
 

 

 

Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Examensarbete 1, Svenska, grundläggande nivå, 15 hp | Grundlärarprogrammet, inriktning F-3 

Vårterminen 2017 | LIU-LÄR-F-3-G-SV-17/07-SE  

 
 
 
 
 
 
 

Barns ordförrådsutveckling 
– en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns 

ordförråd 

 

Children´s vocabulary development 

– a literature study about factors that influence 

children´s vocabulary 

 

 
Carina Blom  

Susanne Gårdman 

 

 

Handledare: Magnus Jansson  

Examinator: Leif Mideklint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se 

  



 

 

 

   
 

 
 

 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

 
Seminariedatum  
2017-03-31 

 

Språk  Rapporttyp  ISRN-nummer 

 
Svenska/Swedish 

 

 
Examensarbete grundnivå 

 
LIU-LÄR-F-3-G-SV-17/07-SE 

 

 
Titel 
Barns ordförrådsutveckling - en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd 
Title  
Children´s vocabulary development - a literature study about factors that influence children´s vocabulary 
Författare  
Carina Blom och Susanne Gårdman 
 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att belysa faktorer som påverkar barns ordförråd. För att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning 

i klassrummet är det viktigt att de har ett basordförråd som byggs ut under skoltiden. I läroplanen nämns begreppsbildning i 

nästan alla ämnen och därför är det av stor vikt att lärarna är medvetna om vilka faktorer som påverkar ordförrådet för att 

möjliggöra att barns ordförråd fortsätter att utvecklas. 

 

Studiens resultat baseras på 13 vetenskapliga undersökningar som främst hittats genom manuell sökning i referenslistor. De 

artiklar som använts i studien var peer review granskade. Analysen av undersökningarna resulterade i fyra huvudfaktorer som 

kan påverka barns ordförrådsutveckling, dessa faktorer är samtal, högläsning, tyst läsning och socioekonomisk status. 

Basordförrådets storlek påverkas främst av hur vårdnadshavare samtalar med barn och det antal ord som barn möter under sitt 

första levnadsår. Genom högläsning får barn möta många nya ord vilket har visat sig ha en positiv effekt på samtliga barns 

ordförrådsutveckling. Den tysta läsningen gynnar bara de som redan har ett rikt ordförråd och flyt i sin läsning. Flera av forskarna 

finner att det finns ett samband mellan barnens ordförrådsutveckling och den socioekonomiska statusen de växer upp i.  

 

Vår avslutande reflektion av studiens resultat belyser vikten av att lärare tar del av vad forskningen visar angående samtalet och 

högläsningens betydelse för ordförrådets utveckling. Speciellt viktigt är det att lärare kompenserar ordförrådet för de barn som 

växt upp i språkligt fattiga miljöer. För att dessa barn ska få samma förutsättningar att utveckla sitt ordförråd som barn som 

växer upp i en språkligt rik miljö får, behöver lärare vara medvetna om vilka faktorer som påverkar barns ordförråd. Ett rikt 

ordförråd ger barn förutsättningar att lyckas i skolan och fungera i ett demokratiskt samhälle. 
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1. Inledning 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

                                                                                                     Skolverket (2011, s. 247) 

Språket har flera viktiga funktioner. En av dessa är kommunikation som bland annat sker genom 

det lästa, skrivna och talade språket. En annan väsentlig funktion i språket är den sociala, det är 

via språket vi skapar vår identitet och får en grupptillhörighet. Vi kan också använda språket 

för att lösa problem, göra analyser och föra diskussioner med andra människor (Svensson, 

2009).  

Språk består av flera olika delar. En viktig del av språket är ordförråd vilket behövs för att förstå 

olika typer av texter. I dagens samhälle möter vi text i allt från böcker och tidskrifter till 

kommunikation som sker genom digitala medel (Bråten & Strømsø, 2008). Ordförrådet är även 

viktigt för hörförståelsen, bland annat för att barn ska kunna förstå instruktioner och återberätta 

en text. Ordförrådet påverkar även förmågan att kunna uttrycka sig verbalt, att kunna 

argumentera för sin sak och göra sin röst hörd, därmed blir barn förberedda för att leva och 

fungera i ett demokratiskt samhälle.  

Skolverket (2011) belyser vikten av att barn känner tilltro till sin egen språkliga förmåga för att 

kunna uttrycka sig och kommunicera i olika situationer. Genom att ge barn möjlighet att 

använda sitt språk på olika sätt kan barn utveckla sitt ordförråd för att lära, tänka och 

kommunicera. Ett rikt och välutvecklat ordförråd är en viktig faktor för att barn kan känna tilltro 

till att använda sig av sitt språk i olika situationer. Barn behöver dessutom ha ett rikt och 

utvecklat ordförråd för att kunna lösa en räknesaga, läsa en faktatext eller en skönlitterär bok 

(Bråten & Strømsø, 2008). För att kunna uttrycka sig i tal och skrift behöver barn kunna anpassa 

sitt språk och använda sig av ämnesspecifika begrepp. I flertalet kursplaner i grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2011) betonas vikten av att barn lär sig behärska ämnesspecifika begrepp, 

för att de ska kunna uttrycka sig, delta och tillgodogöra sig undervisningen i skolan. 

Forskning kring barns läsförståelse visar att det finns flera olika orsaker till att barn brister i 

läsförståelse, en av dessa faktorer är ordförråd (Elwér, 2014). Ordförrådet är alltså viktigt på 

många olika sätt, fokus i vår undersökning riktas därför mot faktorer av betydelse för barns 

ordförråd.  
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2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa faktorer som påverkar barns ordförråd. För att barn 

ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet är det viktigt att de har ett 

basordförråd som byggs ut under skoltiden. I grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) nämns 

begreppsbildning i nästan alla ämnen och därför är det av stor vikt att lärare är medvetna om 

vilka faktorer som påverkar ordförrådet för att möjliggöra att barns ordförråd fortsätter att 

utvecklas.   

Den frågeställning som ligger till grund för vår litteraturstudie är: 

Vilka faktorer påverkar barns ordförråd? 

 

Litteraturstudien avgränsar sig till att omfatta barn från 0 – 10 år. Vi avgränsar också 

undersökningen till att omfatta utvecklingen av ordförrådet av barns förstaspråk. Dessutom 

avgränsar vi undersökningen till att endast omfatta de miljömässiga faktorer som påverkar 

ordförrådet. I studien benämner vi barn och elever för barn, oavsett om undersökningarna är 

genomförda i hemmiljö eller skolmiljö. 
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3. Bakgrund 

Här definieras relevanta begrepp som använts i studien. Inledningsvis definieras språk, därefter 

presenteras språkets funktioner, språkets delar och avslutningsvis ordförråd och 

språkutveckling. 

3.1 Språk   

Språket är ett system som människan har skapat. Språk kan vara talat eller skrivet, det kan även 

vara bland annat teckenspråk, punktskrift, morsesignaler och kroppsspråk. ”Språket är ett 

komplext och dynamiskt system av symboler, vilket gör det möjligt att använda det på ett 

varierat sätt” (Svensson, 2009, s.12). Fokus i vår studie riktas mot det talade och det skrivna 

språket. 

