersom läseboken håller sig till ett tema så är det ju bra tycker jag att jobba med 

läseboken… 

En önskan som framkommer är om ett tätare samarbete kring ord med fritids. Det skulle kunna 

bli en bra repetition om eleverna fick komma i kontakt med samma slags texter under hela 

skoldagen. Ett förslag skulle kunna vara att man lägger upp en gemensam temaplanering kring 

olika kategorier av begrepp och arbetar med det under några veckor. På fritids skulle man kunna 
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spela spel som har anknytning till de ord som är aktuella. Eleverna kommer då att möta orden 

under hela skoldagen, men i olika sammanhang och på olika sätt. Även film och arbete med 

bilder, menar lärarna, skulle ge en större förståelse för ord och begrepp. 

Lärarna berättar också att de tror att de elever som är i behov av stöd inte visar och använder 

sina kunskaper i lika många sammanhang som andra elever. Elever som inte är i behov av 

särskilt stöd repeterar ofta samma kunskaper med fler uppgifter. Samtidigt betonar lärarna att 

även eleverna i behov av särskilt stöd får visa sina kunskaper och också ska veta progressionen 

i sitt lärande. 

Jag tror att det vanligtvis blir så att dom får använda det i flera sammanhang, kanske 

göra fler uppgifter, medans med dom barn, som jag vet har behov av stöd, det är inte 

viktigt hur många uppgifter dom har. Att dom kanske muntligt får göra vissa grejer 

eller visa det på datorn … eller uttrycka det i en mening eller så här… så ja, visst är det 

skillnad det är det. 

5.2.6 Att välja ut ord för undervisning 

Speciallärarna menar att eleverna själva ska lära sig att uppmärksamma när de inte förstår ett 

ord. I läsläxan kan de till exempel få som läxa att stryka under svåra ord med blyerts. Då stöttar 

inte lärarna med ordförklaringar i förväg.  

(…) just det där att kunna upptäcka själv vilka ord som är svåra (…)  

(…) utan så fort dom kommer till ett svårt ord så ska dom försöka stanna upp … och 

antingen är det svårt att läsa ut, eller så är det svårt att förstå. Bara att man upptäcker 

det. 

Speciallärarna berättar att de har fått lära sig att vid arbete med texter, så kan de elever med 

sämst ordförråd inte själva peka ut vilka ord de inte förstod. Det är alldeles för många okända 

ord. De elever som har ett bättre ordförråd kan däremot avgränsa det de inte förstod. 

(…) de som har sämst ordförråd, det är dom som kan mest när man frågar ”Var det 

nånting du inte förstod i texten”? Om man ställer den frågan till någon som har ett svagt 

språk så ”Nä, jag förstod allt”. För dom kan inte sätta fingret på vad det var dom inte 

förstod. Det är bara för mycket, liksom. Medans dom som då har ett bättre ordförråd 

kan mer säga ”Det där förstod jag inte”. 

Innan lärarna börjar arbeta med en text tillsammans med eleverna behöver de själva ha funderat 

kring vilka ord som kan vara svåra.  
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 (…) vi måste ha koll innan vi presenterar en text vilka ord som, som kan göra att det 

uppstår (…) 

(…) jag kan ju ana vilka som ställer till problem på läsläxan… 

När andra elever berättar kan eleverna även fråga varandra om ords betydelser. Speciallärarna 

menar att det är viktigt att eleverna känner att de själva har inflytande över vilka ord de ska lära 

sig.  

Att dom får orden presenterade och att dom är engagerade i orden. Att dom kanske får 

välja sina ordsamlingar ibland av det som dom är intresserade av, om det nu är… 

undervattensdjur eller nåt annat. Börja där i alla fall, att dom har lite …. Makt … över 

att skaffa sig nya ord … 

Under observationslektionerna antecknade jag ord och uttryck som valdes ut för undervisning 

av speciallärarna. Undervisningen skedde på lite olika sätt. De ord jag antecknade var: 

Komihåglista, skär, dagdrömmer, härma, klockan fem, lunch, middag, kavaj, plagg, 

”punkt slut”, ruva, fyr och ”Det var en gång…” 

6 DISKUSSION 

Syftet med det här arbetet var att undersöka några speciallärares målsättningar och verksamhet 

när det gäller språkutvecklande arbete och ordförrådsutveckling. Jag var intresserad av hur 

speciallärare kan bidra med sin kompetens om ordförrådsutveckling i både klasser och mindre 

grupper. Undervisningen av elever som är i början av sin läsutveckling, framför allt elever i 

årskurs 1 och 2, tyckte jag var av speciellt intresse då det finns forskning om hur ordförrådet 

kan utvecklas innan eleverna själva är läsare (Aukrust, 2008). 

Forskningsfrågan jag ville försöka besvara var: 

Hur kommer undervisning som främjar ordförrådet till uttryck i speciallärares 

beskrivningar samt klassrumssituationer? 

