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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur specifik undervisning genom dialogisk 

högläsning påverkar ordförrådsutvecklingen i det svenska språket hos elever med annat 

modersmål än svenska och att undersöka om det finns någon skillnad i denna utveckling 

beroende på om eleverna är födda i eller utanför Sverige. Syftet var vidare att ta reda på 

flerspråkiga elevers tankar kring ordinlärning generellt och ordinlärning genom dialogisk 

högläsning specifikt. Studien har genomförts i två etapper där såväl kvantitativa som 

kvalitativa data har samlats in. Den första etappen genomfördes med för- och eftertester av 

ordförråd samt undervisning genom dialogisk högläsning. Gruppintervjuer användes till den 

kvalitativa delen av studien. En anova genomfördes för att analysera det kvantitativa 

materialet och till det kvalitativa materialet användes tematisk analys. I studien deltog 

sammanlagt 47 elever i åk 4 varav 24 ingick i en experimentgrupp och 23 ingick i en 

kontrollgrupp. Resultatet redovisas i två delar där den kvantitativa undersökningen inleder 

kapitlet för att därpå följas av den kvalitativa undersökningen. Studien visar att elevernas 

ordförråd ökar genom undervisning i dialogisk högläsning. Såväl elever som är födda i 

Sverige som elever som är födda i ett annat land visade på en ökning av ordförråd genom 

interventionen. Studien visar vidare att eleverna tillägnar sig nya ord genom att fråga en 

expert, genom ordbokssökande, genom att lära i kontext och genom att skriva för att minnas. 

Studien visar till sist att elevernas upplevelser av ordinlärning generellt och lärande genom 

dialogisk högläsning specifikt var överlag positiv. 

 

Nyckelord: Annat modersmål än svenska, dialogisk högläsning, flerspråkighet, läsförståelse, 

ordförråd, ordförrådsutveckling, ordförståelse, ordinlärning. 
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1. Inledning 

 

Av alla barn som bor på jorden just nu är de allra flesta flerspråkiga (Salameh, 2012). I en tid 

av globalisering och ökad kulturell mångfald är forskning om språk- och ordförrådsutveckling 

därför mycket aktuell. Nära tjugo procent av eleverna i dagens svenska skola har ett annat 

modersmål än svenska och många av dessa använder dagligen mer än ett språk (Skolverket, 

2012). Aktuella skolresultat visar på betydande skillnader mellan elever med svenska som 

modersmål och elever med annat modersmål än svenska (Skolverket, 2012). Här har vi som 

utbildar den yngre generationen en uppgift att utföra. I en OECD-rapport från 2015 

framkommer att utbildningssystemen har en viktig roll att spela i integrationen av 

immigranter. I rapporten står skrivet: ”Programmes that address the cognitive and 

psychosocial needs of struggling students should be offered early on, so that gaps in 

knowledge and difficulties in communicating do not become sources of social exclusion” 

(OECD, 2015). I detta ser jag att det finns ett viktigt specialpedagogiskt uppdrag inflätat, 

nämligen att möta de kognitiva och psykosociala behov som uppstår hos eleverna, att 

förhindra att klyftorna i kunskap mellan olika grupper växer samt att undanröja hinder för 

lärande och ge redskap för elever att kommunicera väl och bli goda demokratiska 

medborgare. Till vårt uppdrag hör också att inkludera och att skapa delaktighet och en 

möjlighet till att påverka. Ett sätt att göra detta är att erbjuda undervisning som på ett effektivt 

sätt och med varaktigt resultat ger eleverna möjlighet att lära sig nya kunskaper och utveckla 

sitt språk genom ett ökat ordförråd. 

 

Hittills i mitt yrkesliv har de klasser jag ansvarat för till största delen bestått av flerspråkiga 

elever. Med ett stort intresse för språk- läs- och skrivutveckling i grunden har också ett 

genuint intresse vuxit sig fram gällande flerspråkighet i kombination med läsförståelse. Det 

som visat sig påverka läsförståelsen mest är ordförrådet. Därför har jag valt att studera hur 

ordförrådet i svenska kan utvecklas hos elever med annat modersmål än svenska. 

 
 

2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur specifik undervisning genom dialogisk 

högläsning  påverkar  ordförrådsutvecklingen  i  det  svenska  språket  hos  elever  med  annat 
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modersmål än svenska och att undersöka om det finns någon skillnad i denna utveckling 

beroende på om eleverna är födda i eller utanför Sverige. Syftet är vidare att ta reda på 

flerspråkiga elevers erfarenheter av ordinlärning generellt och deras uppfattningar om 

ordinlärning genom dialogisk högläsning specifikt. 

 
 
 
3. Litteraturgenomgång 

 

En stor andel forskning har gjorts inom läs- och skrivkunnighetens område. Även 

språkforskning med alla dess inriktningar finns välrepresenterat bland de vetenskapliga 

skrifterna. Inledningsvis presenteras den teoretiska bakgrunden till studien och därefter följer 

en sammanställning av en del av den forskning som gjorts inom området flerspråkighet, 

ordförrådsutveckling, läsförståelse och dialogisk högläsning. 

 
Den grundsyn på läsning som denna studie bygger på beskrivs i Gough och Tunmers (1986) 

formel: Läsning=avkodning x språkförståelse. Denna formel, även kallad ”the simple view of 

reading”, förklarar på ett enkelt sätt det komplexa område som läsning utgör. Avkodning 

innebär att kunna tolka bokstäver (grafem) till språkljud (fonem) för att därefter kunna sätta 

ihop ljuden till hela ord och meningar. Språkförståelse innebär att kunna förstå dessa ords 

betydelse och tolka meningarnas innehåll. Utan avkodningsförmåga går det inte att läsa och 

utan språkförståelse går det inte att få ut något av läsningen. Den ena faktorn utan den andra 

blir lika med noll, men med båda faktorerna utvecklade blir produkten läsning. För att kunna 

läsa behövs alltså både avkodningsförmåga och språkförståelse. I mitt arbete har jag valt att 

fokusera på den senare delen: språkförståelse. 