3.2 Språkets funktioner 

Språket har i huvudsak två funktioner, en social och en kognitiv funktion. Den sociala 

funktionen innebär att vi genom språket kan kommunicera med oss själva och andra samt 

uttrycka våra känslor. Identitetsutvecklingen påverkas av den sociala funktionen av språket, till 

exempel använder sig ungdomar av en viss språklig jargong medan vuxna använder andra 

språkliga uttryck. Beroende på vilket språk vi använder och hur vi uttrycker oss signalerar vi 

vår grupptillhörighet som genom det blir identitetsskapande. Genom språket kan vi visa vår 

grupptillhörighet så som etnisk, socioekonomisk och åldersmässig.  Den kognitiva funktionen 

omfattar vår förmåga att tänka, analysera och lösa problem, den hjälper oss även att minnas och 

lägga märke till omgivningen (Svensson, 2009). 

3.3 Språkets delar 

Språket kan delas i delar med utgångspunkt från funktion, innehåll och form. Pragmatik handlar 

om språkets funktion medan fonologi, morfologi och syntax handlar om språkets form. 

Semantik handlar om språkets innehåll och är läran om meningar och ords betydelse. Den del 

som fokuseras främst i vår undersökning är den semantiska delen. 

Svensson (2009) poängterar skillnaden mellan att ha en förmåga och att ha en medvetenhet om 

språk. Barn kan ha en god språklig förmåga utan att vara språkligt medveten.  När barn har fått 

en medvetenhet i alla språkets delar har de fått en språklig medvetenhet vilket innebär att de är 

bekanta och kan använda sig av språkstrukturerna som språket byggs upp av. Språklig 

medvetenhet gäller både det skrivna och talade språket. Språklig förmåga innebär att barn har 

ett bra tal och kan förstå vad andra säger utan att vara medveten om de språkliga strukturerna 

(Svensson, 2009). Att ha en semantisk förmåga innebär att barn kan använda ord. Barn som har 
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en semantisk medvetenhet är medvetna om och kan reflektera kring att ord som uttalas och 

stavas på samma sätt kan ha olika betydelse d.v.s. att de är polysema eller homonymer. 

Exempelvis, Ormen slingrade sig. Pelle slingrade sig. Dessutom kan olika ord ha samma 

betydelse d.v.s. de är synonyma, exempelvis ”pappa” och ”far” (Hagtvet, 2004; Svensson, 

2009). 

3.4 Ordförråd 

Ordförrådet påverkar den semantiska medvetenheten, ett väl utvecklat ordförråd innebär att 

man har en förståelse för många ords innebörd och kan använda sig av orden i en kontext, vilket 

gör den semantiska medvetenheten djupare. Ordförråd kallas den tillgång av ord som vi har och 

använder oss av när vi samtalar med andra för att göra oss förstådda. Ordförrådet kan delas in 

i impressivt/passivt ordförråd vilket är de ord som vi förstår betydelsen av när andra talar och 

det expressiva/aktiva ordförrådet vilket är de ord som vi aktivt använder när vi samtalar med 

andra. Det impressiva ordförrådet utvecklas före det expressiva ordförrådet (Grøver Aukrust, 

2008; Ne.se; Wiklund, 2012). Vår studie riktas både mot impressivt och expressivt ordförråd. 

3.5 Språkutveckling 

Under barns första levnadsår byggs språkets bas upp i hemmiljö, i förskola och ute på gården 

tillsammans med kamrater. Språkets bas innebär att barn lär sig de grundläggande dragen i 

modersmålet. Vid 3 - 4 års ålder har barn lärt sig modersmålets uttal och vid 4 - 5 års ålder har 

de börjat behärska språkets grammatiska struktur. Fram till när barn börjar skolan har de flesta 

ett basordförråd på 8000 - 10 000 ord. När barn sedan börjar skolan börjar den del av 

språkutvecklingen som kallas språkets utbyggnad, det innebär det språk som barn utvecklar i 

skolan och i samspel med jämnåriga (Hyltenstam, 2007). De barn som får möjlighet att höra 

och läsa många ord kommer att ha utvecklat ett ordförråd på 50 000 - 70 000 ord när de slutar 

grundskolan (Ivarsson, 2016). Språkets utbyggnad fortsätter att utvecklas i olika livssituationer, 

i yrkeslivet, vid fritidsaktiviteter och i mötet med olika typer av texter. Med andra ord är 

ordförrådet något vi fortsätter utveckla hela livet (Hyltenstam, 2007). Språkutvecklingen går 

från att lära sig vardagsnära ord till att lära sig ämnesspecifika ord.  
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4. Metod 
Nedan redovisas hur insamlingen av material till studien har gått till väga. Inledningsvis en kort 

förklaring till vad som kännetecknar en litteraturstudie. Fortsättningsvis redovisas hur 

litteratursökningen gick till samt en motivation till valet av aktuell forskning. Därefter 

presenteras även en tabell över den forskning som valts ut för studien. Slutligen redogörs för 

tillvägagångsättet vid analysen av den valda forskningen. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

En litteraturstudie kan vara både allmän och systematisk. En allmän litteraturstudie 

sammanfattar ett urval artiklar för att exempelvis kunna ge en bild av kunskapsläget inom ett 

visst kunskapsområde. En systematisk litteraturstudie innebär däremot att artiklar läses och 

bearbetas utifrån bestämda frågeställningar för att sedan sammanställas och syntetiseras utan 

att artiklarna på ett felaktigt sätt återges (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; 

Hartman, 2003). För att en systematisk litteraturstudie ska kunna genomföras menar författarna 

att det är en förutsättning att det finns tillräckligt med vetenskapligt underlag. Detta i form av 

exempelvis artiklar, dessa ska fungera som underlag i litteraturstudiens slutsatser och bör vara 

av god kvalitet. Dessutom ska en systematisk litteraturstudie vara avgränsad till det aktuella 

arbetsområde studien behandlar (ibid). Vår undersökning är en systematisk litteraturstudie då 

vi har analyserat, sammanställt och syntetiserat de utvalda artiklarna. 

