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Sammanfattning    
Abstract 
Det här arbetet handlar om hur lärare i årskurs 2 ser på sina elevers ord- och begreppsutveckling, framförallt 
elever som kan tänkas komma från språkligt svaga miljöer, och hur det påverkar både deras läsinlärning och 
kommande läsförståelse. I vårt textbaserade samhälle är det av stor vikt att vara litterat. Det är viktigt att ha ett 
stort ordförråd för att förstå skriven text. Eftersom en stor del av en persons ordförråd kommer från den miljö 
personen växt upp i och befinner sig i under stora delar av dagen så är då frågan vad skolan gör för de elever 
som har ett litet ordförråd vid skolstart. I den här studien, som genomförts i årskurs 2, studeras hur lärare 
arbetar med alla elevers ord- och begreppsutveckling samt hur lärarna gör för att stödja de elever som de 
upptäcker har ett litet ordförråd. Det insamlade materialet är intervjuer med sju utbildade, yrkesverksamma 
lärare som arbetar i årskurs 2 på fyra olika skolor. Som grund för intervjuerna ligger ett ordförståelsetest som 
genomförts med lärarnas nuvarande elever. Resultatet visar att elevers ord- och begreppsutveckling är ett 
ganska svårt område att arbeta med då det dels är svårt at veta vilka ord eleverna behöver lära sig men också 
att det är svårt att följa upp om eleverna lärt sig de tänkta orden. Lärarna presenterar några olika sätt som de 
arbetar med elevernas ord- och begreppsutveckling på. De menar att hemmet och familjen har en stor betydelse 
för elevens ordförråd men att det även finns andra faktorer som både underlättar men även försvårar ord- och 
begreppsutvecklingen. Matteuseffekten har betydelse för eleverna med tanke på ordförrådet och 
läsutvecklingen. En persons ordförråd kan både förutspå den kommande läsinlärningen men även underlätta 
vid avkodning. Ordförrådet har betydelse för läsförståelsen men läsning som enskild aktivitet är inte lika viktig 
för utvecklandet av ett stort ordförråd även om de flesta av lärarna i studien anser det. Lärarna i studien är inte 
eniga om ordförrådet har någon betydelse vid den första läsinlärningen men forskningen menar ett stort och 
avancerat ordförråd underlättar vidare ord- och begreppsutveckling och i förlängningen är det gynnsamt även 
för läsutvecklingen och läsförståelsen. 
Det kan finnas flera orsaker till att resultatet ser ut som det gör. En orsak kan vara att svårigheter kopplade till 
ordförrådet och läsförståelsen inte visar sig förrän i årskurs 4. Även förmågan att förstå morfem utvecklas inte 
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förrän i tioårsåldern. En annan orsak kan vara de områden studien gjorts i är områden med i stort sett bara 
svenskspråkiga familjer med relativt hög utbildningsnivå, även om det finns variationen inom områdena. Det 
kan vara så att lärarna i studien inte märker av dessa svårigheter på sina elever och därför inte heller funderar 
över strukturen och systematiken på sin undervisning inom just det här området. Avkodning och läsinlärning 
har kanske en högre medvetandenivå hos lärarna än ord- och begreppsinlärning. 
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Inledning 
Vårt samhälle ställer höga krav på att man som individ ska vara litterat, det vill säga att man 

är bokligt bildad (www.ne.se, 150602).  Wiklund (2012) menar i sin rapport att begreppet 

litterat innefatta att man som individ har goda språk-, läs- och skrivförmågor. Av avgörande 

betydelse för att bli litterat är en omfångsrik vokabulär (Zutell, 2013 ). Westlund menar att i 

begreppet litterat ingår möjligheten att fullt ut delta i samhället (Westlund, 2010). Dessutom 

så är samhället och kraven på individen föränderliga. Familjen och de samtal som sker där i 

olika sammanhang är av stor betydelse för ett barns språkutveckling (Wiklund, 2012). Men 

efter flera års arbete som lärare med fokus framförallt på läsinlärningen, har jag funderat över 

vad som sker under de första fyra åren i skolan. Utifrån perspektivet att storleken på en 

individs ordförråd har betydelse för hur man förstår det man läser (Wiklund, 2012) har jag 

funderat kring de elever som har ett litet ordförråd vid skolstarten och på hur lärare ser på 

deras ord- och begreppsutveckling. 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare ser på sitt arbete med elevers ord- och 

begreppsutveckling kopplat till kommande läsutveckling och elevernas läsförståelse. Syftet är 

också att undersöka hur lärare talar om skolans stöd för dessa elever.  

Frågeställningar 
På vilket sätt beskriver lärare hur de arbetar med ord- och begreppsutveckling? 

Hur menar lärare att de gör för att vara säkra på att eleverna lärt sig nya ord och begrepp? 

På vilket sätt menar lärarna att de kompenserar för elever från språkligt svaga miljöer? 

Vilken betydelse anser lärare att ett gott ordförråd har för läsinlärningen? 

Vilken betydelse anser lärare att ett gott ordförråd har för god läsförståelse? 

Etiskt förhållningssätt 

Frågeställningen i undersökningen handlar om hur pedagoger talar om en specifik 

undervisnings- och lärandesituation. Ett missivbrev (bilaga 2) skickades ut där deltagarna får 

information om studiens uppläggning samt vilka rättigheter de har om de väljer att delta i 

studien. Missivbrevet innehöll dessutom information om syftet med undersökningen och hur 

resultaten kommer att användas. Det innehöll också information om att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när helst de själva önskar (Dalen, 2008; 

Vetenskapsrådet, 2010; Bryman, 2011). Information om avidentifiering av personerna i 
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uppsatsen och formuleringar i uppsatsen kommer att göras så att det inte går att spåra källan 

(Dalen, 2008; Vetenskapsrådet, 2010; Bryman, 2011). Denna information upprepades i 

inledningen av varje intervjutillfälle. Som samtalsunderlag användes ett DLS-test för 

ordförståelse. Eftersom studien inte gäller eleverna utan lärarnas syn på sin undervisning har 

jag i samråd med deltagande klassföreståndare inte gett information till vårdnadshavarna. 

Däremot har eleverna fått information om att jag är där för att prata med läraren i 

utbildningssyfte. Ur ett etiskt perspektiv hänvisas inte till de kartor och dokument som legat 

till grund för urvalet av områden då det skulle riskera att läsaren ges möjlighet till att 

identifiera respondenterna. 

Perspektiv/teoretiska utgångspunkter 
Eftersom uppsatsens fokus ligger på lärarens syn på sin roll i samspel med eleven är generella 

lärandeteorier intressanta eftersom den kunskapssyn och syn på lärande som läraren har ligger 

till grund för dennes ståndpunkter i sammanhanget. 

När det gäller lärande är det sociokulturella perspektivet på undervisning en aspekt att ha i 

åtanke. Där är samspel mellan individ och kollektiv en förutsättning liksom den att vi lär 

tillsammans. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskys teorier kring 

utveckling och lärande (Säljö, 2010). En viktig utgångspunkt i det perspektivet är att lärande 

sker både individuellt och kollektivt men att lärande sker i all mänsklig verksamhet på olika 

sätt och med olika dimensioner och syften (Säljö, 2010).  

 

”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 

kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter.” (Säljö, 2010 s. 37).  

 

Vi lär oss olika saker i olika sammanhang men framförallt lär vi oss i det vardagliga samtalet. 

Vi kan varken låta bli att dela med oss av vår kunskap eller ta till oss ny kunskap i 

mellanmänskliga möten (Säljö, 2010). En annan lärandeteori är den Jean Piaget står för. Han 

menade i likhet med Vygotsky att kunskap utvecklas i samspel med omgivningen men att 

drivkraften kommer inifrån individen själv. Barn ska vara aktiva, prova sig fram och förstå 

vad som händer i olika sammanhang där vuxna ska undvika att ingripa. Piaget hade en 

konstruktivistisk syn på lärande och tänkande (Säljö, 2010). Även Vygotsky har en 

konstruktivistisk syn på lärande och tänkande men skillnaden är att enligt honom påverkas 

barnet av omvärlden och de vuxna, och drivkraften ligger i samspelet, den sociala 
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kommunikationen. Barnen fortsätter det lärande den vuxne initierat och socialiseras in i en 

kultur (Säljö, 2010).  Jag har det sociokulturella perspektivet på lärande som utgångspunkt i 

det här arbetet därför att språk utvecklas genom samspel med andra människor både verbalt 

och genom textkommunikation av olika slag. 

Teoretisk språklig utgångspunkt 

Det finns olika teorier om hur barn tillägnar sig ett språk (Arnqvist, 1993). Enligt 

behavioristerna utvecklar barn ett språk och lär sig nya ord genom att möta dessa ord och få 

positiv förstärkning när de upprepar dem. Enligt den här teorin ses barnet som en passiv 

individ som enbart svarar på stimuli och på det viset lär sig (Arnqvist, 1993). I nativistisk 

teori menar man att den språkliga förmågan är för komplex för att läras in och måste alltså 

vara medfödd. Språket finns redan förprogrammerat i hjärnan och barnet kan inte låta bli att 

utveckla förmågan (Arnqvist, 1993).  Den tredje variantens främsta förespråkare är Jean 

Piaget och Lev Vygotsky som menar att den språkliga förmågan både är medfödd och 

utvecklas utifrån den språkliga miljö där barnet befinner sig. Piagets kognitiva teori går ut på 

att tänkandet påverkar barnets språkliga utveckling (Arnqvist, 1993). Samtidigt så är 

tänkandet och språket åtskilda. Barnet börjar med att utveckla ett egocentriskt språk, dvs har 

sitt eget perspektiv som utgångspunkt som sedan utvecklas mot kommunikation (Arnqvist, 

1993; Säljö, 2010). Vygotsky hävdade att barnets språkliga utveckling styr tänkandet 

(Arnqvist, 1993). Det är genom att lära sig ord i leken, samtalet och andra sociala 

sammanhang som barnet förstår sin omgivning. Barnet använder språket och tänkandet 

samtidigt för att lära sig nya ord och begrepp i interaktion med andra människor (Säljö, 2010). 

Både Piaget och Vygotsky menar att barnet aktivt utforskar sin omvärld och att yttre 

omständigheter påverkar och påverkas av det inre tänkandet. Både Piaget och Vygotsky har 

tydliggjort fler betydelser av språket, kognition och kommunikation. Språket varken uppstår 

eller utvecklas av sig självt utan i samspel med andra (Arnqvist, 1993).  

Teoretisk specialpedagogisk utgångspunkt 

Det finns tre olika perspektiv inom specialpedagogiken enligt Claes Nilholm. De perspektiven 

är kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2008). 

Med kompensatoriskt perspektiv menar Nilholm (2008) det synsätt då problemet ligger hos 

eleven som ska kompenseras på olika sätt för sina svårigheter. Här skiljer man på det normala 

och det onormala och det är centralt i det kompensatoriska perspektivet. Inom det kritiska 

perspektivet vill man plocka bort särskiljandet av normal och onormal även om man inser att 
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individer är olika. Istället vill man lägga fokus på vad samhället gör med olikheterna. Fokus 

ligger på att det med stöd av olika sociala processer sker ett missgynnande av vissa elever och 

elevgrupper. Det man framförallt hävdar är att skolan misslyckats med att möta alla elever 

och deras olikheter. Inom det kritiska perspektivet är man även kritisk till begreppet 

specialpedagogik som i sin form är marginaliserande för vissa individer och framhäver 

normaliteten (Nilholm, 2008). Slutligen beskriver Nilholm (2008) dilemma-perspektivet. 

Utgångspunkten där är att det finns motsägelsefulla direktiv inom skolsystemet och att skolan 

måste förhålla sig till det. Utifrån dessa olika intressen och motsägelser i en komplex 

skolvärld måste man genom ökad kunskap kring dessa dilemman söka efter lösningar som 

fungerar i den aktuella situationen (Nilholm, 2008).  

Definitioner 
Det finns några begrepp som behöver definieras för att förtydliga texten. 

Enligt Kate Cain är vokabulär eller ordförråd kunskapen vi har om ord och deras betydelse, 

både bredd - det vill säga hur många ord en person kan - och djup. Med djup menar hon hur 

ord hänger ihop och deras inbördes relationer (Cain, 2010). Vi har både en receptiv(passivt) 

del i vår vokabulär som handlar om att känna igen och koppla ihop ett ord med en betydelse, 

och en expressiv(aktiv) del där det handlar om att kunna använda ordet aktivt (Cain, 2010). 

Med ordförråd menas det antal ord en person har kännedom om och kan använda (www.ne.se, 

150330). I det här arbetet används begreppet ordförråd. För mig samlas både ord och 

begrepp inom begreppet ordförråd. Begrepp är mer formella och korrekta termer för specifika 

föremål, skeenden etc medan ord kan ha både formell och informell karaktär. När jag 

använder ord- och begreppsutveckling menar jag en naturlig utveckling där ett informellt 

lärande av nya ord och begrepp ingår. Det som sker spontant i olika sammanhang där man 

som människa möter på nya ord och/eller begrepp. Med ord- och begreppsinlärning menar jag 

en mer formell lärandesituation där specifika ord och begrepp ska läras in utifrån individens 

och/eller situationens behov.  