 

Studien genomsyras också av ett specialpedagogiskt perspektiv där fokus ligger på att hitta 

vägar för alla elever att bli delaktiga i verksamhet och kunskapsutveckling. Att möta behov 

hos alla elever och att identifiera och analysera verksamheten för att såväl förebygga som 

förhindra att svårigheter uppstår i undervisningssituationer och lärandemiljö ingår i 

speciallärarens uppdrag (SFS 2011;186). Målsättningen är att den svenska skolan ska vara en 

skola för alla vilket betyder att ”alla elever skall få möjlighet att känna delaktighet och 

gemenskap i en inkluderande miljö (Persson, 2013). I inkluderingsbegreppet som funnits med 

i svensk skola i närmare trettio år inryms också en syn på elevers olikheter som en tillgång 

(Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2012). Detta ligger till grund för denna studie. I 
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det specialpedagogiska uppdraget ingår att alla elever ska nå de kunskapskrav som formuleras 

i läroplanen och att de elever som riskerar att inte nå målen ska få det stöd de behöver (Lgr 

11, 2011). Här finns en viktig uppgift för speciallärare att arbeta såväl förebyggande som 

åtgärdande för att alla elever ska få möjlighet till delaktighet och gemenskap, inte bara under 

skoltiden utan hela livet långt. I denna studie presenteras en möjlighet till både förebyggande 

och åtgärdande arbete i form av ordförrådsundervisning där eleverna erbjuds såväl delaktighet 

som kunskapsutveckling i ett inkluderande sammanhang. 

 
 
 

3.1 Flerspråkighet 

 

Flerspråkighet är ett brett område som är mycket aktuellt i dagens samhälle. En presentation 

av flerspråkighetens grundläggande begrepp, ordförrådsutveckling med ett 

flerspråksperspektiv samt en beskrivning av dess bas och utbyggnad följer här. Avslutningsvis 

redogörs för hur andraspråksundervisning kan se ut i vårt samhälle idag. 

 
 
3.1.1 Första – respektive andraspråk 

 

Det finns olika begrepp som används i dagens samhälle när det gäller benämningar av språk. 

Modersmål, hemspråk, främmande språk, förstaspråk och andraspråk är ord som används för 

att beskriva och kategorisera en persons språkkunskaper i förhållande till kultur och ursprung. 

I dagens flerspråkighetsforskning används främst begreppen förstaspråk och andraspråk. Det 

språk som en person tillägnat sig först är dennes förstaspråk och det eller de språk som 

tillägnas efter etablerandet av förstaspråket kallas andraspråk. En person som kan flera språk 

kallas flerspråkig (Abrahamsson & Bylund, 2012). Salameh (2011) beskriver flera vägar till 

flerspråkighet och menar att det finns en gemensam gräns vid treårsåldern som skiljer dessa 

vägar åt. Hon menar att man i forskning skiljer på barn som lär sig två språk innan de fyller 

tre år och barn som lär sig ett nytt språk efter det att de fyllt tre. Det språk som barn lär sig 

efter tre års ålder kallar Salameh (2011) för barnets andraspråk. En person kan således ha flera 

förstaspråk. Om barnet endast möter sitt andraspråk i förskolan trots att barnet är under tre år 

räknas detta ändå som andraspråksutveckling. I denna studie används begreppen förstaspråk 

och modersmål synonymt. 
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Axelsson (2007) ger ytterligare en aspekt av flerspråkighet då hon skiljer 

andraspråksinlärning från inlärning av främmande språk. Skillnaden består av att ett 

andraspråk lärs in i kommunikation med talare som har språket som sitt förstaspråk medan ett 

språk som lärs in utanför den miljö där det i vanliga fall talas kallas främmande språk 

(Axelsson, 2007). En person som är född i Sverige och har svenska som sitt förstaspråk men 

sedan lär sig engelska i skolan, lär sig alltså enligt denna definition engelska som främmande 

språk och inte som andraspråk. Om personen däremot skulle flyttat till ett engelskspråkigt 

land och där lärt sig engelska skulle den engelska personen tillägnade sig definieras som 

dennes andraspråk. 

 

Forskare har identifierat psykologiska processer som styr andraspråkstillägnandet och 

beskriver stadier för hur inlärarspråket går från förenkling till övergeneralisering innan 

målspråket uppnåtts (Axelsson, 2007). En närmare beskrivning av detta rymmer dock inte 

denna uppsats. Här specificeras endast den del av språktillägnandet som gäller utveckling av 

ordförråd. 

 
 
3.1.2 Ordförrådsutveckling 

För att få en överblick och en förståelse av ordförrådets utveckling ska vi gå tillbaka till hur 

allt börjar. Redan innan ett barn lärt sig tala i hela meningar har det utvecklat en förmåga att 

kommunicera med sin omgivning och att förstå det språk som finns runt omkring. Språket 

växer fram i en såväl biologisk process som i kommunikation och samspel med omgivningen. 