4.2 Datainsamling och avgränsningar 

Sökningen började i ERIC, en databas som fokuserar på pedagogik och utbildningsvetenskap. 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) kan de booleska operatorerna ”AND”, ”NOT” och ”OR” 

användas för att avgränsa sökningen. Därför kombinerades sökorden med den booleska 

operatorn ”AND” för att begränsa och smalna av sökningen. De sökord som inledningsvis 

användes var vocabulary development AND primary school AND semantic. Sökningen 

avgränsades till att endast omfatta peer review, d.v.s. granskade, artiklar. Detta resulterade i 33 

träffar. Artiklarnas rubriker lästes och i de undersökningar som upplevdes relevanta för den 

aktuella frågeställningen lästes även abstrakten. I näst steg valdes 11 artiklar ut som berörde 

ordförrådsutvecklingen och där lästes bakgrund och diskussion. Flertalet undersökningar 

fokuserade på ordförrådets betydelse för läsförståelsen, eftersom studien fokuserar på faktorer 

som påverkar barns ordförråd valdes två artiklar ut, resterande valdes bort. Däremot hittades 

referenser i de bortvalda artiklarna som ansågs vara relevanta för studien. Sökningar gjordes 

även i UniSearch vilket är en databas som innehåller de flesta av Linköping universitets 

resurser. De sökord som användes var ”vocabulary development” AND primary school AND 
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socioeconomic, detta resulterade i 17 träffar. Träffarna handlade mestadels om 

andraspråkselever och var därför inte relevanta för vår studie. I DIVA portal som är en sökmotor 

för forskningsrapporter och studentuppsatser för 42 lärosäten i Sverige, hittades 

studentuppsatser som innehöll ämnen liknade vårt. I dessa studentuppsatsers referenslistor 

hittades flera artiklar som kunde användas i studien. Flertalet artiklar har funnits genom manuell 

sökning, inte bara genom referenslistor i artiklar och studentuppsatser utan även via 

kurslitteratur. För att försäkra att dessa artiklar var peer review granskade söktes de upp via 

Unisearch. Sökningen avgränsades till miljömässiga faktorer vilket resulterade i totalt 13 

artiklar (se tabell 1). 

Tabell 1. En presentation av de 13 artiklar som ligger till grund för vår studie. 

Författare År Land Databas Sökord Metod 

Biemiller, A 

Boote, C 

2006 Canada ERIC Vocabulary 

Development 

Primary 

school 

Semantic 

Interventionsstudie 

Cain, K. 

Oakhill, J 

2011 England Manuell - Tester och 

intervjuer 

Cox Eriksson, C. 2014 Sverige Manuell - Ljudinspelningar 

gjorda av 

vårdnadshavarna i 

hemmiljö. 

Greene Brabham, E. 

Lynch-Brown, C 

2002 USA Manuell - Interventionsstudie 

Hart, B. 

Risley, T. 

1995 USA Manuell - Observation 

Hay, I. 

Fielding-Barnsley, 

R. 

2009 Australien Manuell - Tester 

Hoff, E. 2003 USA Manuell - Videoinspelningar 

Manison Shore, L. 2014 England Manuell - Intervjuer 

Melvin, S. A. 

Brito, N. H. 

Mack, L. J. 

Engelhardt, L. E. 

Fifer, W. P. 

Elliot, A. J. 

Noble, K. G. 

2017 USA Manuell - Observationer och 

tester 

Moore, W. 

Hammond, L. 

Fetherston, T. 

2014 Australien ERIC Vocabulary 

Development 

Primary 

school 

Semantic 

Interventionsstudie 
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Nash, H. 

Snowling, M. 

2006 England Manuell - Interventionsstudie 

Oz Weizman. Z. 

Snow, C. E. 

2001 USA Manuell - Observationer och 

ljudinspelningar 

Serpell, R. 

Sonnenschein, S. 

Baker, L. 

Ganapathy, H. 

2002 USA Manuell - Intervjuer och 

tester 

 

4.4 Analys av insamlat material 

Inledningsvis analyserades de vetenskapliga undersökningarna genom att läsa en artikel i taget. 

Varje artikel lästes med frågeställningen Vilka faktorer påverkar barns ordförråd? När vi fann 

en faktor antecknades den på ett papper. Proceduren fortsatte på samma sätt med varje artikel, 

slutligen hade vi en mängd olika faktorer antecknade. Därefter jämfördes de olika faktorerna 

som funnits i de olika undersökningarna med varandra för att hitta övergripande kategorier. 

Under arbetets gång med resultatdelen läses artiklarna flera gånger för att försäkra oss om att 

vi inte feltolkat det författarna skrivit i artiklarna. När vi inte fann några fler kategorier 

granskade vi vår egen text och kom fram till att en del av kategorierna kunde hänföras till 

kategorier vi redan funnit och en del kunde särläggas i flera kategorier. 

4.5 Etiska överväganden 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att etiska överväganden i en litteraturstudie innebär att alla 

resultat ska presenteras oavsett om resultatet stödjer forskarnas personliga åsikter. Hartman 

(2003) menar att forskarna inte får undanhålla fakta utan att forskningen ska vara sanningsenlig. 

Dessa etiska överväganden har beaktats då vi redovisar samtliga miljömässiga faktorer vi funnit 

som påverkar barns ordförråd i vårt resultat. För att minimera risken för feltolkningar har båda 

läst samtliga artiklar och gemensamt arbetat med alla delar i litteraturstudien. 

4.6 Metoddiskussion 

Urvalsprocessen som genomfördes för studiens underlag skedde huvudsakligen genom manuell 

sökning. Detta berodde på att de sökord som användes vid sökning i databaser resulterade i 

artiklar som inte var relevanta för vår frågeställning. Via den manuella sökningen kunde 

referenshänvisningar hittas som ledde till undersökningar med relevans för studien. Detta 

innebär att om denna studie skulle göras igen skulle den antagligen baseras på helt andra 

undersökningar, vi tror dock att resultatet skulle bli likvärdigt då vi fann samstämmiga resultat 

i undersökningarna. Om andra sökord använts i databassökning hade det säkerligen resulterat i 

fler relevanta undersökningar. Men eftersom vi fann så många relevanta undersökningar i de 
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manuella sökning togs beslutet att inte söka mer i databaser. En svårighet i läsningen av 

artiklarna var det engelska språket vilket inte är vårt modersmål. Det blev dock enklare med 

tiden att förstå artiklarna när vi tillsammans läste och diskuterade innehållet. När okända ord 

stöttes på användes det virtuella lexikonet bab.la.se. Tolkningarna som gjorts kan ha påverkats 

av att engelska inte är vårt modersmål. En annan aspekt av studiens trovärdighet kan diskuteras 

utifrån att flertalet av undersökningarna grundade sig på få deltagare och i och med det kan 

tillförlitligheten i deras resultat ifrågasättas. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) bör en 

litteraturstudie baseras på aktuell forskning. Sökningen gjordes inte med någon avgränsning för 

publiceringsår men alla utom en undersökning är från 2000 – talet. Undantaget är Hart och 

Risley (1995) vars resultat grundar sig på en undersökning från 1960 – talet. Vi valde ändå att 

använda oss av dessa artiklar då vi bedömde att tillförlitligheten var tillräckligt stor eftersom de 

olika resultaten var samstämmiga. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån frågeställningen Vilka faktorer påverkar 

barns ordförråd? 

5.1 Samtal 

Samtal kan vara ordutbyte mellan två eller flera människor. Samtal är en betydelsefull faktor 

för utvecklingen av barns ordförråd. Det räcker inte med att vårdnadshavarna bara samtalar med 

sitt barn utan det är viktigt för vårdnadshavarna att tänka på hur de samtalar med sitt barn. 

Genom samtal lär sig barn turtagning, samtalstekniker och de bygger ut sitt ordförråd. 

5.1.1 Höra ord många gånger  

Hart och Risley (1995) observerade under 1960-talet 40 barn och vårdnadshavare i hemmiljö 

för att se hur den vardagliga sociala interaktionen i hemmet påverkade barns ordförråd. 