Rotord är ord utan affix (Biemiller & Boote, 2006). Enligt Biemiller och Slonim (i Wiklund, 

2012) är rotord ord i sin lexikala grundform alltså den betydelsebärande delen av ett ord som 

skiljer ordet från ett annat ord. 

Med affix menas ett tillägg till rotordet för att bilda ett nytt ord eller en annan ordform. Prefix 

är en del som läggs före rotordet och suffix läggs efter rotordet (www.ne.se, 150517) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Enligt Kate Cain handlar morfologi om ords strukturer eller form, speciellt morfem som är 

den minsta betydelsebärande delen av ett ord. Den morfologiska förmågan är en 

metalingvistisk förmåga (Cain, 2010). 

Med semantik menas hur vi identifierar ett ord och kopplar ihop det med dess betydelse/egna 

erfarenheter och iakttagelser (Arnqvist, 1993). 

Med syntax menas hur språkets olika delar sätts samman till fraser, meningar och ordgrupper 

(www.ne.se, 150330). 

Pragmatik är förmågan att kommunicera d v s ta emot och sända ett budskap, förstå icke-

verbal kommunikation samt kunna följa reglerna för konversation (Arnqvist, 1993). 

Metakognition är övergripande den faktakunskap och de färdigheter jag har och förmågan att 

använda dessa i rätt sammanhang. Det handlar om det jag som individ vet om den kunskap 

jag redan har. Men det handlar också om hur jag kan bearbeta information, hur jag löser 

situationer jag ställs inför och hur jag utvecklar min förståelse för omvärlden (Arnqvist, 

1993). Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se, 150408) betyder metakognition den 

förståelse individen har för sin egen kunskap och att den kan visa sig antingen genom hur man 

använder kunskapen eller hur man verbalt kan beskriva den. 

Matteuseffekten - ”Ty var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget 

har, från honom skall tas också det han har (Matteus 25:29)” (Wiklund, 2012, s.18) i det här 

sammanhanget betyder att eleven med en god läsförmåga har störst chans att tillägna sig nya 

ord genom egen läsning medan den med lågt utvecklad läsförmåga missgynnas. Det är den 

kanadensiske psykologen och läsforskaren Keith Stanovich som 1986 började använda det 

begreppet (Westlund 2010). 

Med inkludering menar Nilholm (2008) att undervisningsmiljön måste anpassas efter 

individernas olikheter och förutsättningar så att alla kommer till sin rätt. 

SES står för Socio-Ekonomic Status och är ett generellt begrepp som handlar främst om 

individens utbildningsgrad, yrkesstatus och inkomstnivå. Inom läs- och skrivforskningen står 

begreppet för vilken relation barnen och familjerna har till skriven text och med det menas 

hur vanligt förekommande det är att läsa och/eller skriva i familjen. Det innefattar också hur 

vanligt det är för barnen att lyssna på uppläst text eller samtala med sin omgivning (Wiklund, 

2012). 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom området och kopplar det både till 

förförståelse eleverna behöver ha inför årskurs 2 med kunskaper eleven behöver ha med sig 

vidare i livet. En sammanfattning kommer i slutet av varje stycke som tar upp det specifika 

för årskurs 2. 

 

I förståelsen av ett språk, muntligt och skriftligt, ingår inte bara att förstå enskilda ord utan 

även att skapa mentala kopplingar till sitt inre, tidigare ordförråd (Elwér, 2014). Ord och 

begrepp är flexibla och utvecklingsbara för att få förståelse kring olika skeenden. Genom att 

använda olika begrepp kan vi lära oss nya saker, lagra kunskaper och dra nytta av våra 

erfarenheter (Säljö, 2010). Med ett gemensamt språk kan vi lära av varandra och våra olika 

kunskaper (Säljö, 2010). För ett barn med låg SES, det vill säga som växt upp i en språkligt 

svag miljö, påverkas läsutvecklingen negativt då de inte mött skriftspråket i någon större 

utsträckning (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Enligt Wiklund (2012) så är 

det inte bara skillnader i antal ord ett barn möter under sin uppväxt utan även hur avancerade 

dessa ord är. Det i sin tur ger barnen olika förutsättningar att ta till sig andra nya ord de stöter 

på, det påverkar barnets språkliga utveckling och i förlängningen personens läsförståelse. 

Elbro (2011) har genom sina studier visat att en persons sociala arv är av betydelse för dennes 

läsutveckling. Barn till föräldrar med lång utbildning, hög inkomst och stort inflytande 

fortsätter i högre grad till vidare studier. Däremot menar Elbro (2011), utifrån 

Köpenhamnsundersökningen av barn till dyslektiska föräldrar, att det i detta fall, inte fanns 

några kopplingar till deras socioekonomiska status utan till föräldrarnas läsförmåga. Elbro 

menar, i detta fall, att föräldrarnas bristande läsförmåga påverkar barnens språkutveckling mer 

än vad deras Socio-Ekonomiska Status gör. 

På vilket sätt lär man sig nya ord och begrepp? 

Att lära sig nya ord och begrepp innebär å ena sidan att man lär sig orden och lägger till dem i 

sitt eget inre ordförråd. Å andra sidan handlar det om att omdefiniera de ord man redan kan 

likaväl som att koppla samman och associera med redan betydelsefulla ord (Cain, 2010). Det 

bästa sättet att lära sig nya ord är att möta dem i en kontext och få dem förklarade på olika sätt 

i ett sammanhang (Biemiller & Boote, 2006). Elbro (2011) menar att det finns tre aspekter på 

ordförrådet. Dels storleken på elevens aktiva ordförråd d v s de ord eleven kan använda. Dels 

snabbhet hos eleven d v s hur snabbt han eller hon kan hitta ordet för en bild. Slutligen hur 
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tydligt språkljuden till ett visst ord är lagrade hos eleven. Vi kan mäta bredd och djup i vårt 

ordförråd. Med bredd menas det antal ord individen har i sitt ordförråd och med djup menar 

man hur semantiskt komplexa de orden är (Elwér, 2014). Även Cain (2010) menar att vi har 

bredd, antal ord, och djup i vårt ordförråd. Med djup menar hon olika ords inbördes relation. 

Vi har även en receptiv del i vårt ordförråd som handlar om att känna igen och koppla ihop ett 

ord med en betydelse, och en expressiv del där det handlar om att kunna använda ordet aktivt 

(Cain, 2010).  Bredd, djup och hur språkljuden lagras är olika delar som beskriver 

ordförrådets storlek, hur avancerat ordförrådet och dess ord är samt för att förstå dess 

funktion. Hur ordförrådet används delas upp i två delar, den receptiva delen handlar om vad 

vi förstår och den expressiva om vad och hur vi kan uttrycka oss. Lägg sedan till hur snabbt vi 

kan mobilisera ord och uttrycka dem. Dessa delar visar hur komplext vårt ordförråd är och vår 

förmåga att använda oss av det. Biemiller och Boote (2006) gjorde en studie på elever i 

Canada och menar att det är ett ungefärligt antal rotord vi kan mäta hos eleverna efter deras 

första år i skolan [ungefär 7-8 års ålder på barnen, författarens anmärkning]. I deras studie 

skiljer det ungefär 4000 ord från de elever som har minst ordförråd till de som har störst 

ordförrådet. Medeleleven i denna ålder ligger på ungefär 6000 ord medan de med lägst 

ordförråd ligger på 4000 ord och den med högst på 8000 ord, menar Biemiller och Boote 

(2006). Medeleleven lär sig ungefär 840 nya rotord varje år under den första tiden i skolan, 

medan elever med minst ordförråd vid skolstarten lär sig ungefär 570 nya rotord per år 

(Biemiller & Boote, 2006). Biemiller och Boote menar att barn tar stöd av syntaktiska 

ledtrådar när de kategoriserar ord i sitt ordförråd. Med tanke på Matteuseffekten, som antyder 

att de barn som har ett litet ordförråd vid skolstarten har svårare att lär sig nya ord genom 

egen läsning och vanliga samtal i klassrummet, är tidiga insatser och systematisk 

undervisning av stor vikt. De är egentligen i behov av att lära sig fler nya ord i ett snabbare 

tempo än övriga elever för att ha samma chans att ta till sig undervisningen (Wiklund, 2012). 

Barn med ett större ordförråd vid skolstarten har mer att vinna på kognitivt mer komplex 

undervisning än elever med ett litet ordförråd. Det finns tecken på att barn med ett sämre 

ordförråd inte har samma möjlighet att ta till sig nya ord genom delad läsning och textsamtal 

som barn med ett större ordförråd (Gonzales, Pollard-Durodala, Simmons, Taylor, Davis, 

Fogarty & Simmons, 2014). 

En av de viktigaste vägarna till att fostras in i skriftspråket och det muntliga språket är att 

vuxna läser högt för barn (Gonzales m fl, 2014). Högläsning har en positiv effekt på barn med 

risk för språksvårigheter gällande ordförråd och förståelse. Det gäller främst barn från 

förskoleåldern upp till och med skolår 3. I samband med läsningen ska man ägna sig åt 



13 
 

textsamtal och instruktioner för att fördjupa ordinlärningen (Gonzales m fl, 2014; Zutell, 

2013). Enligt Elbro (2011) är det dock inte högläsningen i sig som gynnar ett barns utveckling 

av sitt ordförråd utan snarare samtalen kring böckerna och deras innehåll som är utvecklande.   

Tidig, formell och direkt undervisning i ordkunskap är viktigt för att minska gapet mellan 

elever med ett stort ordförråd och de med ett litet ordförråd. Hur man går till väga med den 

här träningen är dock inte lika avgörande som att den tidigt kommer igång (Wiklund, 2012; 

Zutell, 2013). Direkt undervisning i ordförråd, där eleverna arbetar med många olika typer av 

uppgifter kring ordinlärning, gynnar alla elever, men framförallt är det positivt för de elever 

som har ett litet ordförråd eller begränsningar i sina personliga upplevelser (Zutell, 2013). 

Eftersom individen även lär sig nya ord och begrepp spontant i informella sammanhang måste 

undervisningen komponeras så att det finns formella lärtillfällen såväl som informella i alla 

ämnen (Zutell, 2013). Genom aktiviteter som fokuserar på specifika ord, orddelar och 

ordlekar gynnas alla elever i en grupp, men mest gynnas de elever som har ett litet ordförråd 

och en svag språklig förmåga (Zutell, 2013).  

 

Nagy och Scott (2000) menar att fokus ska ligga på hur man gör för att lära sig nya ord istället 

för på själva ordet och att kunna redogöra för dess betydelse. När man ska lära sig nya ord är 

det viktigt att förstå ordets betydelsebärande delar, morfem. Den förmågan visar sig under 

skolår 4 och individen fortsätter att utveckla den. Det är elevens syntaktiska färdigheter som 

skapar förutsättningar för eleven att förstå nya ords betydelse utifrån den kontext de dyker 

upp i. Nagy och Scott (2000), liksom Wiklund (2012) menar att ordinlärning är komplicerat 

och måste ske i en verklig och meningsfull situation, till skillnad från Biemiller och Slonim 

(2001, i Wiklund, 2012), som menar att man bör skapa en lista av rotord som behöver läras in 

i varje årskurs. I likhet med Nagy och Scot (2000) menar Elbro (2011) att det inte finns någon 

anledning att undervisa eleverna i ordens betydelse, utan undervisningens fokus ska ligga på 

hur man lär sig nya ord genom att t ex härleda till kontexten, slå upp ord i en ordlista eller 

andra strategier. Speciellt viktigt är det med direkt undervisning då det i en text finns 

ämnesspecifika ord som är betydelsebärande för att förstå sammanhanget (Zutell, 2013; 

Elbro, 2011). Zutell (2013) menar att genom att ge sina elever undervisning i ordförståelse 

och ämnesspecifikt ordförråd så ökar man deras möjligheter i att lyckas med sin läsning och 

på så vis lyckas i samtliga ämnen. Westlund (2010) nämner ett antal olika aktiviteter och lekar 

som man kan använda för att utveckla sina elevers begreppskunskap. Bland annat 

Sorteringsövning och Bokstavshus beskrivs i Westlunds bok (2010). I sorteringsövningen 

delas barngruppen i mindre grupper. Varje grupp får ett antal olika knappar, med samma 
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fördelning av knappar i alla grupper. Sedan får barnen diskutera och komma överens om hur 

knapparna ska sorteras. Efter att knapparna delats ut och barnen kommit överens får alla barn 

beskriva hur de sorterat knapparna. På så vis får de ord för hur de själva och andra tänker. 

Samtidigt som de utvecklar sin ordkunskap så utvecklar de sitt eget tänkande, d v s sin 

metakognition. I Bokstavshuset behöver man hus med en bokstav på och en låda med 

leksaker. Individuellt placerar barnen leksakerna på huset med begynnelsebokstaven och 

sätter sedan tillsammans med en pedagog ord på leksaken. Här tränas fonemisk medvetenhet, 

bokstavskunskap och begreppskunskap. 

 

Effekten av att lära sig nya ord blir inte lika stor om det inte sker en uppföljning av orden 

efter ett tag. Det bör ske genom olika kontexter där eleverna får gissa ordens betydelse, 

omskrivningar, använda ordens delar, slå i ordlistor och använda minnestekniker (Zutell, 

2013). Det är viktigt att prata med sina elever och förtydliga varför de ska lära sig olika 

strategier. På så vis utvecklas deras metakognition (Westlund, 2010). Det är mer gynnsamt att 

lära sig ord tillsammans i en grupp. Engagemanget för inlärningen ökar, och i och med egen 

aktivitet får eleven en djupare och mer bestående kunskap (Wiklund, 2012). 