Detta sker i olika utvecklingssteg där barnet först anpassar sig till de språkliga klanger som 

finns runt omkring. Förmågan att höra skillnad på olika sorters ljud som barnet aldrig hört 

tidigare avtar när barnet är ett halvår och därefter ökar istället förmågan att höra skillnad på de 

ljud som förekommer i barnets omgivning (Strömqvist, 2007). Begreppsutveckling är en 

viktig förutsättning för ordinlärning och grundläggs tidigt. När barnet är omkring ett år har det 

byggt upp ett förråd av minnesrepresentationer där barnet känner igen olika saker och 

personer. Vid ettårsåldern brukar också ofta de första orden i talet komma. När barnet är 

mellan ett och ett halvt och två år går det igenom en ordförrådsspurt där grunden till 

böjningsmorfologi och grammatik läggs. Ordförrådsspurten kan i sin tur delas in i tre faser där 

barnet först lär sig ca 100 ord som till största delen består av substantiv. Därefter ökar barnet 

på sitt ordförråd med ca 300 ord till. Denna gång är det verben som utvecklas mest. Sist ut i 

spurten ökas barnets ordförråd med ytterligare 300 ord där funktionsord är de som ökas mest 
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(Strömqvist, 2007). De flesta barn har vid tre  års ålder utvecklat en grund i ordförråd, 

grammatik och samtalsfärdigheter. Under förskoleåldern och skolåldern går barnet igenom 

flera spurter i sin språkinlärning och fortsätter även efter skolåldern. Ordförråd och talkonst 

utvecklas sedan hela livet (Strömqvist, 2007). Ordförrådsutvecklingen är därför unik i 

jämförelse med uttalsutveckling, grammatisk utveckling och automatiserat språk på det sättet 

att ordförrådsutvecklingen aldrig avslutas (Ladberg, 2003). 

 

När det gäller uttalet hos flerspråkiga barn följer utvecklingen övergripande enspråkiga barns 

utveckling, men ett flerspråkigt barn utvecklar två separata ordförråd vilka kan bestå av helt 

olika ord då barnet lär sig orden i respektive språk i skilda sammanhang (Salameh (2011). 

Detta kan göra att barnet ibland växlar mellan sina språk och plockar ord ur båda ordförråden. 

På det sättet förenas de två språkliga systemen vilket kallas kodväxling. Kodväxling innebär 

att kunna blanda språken i en och samma mening och är ett tecken på stark språklig förmåga 

(Salameh, 2011). Att ett barn möter flera olika språk påverkar inte barnets tal vilket betyder 

att ett barn inte börjar tala senare för att det håller på att lära sig två språk samtidigt. Däremot 

är det vanligt att språkutvecklingen och särskilt ordförrådsutvecklingen tar längre tid för 

flerspråkiga barn än för enspråkiga barn. Att ett barns språkutveckling skulle gå fortare om 

barnet endast lärde sig ett språk istället för två eller flera språk samtidigt är en 

missuppfattning bland vissa men finner inget stöd i forskningen. Därför underlättar man inte 

för barnet genom att ta bort ett av språken, inte ens om barnet har en språkstörning av något 

slag (Salameh, 2011). 

 

Ordförrådet kan delas in i två beståndsdelar där den ena delen kallas aktivt ordförråd och den 

andra delen kallas receptivt ordförråd. Det aktiva ordförrådet består av ord som en person 

själv kan använda och säga medan det receptiva ordförrådet består av ord som en person 

förstår. Det receptiva ordförrådet är alltid större än det aktiva eftersom hjärnan lättare kan 

identifiera ett ord än att aktivera ett ord ur minnet (Ladberg, 2003). Enström (2013) menar i 

likhet med Ladberg att en lexikalisk kompetens består av både receptiv och produktiv 

kunskap. Hon menar att det krävs olika sorters kunskap om ord för en korrekt ordförståelse 

respektive en korrekt ordanvändning (Enström, 2013). Enström lyfter fram tre viktiga faktorer 

som bidrar till personens språkliga kompetens: kvantitet, kvalitet och kontroll, där kvantitet 

står för mängden ord, kvalitet för kunnandet av enskilda ord och kontrollen för användandet i 

kommunikation (Enström, 2013). Cain (2013) beskriver detta som en bredd och ett djup av 

kunskaper inom ordförrådet. Bredden står för det som Enström kallar kvantitet och djupet står 
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för det som benämndes kvalitet och kontroll eller mer specifikt: kunskap om relationer och 

associationer mellan enskilda ord (Cain, 2013). 

 
 
3.1.3 Bas och utbyggnad 

Ladberg (2003) menar att alla barn oavsett begåvning kan lära sig en språklig bas i hur många 

språk som helst om bara dessa används tillräckligt ofta. Den språkliga basen definieras som 

omedvetet behärskande av alla språkljud i det aktuella språket och ett i princip felfritt uttal 

(Skolverket, 2012). Även grammatik som ordböjningar, korrekta tempusformer och rätt 

ordföljd i meningar samt att göra sig förstådd i samtal ingår i den språkliga basen. Språkets 

utbyggnad börjar i samband med den första läs- och skrivinlärningen (Skolverket, 2012). 

Enligt Ladberg (2003) är det utbyggnaden av språket och inte basen som blir lidande om ett 

barn växer upp i en understimulerad språklig miljö. Hon visar på hur ordförråden i de olika 

språk som ett barn tillägnar sig kan utvecklas på helt olika sätt beroende på de sammanhang 

som barnet befinner sig i. Ladberg (2003) menar att ordförrådsutbyggnaden är beroende av tre 

komponenter: begåvning, livserfarenhet och språklig stimulans. Skolverket (2012) gör tydligt 

att undervisningen i skolan måste sträva efter att hjälpa eleverna att utveckla både den 

språkliga basen och utbyggnaden sida vid sida. Flera forskare har tagit upp skillnaderna 

mellan ett basspråk och ett utbyggnadsspråk. Nedan presenteras några av de alternativa 

begrepp som används. 

 
 
3.1.4 Vardagsspråk och skolspråk 

Cummins (Cummins, Mirza & Stille, 2012) har genom sina studier sett två dimensioner av 

språkförmåga där han gör skillnad mellan ett så kallat basspråk (basic interpersonal 

communicative skills) och ett akademiskt språk (cognitive academic language proficiency). 