Diskussionen börjar med en resultatdiskussion som består av de två huvudtemana Ord i text 

och Muntligt arbete som framkommit i analysen. I enlighet med det fenomenografiska synsättet 

handlar resultatdiskussionen om den variation som har kommit fram i analysen, kopplad till 

teorin. Resultatdiskussionen avslutas med ett avsnitt kring hur studien kan ha relevans för 

speciallärares arbete med ordförrådsutveckling.  
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6.1 ORD I TEXT 

6.1.1 Undervisning med texter 

Speciallärarna i studien beskrev vikten av att använda högläsning av skönlitteratur, men även 

faktatexter, som ett sätt att utvidga elevernas ordförråd. De menade att det är viktigt att eleverna 

får reflektera kring ord och språk. Cunningham (2010) anser att när högläsning av skönlitteratur 

och faktatexter kopplas samman med samtal kring ord mellan barn och vuxna så ökar det 

ordförrådet.  

Nagy (2010) påpekar att det finns samband mellan läsförståelsestrategier och strategier för 

ordinlärning. Han framhåller bland annat reciprocal teaching (RT) som en lyckad modell då RT 

även handlar om strategier för att förstå okända ord. Just RT är den modell som speciallärarna 

på olika sätt beskriver att de använder i undervisningen. De menar att arbetet med RT har gjort 

att eleverna behöver formulera sig kring ord, men också att lärarna arbetar med ord mer 

strukturerat. 

Speciallärarna har några olika tankar kring vilka slags texter eleverna ska möta. De vill att 

särskilt de språksvaga eleverna ska vara med på klassens gemensamma högläsning just för att 

få ta del av klassens samtal. Samtidigt märker de att dessa elever inte hänger med på den 

gemensamma högläsningen. Här tar speciallärarna upp dilemmat att högläsning har stor 

betydelse för barn med ett begränsat språk (Cunningham, 2010), samtidigt är böckerna med 

lagom nivå för de flesta eleverna i klassen för svåra för de eleverna med svagast språk. Det är 

även de elever som redan kan många ord som tar till sig de nya orden via högläsning 

(Aukrust, 2008). Cunningham (2010) rekommenderar högläsning av texter som ligger cirka 2-

3 år över elevernas egen läsförmåga. Vid egen läsning går det inte att förstå text som 

innehåller mer än 20 % obekanta ord (Lundberg & Herrlin, 2011). Speciallärarnas lösning blir 

extra undervisning i mindre grupp för de eleverna med störst behov. I den mindre gruppen får 

eleverna möta texter med bildstöd.  

Speciallärarna beskriver hur lärarna innan högläsning går igenom nya ord på tavlan. De 

förklarar ordets betydelse. Cunningham (2010) menar att när eleverna får ordförklaringar innan 

läsningen så gör det den mer njutbar. Beck, McKeown & Kucan (2010) menar å andra sidan att 

det är bättre att ge nödvändiga förklaringar under läsningen och efter läsningen utnyttja den 

rika kontext, eleverna har fått möta orden i, för ett djupare arbete. 
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Genom att hitta texter som eleverna är intresserade av så menar speciallärarna att det är lättare 

att utveckla elevernas språk. De anser att eleverna blir mer motiverade då. Bland annat används 

olika faktakort, men också texter som lärarna själva har bearbetat för att de ska bli tydligare för 

eleverna vid egen läsning. Just att bearbeta uppgifter och texter till lagom svårighetsgrad och 

elevernas motivation lyfts fram av NRP (2014) som kända framgångsfaktorer för att uppnå 

skolans mål. En reflektion är också att när eleverna får läsa om något som intresserar dem så är 

det stor chans att de redan har associationer med olika ord kopplade till de aktuella begreppen. 

Eftersom man lär sig de flesta nya ord genom sammanhanget (Beck & McKeown, 2003), borde 

ett känt sammanhang underlätta inlärandet av nya ord. Relationer och associationer som en 

person har mellan olika ord är det som är djupet i ordförrådet (Cain, 2010).  

6.2 MUNTLIGT ARBETE 

Avsnittet om Muntligt arbete är indelat i de olika aspekterna Samtal och diskussioner, 

Bildstöd, Att lära sig ords betydelser, Om ords delar, Repetition samt Att välja ut ord för 

undervisning. 

6.2.1 Samtal och diskussioner 

I studien gav speciallärarna uttryck för att även de språksvaga eleverna behöver vara med i 

klassens samtal och diskussioner. Strukturerade klassrumssamtal lyfts fram av Nagy (2010) 

som en faktor som gynnar ordförrådet. Ett exempel på strukturerade klassrumssamtal som 

kommer fram i studien är när klasslärare använder speciella planscher som stöd för elevernas 

återberättande.  

Speciallärarna lyfter också fram vikten av att eleverna själva talar. De menar att talutrymmet 

eleverna kan få i en mindre grupp är viktigt.  Några exempel på elevernas eget talande är när 

de redovisar sina olika läsläxor för varandra, återberättar något de har varit med om, men också 

att lärarna själva är medvetna om att förvänta sig sammanhängande tal från eleverna. Detta 

synsätt stämmer väl överens med Swains och Lupkins (1995) forskning som visar att den faktor 

som har störst påverkan på språkutvecklingen för andraspråksinlärare är möjligheten att få 

producera eget tal. När eleverna får redovisa sina olika läxor ställs det dessutom krav på att 

eleverna kan berätta begripligt för varandra. Sådana krav på prestation som kommer naturligt i 

undervisningen framhålls av Swain och Lupkin (1995) som positivt för språkutvecklingen. I 

linje med detta ligger också beskrivningen av hur engagerat eleverna samtalar med varandra 
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när de i par ska fylla i ett strukturerat skrivschema. Engagemanget kan också kopplas till att 

motivation anses som en framgångsfaktor vid ordinlärning (NRP, 2014). 