Sammanfattning 

Mycket av det som gäller ord- och begreppsutveckling gäller alla individer men specifikt med 

åtanke på årskurs 2 är det att högläsning med tillhörande ordkunskap och textsamtal är 

gynnsamt. Det är även viktigt som lärare för den här årskursen att ta hänsyn till 

Matteuseffekten i dessa sammanhang och tidigt påbörja aktiviteter så som Sorteringsövningar 

och Bokstavshuset men att även ha systematisk undervisning i strategier för att lära sig nya 

ord och begrepp. Undervisningens fokus bör ligga på strategier för att lära sig nya ord och 

begrepp, inte på specifika ord. Gemensamma aktiviteter i grupp med efterföljande 

återkoppling är effektiva metoder. 

Vilken betydelse har ordförrådet för läsinlärning? 
Cain (2010) menar att det finns färdigheter man måste ha utvecklat dels för att klara av att 

läsa ord dels för att klara av att läsa med förståelse. När det gäller läsning av ord måste man 

ha utvecklat språkliga färdigheter i sin fonologiska och morfologiska medvetenhet, ha 

kännedom om stavelser men även veta vad det är för ett ord, att känna igen det, semantisk 

färdighet (Cain, 2010).  Ur ett metakognitivt perspektiv kräver den första läsinlärningen t ex 

att barnet vet vad ett ord är (Wiklund, 2012). Däremot kan man redan innan den formella 

läsinlärningen och lästräningen börjar förutse om en elev riskerar att senare få svårigheter 
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med sin läsförståelse. Det kan man förutse genom storleken på individens ordförråd, eftersom 

ett mindre omfattande ordförråd ökar risken för svårigheter med läsförståelse (Elwér, 2014; 

Elbro, 2011). Bredden i en persons ordförråd har betydelse för avkodningsförmågan (Elwér, 

2014). Det finns också forskning som tyder på att en individs grammatiska förmågor och 

vokabulär kan förutspå dennes kommande avkodningsförmågor (Muter, Hulme, Snowling & 

Stevenson, 2004; Elwér, 2014).  

Det finns således ett tydligt samband mellan ordförråd och läsutveckling. Elbro (2011) hör till 

de forskare som menar att storleken på ordförrådet kan användas för att förutspå hur elevens 

första läsutveckling kommer att gå. Vid den första läsinlärningen ligger fokus oftast på 

avkodning och läsflyt. Ordförrådet ges ingen större betydelse då trots att det visat sig att 20 

procent av skillnaden i läsfärdighet i en elevgrupp kan förklaras med barnens aktiva ordförråd 

innan skolstart (Elbro, 2011). Elever med ett svagt muntligt språk kan ofta klara dessa 

moment åldersadekvat men när sedan texterna blir längre och mer avancerade i samband med 

att fokus flyttas till läsförståelsen uppdagas deras svårigheter (Elwér, 2014).  

Sammanfattning 

Läsinlärningen är ett av det första större momenten på lågstadiet. En avgörande del är att 

eleven vet vad ett ord är. Det är en kunskap för läraren att ha med sig för att kunna utveckla 

förmågan att lära sig nya ord och begrepp hos sina elever samtidigt som ordförrådet ska 

utökas. Framförallt med tanke på att skillnader i läsfärdighet inom en grupp delvis kan 

förklaras med storleken på elevernas expressiva ordförråd. Eftersom även 

avkodningsförmågan utvecklas under årskurs 2 har bredden på elevens ordförråd betydelse 

för den fortsatta läsinlärningen. 

Vilken betydelse har ordförrådet för läsförståelse? 

Åsa Elwér (2014) har i sin doktorsavhandling visat på att ordförrådet har betydelse för 

läsförståelse men inte förrän efter ett par år som läsare. De elever som riskerar att få 

svårigheter med sin läsförståelse har ett svagt muntligt språk och då främst inom områdena 

ordförråd, grammatik, verbalt minne och hörförståelse (Elwér, 2014). En viktig förkunskap 

när det gäller läsförståelse är hörförståelse. Personens kognitiva förmågor måste ha utvecklats 

till den grad att man förstår det talade språket. Minnet och den kognitiva förmågan vid läsning 

är främst fokuserade på att avkoda ord (Cain, 2010). Enligt Caine (2010) märks skillnaderna i 

språkförståelse mellan det talade och det skrivna ordet framförallt när det gäller form och 

pragmatisk funktion. Ett stort ordförråd kan förutspå en god utveckling inom läsförståelse 

samtidigt som ett dåligt eller litet ordförråd kan förutspå kommande svårigheter med 
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läsförståelse (Biemiller & Boote, 2006). Det har visat sig att i den fjärde årskursen, när 

svårighetsgraden på texter ökar, får dessa elever svårt med läsförståelsen på grund av sitt 

begränsade ordförråd; det brukar kallas ”the fourth grade slump” (Biemiller & Boote, 2006).  

 

Det finns individer som inte har svårt att avkoda text och läsa ord men de har svårt att förstå 

vad de läser. En vanlig orsak till det är bristande språkförståelse, skriver även Cain (2010). 

Med andra ord: ordförrådet har en stor betydelse för läsförståelsen (Cain, 2010, Biemiller & 

Boote, 2006; Elwér, 2014). De studier som gjorts pekar på att åtgärder som satts in för att öka 

en individs ordförråd påverkar personens läsförståelse positivt (Elwér, 2014). Djupet i ett 

barns ordförråd har större betydelse för läsförståelsen än bredden (Cain, 2010; Elwér, 2014) 

men enligt Frank Smith (2000) behöver man inte kunna läsa och förstå mer än vart femte ord 

för att förstå innehållet i en text. Man kan använda gissning som strategi vid läsning enligt 

honom. Med det menar han att de tidigare erfarenheterna och de ord man redan har i sitt 

ordförråd ligger till grund för den då välgrundade gissningen. Det finns bara ett begränsat 

antal ord som kan passa in i den kontext texten handlar om. Andra forskare (t ex Stanovich, 

2000 i Westlund, 2010) håller inte med Smith om det. Om det är för många ord man ljudar 

och försöker identifiera/förstå tappar man förståelsen av texten. Ljudning är en vanlig strategi 

för en svag läsare som då får svårigheter med läsförståelsen (Smith, 2000). Smith menar att 

man istället ska använda sig av en strategi där man använder ledtrådar i texten för att förstå 

betydelsen av ordet. Även i Westlunds ”läsfixarna” (2010) finns den strategin med. Stanovich 

framhåller att bristande lässtrategier kan få negativa inverkningar på ordförståelsen, 

utvecklandet av ordförråd och omvärldskunskap (Westlund, 2010).  

 

När det gäller läsförståelse så går det att dela in den i olika betydelsebärande delar på olika 

nivåer, så som ord, meningar och diskurs (Cain, 2010). Med diskurs i 

läsförståelsesammanhang menar man förmågan att kunna ta till sig mer än en mening. 

Läsaren måste förstå och göra inferenser till sin tidigare kunskap. Han eller hon måste också 

snabbt kunna uppfatta om det finns ord han eller hon inte förstår och försöka förstå dem, en 

metakognitivförmåga som måste vara utvecklad (Cain, 2010). Det handlar också om att kunna 

fylla tomrummet i texten, det som författaren inte skrivit ut, d v s att ”läsa mellan raderna” 

(Westlund, 2010). Korrekt avkodning är avgörande för att förstå ord och meningar. En liten 

skillnad, till exempel en bokstav som blir fel, kan ge ordet en annan betydelse.  
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Matteuseffekten har stor betydelse när det gäller motivation och läsförmåga hos den 

individuella eleven. Den som snabbt kommer igång med sin läsning blir motiverad att läsa 

mer och lär sig på så vis mer. Till skillnad från den som har svårt att komma igång, tappar 

motivation och försöker dölja sin oförmåga och halkar efter sina kamrater (Westlund, 2010). 

Undervisning i ordkunskap bör ske både direkt och indirekt. Genom att kombinera läsunder-

visningen med ordkunskap ökar (Zutell, 2013) de positiva effekterna på läsförståelsen. Ett sätt 

är att göra eleven uppmärksam på specifika ord innan eleven ska läsa texten. Orden kan lyftas 

ut från texten, pratas om och skrivas på skyltar som eleverna ska läsa. De ord som är svåra att 

läsa och/eller förstå klargörs tillsammans i gruppen. Tillsammans sorterar eleverna in orden i 

grupper under rubriker som läraren satt upp. Utifrån orden ska gruppen fundera över vad 

texten kommer att handla om. Antingen läser läraren texten högt eller så läser eleverna i 

grupper eller enskilt. Efteråt återberättar eleverna texten i par och funderar över vilka av orden 

de behövde ha som stöd. De ord som de inte behövde kan plockas bort. Eleverna får fundera 

över vilka frågor de kan ställa på de ord som är kvar (Westlund, 2010). 

Sammanfattning 

Under årskurs 2 är det betydelsefullt att utveckla elevens språkliga förmåga och elevens 

ordförråd eftersom ordförrådet har betydelse för läsförståelsen. Det gäller framförallt djupet, 

komplexiteten, på orden i ordförrådet. Läraren måste ge sina elever långsiktiga strategier för 

hur de ska agera när de möter på ord i texter som de inte förstår. ”Läsfixarna” och att 

kombinera ordkunskap med läsundervisning kan då vara ett bra stöd för att lära sig dessa 

strategier. 

Vilken betydelse har läsning för ordförrådet? 

Carver och Leibert (1995) har genom sina studier kommit fram till att elever ofta väljer 

böcker som ligger under deras läskapacitet när de får välja själva till den fria läsningen. För 

att lära sig nya ord genom läsning behöver eleven läsa böcker som ligger något högre än den 

egna färdighetsnivån. Ett sätt att nå ordinlärning genom läsning är att låta eleverna lyssna på 

text på den högre färdighetsnivån (Carver & Leibert, 1995). För yngre elever som ännu inte 

bemästrar läsningen fullt ut är det effektivare att lära sig nya ord och begrepp genom att få 

text läst för sig än genom egen läsning (Biemiller & Boote, 2006). Biemiller och Boote 

(2006) har i en studie visat på att ordförrådet ökar med 12 procent om man använder sig av 

upprepad läsning, d v s att man läser samma text flera gånger. Om läraren dessutom förklarar 

nya och eventuellt svåra ord ökar ordinlärningen med ytterligare 10 procent. Genom att 

använda denna metod lärde sig eleverna betydelsen av orden enklare, kunskapen satt kvar 
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även efter fyra veckor och dessutom förstod eleverna orden även om de användes i en annan 

kontext än vid inlärningstillfället (Biemiller & Boote, 2006).  

 

När en elev möter främmande ord i en text finns det olika effektiva strategier som hon eller 

han använder sig av. En vanlig och effektiv strategi för att ta till sig och förstå nya ord är 

”delar till helhet”. Då menar Pacheco och Goodwin (2013) t ex att ljuda ihop ordet och utifrån 

det försöka förstå ordets betydelse. Ljudning är vanligare hos elever som kämpar med sin 

läsning även om det förekommer hos skickliga läsare också. En annan variant är att utgå från 

de olika delarna av ordet. Läsaren utgår då från rotorden eller använder sin förståelse av de 

olika morfemen istället för att fastna på ett prefix eller suffix. Sedan kopplas betydelsen av 

rotorden samman med hjälp av den morfologiska medvetenheten och läsaren kombinerar ihop 

delarna med eventuella prefix och suffix för att få förståelse för ordets betydelse. Svaga läsare 

med ett begränsat ordförråd försöker ibland utgå från prefixet eller suffixet vilket inte leder 

till någon större förståelse för ordets betydelse (Pacheco & Goodwin, 2013). En tredje variant 

är att läsaren jämför de morfem han/hon känner igen med ord han/hon redan kan som 

innehåller samma morfem (Pacheco & Goodwin, 2013).  

 

Skickliga läsare använder sig ibland av ”helhet till delar”-strategi, men då vid redan kända 

ord. Genom att först identifiera ordet och veta vad det betyder kan personen sedan utgå från 

ordets morfem för att förklara varför ordet har den betydelsen (Pacheco & Goodwin, 2013). 

Frank Smith (2000) beskriver tre helt andra strategier som en duktig läsare använder sig av 

när den stöter på nya och främmande ord. Det första valet är att hoppa över det krångliga 

ordet. Det andra är att gissa vad ordet betyder och i tredje hand ljudar läsaren ihop ordet. 

 

För att utveckla sitt ordförråd genom läsning är det avgörande att ha fått lära sig strategier för 

det. Att lära sig strategier och att lära sig se sin egen förmåga är en metakognitiv förmåga. Det 

finns skillnader i läsning av skönlitterära texter och faktatexter. Ett sätt är att lära sig använda 

en checklista som går ut på att kontrollera sig själv efter läsningen av faktatexter. Till 

exempel, om jag inser att det finns ord i texten som jag inte förstår då går jag till ordlistan och 

slår upp dem (Westlund, 2010). Andra strategier är att läsa vidare i texten, resonera med sig 

själv och slå upp ordet i ett register i boken (Westlund, 2010). 