Han har även använt begreppen konversationsflyt (conversational fluency) och akademisk 

språkförmåga (academic language proficiency). I en studie där mer än 400 lärare deltog blev 

det tydligt att elever som skulle lära sig engelska snabbt lärde sig att få ett flyt i att konversera 

medan det tog mycket längre tid att nå de akademiska krav och förväntningar som ställdes i 

enlighet med barnens ålder. Cummins (Cummins, Mirza & Stille, 2012) hävdar baserat på 

forskning att det kan ta ca 1-2 år för en elev att lära sig flytande engelska med vanligt 

förekommande ord och gängse grammatik, medan det kan ta minst 5 år och ofta mer för en 

elev att komma ifatt infödda engelsktalande i akademisk engelska. 
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Salameh (2012) skiljer i likhet med Cummins på ett vardagsordförråd som ett barn använder 

för att kommunicera med i vardagen och ett skolordförråd som behövs i skolan och som krävs 

för att klara skolarbetet. Hon menar att medan det förra går relativt snabbt att utveckla för ett 

barn tar det senare betydligt längre tid. Även Axelsson och Magnusson (2012) lyfter i sin 

forskningsöversikt fram skillnaderna mellan muntligt och skriftligt språk och drar paralleller 

till vardagsspråket där man kan använda gester och avläsa talaren i en dialog medan 

skolspråket oftare är monologiskt och baserat på skrift. 

 

Collier (i Axelsson & Magnusson, 2012) har gjort en studie som visar hur lång tid det tar för 

en andraspråkstalare att utveckla ett skolspråk: 
 

Ankomstålder Tidsåtgång 
 

5-7 år 3-8 år 
 

8-11 år 2-5 år 
 

12-15 år 6-8 år 
 
Att det för en elev i åldern 8-11 år går fortast att lära sig ett språk som är tillräckligt för att 

tillägna sig skolkunskaper förklaras med att eleverna i dessa åldrar redan lärt sig läsa och 

skriva på sitt förstaspråk och därmed kunnat föra över denna förmåga till sitt andraspråk. För 

de äldre eleverna räckte dock inte denna förmåga till då de kognitiva kraven som ställs i 

skolan blev högre (Salameh, 2012). Erfarenheten av skolgång i hemlandet var avgörande för 

hur snabbt man tillägnade sig sitt andraspråk (Salameh, 2012). Salameh menar att det 

basspråk som eleven lär sig under sina första år i det nya landet ofta uppfattas som tillräckligt 

bra av förskole- och skolpersonal, medan det i själva verket inte alls räcker till för 

undervisningen i skolan. Salameh argumenterar vidare att det är viktigt att ”skilja på 

språkutveckling och kunskapsutveckling” (Salameh, 2012, s.34). Denna åtskillnad uppfattas 

också i internationell litteratur som Axelsson och Magnusson (2012) redogör för. De visar på 

hur skillnaden ökar eftersom de enspråkiga klasskompisarna går vidare i sin 

kunskapsutveckling samtidigt som andraspråkseleverna går framåt. Axelsson och Magnusson 

(2012) menar att ”de enspråkiga eleverna blir som rörliga mål för de tvåspråkiga eleverna” 

och att den som får undervisning på sitt andraspråk ”ställs inför en dubbel uppgift: att ta igen 

och samtidigt hålla takten med de enspråkiga kamraternas utveckling” (Axelsson & 

Magnusson, 2012, s.282). I kommande stycke presenteras en kortfattad överblick av hur 

andraspråksundervisning kan se ut i dagens skolor. 
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3.1.5 Andraspråksundervisning 

Axelsson och Magnusson (2012) presenterar en tabell för svaga respektive starka former för 

tvåspråkig utbildning (Axelsson & Magnusson, 2012). I denna tabell beskrivs 

andraspråksundervisning utanför klassrummet, övergångsprogram med assimilering som mål 

samt främmandespråksundervisning under en eller några lektioner i veckan som svaga former 

för tvåspråkig utbildning. En modell som presenteras som en stark form är så kallat språkbad 

där barnen utsätts rikligt för andraspråket under de första åren för att gradvis öka 

undervisningen på förstaspråket och till slut landa i ett partiellt språkbad där båda språken 

används lika mycket. En annan stark form för tvåspråkig utbildning är bevarande/språkarv där 

målet är att barnen ska bli tvåspråkiga och deras modersmål används som ett medium i skolan 

och skyddas vid sidan av andraspråket. En tredje stark form är så kallade tvåvägsprogram där 

klassen består av lika delar första- som andraspråkstalare och klassen undervisas i båda 

språken (Axelsson & Magnusson, 2012). 
 
Flerspråkighetsforskare har kommit fram till olika typer av skeenden som kan inträffa i 

förhållande till flerspråkighet. Det finns goda exempel på hur personer utvecklat en 

tvåspråkighet där dessa behärskar båda språken väl och hur detta gynnat personens 

kunskapsutveckling. Det finns andra exempel på hur personer lär sig ett nytt språk på 

bekostnad av det första språket. Detta fenomen kallar Filmore (i Axelsson & Magnusson, 

2012) för ”subtraktiv språkinlärning” där inlärning av det andra språket leder till förlust av det 

första. 

 

God läsförståelse på förstaspråket har visat sig ha positiv effekt på läsförståelsen också i 

andraspråket (Axelsson & Magnusson, 2012). Det har också visat sig att de som är goda 

läsare på sitt andraspråk utvecklat en hög metaspråklig förmåga medan de svaga läsarna 

uppfattade sina båda språk som mer åtskilda (Axelsson & Magnusson, 2012). En närmare 

genomgång av ordförrådets betydelse för läsförståelse presenteras nedan. 