I just ett arbete med skrivschema under en av observationerna blir det en diskussion mellan 

specialläraren och klassen. Läraren besvarar aktivt elevernas olika förslag och reflekterar kring 

varför Zlatan inte är ett bra namn i berättelsen och att sprang passar bra att använda när någon 

är orolig. En sådan diskussion där eleverna får pröva olika ord och fundera kring hur ord kan 

uppträda menar Kamil & Hiebert (2010) är viktig för ordförrådsutvecklingen. Dessutom utgår 

diskussionen från elevernas egna tankar om berättelser, något som Lundberg (2008) föreslår 

som grund för ordförrådsundervisningen. 

I ett annat samtal under en observation handlar det istället om vad framsidan på en bilderbok 

föreställer. Det samtalet kännetecknas av att eleverna får möjlighet att tänka efter och formulera 

sig då läraren ger eleverna tid och stödfrågor till detta. Detta stämmer väl med Gibbons (2006) 

tankar om att låta eleverna formulera sig själva innan läraren omformulerar eller utvärderar 

elevernas tankar. Det stämmer också med ett ”kognitivt utvecklande samtal” (Aukrust, 2008, 

s. 94) där läraren tar ansvar för att samtalet kan fortsätta trots att eleverna saknar många ord. 

6.2.2 Bildstöd 

Speciallärarna förordar på olika sätt bildstöd för att förklara och förankra begrepp. Det kan vara 

genom att ta kort vid utflykter, använda bilder för att förklara ord i läseboken, högläsning av 

bilderböcker eller genom att använda en app där läraren skriver in ett ord som kopplas till en 

bild. Bilder, menar de, kan ge eleverna den förkunskap de behöver för att förstå och följa med 

i undervisningen. Scott (2010) anser att det inte går att skilja ord- och begreppskunskap åt. 

Bägge delarna bör läras ut tillsammans. På det sättet borde bilder tillsammans med muntliga 

förklaringar ge gott stöd för ordinlärningen.  

Hagtvet (2010) menar att bildstöd kan göra det svårare att lyfta elevernas språk från ett konkret 

”här och nu”. En fundering, från min sida, är ifall bildstödet i vissa fall kan ersätta lärarens 

direkta ordinstruktioner. Direkta ordinstruktioner, om ords betydelse, relationer till andra ord 

och hur orden kan användas, är viktiga för ordförrådsutvecklingen (Nagy, 2010; Kamil & 

Hiebert, 2010). Då speciallärarna var odelat positiva i sina beskrivningar till bildstöd i 

undervisningen upplever jag att frågan om bildstödets för- och nackdelar inte har 

problematiserats. 
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6.2.3 Att lära sig ords betydelser  

Lärarna berättar att de bland annat utgår från elevernas egna liv och ordsamlingar när de börjar 

arbeta med en ny text. Detta stämmer väl med forskningen som visar att eleverna behöver bygga 

på sin tidigare kunskap kring ordet (Stahl, 2010; Oulette, 2006; Lundberg, 2008; Scott, 2010). 

Speciallärarna menar också att eleverna behöver fördjupade samtal kring orden. De menar att 

arbete med ”veckans ord” inte räcker. Istället behöver eleverna få associera kring ord och kunna 

motsatsord. De behöver möta orden i många olika sammanhang. I litteraturen finns det stöd för 

de här tankarna. Stahl (2010) framhåller att traditionell undervisning, som ofta har handlat om 

att memorera ord och deras betydelser lösryckta ur ett sammanhang, inte stöttar elevernas egna 

strategier för ordinlärning. Dessa arbetsmetoder väcker heller inte elevernas intresse för ord och 

språk. Stahl (2010) lyfter istället fram arbete med synonymer, motsatsord, kategorier och 

jämförelser som stöd för att kunna definiera ord. När en elev exempelvis reflekterar kring ett 

motsatsord är han eller hon tvungen att hitta ordets kännetecken. Aukrust (2008) framhåller 

vikten av kontextuellt stöd vid ordinlärning. Ett fördjupat samtal kan bygga upp rika 

förbindelser mellan det nya ordet och tidigare kunskap (Lundberg, 2008; Oulette, 2006; Scott, 

2010; Stahl, 2010). 

Speciallärarna berättar om hur de arbetar med ordkunskapen i matematiken. Före ett nytt kapitel 

i matematikboken brukar de gå igenom de olika begrepp som ska behandlas i kapitlet. Enligt 

Stahl (2010) så räcker det inte med att lära ut definitioner för att lära sig och komma ihåg nya 

ord. När lärarna i studien uttrycker att de ”går igenom” är det svårt att veta vad det innebär. I 

ett exempel visar de att de verkligen går in på djupet med språket och matematiken. Då arbetar 

eleverna på olika sätt med ett specifikt uttryck. Eleverna arbetar med text, symbolspråk, bild 

och konkret material. Eleverna möter då orden i flera sammanhang och på olika sätt, vilket är 

viktigt för utvecklandet av det djupa ordförrådet (Stahl, 2010). Arbete med att undersöka 

sammanhanget mellan ordkunskap och begreppskunskap stöttar ordinlärning (Scott, 2010). 