Sammanfattning 
För lärare som undervisar i årskurs 2 är det betydande att ha kunskaper om vilken läsnivå 

varje elev har för att kunna stödja eleven i valet av bok för att eleven ska ha en chans att 
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kunna utveckla sitt ordförråd genom egen läsning. Gemensam högläsning med tillhörande 

ordkunskap och textsamtal är ett effektivare sätt för eleverna att lära sig nya ord genom 

läsning. En annan effektiv metod är att arbeta med elevernas metakognition, strategier kring 

hur man lär sig nya ord, i kombination med upprepad läsning. 
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Metod och genomförande 

Den här uppsatsen är baserad på en kvalitativ intervjustudie bland yrkesverksamma utbildade 

lärare i årskurs 2 för att undersöka hur de ser på sin roll när det gäller elevernas ord- och 

begreppsutveckling. Min population är utbildade lärare som är yrkesverksamma på lågstadiet.  

Studien genomfördes bland lärare i årskurs 2 för under årskurs 1 har kanske inte lärarna 

hunnit se konsekvenser av sina nuvarande elevers eventuella brister i ordförråd. De har heller 

inte haft möjlighet att arbeta så mycket med elevernas ord- och begreppsutveckling. Jag har 

gjort ett bekvämlighetsurval i kombination med ett strategiskt urval (Trost, 2012). 

Förfrågningar och missivbrev skickades till åtta olika skolors funktionsbrevlådor och fyra 

skolor svarade vilket gav mig tillgång till att utföra intervjuer med sju olika lärare. De skolor 

som valdes ut att få förfrågningar är f-3 eller f-6skolor som ligger i ytterkanten av en ganska 

stor kommun. Information kring kommunen och dess områden har kommit från kartor och en 

tjänsteman som arbetar i kommunen. Utifrån en karta kan man se att det handlar om 

landsortsområden. Upptagningsområdet till skolorna är relativt homogent med tanke på SES 

(”Socio-Ekonomisk Status”) men också att det knappt finns några familjer med annat 

modersmål än svenska. Utifrån kommunens strukturpeng, som ger ett extra tillskott till skolor 

där föräldrarna har en låg utbildningsbakgrund, kan man se att alla dessa områden har en 

relativt hög utbildningsbakgrund hos föräldrarna eftersom strukturpengen är låg. Fokus för 

studien är därför – indirekt, eftersom jag vänder mig till lärarna - på elever som kommer från 

potentiellt språkligt svaga hemmiljöer och som har svenska som modersmål. Skillnaderna i 

SES ligger inte mellan områdena utan inom respektive område. I områdena finns alla 

grupperingar, från potentiellt språkligt svaga hemmiljöer till välutbildade föräldrar med hög 

språklig nivå i familjen, vilket avspeglar sig i resultatet på det Diagnostiska läs- och 

skrivprov.  

 

Jag har valt att använda mig av intervjuer eftersom de kan användas för att få information om 

hur en annan person upplever sin situation (Dalen, 2008; Bryman, 2011). Ett tag var tanken 

att använda enkäter för att minimera risken med påverkan på respondenterna. Enkäter valdes 

bort eftersom följdfrågor är svåra att ställa eller fördjupande frågor om behov av det uppstod. 

Genom att använda intervjuer hade jag möjlighet att gå vidare och följa upp relativ korta svar 

för att få en djupare förståelse för vad respondenten menade. Vid urvalet togs inte hänsyn till 

lärarens ämnesinriktning då elevernas ord- och begreppsutveckling ska ske i skolans samtliga 

ämnen. En semi-strukturerad intervjumetod användes med en intervjuguide (bilaga 1) som 
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man kan följa men som ändå ger möjlighet att vara flexibel och följa med i informantens 

tankar för att kunna ställa följdfrågor (Dalen, 2008; Bryman, 2011). Efter att ha genomfört en 

provintervju insåg jag att jag pratade för mycket och la orden i munnen på informanten. Några 

av frågorna fick formuleras om för att ge mer utrymme till egen reflektion hos personerna 

som blev intervjuade. Frågan ”hur tänker du när du planerar din undervisning kring elevernas 

ord- och begreppsutvecklig?” delades till två frågor: ”har du några teorier du utgår ifrån?” och 

”använder du något särskilt material?”. Frågan ”hur vet du att eleverna lär sig nya ord?” 

omformulerades till ”beskriv hur du vet att eleverna lärt sig de orden och kan använda dem i 

sitt sammanhang”. En ipad användes och appen Voicer för att spela in intervjuerna med 

informanternas medgivande. Vid intervjutillfällena som ingår i studien tänkte jag mig noga 

för och väntade in informanternas svar istället för att fylla i och skynda på dialogen. 

  

Studien genomfördes i februari 2015. Först genomfördes ett DLS-test (Diagnostiska läs- och 

skrivprov som ges ut av Psykologi-förlaget AB, Järpsten, 2001) med eleverna. DLS är ett 

kartläggningsmaterial för att genomföra screeningar på en hel klass eller för att se enskilda 

elevers läs- och skrivförmågor. I den här studien utfördes ordförståelsetestet i årskurs 2, 

främst för att ha som samtalsunderlag vid intervjuerna. Testet är normerat för februari i 

årskurs 2 där man kan omvandla elevernas faktiska resultat till staninepoäng, 1-9, och på så 

vis jämföra eleverna med en ”normgrupp”. Elever med resultat på stanine 1 och 2 räknas som 

att de ligger lågt, och där behöver skolan sätta in extra insatser. Medel ligger på stanine 5 och 

normalspannet ligger inom stanine 4-6 (Järpsten 2001). Även om det är sju olika lärare jag har 

intervjuat så arbetar några av dem med samma elevgrupp inom ett och samma arbetslag, 

vilket har inneburit att testet har genomförts i fyra olika grupper. 

 

Tematisk analys utfördes för att tolka och strukturera data från de transkriberade intervjuerna. 

Teman har formulerats utifrån respondenternas uttalanden (Bryman, 2011). Efter utskrift av 

de transkriberade intervjuerna strukturerades data genom att uttalanden som respondenterna 

gjort färgkodades. De färgkodade partierna från de olika respondenterna sammanfördes i 

grupper och sammanfattades i olika teman. Likheter och skillnader inom grupperna jämfördes 

och grupperna/de olika teman som fanns rubriksatts. Dessa rubriker används för att redovisa 

resultaten. De citat jag har valt att använda mig av för att exemplifiera svaren har jag 

omformulerat vid transkriberingen till normalt skriftspråk istället för en ren avskrift av 

informanternas uttalanden. Enligt Bryman (2011) är det lämpligt att redigera en intervju till 
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viss del eftersom vi människor inte pratar i hela meningar och ofta upprepar oss eller har 

andra ljud för oss under ett samtal. Det är innehållet i uttalandena jag vill redovisa. 

 

Det finns en solidaritetsproblematik (Dalen, 2008) i den här undersökningen då jag själv varit 

yrkesverksam klassföreståndare i år 1-6 under 15 år och riskerar att identifiera mig med 

informanterna. Det finns en risk att jag genom mitt tonläge och kroppsspråk förmedlar mina 

tankar och åsikter kring ämnet (Dalen, 2008). Jag har försökt hålla det i åtanke under 

intervjuerna för att minska risken. Även under tolkningsprocessen måste jag vara observant 

på vad som informanterna sagt och vad som kan vara mina egna synpunkter så jag inte 

övertolkar data. 

Presentation av informanterna 

Lärare A är utbildad lärare mot skolans tidigare år med ämnesinriktningen matematik och 

svenska. Hon har arbetat i 9 år. Arbetar på Enhet B. 

Lärare B är utbildad 1-6-lärare, skolans tidigare år, med ämnesinriktningen matematik och so. 

Hon har arbetat i 1,5 år. Arbetar på Enhet C. 

Lärare C är utbildad 1-7-lärare med ämnesinriktningen svenska och so. Hon har arbetat i 13,5 

år. Arbetar på Enhet C. 

Lärare D är utbildad 1-7-lärare med ämnesinriktningen matematik och no. Hon har arbetat i 

22 år. Arbetar på Enhet A. 

Lärare E är utbildad förskollärare och 1-10-lärare i Norge med ämnesinriktningen norska och 

matematik. Hon har arbetat på enheten i 4,5 år varav 1 år som förskollärare och 1 år som 

idrottslärare. Arbetar på Enhet A. 

Lärare F är utbildad förskollärare och lärare mot skolans tidigare år med ämnesinriktningen 

svenska, matematik och samhällskunskap. Hon har arbetat 4 år i förskolan och 2 år i skolan. 

Arbetar på Enhet A. 

Lärare G är utbildad 1-7-lärare med inriktning mot matematik och svenska. Hon har arbetat 

som klasslärare i lite drygt 1,5 år och som idrottslärare på samma enhet under 1 år. Arbetar på 

Enhet D. 

DLS-testet 

Som grund för intervjuerna för att få mer konkreta samtal och exempel används resultaten 

från det DLS-test som gäller ordförståelse. De resultaten redovisas i en tabell (Tabell 1) där 

man kan utläsa resultaten på gruppnivå i form av medelvärden. En mer detaljerad 

sammanställning av resultaten för varje enhet finns i bilaga 3. Några av lärarna arbetar med 
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samma elever så testet har utförts i fyra olika grupper. Medelvärdena för de olika grupperna 

när det gäller staninevärdet är relativt likvärdigt. Det ligger något högre än det normerade 

medelvärdet på stanine 5. Som framgår av tabellen har enheterna A och B något högre 

medelvärden än enheterna C och D. Med tanke på medelvärdet i grupperna så är det fler 

elever med höga resultat på DLS-testet än med låga.  

Tabell 1, Medelvärden på DLS-testet Ordförståelse skolår 2 

Resultaten från DLS-testet redovisas könsvis i respektive grupp och totalt sett i gruppen. Inom 

parentes i spalten för enhet redovisas antal pojkar respektive flickor, n=pojkar+flickor. 

Enhet  Pojkar Flickor Samtliga 

Enhet A (n=26+37) 6,2 6,03 6,1 

Enhet B (n=12+10) 5,4 6,9 6,0 

Enhet C (n=18+20) 5,3 5,9 5,6 

Enhet D (n=8+10) 5,4 6,2 5,8 

 

DLS-resultaten i ordförståelse på gruppnivå visar att på stanine 1 och 2 i de här områdena 

ligger 4 procent av eleverna. Det är de elever lärarna ska vara extra uppmärksamma på. 

Däremot ligger 9 procent på stanine 9 och 13 procent på stanine 8 vilket är höga resultat. Det 

är skillnader i grupperna då två av de undersökta grupperna, Enhet B och D, inte har några 

elever alls på stanine 1 och 2 (se Bilaga 3). 
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Resultat 
Studien handlar om lärares syn på sitt arbete med elevers ord- och begreppsutveckling kopplat 

till elevens läsutveckling och kommande läsförståelse. I det här avsnittet redovisas hur lärarna 

ser på ord- och begreppsutveckling utifrån några olika teman. Dessa teman utgår från och är 

rubriksatta efter vad lärarna sagt. Det har även framkommit ett tema, Bakomliggande teorier 

och metoder, men eftersom det inte hör till syftet så redovisar jag inte det här. Jag bifogar 

dessa i en lista som bilaga (Bilaga 4). 

Arbetet i klassrummet med ord och begrepp 

Lärarna påtalar att alla elever är olika och har olika sätt att lära sig på. Redan vid planeringen 

av ett nytt arbetsområde, framförallt inom matematik, NO och SO ämnena, gäller det att som 

lärare fundera över vilka ord som kan vara nya och/eller svåra för eleverna. De intervjuade 

lärarna menar att de arbetar muntligt och skriftligt. Det arbetet sker både i helklass, mindre 

grupper och enskilt. Ibland gör de experiment för att förtydliga ett ord och ibland får eleverna 

se en film. Det gäller att använda sig av ett elevnära språk så att eleverna förstår ordens 

betydelse utan att vara rädda för att använda korrekta termer och begrepp. Det gäller i alla 

ämnen och inte bara i svenskämnet. Istället för att undvika svåra ord och begrepp ska man 

träna dem, menar lärarna.  

 

”Använda begreppen försöka påminna dom å använda orden, som ett exempel när dom börja 

ettan att inte säga plus utan addition, att man liksom påminner om det hela tiden.” 

 

Man kan låta eleverna försöka förklara dem, antingen genom att först ha en bikupa där de två 

och två diskuterar ordet innan diskussionen förs i helklass, eller så tar man 

helklassdiskussionen direkt.  

 

”vi har mycke diskussioner…. om vi jobbar med adjektiv; Hur många synonymer kan vi 

komma på?” 

 

Det är viktigt att skriva upp orden på tavlan så att eleverna även får ordbilden. Ibland är det 

bra att skriva orden på lappar som man sätter upp i klassrummet för att komma ihåg dem.  
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” Vi har läst nånstans att det är bra om vi skriver upp ett ord så man får ordbilden också å sen 

brukar vi prata om vad ordet betyder å om det finns synonymer ja eller nått ord som är lika.” 