 
 
3.2 Ordförrådets betydelse för läsförståelse 

 

Ordförrådets storlek är den viktigaste fristående faktorn som påverkar språkförståelsen (Elbro, 

2004). Att tillägna sig nya ord har med associationer, kontext och erfarenheter av talat språk 

att göra. Elbro (2004) kommer fram till att läsning är en viktig källa till ett rikt ordförråd 

samtidigt som ordförrådet också är en förutsättning för att kunna förstå en text. Flera forskare 
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är överens om det starka samband som finns mellan ordförrådsutveckling och 

språkförståelse/läsförståelse. Ett axplock ur forskningsvärlden visar att ordförrådet bidrar till 

språkförståelse (Price, Meisinger, Louwerse & D’Mello, 2016) och undervisning i ordförråd 

ökar läsförståelsen märkbart (Beck, Perfetti & McKeown, i Biemiller & Boote, 2006). En 

utvidgning av ordförrådet är mycket viktig för studieframgång eftersom en god läsförståelse 

kommer av ett stort ordförråd (Enström, 2013) och förståelse av enskilda nyckelord i en text 

kan vara avgörande för hur texten uppfattas (Cain, 2013). Ordförrådets storlek är en av de 

viktigaste indikatorerna för läsförmåga hos andraspråksinlärare men också för akademisk 

språkutveckling överlag (Ghanbari & Marzban, 2014). 

 

Enligt Biemiller och Boote (2006) är ordförråd och kunskapen om ords betydelse en kraftfull 

prediktor för läsförståelse. De menar att det finns ett glapp i antal ord som elever i slutet av 

årskurs 2 har i sitt ordförråd, där snittet i antal rotord är 6000 medan barnen i den lägsta 

kvartilen endast har 4000 och barnen i den högsta kvartilen har 8000. Det finns alltså ett stort 

gap mellan antal ord som elever kan i årskurs två och detta gap följer dem upp i åldrarna även 

om barn efter att ha passerat årskurs två i snitt lär sig betydelsen av 1000 nya ord per år 

(Biemiller & Boote, 2006). De hänvisar till National Reading Panel som inte kunnat 

identifiera en etablerad metod som visat sig vara den enskilt bästa i ordförrådsundervisning 

och de menar att elevers ökning i ordförråd snarare har ett samband med ökad ålder och inte 

med antal år i skolan. Även om det finns stora möjligheter att påverka ordförrådsutvecklingen 

i tidig ålder lyfter forskare fram att undervisning av ordförrådet behöver ske regelbundet 

oavsett ålder (Wiklund, 2012). Wiklund (2012) lyfter fram vikten av en intensifierad 

undervisning av ord för de elever som har ett svagt ordförråd för att skapa bättre 

förutsättningar för dessa elever att förstå talat och skrivet språk och framhåller att ordinlärning 

pågår livet ut. 

 

Då förståelse av enskilda ord ligger till grund för förståelsen av hela meningar är 

ordförrådskunskap starkt förknippat med läsförståelse. Cain (2013) beskriver förståelsen av 

enskilda ord som byggstenar för att kunna förstå en text. Cain skiljer på konstlad och 

okonstlad förmåga och menar att en konstlad förmåga i detta fall kan vara bokstavskunskap 

medan ordförståelse är en okonstlad förmåga. En okonstlad förmåga har en längre 

utvecklingsprocess än en konstlad förmåga vilket när det gäller ordförståelsen synliggörs i att 

vi lär oss nya ord hela livet (Cain, 2013). 
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Hur lär sig då barn nya ord? När ett okänt ord träffas på i en intressant berättelse så finns 

grunden där för att kunna skapa en betydelse av det ordet. I vissa fall kan barn skapa mening 

kring det nya ordet på grund av sammanhanget (kontexten) utan att behöva en förklaring, men 

i andra fall kan en kort förklaring med en mening eller två vara nog för att etablera ett nytt ord 

(Biemiller & Boote, 2006). För att barnet ska utveckla en ännu bättre förståelse för det nya 

ordet behövs ytterligare möten med ordet i andra sammanhang (Biemiller & Boote, 2006). 

 

Reichenberg och Lundberg (2011) menar i likhet med ovan nämnda forskare att sambandet 

mellan ordförståelse och läsförståelse är stort. Förutsättningarna för elever som börjar skolan 

är olika på grund av de erfarenheter de bär med sig av till exempel högläsning. De elever som 

fått höra mycket högläsning kommer troligen att fortsätta läsa mycket vilket gör att deras 

ordförråd växer (Reichenberg & Lundberg, 2011). I nästa stycke presenteras hur högläsning 

som undervisningsmetod kan användas för att öka elevers ordförråd. 

 
 
3.3 Ordförrådsinlärning genom högläsning 

 

Efter en grundlig genomgång av samtlig engelskspråkig forskning om läsinlärning kom en 

grupp amerikanska forskare (National Reading Panel, 2000) fram till att undervisning i 

ordförråd anpassad till läsarens ålder och förmåga resulterar i en ökad förståelse. De menar att 

nya ord kan läras in i en kontext av högläsning och läsning av berättelser. Att lära sig ord 

innan textläsning och att få möta orden i varierade sammanhang verkar också bidra till 

ordförrådsutvecklingen. Panelen kommer fram till att det inte finns en enskild 

undervisningsmetod som bidrar till ett ökat ordförråd utan lyfter fram flera vägar som har 

visat sig positiva. Både indirekt och direkt undervisning i form av repetition, exponerande av 

ord i varierade sammanhang, lärande i rika kontexter och även tekniska hjälpmedel som 

datorprogram har visat sig leda till ett ökat ordförråd. Det är också positivt för elevens 

ordförrådsutveckling om denne blir aktivt engagerad i undervisningen (National Reading 

Panel, 2000). 