Eleverna blir även tvungna att förklara och resonera kring de här uppgifterna. Att själva få 

använda sitt språk stöttar språkutvecklingen (Swain & Lupkin, 1995).  

Under observationslektionerna hittades några olika sätt som lärarna arbetade med ords och 

frasers betydelse. Vid vissa ord så valde läraren ut ett ord och frågade eleverna om ordets 

betydelse. Då läraren inte fick något svar, gav de själva en kort förklaring till ordets betydelse. 

En annan modell var när läraren gav en direktförklaring i samband med högläsning eller spel. 

Dessa olika sätt är exempel på ytliga förklaringar. Nagy (2010) menar att det inte går att 
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undervisa om alla ord så grundligt som man skulle behöva. Samtidigt påpekar han att forskarna 

ännu inte vet när ytlig undervisning är effektiv. Stahl (2010) påpekar att lärares 

direktförklaringar inte är tillräckliga för att utveckla elevernas djupa ordförråd. Beck, 

McKeown & Kucan (2010) menar att lärarna kan ge en snabb förklaring till ord under läsningen 

om eleverna behöver det. Scott (2010) framhåller att eleverna behöver få många möjligheter att 

se och använda orden, vilket inte skedde i ovanstående exempel. 

Stahl (2010) tar bland annat upp att en del av definitionen av ett ord är att eleverna får veta 

vilken kategori ordet tillhör. Specialläraren, i en av observationerna, menar jag gör en koppling 

till denna slags definition, när hon frågar varje elev vad ett plagg de har på sig heter. Hon 

kopplar sedan tydligt ihop kategorin plagg med de olika klädesplaggen eleverna har. Eleverna 

fick i det här lektionsmomentet möjlighet att uttrycka sig, vilket Scott (2010) betonar är viktigt 

för att minnas orden.  

En väldigt tydlig koppling till elevernas egna erfarenheter är när specialläraren i en 

observationssituation frågar om en elev hört någon säga ”punkt slut”. Eleven har då en 

personlig berättelse om hur en lärare sagt till två elever att sluta bråka ”punkt slut”. Eftersom 

specialläraren även har gett sin egen förklaring och det finns ytterligare ett sammanhang i texten 

de ska läsa så kommer eleverna möta ordparet i minst tre olika sammanhang. Möten med orden 

i olika sammanhang ger större möjligheter att komma ihåg dem (Stahl, 2010). 

När eleverna under en observation får spela upp en liten scen ur läsläxan blir det snabbt tydligt 

att de inte förstår ordet härma. Efter lärarens förklaring kan de gestalta ordet. Nagy (2010) 

menar att spela teater gynnar ordförrådet. Han påpekar att en sådan rik kontext runt orden är 

extra viktigt för de elever som ännu inte är läsare. Ordet härma visar sig också vara ett 

nyckelord för att förstå scenen, sådana nyckelord är viktiga att ha med i undervisningen (Beck, 

McKeown & Kucan, 2010).  

6.2.4 Om ords delar 

I litteraturen finns mycket som tyder på att genererande ordkunskap, till exempel kunskaper i 

morfologi har betydelse för elevernas ordförråd (Kamil & Hiebert, 2010; Scott, 2010). Under 

observationslektionerna jag deltog i såg jag exempel på undervisning i morfologi. Bland annat 

diskuterar specialläraren, under en observation, tillsammans med klassen hur man vet att det 

bara ska vare en, när det i skrivschemat står pojke. Hon uppmärksammar då eleverna på 
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böjningsformen e i singular i ordet pojke. Undervisning om bland annat grammatiska böjningar 

kan ge generativ kunskap kring ord (Scott, 2010). Ett annat exempel på morfologi är när en 

speciallärare hjälper en elev att hitta rätt tempus vid sitt skrivande (heter – hette). Lundberg 

(2008) rekommenderar, precis som i observationen, att läraren utgår från texter som ska 

användas i undervisningen. 

Speciallärarna pratar i intervjuerna om hur elever kan stöttas att förstå sammansatta ord 

(brevlåda), genom att vända på ordet och undersöka sammanhanget. I observations-

anteckningarna där det dyker upp några sammansatta ord (komihåglista, dagdrömmer) är 

förklaringarna mer ytliga. Ett exempel på mer generativ kunskap skulle annars kunna vara att 

eleverna får lära sig att sammansättning är det vanligaste sättet att bilda nya ord, samt att det är 

det sista ledet som bär huvudbetydelsen (Enström, 2010). 

6.2.5 Repetition 

Speciallärarna framhåller att repetition är viktigt vid ordinlärning. Ett sätt att möta behovet är 

genom arbetsmaterialet. Då läsläxan håller sig till ett tema så möter eleverna samma ord många 

gånger. Beck och McKeown (2003) menar att eleverna kan behöva möta orden upp till 12 

gånger innan de kan dem. Orden behöver bli så välkända att eleverna lätt och snabbt får tillgång 

till orden i sina inre lexikon (Mezynski, 1983 i Nagy, 2010, s. 33). Ett sätt att lära sig ord i en 

text är genom upprepad högläsning (Biemiller, 2010). På det viset kan en läsläxa stötta både 

avkodning och ordförståelse. Lärarna önskar sig också ett större samarbete med fritids. Vid en 

bättre samplanering skulle eleverna kunna möta orden fler gånger under skoldagen. När 

eleverna möter ett ord i många olika sammanhang, ökar informationen kring ordet och det 

gynnar det djupa ordförrådet (Kamil & Hiebert, 2010). Speciallärarna berättar också att det inte 

är säkert att elever i behov av särskilt stöd får tillgång till att göra lika många repetitioner som 

de elever som inte är i behov av särskilt stöd. Jag anser att en möjlig förklaring till detta skulle 

kunna vara att lärarna inte är fullt medvetna om vikten av repetition. 