 

De flesta arbetar lärobokslöst med tanke på att vara målstyrda. Det är kunskapskraven och 

elevens utveckling som ska stå i fokus. På Enhet B använder de sig av Diamantjakten (Felth 

Sjölund, Wänblad, Hed Andersson, Westlund, 2012
1
) som är ett ganska heltäckande 

svenskmaterial enligt lärarna där. Enhet C har utgått från materialet Pilen (Rodhe-Wallström, 

Hedin & Wallström, 1998, 2002, 2012 ), men där möter eleverna ett ganska gammaldags 

språk och gamla ord som då måste förklaras. 

 

Under högläsning av skönlitterära texter är det vanligast att läraren stannar upp vid 

främmande ord och antingen förklarar betydelsen själv eller frågar eleverna om någon vet vad 

ordet betyder. Det är lite avgörande vilket flyt läraren vill ha för stunden i högläsningen. 

Några av lärarna har använt sig av ”Läsfixarna” (Westlund, 2010) och tänker då framförallt på 

”detektiven”. De har märkt att när de använder sig av den strategin även under högläsningen 

blir eleverna mer aktiva och engagerade. Tekniken med detektiven från ”Läsfixarna” är 

relativt utbredd. När då eleverna stöter på främmande ord i en text, oavsett om det är en 

skönlitterär text eller en faktatext, ska de läsa om ordet, läsa om meningen, läsa om stycket. 

Om de ändå inte förstår ska de fråga en kompis eller så kan de slå upp ordet i en ordlista. Den 

modellen använder några lärare även när eleverna läser i sina ”bänkböcker”. Då får de skriva 

upp orden på en gemensam lista. I slutet av dagen går de igenom några ord i taget för att se 

om någon i klassen kan ordet, läraren kan förklara, de kan slå upp ordet i en ordlista men även 

försöka hitta synonymer till ordet.  

 

Ett annat sätt är att förmå eleverna att sätta ord på vad de tycker i olika sammanhang oavsett 

om de tycker som någon klasskamrat. Tanken är att eleverna ska reflektera kring olika ord 

och hitta en djupare förståelse för dem. Ett sätt är att använda sig av ordspråk och talesätt i 

passande sammanhang och sedan prata om vad de betyder och varifrån de kan komma. En 

annan metod att utveckla sina elevers ordförråd är genom ”veckansord”. Här väljer läraren ut 

elevnära ord som eleverna får träna stavning på, då befäster man orden och ibland kommer 

vissa elever i kontakt med nya ord. I arbetet med exempelvis ordklasser är det vanligt att 

gemensamt i klassen prata om synonymer. 

                                                 
1
 Ingår i ABC-jakten som ges ut av Natur och Kultur. 
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I arbetet med textskrivande kommer mer individuellt utvecklande av ordförrådet då man 

direkt med eleven kan samtala om ordval i olika sammanhang av texten.  

 

Ett annat sätt är att arbeta med olika genrer och plocka ut genrespecifika ord, prata om dem 

samt förklara hur de används för att förstärka genren. Då är cirkelmodellen ett bra sätt att 

använda sig av. 

 

Figur 1: Cykeln för undervisning och lärande, skapat av John Polias, boken Låt språket bära, 

Hallgren & Fallgren studieförlag, 2010 (sida 31) [källhänvisning enligt önskemål från förlaget 

Hallgren & Fallgren, författarens kommentar] Cirkelmodellen går ut på att läraren modellerar 

eller visar exempel på hur man ska göra, eleverna får öva tillsammans i klassen och i mindre 

grupper innan eleverna själv ska klara av att genomföra momentet (Johansson & Sandell 

Ring, 2010). 

 

På en av enheterna i undersökningen har de hittat på en egen lek som de kallar ”Dobidoo”. 

Leken går ut på att en elev står framför klassen. Eleven håller upp en lapp där det står ett ord. 

Övriga elever ska sedan försöka förklara ordets betydelse så att eleven kan säga vilket ord det 
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är. Ytterligare ett sätt är att ha ”memory” med ord på en lapp och förklaringen på en annan så 

får eleverna försöka para ihop dem. 

Uppföljning av elevernas lärande 

Det är svårt att faktiskt veta vilka ord- och begrepp eleven behöver lära sig och i 

förlängningen vilka ord eleven lärt sig.  

 

”Dom där orden man diskuterar och skriver upp, det är ju svårt att veta om dom lärt sig.” 

 

I år 2, som de här eleverna går i, anser lärarna att de är för små för tester för att få grepp om 

huruvida de lärt sig nya ord eller begrepp. Målen är ju inte de ämnesspecifika begreppen utan 

mer att få en introduktion i olika ämnen.  

 

”Tvåor som vi har nu, då är ju målen inte så högt ställda. Det är ju inte så konkreta mål så 

utan det är ju mer som nu hur månen å jorden rör sig. Målen är ju inte att kunna begreppen.” 

 

Det vanligaste sättet att veta om en elev har lärt sig det ord läraren tänkt sig är genom samtal 

med eleven, att låta eleven förklara vad ordet betyder eller genom att vara uppmärksam på om 

eleven använder ordet i rätt sammanhang. Det är även vanligt att studera elevernas texter i 

olika ämnen och sammanhang för att se om de använder nyförvärvade ord och begrepp, både 

skönlitterära texter och faktatexter. Det kan även vara när eleven ska förklara hur han eller 

hon har tänkt när de löser ett matematiskt problem eller någon annan uppgift. Problematiken i 

detta är om man inte varit med från början av inlärningsprocessen och därför inte vet elevens 

ordförråd från början, då kan det vara svårt att komma in som lärare när texten nästan är 

färdig i slutet av ett arbete.  

 

”Om dom använder orden själva märker man ju. Så om man frågar vilken strategi använder 

du, då vet dom hur dom ska kunna förklara det.”  

 

Ord som eleverna själva stöter på eller som dyker upp i olika sammanhang och inte används 

speciellt ofta är det svårare att veta om eleverna lärt sig. Det är mer en förhoppning om att det 

då får en förklaring för att förstå sammanhanget där och då. 
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Hemmets betydelse för elevernas ord- och begreppsutveckling 

Hemmet och uppväxtmiljön har enligt lärarna en stor betydelse för elevernas ord- och 

begreppsutveckling. Det är viktigt att föräldrarna har läst högt för sina barn, diskuterat och 

samtalat kring både texter och vad som händer runt omkring i samhället. Det är till stor hjälp 

för eleverna i skolan om de är vana att samtala om vardagliga saker. Genom att som förälder 

vara med sina barn, uppleva saker tillsammans och prata med varandra ger man sina barn 

förutsättningar att enklare lära sig nya ord och begrepp.  

 

”Hon har väldigt kloka föräldrar. Hon är med på mycket. Barn hör när man pratar, är med och 

gör många saker och de pratar väldigt mycket med henne.”  

 

Lärarna menar att även genom att ha böcker hemma och vara en förebild, genom att sitta och 

läsa själv skapar föräldrarna ett intresse för det skrivna språket. 

 

”Att man läser för dem hemma. Det gör jättestor skillnad, det är jag övertygad om.” 

 

”Jag tror att det har mycket med att göra också just så som man brukar prata om det här, ser 

jag att nån sitter hemma å läser, att det gör skillnad, då blir jag sugen själv.”  

 

”Att det finns böcker hemma.” 

Andra faktorer som utvecklar ordförrådet 

Lärarna menar att det även finns andra faktorer, förutom hemmet, som påverkar utvecklingen 

av ett barns ordförråd. Utifrån elevernas resultat på DLS-testet räknar lärarna upp olika 

faktorer som de anser underlättar ordinlärning. Det är däremot svårare att få fram ett 

resonemang kring på vilket sätt lärarna i studien menar att de här faktorerna påverkar 

språkutvecklingen.  

 

En av lärarna menar att spela mycket dataspel och TV-spel så som Minecraft kan underlätta. I 

dataspel och TV-spel stöter barn på ord och skeenden som de kanske annars inte skulle 

komma i kontakt med. För att förstå spelet krävs att man förstår orden men också att man kan 

förstå sambandet mellan dem och det som sker i spelet. 

 

”Fast han spelar dataspel tv-spel Minecraft å sånt.” 
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En annan gynnande faktor är läsning, både att läsa själv och att lyssna på högläsning. Det är 

utvecklande för då möter personen nya ord eller redan kända ord i en annan kontext.  

 

”Han älskar å lyssna på böcker, lever sig in i böcker.”  

 

”Dom är väldigt duktiga läsare.” 

 

Utvecklad metakognition är avgörande för allt lärande. Även att ha lärt sig att reflektera och 

dra slutsatser utifrån sammanhang är betydelsefullt. 

 

”Jag tror inte han reflekterar riktigt tror han bara (ploppljud) sådär.” 

” Hon tar in.. hon svarar ju gärna sådär, tänker ….klurar..” 

 

”Jag tror dom diskuterar med sig själv här inne [pekar på sitt huvud, författarens 

förtydligande].” 

 

I mötet med andra människor stöter man på nya ord eller kända ord i ett annat sammanhang 

men man kan också be om att få förklaringar. Att tycka om att prata med människor, både 

barn och vuxna kan vara utvecklande genom att våga föra en diskussion, prata i olika 

sammanhang och vara språkligt aktiv  

” Alla dom här är ju såna som gärna tar en diskussion med oss.” 

 

”Han ä inte en av dom som räcker upp handen när man ska resonera, tänka.” 

 

”Man vill att dom ska reflektera.” 

 

Det är viktigt att våga fråga om man inte förstår. Det är en viktig del i all inlärning och all 

interaktion med andra människor. Även motivation att lära sig underlättar all inlärning. 

Genom att vara intresserad av omvärlden, vara allmänbildad, kan underlätta när det gäller att 

dra slutsatser och hitta ledtrådar i kontexten för att förstå ett främmande ord. 

Faktorer som försvårar utvecklingen av ordförrådet 

Utifrån samtal kring de elever som hade ett lågt resultat på DLS-testet menar lärarna att det 

även finns en del faktorer som försvårar för en person när det gäller att lära sig nya ord och 
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begrepp. Till exempel att inte våga prata i olika sammanhang gör att individen inte provar att 

använda nya ord men heller inte stöter på lika många nya ord i olika kontexter. 

 

”Han har svårt, han vill inte alltid uttrycka sig och prata faktiskt.” 

 

”Hon är inte med å diskuterar så mycket i klassen för hon är en väldigt osäker tjej.” 

 

 

En annan faktor är osäkerhet på att man förstått t ex instruktioner. Är man osäker på om man 

förstår kan det bero på att man inte förstår orden men det kan ju även handla om självkänslan 

och självtillit. Då vågar man kanske inte lita på att man förstår ordet och på så vis befästs det 

inte heller i det inre ordförrådet. 

”väldigt svårt att läsa en instruktion å kanske…ta ett eget initiativ till å börja jobba. Vill gärna 

dubbelkolla om han har förstått.” 

 

Lärarna räknar upp andra svårigheter och diagnoser som kan försvåra inlärningen generellt 

men även specifikt ordinlärningen. 

 Svenska som andraspråk 

 Språkstörning eller språkförsening 

 Grammatiska svårigheter 

 Koncentrationssvårigheter  

 Minnessvårigheter 

 

” Det är ju jättesvårt för hon kommer ju inte ihåg.”  

 

Även brister ordförråd vid skolstarten gör att det är svårare för vissa elever att lära sig nya 

ord. Dels har de färre ord att koppla ihop de nya orden med, dels är det fler ord de måste 

förstå i olika sammanhang som gör att förståelsen försvinner när de funderar över ordets 

betydelse. 

”Det är jättemånga ord han inte förstår. Det tar lång tid för honom å lära in.” 

  

Brist på motivation att lära sig försvårar all inlärning. Men det är även så att om man inte 

förstår vad som ska hända, t ex instruktionen eller texten man läser, så tryter orken och 

motivationen. 
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”Han har ju inte motivationen eller koncentrationen liksom förmågan riktigt att kunna 

fokusera.” 

Skolans stöd till elever från språkligt svaga miljöer 

Det finns många sätt att individualisera på för elever från språkligt svaga miljöer. Ett sätt att 

kompensera svaga elever på är vid bedömningen av de texter de skriver. Vad lägger läraren 

fokus på för varje elev?  

 

”Jag individualiserar hur jag bedömer texter, hur jag rättar, några är jag lite mer petig med, 

hur dom ska fokusera på stavning. Andra finns annat å fokusera på som stor bokstav å punkt.” 

 

Det vanligaste är att läraren repeterar orden för eleven vid flera olika tillfällen i olika 

sammanhang. 

 

”Repetition, repetition, repetition och använda så många sinnen som möjligt för å få in.” 

  

Många lärare lägger vikt vid att låta eleverna använda så många sinnen som möjligt vid dessa 

tillfällen för att öka inlärningsmöjligheten. Men det är även vanligt att ge eleven särskilt stöd 

av en utomstående person, till exempel en utbildad speciallärare, en fritidspedagog, en 

logoped eller en resurspedagog.  

 

”Speciallärare [person som arbetar som det, författarens kommentar] som kommer å hämtar 

flera dar i veckan å hjälper dom här” 

 

I slutet av förskoleklass utvärderas samtliga elever utifrån en screening baserad på 

Bornholmsmaterialet. Utifrån de resultaten sätts sedan extra stöd och fortsatt arbete med 

elevernas fonologiska utveckling in. Även de elever som har svenska som andraspråk får 

extra träning.  