 

Wedin (2010) beskriver högläsning och berättande som betydelsefullt för den tidiga 

skriftspråksutvecklingen hos barn. Detta gäller både hemma och i skolsammanhang. 

Högläsningen ger barnen tillgång till dekontextualiserat skriftspråk innan de utvecklat denna 

förmåga själva och bidrar också till sammanhållning i elevgruppen då berättelsen ger barnen 
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en gemensam upplevelse. Wedin (2010) lyfter fram högläsningen som särskilt viktig för 

andraspråkselever då det ger tillträde till ett mer avancerat språk. Hon beskriver också vikten 

av att svåra ord förklaras, att texten läses flera gånger och att det finns möjlighet för barnen att 

ställa frågor om sådant som de inte förstått. För yngre andraspråkselever är högläsning av 

sagor med dess språkliga mönster, upprepningar och bildstöd särskilt gynnande och ger stöd 

till utvecklandet av lässtrategier (Wedin, 2010). 

 

Ghanbari och Marzban (2014) menar i sin studie om tvåspråkiga elevers ordförrådsutveckling 

att undervisning i ordförråd blir mest effektiv när eleverna på ett positivt och aktivt sätt är 

engagerade i sitt lärande. De uppmuntrar lärare att läsa högt för sina elever oavsett ålder på 

eleverna och tillsammans tala med eleverna om nya ord och sammanhang. Detta menar de 

fungerar bäst om man samtalar om texten innan läsningen, under läsningen och efter 

läsningen och genom att läraren hjälper eleven att relatera innehållet i texten till elevernas 

förkunskaper och erfarenheter. 

 

Westlund (2014) hänvisar till andraspråksforskaren Cummins som menar att det är lärarens 

ansvar att erbjuda undervisning som gör eleverna aktiva i inlärningsprocessen. I undervisning 

för andraspråksinlärare är fyra saker särskilt viktiga att tänka på: aktiv meningsfull 

kommunikation, kognitiva utmaningar, kontextuellt stöd samt utvecklande av elevernas 

självtillit (Westlund, 2014). I undervisning med högläsning som redskap kan samtliga av 

dessa aspekter beaktas. Westlund (2014) framhåller forskning som visar på tydliga samband 

mellan ordförrådsutveckling och hörförståelse. 

 

Reichenberg och Lundberg (2011) skiljer på aktiv och passiv läsning där de menar att barn 

redan från ett tidigt stadium är aktiva lyssnare. Barn ställer frågor, avbryter och kommenterar 

när en text läses upp för dem. Reichenberg och Lundberg (2011) gör det klart att alltför 

många barn tappar aktiviteten och blir passiva läsare när de gått några år i skolan. De menar 

att en aktiv läsning innebär att barnen är metakognitiva så att de själva kan avgöra när de 

förstår och inte förstår och vad som kan göras åt detta. Reichenberg och Lundberg (2011) 

menar att ”den som inte läser aktivt får svårt att utöka sitt ordförråd, och den som inte har ord 

blir maktlös” (s.12). Genom högläsning där läraren fungerar som modell för hur fungerande 

lässtrategier kan tillämpas kan eleven få redskap att läsa aktivt och därmed ta tillbaka makten 

över sin egen ordförrådsutveckling. Här nedan presenteras en metod som utarbetats för just 

detta. 
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3.3.1 Reciprocal teaching 

Palincsar och Brown (1984) identifierar sex gemensamma funktioner hos välutvecklade 

läsare. Dessa är 1) att förstå syftet med läsningen, 2) att aktivera relevant bakgrundskunskap, 

3) att fördela uppmärksamheten så att koncentrationen kan fokuseras på huvudinnehållet och 

inte det triviala, 4) att kritiskt utvärdera innehållets kontinuitet, samstämmighet med tidigare 

kunskap och sunt förnuft, 5) kunna styra och kontrollera pågående aktiviteter så att förståelse 

uppstår, och 6) att göra inferenser genom tolkning, förutsägelser och slutsatser. För att kunna 

undervisa nybörjarläsare i lässtrategier sammanfattade Palincsar och Brown dessa funktioner 

till fyra aktiviteter. Dessa fyra är summera, ställa frågor, klargöra och förutsäga (Palincsar & 

Brown, 1984). I en undervisningsmetod utarbetad av Palincsar och Brown är läraren modell 

för hur de fyra nyckelaktiviteterna går till i en lässituation. Eleverna uppmuntras till att delta i 

aktiviteterna på den nivå där de är, varpå läraren kan ge stöttning och feedback till eleverna på 

lagom nivå. Palincsar och Brown (1984) har kallat denna metod Reciprocal Teaching. I denna 

undervisningsmetod fungerar högläsning som ett redskap för lärande. I nästa stycke beskrivs 

ett program där högläsning också innehar en central funktion. 

 
 
3.3.2 Bokflodsprogram 

Axelsson & Magnusson (2012) beskriver något som kallas ”bokflodsprogram” som använts 

internationellt men också i Sverige. Resultaten av dessa program har visat att 

andraspråksinlärare fått en skjuts i sin andraspråksinlärning och samtidigt utvecklat positiva 

attityder till böcker och till läsning genom att bli exponerade för en mängd spännande, 

meningsfulla och roliga barnböcker som fångar deras intresse. Dessa program innehåller både 

högläsning, att lyssna på ljudinspelning och att eleverna får läsa mycket själva. Elley som 

genomförde en studie om bokflodsprogram i nio olika länder menar enligt Axelsson och 

Magnusson att barn som håller på att lära sig ett andraspråk får en snabb utveckling i sitt 

lärande om undervisningen innehåller en stor mängd intresseväckande, meningsfull text och 

en blandning av muntliga och skriftliga aktiviteter vars fokus är på innehåll men också 

innehåller en bearbetning av form (Axelsson & Magnusson, 2012). I detta sätt att arbeta med 

böcker och texter översköljs barnen av ord och meningar. Meningsfullheten och 

elevengagemanget är viktiga komponenter i lärandet i bokflodsprogrammen. Detta är något 

som också tagits till vara vid den typ av högläsningsmetod som beskrivs i nästa stycke. 
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3.3.3 Dialogisk högläsning 