Observationen skedde dagligen under en 2,5 år lång period till dess barnen fyllde tre år. 

Resultaten visade att barnens impressiva basordförråd började byggas redan innan barnen fick 

ett verbalt språk och att antalet ord de fick möta per timme påverkade deras 

ordförrådsutveckling. Vid vardagliga rutiner när vårdnadshavaren klär på barnet namnges olika 

objekt i barnets omgivning. Exempelvis nu ska vi ta på dina kläder, vi börjar med byxorna och 

så tar vi tröjan. Genom de här samtalen får barnet en kategori (kläder) och namn på olika plagg 

(byxor, tröja). Nästa dag vid påklädningen återupprepas nu ska vi ta på dina kläder, idag tar vi 

en klänning, och då fylls kategorin på med fler ord. Även kommentarer om klädernas färg och 

form ger barnet nya ord att fylla ut ordförrådet med. När vårdnadshavaren samtalar spontant 

med sitt barn om vad de gör på dagarna lär sig barnet hur orden används i olika sammanhang 

exempelvis nu tar vi på jackan och går ut på gården och leker. Dessa samtal lägger grunden 

för barnens ordförråd för att senare kunna byggas ut med mer avancerade ord. Hoff (2003) har 

genomfört en undersökning i hemmiljö på 63 barn för att se hur interaktionen mellan mamma 

och barn i ett till tre årsåldern påverkar barns språkliga utveckling. Analysen bygger på 

videoinspelningar där mamma och barn interagerar i tre vardagliga situationer, vid påklädning, 

vid frukost och vid en arrangerad leksituation, detta gjordes vid två olika tillfällen med tio 

veckors mellanrum. Hoff (2003) fann i likhet med Hart och Risley (1995) att om barn frekvent 

får höra olika ord så kommer de så småningom inte bara förstå ordens innebörd, utan också 

utveckla sitt expressiva ordförråd och kunna använda dem i sina rätta sammanhang. Barn som 

vistas i en rik språklig miljö utvecklar en pragmatisk språklig förmåga vilket innebär att de inte 

bara använder orden i sitt rätta sammanhang utan även anpassar språket till situationen.  
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5.1.2 Höra och använda ord i kontext 

Nash och Snowling (2006) har genomfört en interventionsstudie på 24 barn i åldrarna 7 – 8 år 

som hade ett mindre utvecklat ordförråd. Barnen delades in i två grupper, den första gruppen 

lärde sig nya ord genom att få dem förklarade för sig, medan den andra gruppen lärde sig nya 

ord genom att få dem förklarade och insatta i olika kontexter. Efter undervisningstillfällena 

gjordes tester som inte visade några skillnader mellan grupperna. Men efter tre månader gjordes 

ett nytt test som då visade att den grupp som lärt sig nya ord genom att sätta dem i olika 

kontexter hade ett bättre expressivt ordförråd än den andra gruppen. Deras resultat visade att 

det är mer gynnsamt för utvecklandet av barns ordförråd att inte bara förklara ord för barn utan 

även låta dem arbeta med orden och sätta in dem i olika kontexter. Weizman och Snow (2001) 

har genomfört en studie på 53 barn i fem års åldern, dels genom observationer och 

ljudinspelningar utförda av observatören, dels genom ljudinspelningar genomförda av 

vårdnadshavare. Observationerna genomfördes under fem olika aktiviteter, lek med leksaker, 

lek med magnet, måltid, läsning av faktabok och läsning av en saga. Deras resultat visar att 

barnens ordförrådsutveckling påverkades positivt av antalet sofistikerade ord vårdnadshavaren 

använde under de fem aktiviteterna. Vår tolkning av vad författarna kallar för sofistikerade ord 

är det som benämns som utbyggnadsord och som barn behöver för att få ett utvecklat ordförråd. 

Författarna kommer fram till att vårdnadshavarna använde sig av mer sofistikerade ord när de 

använde sig av sitt egna ordförråd under leken och vid måltiderna. Vid läsningen av böckerna 

var vårdnadshavarna mer styrda av orden och innehållet i böckerna och därför uteblev den 

spontana användningen av sofistikerade ord. Hay och Fielding-Barnsley (2009) har genomfört 

en studie som omfattande 457 barn i första klass. Författarna har genom tester undersökt 

barnens impressiva och expressiva ordförråd. Även sambanden mellan barnens ordförråd och 

deras kognitiva förmågor i klassrummet relaterat till områdena barnen bodde i undersöktes. 

Deras resultat visade att den språkliga miljö barnen växt upp i var av stor betydelse för storleken 

på barnens ordförråd. Författarna finner att den språkliga miljön i hemmet lägger grunden till 

ordförrådet och att det är av stor vikt att vårdnadshavarna läser böcker för sina barn. De 

poängterar också vikten av att samtala om okända ord som förekommer i texten för att barn ska 

lära sig nya ord och bygga ut sitt ordförråd.  

5.1.3 Utvidga barnens meningar och använda långa meningar 

Hart och Risley (1995) har kommit fram till att en faktor som påverkar barnens 

ordförrådsutveckling är när vårdnadshavarna utvidgar barnens utsagor, när barnen säger titta 

katt så kan vårdnadshavarna utveckla meningen till titta ser du en katt. Cox Eriksson (2014) 
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har undersökt hur barns språkutveckling påverkas av faktorer i hemmet. 15 barn deltog i 

studien, de var 18 månader gamla när deras språkliga utveckling undersöktes genom 

vårdnadshavarnas dagboksanteckningar och ljudinspelningar. Hennes studie visar i likhet med 

Hart och Risley (1995) att när vårdnadshavarna imiterar och utvecklar barnens meningar 

påverkas utvecklingen av barnens ordförråd. Hart och Risley (1995) finner att de flesta 

vårdnadshavare vanligtvis bara upprepar det barnen har sagt utan att fylla ut sina barns 

meningar. Däremot över tid när barnens förmåga att kommunicera muntligt utvecklades, 

observerades även att vårdnadshavarnas samtal med barnen ökade samt att meningarna blev 

längre.  

Hoffs (2003) resultat visar att längden på meningarna som barnens vårdnadshavare använder är 

av stor betydelse för barnens utveckling av ordförrådet. Genom att använda längre meningar i 

sina samtal med barnen får de möta fler ord. Även Hart och Risley (1995) finner att antalet ord 

barnen möter per timme och längden på vårdnadshavarnas meningar i samtalet har en markant 

betydelse för barnens utveckling av ordförrådet. Weizman och Snow (2001) fann i likhet med 

föregående författare att antalet ord barnen möter påverkar ordförrådets utveckling. De finner 

dock att kvaliteten på orden har större betydelse för ordförrådsutvecklingen än kvantiteten av 

ord som barn möter. Det vill säga ord som tillhör ordklasserna verb (hoppa), substantiv (stol) 

och adjektiv (glad) är kvalitetsord medan ord som exempelvis tillhör ordklassen pronomen (du) 

och konjunktioner (och) är kvantitetsord. 