”Dom som låg lågt på Bornholmsscreeningen i sexårs fick extra hjälp under halva ettan kan 

man säga” 

 

I samband med skolstarten är det många lärare som påbörjar användandet av materialet God 

Läsutveckling och det översiktsschema som finns i materialet för att följa upp elevernas 

läsutveckling. Då syns det tydligt vilka elever som behöver extra träning och vad de behöver 

träna mer på. I God Läsutveckling har Lundberg och Herrlin delat in läsförmåga i fem olika 
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dimensioner eller sammanhängande delar. De dimensionerna är fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dessa dimensioner har sedan 

ytterligare delats upp i observerbara delar. Utifrån dessa delar har Lundberg och Herrlin sedan 

konstruerat ett diagnosmaterial med tillhörande matris där man som pedagog, elev och 

vårdnadshavare kan följa elevens läsutveckling, se nuläget och vad som är nästa steg. 

 

”Jag tänker på att vi använder God Läsutveckling. Jag ser hur alla delarna hänger ihop.”  

 

Lärarna menar att man får ta ett steg i taget med elever från språkligt svaga miljöer. Man 

måste arbeta in just det ordet eller begreppet innan man går vidare till nästa. Samtidigt är det 

ingen direkt undervisning i ord- och begreppskunskap som tillförs för dessa elever utan de får 

extra förklaringar vid behov i olika ämnen. Eleverna får enskilda, kortare instruktioner vid 

lektionsstart. 

 

”Jag har ju aldrig nån lektion nu, ska vi jobba med begrepp och då ingen individualisering.” 

 

På en enhet har de skapat en liten grupp för att försöka utveckla språket hos två elever. 

 

”När han arbetar med en annan kille som har jättestora språkliga svårigheter är det många ord 

vi behöver förklara. De killarna försöker vi arbeta mer med genom att arbeta med texter, läsa 

böcker och prata om innehållet och varför de tror personerna i böcker agerar som de gör.” 

 

”När vi har möjlighet att dela in i grupper till exempel.” 

 

På en annan enhet har de listor med de elever som behöver arbeta extra med exempelvis 

läsningen. All personal kan se listorna och vet att när de har tid tar de och läser med en elev i 

taget från listan. Dessa listor uppdateras med jämna mellanrum för att eleverna utvecklas och 

inte behöver träningen och då ska de inte känna sig utpekade. 

 

”Prioritera om nu, så gör vi så fort vi har gjort tester så gör vi nya listor. Då kan man släppa 

en del. Vi läser ju till exempel ren teknikträning med ord bara. Då kan man släppa dom där 

och prioritera de andra då istället å göra likadant med läsförståelse. Att vi hela tiden håller det 

aktuellt så man inte sitter fast i ett fack. Bara för att man en gång haft svårt så har man ju inte 

alltid svårt.”  
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Det som märks tydligt för elever med ett svagt ordförråd är att orden inte riktigt räcker till i 

andra sammanhang. Många av dem hamnar lätt i konflikter när de inte kan göra sig förstådda. 

 

”Man märker ju att språket inte riktigt räcker till å då använder man andra metoder för att göra 

sig ja förstådd. De förstår inte varann helt enkelt.” 

 

I sådana fall är seriesamtal och sociala berättelser (Andersson, 2009) en vanlig metod att 

använda, enligt dessa lärare, för att utveckla språket och det sociala samspelet. 

Ordförrådets betydelse för den första läsinlärningen 

Några av lärarna i studien anser att ordförrådet hos eleverna inte har någon större betydelse 

vid den första läsinlärningen. I början handlar det mycket om teknikträning och då kan man 

använda sig av nonsensord. Men så fort de börjar kunna läsa ihop en hel mening är det viktigt 

att de förstår vad de läser. Det är då man ser vilka elever som har det svårt och vilka elever 

som har en god ordförståelse. De svaga eleverna ser inte om det blir riktiga ord eller om det är 

nonsensord.  

 

”Rent ordavkodningsmässigt så tycker inte jag att det har nån betydelse, för vi läser ju 

nonsensord bara för å träna tekniken. Då känns de inte lika viktigt, men däremot för dom barn 

då som har svårt, eftersom vi har läst nonsensord så vet dom aldrig riktigt om det ska bli ett 

riktigt ord eller om det är ett nonsensord. Å då har ju det stor betydelse.” 

 

Samtidigt menar andra att ordförrådet, lästeknik och läsförståelse hör ihop. Framförallt genom 

att ha fått lyssna på högläsning hemma så blir det lättare för eleven att förstå det han/hon läser 

själv. Dessa lärare menar då att det är av stor vikt när man lär sig ljuda att man förstår vad det 

ska bli för att kunna få ihop ljudandet. 

 

”Så det har ju jättestor betydelse, vet man inte vad man ljudar ut så är det svårt å få ihop det.” 

 

”De elever som läser stöter på fler ord och då blir det lättare att få flyt i läsningen och förstå 

texterna. Allt går hand i hand, ju fler ord man kan desto lättare går det att läsa.” 
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Ordförrådets betydelse för läsförståelsen 

När det gäller läsförståelsen påtalar samtliga lärare att ordförrådet har stor betydelse. Några av 

dem menar att de utgår från den forskning som säger att de två hör ihop. Med ett litet 

ordförråd är det svårt att få flyt i läsningen, man fastnar på ord och får därmed svårt att förstå 

vad texten handlar om. Men det är viktigt att ha så pass mycket förförståelse att man som 

läsare kan lista ut ordet genom sammanhanget. 

 

”Ja å då behöver man ju inte kunna förstå vartenda ord å begrepp heller. Man förstår ordet i 

ett sammanhang”  

 

Genom att ha ett stort ordförråd och på så vis förstå fler och längre texter blir man även mer 

självständig. 

 

”Å ju mer du läser desto bättre läsare, ju fler ord får du ju. Det är klart att det hänger ihop. 

Desto roligare blir det att läsa ju fler ord du förstår.” 
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Sammanfattning av resultatet 
I lärarnas intervjusvar finns en tanke och ett engagemang att stödja de elever som har svårt 

med skolarbetet och framförallt med sin läsning. Lärarna redogör inte för någon direkt 

teoretisk grund för sitt arbete med ord- och begreppsinlärning för elever med ett litet 

ordförråd, även om de pratar om litteratur de läst i olika sammanhang. De teorier som nämns 

utgår framförallt Widmarks (2014) ”Läsfixarna” och Westlunds (2010) ”Att undervisa i 

läsförståelse” (2010). Där finns en struktur som några av enheterna använder sig av. Lärarna 

har även fortbildning som utgår från teoretiska grunder när det gäller läsinlärning, 

läsutveckling och läsförståelse. Kunskapen kring de elever som har ett litet ordförråd finns, 

men det förekommer inte något systematiskt arbete kring dessa elevers ordförråd, det sker 

mer spontant och utifrån pedagogens känsla inför arbetsområdet och de ord eleverna menar att 

de har svårt för. Lärarna arbetar på många olika sätt, både muntligt och skriftligt, med olika 

typer av material för att nå samtliga elever i sin grupp. Det sker både planerat och spontant 

men mycket av arbetet är individbaserat och sker också individuellt. Vid planeringen av nya 

arbetsområden menar några av lärarna i studien att de funderar igenom vilka ord och begrepp 

som kan vara nya för eleverna och av betydelse för att förstå arbetsområdet. Det är då mer 

fråga om ämnesspecifika ord och begrepp än allmängiltiga.  

 

På ett sätt är det många olika källor och olika material som ligger till grund för lärarnas 

arbete, men det är bara enhet A och C som menar att de haft egna studiecirklar kring någon 

gemensam bok. Enhet B och C har varit med i ett kommungemensamt projekt. Samtidigt 

menar några av lärarna i studien att de inte bygger arbetet med elevernas ord- och begrepps-

utveckling på några teorier. Många av lärarna menar att det är svårt att veta vilka ord eleverna 

behöver lära sig och svårt att följa upp om de lärt sig det som är tänkt. Eftersom eleverna än 

så länge är unga så sker ordinlärning mer i informella sammanhang. Däremot finns det vissa 

arbetsområden, framförallt i matematiken, där de använder sig av mer komplicerade begrepp. 

Även inom NO och SO kommer nya ord och begrepp upp. I det direkta arbetet med elever 

med ett litet ordförråd gäller det att ta det i små etapper och med mycket repetition för just 

den eleven.  

 

Gemensamt för lärarna är också sättet de följer upp arbetet med elevernas ord- och 

begreppsutveckling på; det är genom formella och informella samtal med eleverna, lyssna på 

samtal mellan eleverna eller i elevernas texter. Det handlar då om att eleverna kan förklara 
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eller använda de ord och begrepp som gruppen arbetat med. Lärarna i studien menar att de 

inte direkt dokumenterar och systematiskt följer upp sina elevers ord- och begreppsinlärning. 

Det finns inte några konkreta verktyg för det utan uppföljningen sker i samtal i 

undervisningen eller genom texter eleverna skriver. 

 

Hemmet är av stor vikt för en elevs ord- och begreppsutveckling menar lärarna i studien. 

Genom att vara med sina barn, samtala med dem kring texter men framförallt samtala med 

dem kring vardagsupplevelser så ger föräldrarna sina barn en bra start med både läs-

inlärningen, läsförståelsen och det kommande skolarbetet. Lärarna menar att vårdnadshavarna 

genom att ha böcker hemma, läsa högt för sina barn men även genom att sitta och läsa själva 

påverkar sina barns inställning till att läsa texter och böcker positivt samtidigt som de fostrar 

dem in i skriftspråket. Det finns även andra faktorer som påverkar ord- och 

begreppsutvecklingen både positivt och negativ.  

 

När det gäller kopplingen mellan ord- och begreppsutveckling och läsning är lärarna eniga om 

att elever med stort ordförråd har lättare att förstå det de läser men också lättare lär sig nya 

ord genom läsning. Däremot finns det skilda åsikter om huruvida ordförrådet har betydelse 

redan vid den första läsinlärningen. Några av lärarna menar att det är viktigt att kunna de ord 

man ljudar ihop för att förstå vad man gör, medan andra lärare i studien menar att det inte blir 

viktigt förrän man kan läsa i alla fall en mening. Betydelsen av elevernas metakognitiva 

förmåga visar sig i studien dels genom att några av lärarna namnger den förmågan men även 

genom beskrivningar av vad som är viktigt när det gäller att lära sig nya saker. 
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Diskussion 

Min utgångspunkt i studien är genom dilemmaperspektivet att alla elever behöver få utveckla 

sitt ordförråd, men eftersom alla elever har olika ord i sitt ordförråd är det svårt för lärarna att 

veta vilka ord eleven behöver lära sig, hur det ska tränas och om eleven faktiskt lärt sig orden. 

Elever med ett litet ordförråd vid skolstarten behöver få utveckla sitt ordförråd mer, men jag 

tror att det är ett område som inte diskuteras ute på skolorna i någon högre grad. Samtidigt 

tror jag att skolorna har ett informellt kompensatoriskt perspektiv på sina elevers ord- och 

begreppsutveckling. Eftersom jag även har ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt 

för den här studien har det varit intressant att studera hur lärare arbetar med alla elevers ord- 

och begreppsinlärning. Många av övningarna sker gemensamt i grupper där eleverna kan lära 

av varandra. 

På vilket sätt beskriver lärare hur de arbetar med ord- och 

begreppsutveckling? 
Lärarna i studien nämner några aktiviteter och strukturer de grundar sin undervisning i 

ordinlärning på. Det arbetet gäller alla elever i klassen. Gemensamt i helklass eller i grupper 

men även enskilt repeterar lärare och elever de ord klassen arbetar med och läraren skriver 

ordbilderna på tavlan, de utför lekar av olika slag men de använder sig även av Martin 

Widmarks ”En läsande klass” (2014), liksom av Barbro Westlunds ”Läsfixarna” (2010). Det 

är en start på ett mer strukturerat arbete med elevers tidiga ord- och begreppsutveckling i flera 

olika ämnen. Lärarna nämner flera olika böcker som de läst och diskuterat i arbetslaget eller i 

en studiecirkel som ett led i utvecklingsarbetet av undervisningen. Men lärarna förklarar inte 

på vilket sätt de använder sig av de olika teorierna eller vad teorierna och litteraturen står för. 

I det strukturerade arbetet med ord- och begreppsinlärning som, t ex Zutell (2013), Elbro 

(2011) och Nagy och Scott (2000) förespråkar, ingår både att förbereda eleverna inför ett 

arbetsområde eller en ny text genom att uppmärksamma främmande ord men även att följa 

upp orden efter ett tag i andra kontexter (Zutell, 2013). Lärarna i studien funderar redan i 

planeringsstadiet av ett nytt område över vilka ord som kan vara nya eller svåra för eleverna. 

Dessa ord arbetar de sedan med för att eleverna ska lära sig dem. I andra sammanhang dyker 

det upp ord eleverna inte kan och då sker ett mer spontant arbete med den eller de elevera 

med just det ordet. 