Att högläsning är positivt för utvecklande av ordförråd har genom flera forskare ovan 

beskrivits. Whitehurst och Lonigan (1998) beskriver en högläsningsmetod som de kallar 

dialogisk läsning. Denna metod bygger på en förändring i rollerna vid högläsning där 

traditionellt sett en vuxen läser för ett barn och barnet lyssnar. Barnet blir i dialogisk 

högläsning istället den som berättar medan den vuxne lyssnar aktivt, ställer frågor, ger 

information och uppmuntrar barnet att ge ännu tydligare beskrivningar av bilderna i boken. 

Metoden är testad på förskolebarn och har visats ge stor effekt på barns språkförmåga. 

 

Pappas, Varelas, Kokkino Patton, Ye och Ortiz (2012) visar att det är möjligt att använda 

dialogiska övningar genom högläsning av naturvetenskapliga böcker i ett flerspråkigt 

klassrum i årskurs 2 för att bygga upp kunskap och språkbruk medan Ninsuwan (2015) i en 

annan studie visar att studenter som studerar på sitt andraspråk även på universitetsnivå kan 

bli hjälpta av lärares högläsning. Dessa två studier pekar tillsammans på, vilket även tidigare 

presenterade forskare antytt, att högläsning är positivt för språkutvecklingen oavsett ålder. 

 

Wiklund (2012) kommer i sin litteraturstudie fram till att ett framgångsrikt sätt att öka elevers 

ordförråd är genom dialogisk högläsning. Detta innebär att läraren läser högt för eleverna 

samtidigt som denne ställer frågor, reflekterar och samtalar om texten tillsammans med 

eleverna (Wiklund, 2012). I föreliggande studie definieras begreppet dialogisk högläsning 

utifrån Wiklunds (2012) beskrivning i kombination med den tolkning som beskrivs i 

kommande stycke. Här beskrivs en form av högläsning som också den är dialogisk och 

ordförrådsutvecklande till sin natur. 

 
 
3.3.4 Ordförrådsutveckling bland elever – ett exempel 

 

I en studie gjord av Biemiller och Boote (2006) studerades ordinlärning i förhållande till 

högläsning och förklaringar av ord i dess sammanhang. Biemiller och Boote (2006) valde 

böcker som var intressanta för barnen och som innehöll flera ord som skulle kunna vara svåra 

för barnen. De valde därefter ut 12 respektive 24 ord ur de olika böckerna. De grundade sitt 

val av ord på deras egen bedömning om vad som skulle kunna vara svåra ord för barn i 

respektive ålder att förstå. Därefter jämförde de orden med Living Word Vocabulary där det 

rapporterats hur stor procent av barn i olika åldrar som kände till orden.  Orden togs bort om 
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det var mer än 80 % som kände till orden. Första dagen lästes boken en gång rakt igenom. Ett 

eller två ord förklarades innan läsning. Andra dagen berättade läraren att hon skulle läsa 

boken igen men att hon denna gång skulle stanna upp och förklara vad olika ord betydde. När 

hon kom till det ord som skulle förklaras läste hon upp meningen en gång till och frågade 

sedan om det var någon av eleverna som visste vad ordet betydde. Om en elev gav en korrekt 

förklaring höll läraren med och fortsatte sedan att läsa och i annat fall gav hon själv en 

förklaring av ordet. Förklaringen var kort och bestod av en mening. I slutet av läsningen 

ställdes två öppna läsförståelsefrågor för att hålla fokus på innehållet i berättelsen även om 

detta inte var syftet med studien. I alla klasser hade eleverna ökat sin ordförståelse från förtest 

till eftertest. Biemiller och Boote (2006) kom i sin studie fram till att det inte var någon större 

skillnad mellan att läsa texten två eller fyra gånger. I förskoleklass och åk 1 blev resultaten 

något högre när texten lästs fyra gånger medan det i åk 2 gav något lägre resultat av att läsa 

den fyra gånger istället för endast två. Slutsatsen blir att det är positivt för förskoleklasselever 

och elever i årskurs 1 att få texten läst för sig flera gånger medan det i de högre åldrarna 

räcker med två gånger om det finns ordförklaringar med under tiden. Biemiller och Boote 

(2006) kommer fram till att det går att öka ordförrådet hos elever i lågstadieåldern genom att 

genomföra sådan undervisning som den beskriven i deras studie. De menar att om en sådan 

strukturerad undervisning skulle pågå under de första tre åren i skolan så skulle ett barn kunna 

lära sig mellan 1000 och 1500 nya ord som denne inte skulle ha lärt sig annars. De påpekar 

särskilt att både barn som får undervisning i sitt förstaspråk såväl som de som får 

undervisning i sitt andraspråk gynnas av en sådan undervisning. 

 
 
 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Ovanstående forskning visar på ett antal gemensamma områden som har visat sig  vara 

positiva för utveckling av ordförråd. Nedan sammanfattas dessa i några punkter: 

 

• Lära nya ord i en kontext 

• Lära nya ord i samband med läsning 

• Lära nya ord vid upprepade tillfällen och med variation 

• Aktivt elevengagemang 
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Utifrån ovanstående forskning har jag därför valt att göra en undersökning där jag 

tillsammans med en grupp elever utgått från en högläsningssituation där vi i ett 

elevengagerande samtal talat om orden i sin kontext. Ordförrådstester i anslutning till 

dialogisk högläsning gav eleverna upprepning och variation av orden. I kommande kapitel 

presenteras studiens händelseförlopp och dess förankring i vetenskapliga metoder. 