6.2.6 Att välja ut ord för undervisning 

Speciallärarna ger uttryck för några olika tankar kring vilka ord som eleverna ska undervisas 

om. Å ena sidan menar de att eleverna själva ska kunna stanna upp i sin läsning och upptäcka 

att de inte förstår ett ord. Å andra sidan finns tankar om att de elever som har ett svagt språk 

inte själva kan göra de upptäckterna. Det finns också en vilja att eleverna själva ska ha ett 

inflytande över vilka ord de ska lära sig och på det sättet få ett intresse för ord. I NRP (2014) 
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lyfts motivation fram som en faktor för att ordundervisningen ska vara effektiv. Att själv 

upptäcka att man inte förstår ett ord i en text kräver både metalingvistisk och metakognitiv 

kunskap (Nagy, 2010). Särskilt svårt kan det vara vid högläsning då man inte har möjlighet att 

stanna upp och fundera över okända ord (Biemiller, 2010). Att lära sig strategier för att förstå 

okända ord är en viktig del i framgångsrik ordundervisning (Kamil & Hiebert, 2010). Nagy 

(2010) framhåller reciprocal teaching (RT) just för att modellen har en komponent som handlar 

om att förstå okända ord. Kanske ligger utmaningen i att trots elevernas svårigheter lära dem 

de viktiga strategierna? 

Jag har reflekterat över de ord som speciallärarna under observationslektionerna valde att 

undervisa om, undersökt vilken nivå, enligt Beck, McKeown & Kucan (2010), orden ligger på 

och hur de kan stötta elevernas ordförståelse. Till nivå1 skulle jag kategorisera orden klockan 

fem, lunch, middag och plagg . Enligt Beck, McKeown & Kucan (2010) är det basord som inte 

behöver undervisning så ofta. Under observationslektionen var eleverna osäkra på dessa ord. 

Ord på nivå 2 är de ord som forskare menar (Beck, McKeown & Kucan, 2010; Bailey & Huang, 

2011; Scott, 2010) har stor potential för att utveckla elevernas ordförråd. Forskarna anser att 

det handlar om mer generella ord som mer mogna språkanvändare använder ofta. Då jag jämför 

orden i studien och Beck, McKeown & Kucans (2010) ”tips på vägen” i hur man väljer ut nivå-

2-ord (se bilaga 4) så tycker jag att uttrycket Det var en gång… är ett generellt uttryck som 

eleverna kommer att möta fler gånger. Även ordet härma kan passa in på nivå 2 då det är 

användbart, samt att i den text eleverna mötte ordet var det ett nyckelord för förståelsen. 

Lågfrekventa ord som ofta används inom speciella ämnesområden ligger, enligt Beck, 

McKeown & Kucan (2010), på nivå 3. De menar att när sådana ord dyker upp i texter så räcker 

det med att ge en snabb förklaring. De ord som passar in här från studien är kavaj, ruva, palm, 

skär och fyr.  

Orden och uttrycken komihåglista, dagdrömmer och ”punkt slut” menar jag inte är särskilt 

högfrekventa. Jag skulle inte heller kalla dem för basord och de är inte heller ämnesord. 

Samtidigt är de intressanta uttryck som levandegör en text. De är också ord där man skulle 

kunna ha spännande diskussioner om hur de uppstått och om hur man bildar ord, något som 

förordas av Stahl (2010) och Lundberg (2008) för att göra eleverna intresserade och medvetna 

om ord. Under observationerna blev uttrycket ”punkt slut” föremål för en diskussion. De andra 

orden fick korta förklaringar. Men inte heller samtalet kring uttrycket ”punkt slut” gick in på 

uttryckets ursprung och överförda betydelse. 
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När jag analyserade de ord som valdes ut under observationerna så funderade jag vilken grund 

lärarna använt för att välja ut orden. Speciallärarna själva menar att de genom erfarenhet vet 

vilka ord de behöver undervisa om. Utifrån de ord jag antecknade under observationerna så ser 

jag själv inte riktigt kopplingen till forskningen om vilka ord som bör väljas ut till undervisning. 

Enligt min bedömning hamnar endast två ord på nivå-2. Det är de ord som flera forskare menar 

är särskilt viktig att undervisa om (Bailey & Huang, 2011; Beck, McKeown & Kucan, 2010; 

Scott, 2010). Biemiller (2010) betonar hur viktigt det är att lärare har kunskap om vilka ord de 

ska lägga undervisningstid på. 