5.1.4 Uppmuntran och förklaring 

Hart och Risley (1995) finner att utvidga barnens meningar och tala med långa meningar i 

samspel med att vårdnadshavarna talar uppmuntrande med sina barn påverkar 

ordförrådsutvecklingen positivt. Genom att vårdnadshavarna talade uppmuntrande, d.v.s. gav 

positiv återkoppling på det barnen sa, påverkades ordförrådets storlek positivt. Däremot när 

vårdnadshavarna gav negativ eller ingen återkoppling alls visade författarnas resultat att 

ordförrådet inte gynnades. Exempelvis när barnen säger klappa hund så svarar vårdnadshavaren 

å vad fint du klappar hunden mot när vårdnadshavaren svarar klappa inte hunden. Hart och 

Risley (1995) finner att de vårdnadshavare som lägger ner mycket tid och talar med sina barn i 

ett uppfostrande syfte har en positiv inverkan på ordförrådets utveckling. När vårdnadshavarna 

pratar om regler och lämpliga beteenden ger de inte bara barnen sociala redskap utan även ett 

mer utvecklat ordförråd. Fortsättningsvis menar författarna att uppfostring genom förklaring 

till regler i motsats till förbud påverkar ordförrådets utveckling positivt. Genom att förklara 

varför och inte bara säga NEJ! öppnas det upp för ett samtal där barnet får möjlighet att använda 
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sitt ordförråd. När barnen känner att de kan sätta ord på sina tankar stärks deras självkänsla, det 

vill säga ett öppet klimat i hemmiljön där vårdnadshavarna uppmuntrar barnen till samtal leder 

till att barnen får ett rikare ordförråd (ibid). 

5.1.5 Vårdnadshavarnas intresse, engagemang och inställning  

Serpell, Sonnenschein, Baker och Ganapathy (2002) har genomfört en longitudinell studie på 

66 barn i förskolan till barn i tredje klass. Vårdnadshavarna intervjuades angående tre 

kategorier. Den första kategorin handlade om hur mycket barnen tillsammans med 

vårdnadshavaren utförde olika språkstimulerande aktiviteter, såsom bland annat läsning och 

spela spel. Den andra kategorin handlade om vårdnadshavarnas inställning till barnens 

ordförrådsutveckling, exempelvis valdes böckerna i hemmet ut för ett underhållningssyfte eller 

ett undervisningssyfte? Den tredje kategorin handlade om familjens rutiner, exempelvis hur 

vårdnadshavarna samtalade kring matbordet med barnen, hur engagerade de var i barnens 

läxläsning och hur mycket de läste för barnen. För att kunna se ett samband mellan testresultaten 

och den språkliga kulturen inom familjen, utförde även författarna tester på barnen för att se 

var de låg i sin språkliga utveckling. Deras resultat visade att det fanns ett tydligt samband 

mellan vårdnadshavarnas engagemang d.v.s. deras inställning till språkstimulerande aktiviteter 

och barnens testresultat. De barn som hade mer engagerade vårdnadshavare visade en mer 

positiv ordförrådsutveckling än de med oengagerade vårdnadshavare. Melvin, Brito, Mack, 

Engelhardt, Fifer, Elliot och Noble (2017) har genomfört en studie på 75 barn i åldrarna 9 - 15 

månader för att genom observationer och tester se vilka faktorer som har störst effekt på den 

språkliga utvecklingen hos barn. Deras resultat visade i likhet med Serpell et al. (2002) att en 

språkstimulerande miljö är en faktor som påverkar utvecklingen av ordförrådet. Med en 

språkstimulerande miljö menade författarna att vårdnadshavarna interagerade och samtalade 

med sina barn, samt att barnen hade tillgång till språkstimulerande material som böcker och 

spel. Även Hart och Risley (1995) och Weizman och Snow (2001) finner att barnens ordförråd 

utvecklas positivt när vårdnadshavarna umgås, leker, läser och samtalar aktivt med sina barn. 

5.1.6 Ställa frågor 

Ytterligare en faktor för att utveckla barnens ordförråd är vårdnadshavarnas frågor som ställs 

till barnen i samtalen för att hålla dialogen igång. Hart och Risley (1995) finner att dessa frågor 

har en stor betydelse för den sociala funktionen i barnens språkutveckling. Det börjar redan när 

barnen är små och inte själva kan prata, med att vårdnadshavaren ställer frågor till barnen för 

att sedan själva svara på frågan: Är du söt? Ja det är du. Det fortsätter sedan när barnen själva 

kan prata, frågorna som vårdnadshavarna ställer tränar barnen i att hålla en dialog med 
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turtagning. Frågorna leder dessutom till att förbereda barnen för sociala regler och 

förväntningar som kan uppstå i klassrummen och i sociala situationer (ibid). I likhet med Hart 

och Risley (1995) finner Cox Eriksson (2014) att barnens ordförråd utvecklades genom att 

vårdnadshavarna ställde frågor till dem. Cox Eriksson (2014) fann att frågor som inleds med 

vad, vem, vart, hur och varför uppmuntrade barnen att svara verbalt, inte genom att peka eller 

använda gester. Den här typen av frågor visade sig vara positiva för utvecklingen av barnens 

expressiva ordförråd eftersom barnen då får tillfälle att använda sig av orden i ordförrådet. Cox 

Eriksson (2014) kom dessutom fram till att frågor som inleds med var och vilken, där barnen 

gavs möjlighet att svara genom att peka, ledde till att ordförrådet inte utvecklades i samma 

utsträckning.  

5.1.7 Samtal med jämnåriga 

Manison Shore (2015) utförde en liten interventionsstudie där hon jämförde två grupper av 

barn, bestående av totalt 11 barn som gick i andra klass från två olika bostadsområden. Syftet 

med studien var att se hur barnens ordförråd och förmåga att uttrycka sig påverkades av vilket 

område de växt upp i. Hennes resultat visade tydligt hur barnen inom de olika grupperna 

uttryckte sig liknande med samma typ av ord som sina kamrater. Även Moore, Hammond och 

Fetherston (2014) finner att barnen lärde sig nya ord i sina samtal med jämnåriga, vilket 

resulterade i att inom de olika kamratgrupperingarna användes samma typ av ord och uttryck. 

5.2 Högläsning 

Högläsning är ännu en betydelsefull faktor för att utveckla barns ordförråd. Moore et al. (2014) 

har genomfört en studie på barn i första klass. Författarna testade tre olika högläsningsmetoder 

och hur de påverkade barnens ordförrådsutveckling. Den första metoden innebar att läraren 

läste en och samma bok för barnen fyra gånger inom en vecka. Barnen fick möjlighet att 

diskutera boken före, under och efter läsningen. Den andra metoden innebar att läraren stannade 

upp i läsningen för att förklara ord som i förväg hade valts ut. Den tredje metoden innebar att 

läraren läste boken en gång för barnen och de tre efterföljande dagarna arbetade barnen intensivt 

med bokens innehåll. Bland annat förklarades ord genom att sättas in i en kontext, ords 

betydelse dramatiserades av läraren och barnen, de undersökte även relationen mellan olika ord. 