Om man ser på språkutveckling utifrån Vygotskys tankar (Arnqvist, 1993; Säljö, 2010) och 

ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010) d v s att vi konstruerar vår kunskap gemensamt och 



38 
 

vi lär tillsammans är det intressant med både ”Läsfixarna”(Westlund, 2010) och ”En läsande 

klass” (Widmark, 2014) som många av lärarna i studien använder sig av. Där lär sig eleverna 

strukturer att arbeta tillsammans med och strategier för att lära sig nya ord och begrepp. Nagy 

och Scott (2000) påtalar vikten av att lära sig strukturer för att kunna handskas med nya ord, 

förstå dem och inlemma dem i sitt eget ordförråd. Kopplar vi sedan ihop det med att det är 

effektivare och mer fördelaktigt att lära sig nya ord och begrepp i grupp (Wiklund, 2012) är 

dessa metoder intressanta. 

Den viktigaste faktorn för god språklig utveckling är samtal kring både texter och vardagliga 

händelser, menar många forskare (Säljö, 2010; Wiklund, 2012; Gonzales,Pollard-Durodala, 

Simmons, Taylor, Davis, Fogarty & Simmons, 2014; Zutell, 2013; Elbro, 2011), att få vara 

delaktig och ha gemensamma upplevelser av olika slag där man kan få lära sig nya ord och få 

förklaringar till samband. Både lärarna i studien och forskare som t ex Smith (2000) och 

Zutell (2013) menar att egna upplevelser och tidigare erfarenheter är viktiga för ordinlärning 

och läsförståelse. Både allmänna teorier kring lärande, teorier kring språkutveckling och 

teorier kring specialpedagogik pekar i samma riktning, nämligen att vi människor lär 

tillsammans och av varandra (Säljö, 2010; Arnqvist, 1993; Wiklund, 2012). Engagemanget 

för lärandesituationen blir större och förutsättningen att kunskapen blir mer bestående ökar 

både vid formellt och informellt lärande om det sker i grupp.  

Sammanfattning 

Svar på frågan hur lärare beskriver sitt arbete med elevers ord- och begreppsutveckling är att 

lärarna funderar redan när det planerar upp ett nytt arbetsområde vilka ämnesord och begrepp 

som kan vara viktiga för eleverna att lära sig. Samtidigt möter de sina elever när de signalera 

på olika sätt att det finns ord de inte förstår. Lärarna använder sig av olika metoder, skriftliga 

och muntliga, så som ”Läsfixarna” och ”En läsande klass” men även gemensamma aktiviteter 

så som lekar, diskussioner, skriva och visa ordbilderna.  

Hur menar lärare att de gör för att vara säkra på att eleverna lärt sig nya 

ord och begrepp? 
När det gäller uppföljning av elevernas ord- och begrepps-utveckling menar lärarna i studien 

att det är svårt när det gäller så unga elever som de arbetar med. Även om de samtalar med 

sina elever om den undervisning som varit, ber dem förklara hur de har tänkt och försöker 

förmå eleverna att använda rätt begrepp, så är det inget mål i sig. Ett annat sätt att se om 

eleverna lärt sig de tänkta orden och begreppen är att läsa elevernas texter och se om de finns 

med där. 
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Sammanfattning 

Lärarna i studien har ingen specifik metod eller något system för att vara säker på att eleverna 

lärt sig de tänkta orden. Det är genom att studera elevernas texter och i samtal med eleverna 

som lärarna uppmärksammar om eleverna använder orden eller inte. Lärarna i studien tycker 

att det är svårt att vara säker på om eleverna befäst de nya orden eller inte i sitt eget ordförråd. 

 

På vilket sätt menar lärarna att de kompenserar för elever från språkligt 

svaga miljöer? 
Det som både studien och tidigare forskning pekar mot är hur viktigt hemmet och 

vårdnadshavaren är för ett barns ord- och begreppsutveckling (Elbro, 2011; Wiklund, 2012; 

Vellution, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004).  Även om det är en förmåga som utvecklas 

och omformas under hela livet så sker mycket av grunderna före skolstart. Genom samtal i 

vardagen, samtal kring texter och händelser får eleverna ett större ordförråd men när barnen 

kommer till skolan finns det stora individuella skillnader i ordförråd beroende på vilken miljö 

barnet vuxit upp i. Kommer barnet från en god språklig miljö där han eller hon stött på många 

och komplexa ord underlättar det både den fortsatta ord- och begreppsutvecklingen likaväl 

som läsinlärningen och i förlängningen läsförståelsen. Bland annat Åsa Elwérs forskning 

(2014) påvisar vikten av ett stort ordförråd framförallt när eleven närmar sig årskurs 4. Risken 

är överhängande, även om avkodningen automatiserats och läsutvecklingen kommit igång, att 

en elev med ett dåligt ordförråd får svårt med läsförståelsen när texterna blir längre och mer 

avancerade (Elwér, 2014, Biemiller & Boote, 2006; Cain, 2010). Lärarna i studien menar att 

de individuellt repeterar orden extra med de elever som är i behov av det. Med tanke på 

Matteuseffekten (Wiklund, 2012, Westlund, 2010) så riskerar dessa barn att hamna i 

skolsvårigheter eftersom de redan från skolstart ligger efter sina mer språkligt gynnade 

klasskamrater. Några av lärarna i studien har påtalat motivationen och brits på ork som 

grunder till svårigheter med att utveckla sitt ordförråd. Genom tidiga och direkta insatser ökar 

möjligheten för de elever som kommer från språkligt svaga miljöer att snabbare lära sig fler 

och mer semantiskt komplicerade ord. Lärarna i studien ger de elever som är i behov av stöd 

kortare instruktioner, de tar ett steg i taget och repeterar orden många gånger även om det inte 

är någon direkt undervisning i ordkunskap eller strategier för att lära sig nya ord och begrepp. 

Vissa elever får även stöd utifrån i form av specialpedagogiskt stöd av en speciallärare. Några 
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elever kan hamna i svårigheter med sina kamrater för att det inte har ord för att förstå lekens 

regler eller liknande. Med dessa elever arbetar lärarna med stöd av ”Seriesamtal” och ”Sociala 

berättelser”. Däremot är dessa elever inte direkt gynnade av att försöka lära sig nya ord på 

egen hand, vare sig genom egen läsning eller genom att lyssna på högläsning. Förutsättningen 

för att lära sig nya ord genom att lyssna på uppläst text ökar om eleverna har bearbetat nya 

och främmande ord gemensamt innan läsningen och sedan återkopplar efteråt (Zutell, 2013). 

Även vid egen läsning är det en gynnsam metod. Trots att det inte finns forskning som direkt 

styrker att själva högläsningen är givande för en persons ord- och begreppsutveckling så finns 

det andra vinster med högläsning (Gonzales, Pollard-Durodala, Simmons, Taylor, Davis, 

Fogarty & Simmons, 2014; Elbro, 2011). Bland annat så fostras barnet in i textens värld 

genom att lyssna på uppläst text, det är en mysig och gemensam stund som lockar till samtal, 

och genom läsning hör barnet kanske nya och främmande ord som kan bli en start i 

utvecklingen av dess ordförråd. Både lärarna i studien och Elbro (2011) framhåller hur viktigt 

det är med samtal i olika sammanhang för att utveckla sitt ordförråd och sin språkliga 

medvetenhet. Det är viktigt att få lära sig att resonera och reflektera enligt lärarna i studien. 

Elevernas språkliga nivå och storlek på ordförråd är något som eventuellt uppmärksammas 

om en elev får svårigheter med något. Med tanke på det, hur ser samarbetet ut med förskolan? 

Och hur får man ut informationen till hemmen om hur viktigt det är med de samtal som sker 

där? Arbetet med elever som har ett dåligt ordförråd är ofta individbaserat, kompensatoriskt 

(Nilholm, 2008), exempelvis repetition av instruktioner eller moment, träning utanför klassen 

med andra vuxna eller andra krav vid bedömning. Andra sätt att gå tillväga, enligt lärarna i 

studien, är att ge eleverna extra förklaringar, enklare instruktioner eller längre tid till arbetet. 

Några av lärarna i studien påtalar också att det är viktigt att se framsteg och att inte låta elever 

fastna i ett fack som en elev i behov av särskilt stöd. 

Sammanfattning 

Lärarna i studien gör individuella kompenseringar för elever från språkligt svaga miljöer 

genom flera olika vägar. De eleverna får korta, enkla instruktioner, mycket repetition och att 

ta ett steg i taget och befästa kunskapen. För vissa elever handlar det även om stöd utifrån av t 

ex speciallärare eller metoder för att förstå det sociala samspelet. En annan del är att läraren 

har olika krav vid bedömningar beroende var eleverna befinner sig. Det är viktigt att inte låta 

eleverna fastna i ett fack utan kunna se deras framsteg och gå vidare. 
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Vilken betydelse anser lärare att ett gott ordförråd har för läsinlärningen? 

En annan viktig aspekt när det gäller en individs ordförråd är att det går att förutse personens 

kommande läsutveckling genom att mäta ordförrådet före skolstarten, enligt ett antal forskare 

(Elwér, 2014; Elbro, 2011; Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004). Hur ställer sig då 

skolan till det? Som jag har förstått av studien är det inte något som diskuteras på enheterna, 

utan man screenar samtliga elever i förskoleklass gällande deras fonologiska medvetenhet och 

sätter in insatser utifrån det. Studien ger ingen ensidig bild av vilken betydelse lärarna anser 

att ett gott ordförråd har för betydelse för läsinlärningen. Några av dem anser att ordförrådet 

inte har någon större betydelse förrän eleven kan läsa mer än enstaka ord medan andra lärare 

anser att det även vid avkodning underlättar att veta vilket ord det ska bli. De lärare som anser 

att ordförrådet inte har någon större betydelse vid läsinlärningen menar att man då lägger mer 

fokus på teknikträning och kan använda sig av nonsensord. Forskningen visar på att den 

metakognitivaförmågan att till exempel veta vad ett ord är måste vara utvecklad för att eleven 

ska kunna komma igång med sin läsning (Wiklund, 2012; Cain, 2010). Elwér (2014) menar 

att storleken på ett barns ordförråd har betydelse även för avkodningsförmågan. 

Sammanfattning 

Lärarna i studien är inte överens om ordförrådet har betydelse eller inte vid den första 

läsinlärningen. Några av lärarna anser att det har betydelse för att veta vilket ord man försöker 

ljuda ihop. De menar att det är lättare att få flyt i läsningen med ett stort ordförråd medan 

andra menar att det inte har betydelse förrän eleverna kan läsa mer än enstaka ord.  

Vilken betydelse anser lärare att ett gott ordförråd har för god 

läsförståelse? 
Läsförståelse och ett gott ordförråd hör ihop. Det menar både lärarna i studien och 

forskningen, även om olika forskare har olika syn på hur de hör ihop. Lärarna i studien 

kopplar ihop allmänbildning och omvärldskunskap med möjligheten att lära sig och förstå nya 

ord utifrån en kontext.  Frank Smith (2000) menar just det, att läsaren inte måste förstå varje 

ord för att förstå sammanhanget. Genom tidigare erfarenheter och redan kända ord kan läsaren 

gissa sig till vilket ord det är och vad det betyder och på så vis få ett sammanhang i texten, 

säger Smith. Lärarna i studien menar dock att eleverna måste ha ett stort ordförråd för att 

kunna förstå olika typer av texter. Enligt lärarna kan brister i ordförrådet leda till ett sämre 

läsflyt och därigenom lägre förståelse. Samtidigt, menar lärarna, så lär sig eleverna nya ord 

genom att läsa.  
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Sammanfattning 

Lärarna i studien anser att ett gott ordförråd men även allmänbildning är betydelsefullt för 

läsförståelsen även om man inte behöver kunna alla ord. Det går att förstå de främmande 

orden utifrån textens sammanhang men eleven måste ha erfarenheter och ett ordförråd så att 

eleven får läsflyt för att kunna nå läsförståelse. 

 

 

Studien har genomförts i relativt homogena områden både vad gällande SES och svenska som 

modersmål, men i olika delar av samma kommun. De flesta elever på de olika enheterna har 

ett relativt gott ordförråd. Det kan ha påverkat lärarnas syn på sitt eget arbete med elevernas 

ord- och begreppsutveckling. Det är viktigt på individnivå att få stöttning och utmaningar för 

att utveckla sitt ordförråd och ha samma chans att lyckas i skolan som övriga kamrater. 

Däremot kanske inte lärarna tänker på just den delen inom läsutvecklingen på gruppnivå utan 

att det blir en mer spontan undervisning med individuell repetition när det behövs. 

 

En annan intressant aspekt, med tanke på att studiens fokus ligger på år 2, är den att förmågan 

att ta in morfem inte tycks visa sig förrän i år 4 (Nagy & Scott, 2000). Det är heller inte förrän 

i år 4 som det tydligare utkristalliserar sig elever som kommit igång med sin avkodning och 

läsning men inte förstår vad de läser, ”the fourth grade slump” (Biemiller & Boote, 2006). Att 

dessa potentiella svårigheter inte märks så tidigt som i skolår 2, skulle kunna vara en av 

anledningarna till att lärarna i studien inte diskuterat teorier kring ord- och begreppsinlärning i 

någon större utsträckning. Det i sin tur kanske beror på att lärarnas fokus på det här stadiet 

ligger mer på teorier och metoder kring avkodning och läsinlärning inom svenskämnet. 