6.3 Studiens relevans för speciallärare 

En förhoppning är att läsare av den här studien själva börjar reflektera kring sina egna 

uppfattningar om ordförrådsundervisning. Att ”förbättra självförståelsen” (Larsson, s. 24, 

2011) är en målsättning för fenomenografiska forskares arbeten. Frågor att reflektera kring 

skulle kunna handla om hur undervisningen kan gynna det djupa ordförrådet och organiseras 

för att elever i behov av särskilt stöd ska utveckla sitt ordförråd. Andra reflektionsfrågor skulle 

kunna handla om vilka tankar man som speciallärare har vid urval av ord för undervisning samt 

hur bildstöd och verbala ordinstruktioner kan komplettera varandra. Marton och Booth (2000) 

menar att skillnader i förståelse kan ligga i hur ett mycket grundläggande begrepp förstås. De 

olika teorierna kring hur ordinlärning går till skulle kunna ligga till grund för diskussioner i ett 

arbetslag. En fråga att behandla skulle då kunna vara vikten av repetition för elever i behov av 

särskilt stöd. 

I min egen självreflektion under arbetet med den här studien har det blivit tydligt för mig vilket 

mångfacetterat innehåll ordförrådsundervisningen kan och bör ha.  

7 AVSLUTANDE KOMMENTARER OCH VIDARE 

FORSKNING 

Arbetet avslutas med några avslutande kommentarer kring studien, där de mest relevanta 

fynden i studien lyfts fram. Här ges också förslag på vidare forskning. 

Forskningsfrågan handlade om hur ordförrådsfrämjande undervisning kommer till uttryck i 

speciallärares beskrivningar och klassrumssituationer. Genom litteraturstudier och analys kom 

det fram att undervisningen gestaltar sig på en mängd olika sätt.  
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Ordförrådet kunde främjas genom ord från texter. Där framhöll lärarna hur arbete med 

lässtrategier, då främst reciprocal teaching, stöttade elevernas utveckling. Det kom fram 

intressanta tankar om hur man organisatoriskt skulle möta elever i behov av särskilt stöd och 

vilka slags texter eleverna skulle möta. En lösning var att eleverna deltog både i klassens arbete 

med texter, men också arbetade i mindre grupp. 

Ordförrådets utveckling menade man, stöttas också av samtal och diskussioner. Lärarna 

framhöll att eleverna själva behövde producera ord och gärna i autentiska situationer, som 

krävde ett begripligt språk. Här lyftes frågan om inkludering upp, genom att både vikten av att 

låta eleverna delta i klassens samtal och vikten av att utnyttja den mindre gruppens chans till 

talutrymme framhölls. 

Odelat positiva kommentarer kom fram kring bildstöd i studien. Bildstöd användes för att 

förklara och förankra begrepp. Hagtvets (2010) problematisering om att bildstöd inte lyfter 

elevernas språk från ”här och nu” kom inte fram. Speciallärarna kom också in på vikten av att 

utveckla elevernas djupare ordförråd. Vid observationerna fanns både ytliga förklaringar och 

mer djupgående samtal kring orden eleverna skulle lära sig.  

Att lära sig om ord, det vill säga mer generativa strategier, kom fram under observationerna när 

lärare visade på grammatiska böjningar och tempus. Det kom även fram ord som skulle kunna 

ha haft en potential att diskutera ur ett morfologiskt perspektiv. På det sättet hade det kanske 

varit möjligt att stötta en mer generativ kunskap kring ord. 

Lärarna framhöll vikten av repetition för att lära sig nya ord. Samtidigt berättade de att de elever 

som är i behov av särskilt stöd inte får möjlighet till lika många repetitioner. Detta är en 

motsägelse som jag inte hittar någon egentlig förklaring till i analysmaterialet. 

Bland de ord som valdes ut för undervisning under observationerna fanns en del basord. Bara 

ett par ord låg på det som kallas nivå 2. Forskare framhåller ord på nivå 2 som särskilt viktiga 

ur undervisningssynpunkt (Beck, McKeown & Kucan, 2010). Några av de ord som valdes ut 

har potential för intressanta diskussioner kring ordens betydelse och ursprung. Dessa 

diskussioner uteblev ofta. 

I ytterligare studier vore det intressanta att låta olika lärare ta del av samma högläsningstext, ta 

reda på vilka ord de skulle välja ut att undervisa om och varför de skulle välja just de orden. 
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Detta skulle kunna tydliggöra olika sätt som lärarna reflekterar kring ordurval på och hur dessa 

urval är förankrade i teorin. En fortsatt del av studien skulle kunna innebära, att lärare, som 

enskilt resonerat kring ordurval från högläsningstexter, prövar sina lektionsplaneringar med 

elever. Därefter skulle de kunna fortsätta resonemangen tillsammans i grupper med andra lärare 

i studien. Det skulle vara spännande att se i fall tankarna kring undervisningen förändras under 

studiens gång. En annan studie skulle kunna vara mer inriktad på hur elever i behov av särskilt 

stöd upplever ordförrådsundervisningen. I den här studien framkom lärarnas tankar om att dessa 

elever inte kan tillgodogöra sig ordförrådsundervinsingen i större grupper. Det vore givande att 

få ta del av elevernas egna tankar kring detta för att undersöka vilka möjligheter det finns att 

utveckla undervisning i helklass, där även elever med ett svagare ordförråd kan vara delaktiga. 
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9 BILAGOR 

9.1 BILAGA 1 

Intervjuguide 

Struktur: syfte, ramar, tidsåtgång, missivbrev, anonymitet, inspelning 

Bakgrundsinformation (separat papper). 