Deras resultat visade att barnen behövde möta ordet flera gånger och i olika kontexter för att de 

skulle förstå innebörden av ordet. Författarna kom fram till att utvecklingen av barnens 

ordförråd gynnades bäst när en text lästes upprepade gånger i kombination med diskussion av 

texten både före och efter läsningen. Biemiller och Boote (2006) undersökte även de hur olika 

metoder vid högläsning påverkade barnens ordförråd. De utförde för- och eftertester på barn i 



14 

 

6 – 9 års ålder för att se om repeterad högläsning med ordförklaringar hade en bättre effekt på 

barnens ordförråd än enbart repeterad högläsning. De testade även huruvida antalet läsningar 

av boken påverkade barnens ordförråd. Deras resultat visade liksom Moore et al. (2014) att läsa 

en text upprepade gånger med ordförklaringar hade bättre effekt på barnens ordförråd. Biemiller 

och Boote (2006) såg en utveckling av ordförrådet efter varje läsning i förskolan när samma 

bok lästes fyra gånger. Däremot visade barnen i år ett och två att de utvecklade ordförrådet vid 

första och andra läsningen av boken. Trots att boken lästes fler gånger utvecklades inte 

ordförrådet efter andra läsningen. Det kan bero på att barn i förskolan gärna lyssnar på en bok 

flera gånger och ändå finner den intressant medan äldre barn snabbare tröttnar på att höra 

samma bok flera gånger och därför lyssnar de inte så aktivt på det som läses. 

Greene Brabham och Lynch-Brown (2002) har genomfört en studie på barn i första och tredje 

klass. De testade vilken form av högläsningsmetod som var mest effektiv för att utveckla 

barnens ordförråd. De använde sig av tre olika högläsningsmetoder och två olika böcker som 

lästes vid två tillfällen. Den första metoden innebar att läraren läste högt för barnen, sedan fick 

barnen individuellt utan att diskutera med en kamrat arbeta med frågor relaterade till texten. 

Den andra metoden innebar att läraren läste hela texten högt för barnen utan avbrott, däremot 

fick frågor om texten ställas både före och efter läsningen. Läraren uppmuntrade barnen till 

diskussion om texten och göra kopplingar till andra texter. Den tredje metoden innebar att 

läraren läste högt för barnen. Under läsningen fick barnen avbryta för att ställa frågor och 

diskutera ord, innehåll och inferenser i texten. Deras resultat visade att de mest gynnsamma 

metoderna för att utveckla barnens ordförråd var den andra och tredje metoden. Fortsättningsvis 

kom författarna fram till att den tredje metoden då läraren gör uppehåll i läsningen inte 

påverkade barnens hörförståelse av texten. Biemiller och Boote (2006) finner däremot att några 

barn upplevde avbrotten för förklaringen av ord som störande när boken lästes första gången. 

Barnens upplevelse av boken i helhet försvann när läsaren fokuserade på att förklara enskilda 

ord i boken. Författarna rekommenderar att läraren i förväg förklarar betydelsebärande begrepp 

i boken innan boken läses. När boken däremot lästes andra gången upplevde inte barnen 

avbrotten som störande, alltså var det lämpligare att läraren förklarade begreppen då. 

5.3 Tyst läsning 

Ytterligare en faktor för utvecklandet av barns ordförråd är deras egna tysta läsning. Biemiller 

och Boote (2006) finner att högläsningen har störst effekt på ordförrådet tills barnen själva kan 

läsa med flyt. När barnen själva kan läsa utvecklas ordförrådet mer genom deras egna läsning 

än genom högläsning. Författarna finner att barnen stannar upp i texten för att få en förståelse 
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för nya obekanta ord vilket ger dem ett rikare ordförråd. Barn som kan avkoda och har flyt i sin 

läsning men har ett fattigt ordförråd, klarar däremot inte på egen hand av att tillgodogöra sig 

nya ord vid tyst läsning. Detta innebär att barn som har ett rikt ordförråd kan göra kopplingar 

utanför texten och göra tolkningar av nya ord och tillgodogör sig därför fler ord vid tyst läsning. 

De som har ett fattigt ordförråd har däremot svårt att med hjälp av sitt ordförråd lista ut 

innebörden av nya okända ord och göra kopplingar till andra texter, detta går att relatera till 

Matteuseffekten. Cain och Oakhill (2011) har genomfört en longitudinell studie på 42 barn i 8 

– 11 års ålder. De genomförde ordförrådstester på barnen och intervjuer av barnen och 

vårdnadshavarna för att avgöra storleken på barnens ordförråd. Deras resultat visade att 

Matteuseffekten var en viktig faktor för hur barnens ordförråd utvecklades vid egen läsning. 

Matteuseffekten innebär att barn som redan har ett rikt ordförråd tillgodogör sig fler ord och 

fortsätter utveckla sitt ordförråd (ibid). Barn med ett sämre ordförråd utvecklar även de sitt 

ordförråd men klyftan mellan de två grupperna varken ökar eller minskar. Författarna 

poängterar att det är viktigt att börja arbeta med utvecklingen av ordförrådet direkt när barnen 

börjar skolan för att inte Matteuseffekt ska bli så tydlig. 

5.4 Socioekonomisk status 

Även familjens socioekonomiska status har visat sig vara en betydelsefull faktor för barns 

ordförrådsutveckling. Manison Shores (2015) resultat visade att det var en stor skillnad gällande 

barnens ordförråd beroende på vilken SES (socioekonomisk status) som fanns i det område de 

bodde i. Barnen från ett område med hög SES hade ett rikare och mer nyanserat ordförråd än 

de barnen som kom från ett område med låg SES. I samtal med barnen framkom tydliga 

skillnader mellan de två grupperna. Gruppen från området med låg SES hade svårt att uttrycka 

sig och utvecklade inte varandras idéer. De ifrågasatte inte heller varandras svar, vilket gruppen 

från området med hög SES gjorde. Barnen från området med hög SES visade att de kunde växla 

mellan talspråk och standard engelska medan barnen från området med låg SES enbart använde 

sig av talspråk och hade frekventa pausar med ord som er och you know i sitt tal.  

Cox Eriksson (2014), Hart och Risley (1995), Hay och Fielding-Barnsley (2009), Hoff (2003) 

samt Manison Shore (2015) belyser sambandet mellan de miljömässiga faktorerna som 

påverkar barnens ordförråd som redovisats ovan och familjernas socioekonomiska status. De 

finner en tydlig koppling mellan vårdnadshavarnas utbildningsgrad, yrke och ekonomi och hur 

vårdnadshavarna interagerar och engagerar sig i barnens språkliga utveckling. Fortsättningsvis 

finner författarna att det går att se kopplingar mellan SES och storleken på barnens expressiva 

ordförråd samt barnens pragmatiska språkliga förmåga att anpassa språket efter situation och 
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hur de använder sig av orden i sitt egna ordförråd. Till skillnad från forskarna ovan menar 

Serpell et al. (2002) och Melvin et al. (2017) att det är kulturen inom familjen snarare än 

familjens SES som avgör vilken språklig miljö som finns i hemmet. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat. Även förslag på vidare forskning ges 

samt förs det en metoddiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till studiens syfte och frågeställning. 