Däremot diskuteras ord- och begreppsinlärning mer inom matematik, NO- och SO-ämnena. 

Zutell (2013) menar att ett stort ordförråd med ämnesspecifika ord ger individen möjligheten 

att lyckas i samtliga ämnen i skolan. Hur kan då lärarna ge sina elever en strukturerad 

undervisning för att utveckla ordförrådet? 
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Slutsatser 
Slutsatser från den här studien är det att hemmet har stor betydelse för ordförrådet och dess 

utveckling. Men även andra faktorer påverkar både den informella utvecklingen av en 

individs ordförråd likväl som den formella ord- och begreppsinlärningen i skolan. Lärarna i 

studien menar att utifrån de olika förutsättningarna som eleverna har när de kommer till 

skolan är det svårt att veta vilka ord var och en behöver lära sig. Dessutom är det svårt att 

följa upp och vara säker på om eleven lärt sig de ord som är tänkt. Uppföljningen sker 

vanligen genom samtal med eleven eller studier av deras texter.  

 

Arbetet i skolan med att utveckla elevernas ordförråd sker på olika sätt. Inför ett nytt 

arbetsområde funderar lärarna på vilka ämnesord och begrepp eleverna kan behöva lära sig. I 

andra sammanhang sker arbetet mer spontant när det dyker upp ord som lärare upplever att 

eleverna kan behöva en förklaring till eller om eleverna uppmärksammar lärarna på att de inte 

förstår ordet. Arbetet med elevernas ord- och begreppsinlärning sker på många olika sätt, i 

helklass, i grupp, i par eller enskilt. Lärarna försöker också variera skriftligt och muntligt 

arbete men även att kunna använda så många sinnen som möjligt för att förstå de nya orden. 

Lärarna lägger mer fokus på att eleverna ska lära sig nya ord och begrepp istället för att arbeta 

med strategier för att eleverna kunna utveckla sitt eget ordförråd. För elever från språkligt 

svaga miljöer sker individuella kompensationer genom repetition, korta instruktioner, visst 

specialpedagogiskt stöd men även andra krav vid bedömning. 

 

Lärarna är ense om att ett gott ordförråd och allmänbildning är av betydelse för läsförståelsen 

men de har olika uppfattningar om vilken betydelse ordförrådet har för den första 

läsinlärningen. Några av dem anser att det är viktigt för att förstå vad man ljudar ihop andra 

menar att det inte har betydelse förrän man kan läsa mer än enstaka ord. Forskningen visar att 

storleken på det aktiva ordförrådet kan förutspå både den kommande läsinlärningen och 

läsförståelsen.  När det gäller läsningens betydelse för att utveckla ordförrådet så menar 

lärarna att man kan lära sig nya ord genom kontexten, sammanhanget i boken medan 

forskningen menar att det inte är själva läsningen som är utvecklande för ordförrådet utan det 

sker genom samtal kring texten, genomgång av svåra ord innan läsningen men även upprepad 

läsning är gynnsamma tekniker för att lära sig nya ord och begrepp genom läsning. 
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Vidare forskning 
Ett fortsatt arbete kring hur lärare systematiskt kan arbeta med elever med ett litet ordförråd 

vid skolstarten och deras ord- och begreppsutveckling skulle vara intressant att följa. Både i 

litteraturen och i studien går det att utläsa att det är ett lågprioriterat och svårt område. Det 

finns forskning som visar på hur viktigt det är att tidigt påbörja det arbetet på olika sätt och 

följa upp det man arbetat med. Däremot finns det få tydliga metoder eller teorier om hur man 

som lärare ska göra. Det betyder att man som lärare måste vara väl insatt i hur ord- och 

begreppsutveckling sker och hur viktig den utvecklingen, framförallt metakognitivt, är för en 

individs fortsatta utveckling och skolframgång. Det skulle därför vara värdefullt att försöka 

hitta och utveckla teoriförankrade metoder och tillvägagångssätt för detta arbete.



45 
 

 

Referenser  
Andersson, Birgitta (2009). Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och 

seriesamtal. http://www.specialpedagog.nu/pdf_download/SocialaBerattelser.pdf 

(150420) 

Arnqvist, Anders (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

Biemiller, Andrew &  Boote, Catherine (2006). An effective method for building meaning 

vocabulary in primary grades. Journal of Education and Psychology Vol. 98, No.1. 44-

62. 

Bryman, Alan (2012). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

Cain, Kate (2010). Reading development and difficulties. Oxford: BPS Blackwell BPS 

Textbooks. 

Carver, Ronald P. & Leibert, Robert E. (1995). The effect of reading library books at different 

levels of difficulty upon gain in reading ability. Reading Research Quarterly, 30(1), 

26-48. 

Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

Elbro, Carsten (2011). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 

Elwér, Åsa (2014). Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties. Linköpings 

universitet: IBL (doktorsavhandling). 

Felth Sjölund, Ingela, Hed Andersson Pia, Westlund, Barbro & Wänblad, Mats (2012). 

Diamantjakten. Stockholm: Natur & Kultur. 

Gibbons, Pauline (2013). Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Studieförlag AB. 

Gonzalez, Jorge E., Pollard-Durodola, Sharolyn, Simmons, Deborah C., Taylor, Aaron B., 

Davis, Matthew J., Fogarty, Melissa, & Simmons, Leslie (2014). Enhancing preschool 

children`s vocabulary: Effects of teacher talk before, during and after shared reading. 

Early Childhood Research Quarterly 29, 214-226. 

Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa (2012). Låt språket bära. Genrepedagogik i 

praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. 

Järpsten, Birgitta (2001). DLS för klasserna 2 och 3. Handledning. Stockholm: 

Psykologiförlaget AB. 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2009). God Läsutveckling. Kartläggning och övningar. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

http://www.specialpedagog.nu/pdf_download/SocialaBerattelser.pdf


46 
 

Muter, V., Hulme, C., Snowling, M. J., & Stevenson, J. (2004). Phonemes, rimes, vocabulary, 

and grammatical skills as foundations of early reading development: Evidence from a 

longitudinal study. Developmental Psychology, 40, 665–81.  

Nationalencyklopedin. www.ne.se (150330). 

Nationalencyklopedin. www.ne.se (150408). 

Nationalencyklopedin. www.ne.se (150517). 

Nilholm, Claes (2008). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.  

Nagy, William E. & Scott, Judith A. (2000). Vocabulary processes. In Michael L. Kamil, 

Peter B. Mosenthal, David P. Pearson, Rebecca Barr (Eds.). Handbook of Reading 

Research (vol. III), 269-284. London: Earlbaum. 

Pacheco, Mark B. & Goodwin, Amanda P. (2013). Putting two and two together: Middle 

School students’ morphological problem-solving strategies for unknown words. 

Journal of Adolescent & Adult Literacy, Vol 56, Issue 7, 541-553. 

Rodhe-Wallström, Caroline, Hedin, Gunilla, Wallström Maria ( 1998, 2008 & 2012). Pilen. 

Flen: Alfamax AB 

Smith, Frank (2000). Läsning. Stockholm: Liber. 

Svanelid, Göran (2014). De fem förmågorna i teori och praktik: Boken om The Big 5. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken, Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Norstedts.  

Tankemosaik http://tankemosaik.com/ (150418). 

Vellutino, Frank R., Fletcher Jack M., Snowling Margaret J., Scanlon Donna M. (2004). 

Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades? 

Journal of child psychology and psychiatry, 45, 2-40. 

Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westlund, Barbro (2010). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Wiklund, Christina (2012). Ordförrådets betydelse för läsning. Linköpings universitet. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL.  

Widmark, Martin (2014). En läsande klass. Stockholm: Liber AB.  

Zutell Jerry (2013). Word Wisdom: An effective, research-based vocabulary program. 

Columbus, Ohio: Zaner-Bloser. 

 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://tankemosaik.com/


47 
 

Bildreferenser 
Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa (2012). Låt språket bära. Genrepedagogik i 

praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. 



48 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Klargöra syftet med intervjun, att utvärdera den intervjuguide som utgör underlag för 

denna intervju. 

Examen/utbildning 

Antal år i yrket 

Anonymitetsskydd: 
Få tillstånd av informanten att banda intervjun. 

Ingen annan än jag kommer att lyssna på bandet och analysera innehållet.  

Intervjufrågor: 
Beskriv hur arbetar du med att dina elever ska lära sig nya ord och begrepp?  

 Faktatexter 

 Skönlitteratur 

 Anknytningsord 

Har du några teorier du utgår ifrån? 

Använder du något särskilt material? 

Beskriv hur du vet att eleverna lärt sig de orden och kan använda dem i sitt sammanhang?  

De elever som låg lågt på DLS/ordkunskap, vad kan det bero på? 

De elever som låg högt på DLS/ordkunskap, vad kan det bero på? 

Hur individualiserar du? På vilket sätt? 

Har du funderat kring skillnader i ordförråd i gruppen under de tidigare åren? 

Hur har du/ni arbetat med det? 

Vilken syn har du på ordförrådet kopplat till läsning? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 
 

Hej, 

Jag heter Linda Söderman och jag går sista terminen på Speciallärprogrammet i Linköping 

med inriktning mot tala, läsa och skriva. Jag ska under våren skriva mitt examensarbete som 

kommer att handla om elevers ord- och begreppsinlärning samt hur du som pedagog ser på 

detta moment i undervisningen. Jag önskar komma i kontakt med en till två lärare som arbetar 

i årskurs 2 för en intervju. Som grund för intervjun vill jag genomföra ett ordförståelsetest, 

DLS, på samtliga elever och ta resultaten som utgångspunkt i samtalet. Jag beräknar att 

intervjun tar 30-40 minuter. 

Jag är tacksam om du vill ta dig tid för mig men det är självklart frivilligt att delta i studien. 

Du kan när som helst avsluta deltagandet. Jag kommer att anonymisera de resultat jag får. 

 

Handledare för arbetet är Ulla-Britt Persson, ulla-britt.persson@liu.se 

Med vänlig hälsning 

Linda Söderman 

Maila gärna mig på linda.soderman@edu.norrkoping.se om du kan tänka dig att delta så vi 

kan boka in ett intervjutillfälle. Du får gärna höra av dig om det är något du undrar över. 

mailto:ulla-britt.persson@liu.se
mailto:linda.soderman@edu.norrkoping.se
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Bilaga 3 
 

Resultat från DLS-testet på gruppnivå 
Det antal rätt på diagnosen som eleven har omvandlas med hjälp av en normerande tabell till 

staninepoäng. Stanineskalan är mellan 1-9 där medelvärdet är 5. Staninevärden på 1 och 2 är 

låga värden som läraren bör följa upp medan 8 och 9 är höga värden (Järpsten, 2001). 

 

Enhet A 

Stanine Pojkar Flickor Totalt 

1 0 0 0 

2 1 2 3 

3 1 3 4 

4  0  0 0 

5 9 12 21 

6 4 4 8 

7 4 7 11 

8 4 4 8 

9 3 5 8 

   
63 

Enhet B 

Stanine Pojkar Flickor Totalt 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 3 0 3 

4 1 0 1 

5 1 2 3 

6 4 2 6 

7 1 2 3 

8 2 3 5 

9 0 1 1 

   
22 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Enhet C 

Stanine Pojkar Flickor Totalt 

1 1 0 1 

2 1 1 2 

3 2 0 2 

4 0 2 2 

5 7 6 13 

6 3 3 6 

7 1 5 6 

8 1 2 3 

9 2 1 3 

   
38 

 

Enhet D 

Stanine Pojkar Flickor Totalt 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 2 1 3 

5 3 4 7 

6 2 1 3 

7 0 1 1 

8 1 2 3 

9 0 1 1 

   
18 
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Bilaga 4 
 

Bakomliggande teorier och metoder 
Lärarna nämner ett stort antal läromedel eller böcker som de använder sig av eller utgår ifrån, 

men de säger inte mycket om de teorier som dessa läromedel bygger på. Den nämnda 

litteraturen är följande: 

 SOL
2
  

 God Läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2009). 

 Barbro Westlunds ”Att undervisa i läsförståelse” med läsfixarna, framför allt 

detektiven (Westlund, 2010) 

 Martin Widmarks En läsande klass (Widmark, 2014) 

 The Big Five (Svanelid, 2014 ) 

 Genrepedagogik (Johansson & Sandell Ring, 2012) 

 Cirkelmodellen (Johansson & Sandell Ring, 2012) 

 Låt språket bära (Johansson & Sandell Ring, 2012) 

 Stärk språket, stärk lärandet (Gibbons, 2013) 

 Tankemosaik (http://tankemosaik.com/) 

 Diamantjakten (Felth Sjölund, Wänblad, Hed Andersson, Westlund,  2012)  

 Pilen (Rodhe-Wallström, Hedin & Wallström, 1998,2002, 2012 ) 

 

Genrepedagogik och cirkelmodellen kommer från boken Låt språket bära (Johansson & 

Sandell Ring, 2012). Cirkelmodellen är en metod för lärande som kommer från Martin och 

Rothery (1986) och är användbar i de flesta lärandesituationer. Det gemensamma språket för 

att nå förståelse och reflektion är grunden (Johansson & Sandell Ring, 2012). 

                                                 
2
 SOL är ett projekt som bygger på Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet. Det är föreläsningar och 

arbeten för att främja ett Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 