Hur kommer den språkutvecklande undervisningen, med betoning på ordförrådsutveckling hos 

elever i behov av särskilt stöd, till uttryck i lärares beskrivningar? 

Språkutvecklande undervisning: 

 Berätta om vilka delar du ser som viktiga i en språkutvecklande undervisning! 

 I vilka sammanhang arbetar du med språkutvecklande arbete? 

 Vilka arbetssätt och metoder har du valt att arbeta extra mycket med? 

 Finns det något innehåll eller arbetssätt som du tänker att du ska arbeta mer med i 

framtiden, vad det gäller den språkutvecklande undervisningen? 

 Beskriv hur du arbetar med den språkutvecklande undervisningen i årskurs 1 och 2 jämfört 

med högre årskurser! 

 Berätta om hur du organiserar undervisningen, när det gäller grupperingar, i det 

språkutvecklande arbetet? 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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 Hur arbetar du med den språkutvecklande undervisningen med elever med annat 

modersmål än svenska, jämfört med de som har svenska som modersmål? 

 Hur arbetar du med den språkutvecklande undervisningen med de elever som är i behov av 

särskilt stöd, jämfört med övriga elever? 

 Berätta om på vilka sätt det språkutvecklande arbetet skiljer sig beroende på vilket ämne 

du undervisar i?  

 Hur diskuterar ni kring språkutvecklande arbetssätt på skolan? Vilka olika arbetsmetoder 

och synsätt brukar komma fram? 

 Beskriv en lektion där du arbetar med språkutvecklande arbete! 

Tankar om inlärning av ord:  

 Vad innebär det för dig att en elev kan ett ord eller begrepp? 

 Vilka är de viktigaste aspekterna för eleverna ska utöka sitt ordförråd? Är det olika för 

olika elever? Exempelvis elever i behov av särskilt stöd? 

 Vilka lärverktyg/metoder använder du i undervisningen om ord?? 

 (Väljer du ut ord i din undervisning? Om du gör det, hur gör du urvalet? Mängd?) 

 Kan du beskriva en lektion/bit av en lektion när eleverna ska lära sig nya ord? 

Avslutande frågor: 

 På vilka sätt har dina arbetsmetoder kring språkutvecklande arbete förändrats sedan du 

började arbeta som lärare?  

 På vilka sätt kan skolans arbetsmetoder ytterligare utvecklas när det gäller språkutveckling 

och elevernas ordförråd i år 1 och 2 tycker du? 

 

Tack. Kommer du på något du ville haft sagt får du gärna höra av dig.  

 

Bakgrundsinformation 

 

Namn: 

 

Ålder: 

 

Arbete: 
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Utbildning: 

 

Antal år i yrket: 

 

Antal år på denna arbetsplats: 

 

 

 

9.2 BILAGA 2 

    X- stad 2014-03-08 

 

Information om intervju och observation. 

Hej! 

Jag heter Maria Persson och läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under denna termin ska jag skriva mitt examensarbete. Jag har valt att studera hur 

lärare kan arbeta språkutvecklande med elever i årskurs 1 och 2, som är i behov av särskilt stöd. I 

detta ingår också arbetet med elevernas ordförråd. Jag är intresserad av hur undervisningen med 

elever, där många inte är självständiga läsare, ser ut. 

För att undersöka detta planerar jag att intervjua lärare och även observera undervisning.  

Självfallet behandlas alla uppgifter vid en intervju konfidentiellt: inga personuppgifter lämnas ut, 

skolan hålls anonym och det material som samlas in kommer endast att användas i 

forskningssyfte, det vill säga för mitt examensarbete.  

Har du några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare: 

 

Maria Persson    

Telefon: 0703 55 95 37 

Mejl: marpe218@student.liu.se  

 

mailto:marpe218@student.liu.se
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Min handledare är:  

Åsa Elwér 

Mejl: asa.elwer@liu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Persson 

mailto:asa.elwer@liu.se
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9.3 BILAGA 3 

Att reflektera kring ord (ur Stahl, 2010):    

 Utvecklande av meningar. D.v.s. att eleverna själva hittar på meningar som förklarar 

ordet/begreppet. För att aktivera hela klassen kan man låta tre-fyra elever säga meningar 

där det utvalda ordet ingår. Sedan får resten av klassen bedöma hur väl ordets betydelse 

framgick. 

 Att gestalta. Antingen genom att skriva berättelser eller spela upp teater. Man kan samla 

ord som är viktiga tillsammans. Att gestalta tar tid.  

 Möjliga meningar. Denna övning gör det möjligt för eleverna att förutsäga både betydelsen 

av orden de ska lära sig och textens innehåll. I övningen Möjliga meningar får eleverna en 

lista på 10-12 ord som kommer från texten de ska läsa. Fyra av dessa ord ska eleverna 

kunna, resten ska vara obekanta. Eleverna får nu göra meningar, där varje mening 

innehåller två ord från listan. Man får använda samma ord flera gånger. Det blir en betoning 

på en rik kontext. Detta är en effektiv övning för att öka ordkunskapen. 

 ”Fåniga frågor” (McKeown, Beck, Omanson and Pople, 1985 i Stahl, 2010, s. 104) är en 

lek som passar bra att fylla ut en lektion med. Den hjälper också till att bygga ut ordförrådet. 