Resultatet relateras också till studiens bakgrund. 

6.1.1 Samtalets betydelse för ordförrådet 

Studiens syfte är att synliggöra vad forskningen säger om vilka faktorer som påverkar barns 

ordförrådsutveckling. Resultatet i studien visar att barns ordförråd påverkas av olika faktorer 

beroende på barns ålder. Redan innan barn utvecklar ett verbalt tal utvecklas deras impressiva 

ordförråd, senare när barn själva kan uttrycka sig utvecklas det expressiva ordförrådet (se vidare 

i Wiklund, 2012).  

När barnen är i spädbarnsåldern till tre årsåldern är vårdnadshavarnas samtal i olika former med 

barnen en betydelsefull faktor (se vidare i Cox Eriksson, 2014; Hart & Risley, 1995; Hoff, 

2003). Både det talade och skrivna språket är av stor betydelse för barnens ordförråd, när barnen 

är små är det främst det talade språket som har störst betydelse för utvecklingen av ordförrådet. 

Hyltenstam (2007) poängterar att det är under barnens första levnadsår som deras basordförråd 

byggs upp. Cox Eriksson (2014), Hart och Risley (1995) och Hoff (2003) påvisar att antalet ord 

barnen möter påverkar barnens ordförrådsutveckling redan innan barnen får ett verbalt språk. 

Det spontana språket vårdnadshavarna använder lägger grunden till barnens basordförråd. Att 

vårdnadshavarna utvidgar barnens meningar och använder sig av långa meningar i samtalen 

med barnen är ytterligare en faktor som påverkar barnens ordförrådsutveckling. Detta är 

speciellt viktigt när barnen börjar uttrycka sig verbalt (se vidare i Cox Eriksson, 2014; Hart & 

Risley, 1995). Ytterligare en faktor för ordförrådet är antalet ord barnen får möta per timme. 

Enligt Hart och Risley (1995) kan antalet ord som ett barn får möta i sin hemmiljö skilja sig så 

mycket som 2150 mot 620 ord per timme, detta påverkar hur stort barnens basordförråd blir.  

När barnen blir äldre är det inte bara längden på meningarna som påverkar 

ordförrådsutvecklingen. Även vilken typ av ord barnen möter i meningarna är av betydelse för 

utbyggnaden av ordförrådet. Weizman och Snow (2001) finner att kvaliteten på orden är av 

större betydelse för ordförrådsutvecklingen än kvantiteten av orden barnen möter. När barnen 

har byggt ett basordförråd av det viktigt att de får möjlighet att utveckla ordförrådet med mer 

sofistikerade ord och ämnesspecifika begrepp. Framförallt sker utbyggnaden av ordförrådet 
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genom att samtala om ord i skolan men även vårdnadshavarna har en viktig roll i denna 

utbyggnad (se vidare i Hay & Fielding-Barnsley, 2009; Nash & Snowling, 2006; Weizman & 

Snow, 2001). Trots att författarna har använt sig av olika metoder och att underlagen av antal 

barn skiljer sig åt i de olika undersökningarna finner ovanstående författare att samtal om ord 

är en faktor för att kunna tillgodogöra sig utbyggnadsord. Utbyggnaden av barnens ordförråd 

börjar vid skolstart då barnen bör ha ett ordförråd innehållande 8 000 – 10 000 ord och när 

barnen slutar grundskolan bör de ha ett ordförråd på 50 000 – 70 000 ord. Ordförrådet fortsätter 

att byggas ut under hela vår livstid, olika livssituationer, vårt yrkesliv och våra fritidsaktiviteter 

formar vårt ordförråd. Genom språkets sociala funktion signaleras vår grupptillhörighet. I 

samspel med jämnåriga påverkas barnens talspråk genom kamraternas språk och uppväxtmiljö. 

I olika grupperingar i samhället används olika slangord och uttryck vilket påverkar barnens sätt 

att uttrycka sig. Språket som används i grupperingarna blir en del av barnens 

identitetsutveckling (se vidare i Hyltenstam, 2007; Manison Shore, 2015; Moore et al., 2014; 

Svensson, 2009). 

Vår tolkning av samtalets betydelse för ordförrådets utveckling kopplat till studiens resultat, är 

att vårdnadshavarnas samtal med barnen är av stor betydelse för att barnen ska utveckla ett rikt 

ordförråd. När vårdnadshavarna ser till att barnen växer upp i en rik språklig miljö, där 

vårdnadshavarna interagerar och engagerar sig i barnens språkutveckling, leder till att barnen 

får ett rikt och väl utvecklat ordförråd. Vår tolkning av en rik språklig miljö utifrån resultaten i 

vår undersökning är exempelvis när vårdnadshavarna ställer öppna frågor till barnen, utvidgar 

barnens meningar och låter barnen möta många ord. Även tillgången till språkstimulerande 

material som böcker och spel är utvecklande för barnens ordförråd. Hart och Risleys studie 

baseras på data från 1960 – talet medan Hoffs studie utfördes 2003. Trots att lång tid har 

passerat mellan de två undersökningarna skiljer sig inte deras resultat åt.  Vi tolkar det som att 

vårdnadshavarnas sätt att samtala och interagera med sina barn inte har förändrats nämnvärt 

över tid och att det är samma faktorer som påverkar barnens ordförrådsutveckling både nu som 

då.  

6.1.2 Läsningens betydelse för ordförrådet 

Flertalet studier finner att högläsning är ett effektivt sätt för barnen att förvärva nya ord till sitt 

ordförråd. Läsa en bok upprepade gånger och sätta in obekanta ord i olika kontexter i 

kombination med ordförklaringar, har visat sig vara den mest effektiva metoden, för barnen att 

utvidga ordförrådet genom högläsning (se vidare i Biemiller & Boote, 2006; Greene Brabham 

& Lynch-Brown, 2002; Moore et al., 2014). Samtliga ovanstående författare finner att 
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ordförklaringar i samband med högläsning påverkar ordförrådet positivt, däremot har de olika 

åsikter om när och hur arbetet med ordförklaringarna i samband med högläsningen ska ske (se 

vidare i Biemiller & Boote, 2006; Greene Brabham & Lynch-Brown, 2002; Moore et al., 2014). 

Vi tolkar skillnaderna i resultaten att det är åldern och var barnen befinner sig i sin språkliga 

utveckling som påverkar när det är bäst att arbeta med ordförklaringar i samband med 

högläsning. Vår slutsats blir att det är viktigt att läraren erbjuder barnen olika sätt att 

tillgodogöra sig nya ord för att kunna bygga ut ordförrådet, genom att ge barnen möjligheter att 

möta, arbeta och samtala om ord i olika kontexter. Barnens förutsättningar skiljer sig åt vilket 

kräver att läraren möter barnen där de befinner sig i sin språkliga utveckling. 