Leken går ut på att man tar vilka två ord som helst (two of any sets of words) och sätter 

ihop dem i frågan: ”Kan en/ett … vara en/ett …? D.v.s..: Kan ett hus vara en tekopp? Kan 

en fladdermus vara en fågel? Kan en frukt vara en melon? Kan en brottsling vara kär? Kan 

en ekonom vara en enstöring? En del av frågorna är lätta att svara på, andra kräver 

diskussion och kanske efterforskningar. Övningen får eleverna att tänka på ords betydelser. 

 Text Talk (Beck & McKeown, 2001, 2003 i Stahl, 2010, s. 107) är ett arbetssätt för att få 

eleverna aktiva. Läraren beskriver då ett begrepp och ger några exempel på hur det 

används. Läraren säger sedan några meningar där eleverna får använda begreppet (That’s 

absurd/That makes sense – det beskrivna begreppet är absurd). Eleverna får sedan svara i 

kör efter varje mening. Låt även eleverna uttrycka några meningar som gestaltar begreppet 

och låt andra elever bedöma om den första eleven har uttryckt sig rätt. I en sådan här 

minilektion går exemplen från textens exempel till andra exempel i olika sammanhang. En 

sådan minilektion ska gå fort och tar kanske bara två minuter allt som allt.  

 Venndiagram är en bra metod för att göra distinktioner av begrepp. I Venndiagram används 

olika cirklar för olika egenskaper/avgränsningar. Där egenskaperna går in i varandra 
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överlappar cirklarna varandra. Exempelvis en cirkel för djur i vattnet och en cirkel för djur 

på land och amfibierna där cirklarna överlappar varandra. Venndiagram fungerar även bra 

för äldre elever (Stahl, 2010). 

 Mindmapping eller tankekartor görs genom att först ha en brainstorming kring vilka 

associationer som kommer upp kring ett nyckelord. Jämförelser mellan och runt ord kan 

vara en del av diskussionen kring ett nytt ords betydelse (Stahl, 2010). 

 Arbete med ordböcker kan vara ett viktigt verktyg för att främja ordförståelsen. 

Undervisning med ordböcker bör vara tydlig och enkel. Eleverna bör delta i en muntlig 

analys av ordboksdefinitionen. Det finns också ordböcker med förklarande meningar, så 

att betydelsen framkommer av sammanhanget (Stahl, 2010). Dessa finns även på svenska 

(min kommentar). Traditionell undervisning där eleverna självständigt söker efter 

definitioner i ordlistor, menar Stahl (2010), stöttar inte elevernas utveckling av ordförrådet. 

Ofta förstår inte eleverna vad som är ordets definition, eller så förstår de inte definitionen 

(Beck & McKeown, 2003). 

 Vissa begrepp kräver ett djupare arbete för att kunna definiera. Ett sådant är till exempel 

begreppet frihet. För att förstå begreppet frihet, måste man förstå vad frihet är. Man 

behöver undersöka vad frihet är, men också vad det inte är. Man behöver undersöka vad 

det innebär för en själv personligen, men också vad det innebär politiskt. Detta gör att man 

hittar gränserna för begreppets betydelse. En sådan här diskussion tar mycket tid och den 

ska man bara lägga på de mest centrala begreppen. Sådana här diskussioner ska man ta före 

man läser några texter för att kunskap om begreppet behövs för att kunna ta till sig 

sammanhanget (Stahl, 2010).  

 

 

 

 

 

 

9.4 BILAGA 4 

Några tips på vägen (ur Beck, McKeown & Kucan, 2010) i hur lärare kan välja ut nivå-2-ord: 
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 Hur generellt användbart är ordet? Är det ord som det är troligt att eleverna kommer att 

möta ofta i andra texter? Kan eleverna använda det själva för att beskriva sina erfarenheter? 

 Har ordet någon relation till något ämnesområde eleverna håller på att lära sig? En ger det 

ytterligare en dimension till ämnesinnehållet?  

 Vad tillför ordet en text eller en situation? Ett ords betydelse kan vara nödvändig för att 

förstå en text. Eller om man förstår betydelsen av ordet så får man djupare insikt om 

situationen man läser om. 

 Så länge man kan förklara ett ord med andra kända ord och att det kan användas i elevernas 

skrivande och samtal så går det att lära ut. Det går inte att säg att vissa ord hör till vissa 

årskurser. 

 

Pröva att välja ut nivå 2-ord (ur Beck, McKeown & Kucan, 2010): 

1. Välj ut en text som du vill att dina elever ska läsa (lyssna på). Det kan vara en berättelse, 

en stycke ur en kapitelbok, en novell eller ur boken om samhällskunskap. 

2. Skriv en lista på alla ord som du tror kan vara okända för eleverna. 

3. Analysera orden på listan. 

 Vilka ord kan kategoriseras som nivå 2 ord? 

 Vilka av nivå 2-orden är mest nödvändiga för att förstå texten? 

 Finns det andra ord som är nödvändiga för förståelsen? Vilka? 

4. Utifrån din analys, vilka ord kommer du att undervisa i? 

 Vilka kommer du bara att ge flyktig uppmärksamhet? 

 Vilka kommer du att arbeta djupare med? 

 

 

 