Högläsningen har som nämnts ovan en stor betydelse för ordförrådet. Vårt resultat visar ett 

starkt stöd för högläsning som en faktor för utvecklandet av barnens ordförråd. Huruvida den 

tysta läsningen påverkar ordförrådsutvecklingen har vi däremot inte funnit starkt stöd för, detta 

har vi endast funnit i en av artiklarna (se vidare i Biemiller & Boote, 2006). Vår tolkning av 

deras resultat är att vid tyst läsning gynnas de med rikt ordförråd och flyt i läsningen genom att 

de har bättre förutsättningar att själva resonera kring nya ord vilket vi kopplar till den kognitiva 

funktionen i språket. Barn med ett fattigt ordförråd har däremot sämre förutsättningar att på 

egen hand minnas, resonera och förstå obekanta ord. Därav krävs det mer av deras kognitiva 

förmåga och det blir mindre energi kvar att ägna åt det barnen läser. 

6.1.3 Socioekonomiska statusens betydelse för ordförrådet 

Flera undersökningar framhåller att familjernas SES är en betydande faktor för utvecklingen av 

barnens ordförråd (se vidare i Cox Eriksson, 2014; Hart & Risley, 1995; Hay & Fielding-

Barnsley, 2009; Hoff, 2003; Manison Shore, 2015). I vår analys av artiklarna valde vi att titta 

djupare vad i SES som påverkade barnens ordförrådsutveckling, vi tror i likhet med Serpell et 

al. (2002) och Melvin et al. (2017) att det snarare är kulturen inom familjen än familjens 

ekonomiska status som påverkar barnens ordförrådsutveckling. Det kan vara så att betydelsen 

av SES är olika i olika länder. I en del länder är familjernas SES en mer betydande faktor som 

påverkar barnens ordförråd än i andra länder. Familjens ekonomi kan påverka vilken skola 

vårdnadshavarna har råd att låta sina barn gå på. Sverige har en likvärdig skola för alla och 

därav blir inte skillnaden av den SES så märkbar i skolan värld, även om det i Sverige finns 

bostadsområden som har låg SES respektive hög SES. 

6.1.4 Slutsatser 

Forskning har visat att tidiga insatser är mest gynnsamma för att stärka barnens ordförråd. Vi 

som lärare kan inte påverka det som barnen har med sig hemifrån, men genom att upptäcka 
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svagheter i barnens ordförråd tidigt kan lärare arbeta aktivt för att dessa barn ska få möjlighet 

att bygga ut sitt ordförråd. Läraren kan på olika sätt hjälpa barnen att utveckla sitt ordförråd 

bland annat genom att använda sig av öppna frågor som börjar med vad, vem, vart, hur och 

varför där barnen inte kan svara ja eller nej. Läraren kan även skapa tillfällen där barnen får 

träna på att föra samtal med varandra och läraren, dels för att utveckla sin pragmatiska språkliga 

förmåga, dels för att utveckla sitt expressiva ordförråd och dels för att öva på turtagning i 

samtalen. Läraren kan även stötta utveckling av ordförrådet genom att visa ett intresse för det 

barnen har att säga samt utveckla deras meningar i samtalen med barnen. Högläsning är en bra 

metod för läraren att använda sig av när barnen ska lära sig nya sofistikerade ord och begrepp. 

När orden finns i en kontext blir det lättare för barnen att skapa sig en förståelse för ordens 

innebörd. 

Resultaten i studien visar främst på hur hemmiljön och samspelet mellan barn och 

vårdnadshavare påverkar barns ordförrådsutveckling. I en svensk kontext går nästan alla barn i 

förskolan vilket gör att barns språkutveckling äger rum på båda arenorna. Det är därför viktigt 

att förskollärare arbetar på ett medvetet sätt med barns ordförrådsutveckling och att lärare 

fortsätter det arbetet som förskollärarna har påbörjat. Speciellt viktigt är det för att kompensera 

de barn som lever i språkligt fattiga miljöer där det vardagliga samtalet inte sker naturligt. ”Alla 

barn har nytta av en rik språklig miljö som är anpassad efter barnets intresse och behov” (Cox 

Eriksson, 2014, s.197). 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Den forskning vi analyserat i vårt resultat har i huvudsak varit internationell forskning med 

undantag för en svensk avhandling som berörde barn i 18 månaders ålder. Förslag på vidare 

forskningsområde skulle därför kunna vara att se hur lärare arbetar aktivt med att utveckla 

ordförrådet vid högläsning och vid inlärning av ämnesspecifika begrepp i den svenska skolan. 

I vårt resultat fann vi en artikel som belyste den tysta läsningens påverkan på 

ordförrådsutvecklingen, det vore även intressant att se vad vidare forskning i detta ämne skulle 

resultera i. 
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Bilaga 1. Självvärdering Susanne 

Vi har båda varit lika delaktiga i arbetet med vår litteraturstudie för att vi båda ska kunna 

presenter och försvara vår litteraturstudie. Vid litteratursökningen sökte vi tillsammans i de 

olika databaserna via Liubibliotekets hemsida. Artiklarna delades upp mellan oss för en första 

sortering, de artiklar som inte var relevanta för vår frågeställning valdes bort, men i de bortvalda 

artiklarna fann vi via manuell sökning flera relevanta artiklar. De artiklar vi ansåg vara relevanta 

i databassökningen och via den manuella sökningen valdes ut och lästes av båda. Vi hjälptes åt 

att tolka artiklarna för att hitta faktorer som påverkar ordförrådet. Vid analysen hjälpte vi 

varandra att hitta samband och analysera resultatens innehåll samt att hålla oss så nära som 

möjligt författarnas tolkningar och slutsatser. Vi har även hjälpts åt att översätta svåra ord och 

begrepp och när begreppen inte har gått att översätta har vi tillsammans tolkat begreppets 

innebörd i sitt sammanhang för att tolkningen ska vara så textnära som möjligt. Vi valde att 

skriva vår litteraturstudie i OneDrive för att båda skulle ha tillgång till dokumentet och kunna 

arbeta med det om någon blev sjuk. Vi har dock träffats varje dag och arbetat med dokumentet 

då vi värdesätter den diskussion som vi fört med varandra under arbetets gång. 
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Bilaga 2. Självvärdering Carina 

Vi har lagt ner lika mycket kraft och tid åt arbetet med vår litteraturstudie. Vi har tillsammans 

suttit mellan 8.00-16.00 varje vardag, med undantag för lite enskild förberedande artikelläsning 

var för sig. All sökning har skett gemensamt via databaser och manuell sökning. I skapandet av 

litteraturstudien har den ena suttit vid tangenterna och den andra har läst. För att båda skulle ha 

tillgång till dokumentet, i fall någon skulle bli sjuk, valde vi att arbeta i OneDrive. När vi har 

tagit itu med att läsa artiklar har en av oss läst artikeln först och sen har den andra läst samma 

artikel. Sedan har vi diskuterat och analyserat innehållet ihop för att inte artiklarnas innehåll 

skulle misstolkas. Analysen med samtliga artiklar har gjorts på samma sätt. När vi stött på svåra 

ord i artiklarna har vi gemensamt försökt att tolka vad författarna menar, vi har även tagit hjälp 

av olika elektroniska lexikon på internet. Vi har varit lika involverade i samtliga delar under 

arbetets gång, då vi värdesätter varandras styrkor och åsikter. 

 