 
 
 
4. Metod 

En närmare redogörelse för hur studien har gått till presenteras i detta kapitel. Metodansatsen 

klargörs inledningsvis följt av en beskrivning av datainsamlingens genomförande under 

rubrikerna urval, genomförande och intervjuer. Under rubriken analys redogörs för studiens 

två analysmetoder och därefter följer en diskussion om validitet, reliabilitet och 

generalisering. Sist ut tydliggörs studiens etiska aspekter. 

 
 
4.1 Metodansats 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning har jag genomfört en studie där ordförrådsutveckling i 

kombination med andraspråksinlärning står i centrum. En kvantitativ metod användes för att 

samla in data gällande elevers ordförrådskunskaper i form av för- och eftertester. Som 

komplement till den kvantitativa datainsamlingen genomfördes också en kvalitativ 

undersökning i samband med högläsningstillfällena där fokus var elevernas upplevelser av 

ordinlärning generellt och av dialogisk högläsning specifikt. Detta analyserades sedan enligt 

metodansatsen tematisk analys. Åsberg (2001) menar att begreppen kvantitativ och kvalitativ 

”hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om” (s.270). Dessa egenskaper 

gäller de data som samlas in som kan bygga på ord och då vara kvalitativa eller på siffror och 

vara kvantitativa (Åsberg, 2001). En kombination av kvantitativa och kvalitativa data har i 

denna studie samlats in för att å ena sidan kunna visa om interventionen ger generaliserbara 

resultat och för att å andra sidan kunna studera informanternas erfarenheter och upplevelser 

djupare. Forskning som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder kan kallas 

multistrategisk (Bryman, 2009). 
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4.2 Datainsamling 

 

Nedan beskrivs hur studien tog fart och hur den utvecklades. Olika val och bortval redovisas 

och studiens genomförande beskrivs. 

4.2.1 Urval 

 

Jag valde att inrikta min studie på att undersöka ordförrådstillägnande bland elever i årskurs 4 

med annat modersmål än svenska. Detta val grundar sig på forskning som visar att elever i åk 

4 är i en så kallad kritisk period i sin läsutveckling på grund av att läsförståelsesvårigheter 

ofta blir synliga (McNamara, Ozuru & Floyd, 2011). Texterna är ofta svårare och läsningen 

handlar i större utsträckning om att läsa för att tillägna sig kunskaper och inte längre att läsa 

för att lära sig läsa. För barn med språksvårigheter kan problem med läsförståelse uppstå i åk 

4 (Elwér, 2014). En annan tänkvärd faktor är att 8-11-åringar verkar lära sig ett nytt språk 

snabbare än både yngre och äldre elever vilket gör att denna ålder är intressant att studera ur 

ett flerspråksperspektiv (Axelsson & Magnusson, 2012; Salameh, 2012). 

 
Jag tog kontakt med åtta skolor i en medelstor stad i Sverige där jag informerade om studien i 

ett brev till rektor (se bilaga 1) samt skickade med ett missivbrev att dela ut till föräldrar (se 

bilaga 2). Två av skolorna valde till en början att delta i studien och kontakt upprättades. Från 

den första skolan deltog 9 elever och från den andra skolan deltog 15. Utifrån det 

sammanlagda antalet delades eleverna in i grupper där fyra grupper bestod av 5 elever och en 

grupp bestod av 4 elever. Dessa 24 elever utgjorde min experimentgrupp. Av dessa var 15 

pojkar och 9 flickor. 15 olika modersmål fanns representerade bland eleverna: persiska, 

arabiska, somaliska, etiopiska, kurdiska, makedoniska, syrianska, romani/serbiska, engelska, 

bengaliska, tyska, finska samt grekiska/estniska. 15 av eleverna var födda utomlands medan 9 

av eleverna var födda i Sverige. 

 
Ytterligare 2 skolor engagerades och missivbrev skickades (se bilaga 3) till föräldrar så att en 

kontrollgrupp kunde väljas ut. 23 elever valde att delta i kontrollgruppen. Av dessa var 15 

flickor och 8 pojkar. 12 olika modersmål fanns representerade bland eleverna i 

kontrollgruppen: arabiska, bosniska, mongoliska, kurdiska, syrianska, somaliska, 

kurdiska/turkiska, franska/somaliska, romani och albanska. 12 av eleverna var födda 

utomlands medan 11 av eleverna var födda i Sverige. 
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I experimentgrupp och kontrollgrupp har sammantaget 4 skolor och 47 elever deltagit i 

studien. Samtliga deltagare har enligt skolornas bedömning ett annat modersmål än svenska 

även om några av de elever som är födda och uppvuxna i Sverige kan antas ha två förstaspråk 

varav svenska är det ena. 

 
4.2.1.1 Val av bok och ord 

 

Eftersom en grundtanke i studien är att undervisa elever i ordförståelse utifrån dialogisk 

högläsning behövdes en noggrant framtagen text till detta. I sökandet efter litteratur fann jag 

en lärarhandledning i strategier för läsförståelse utifrån högläsning (Lundberg Hahn, Ulefors 

& Lövbrand, 2014). Pedagogen Lundberg Hahn är författare till den skönlitterära boken 

”Bakom masken”. Med utgångspunkt i forskning som Reciprocal Teaching (Palincsar & 

Brown, 1984) har de två mellanstadielärarna Ulefors och Lövbrand arbetat fram ett material 

till Lundberg Hahns bok. Då boken är skriven med syftet att locka till elevengagemang och 

utveckling av läsförståelsestrategier passade denna bra att använda i min studie. Att 

handlingen utspelar sig i en svensk stad där huvudpersonerna kommer från olika kulturer gör 

texten elevnära och lätt att koppla till elevernas egna erfarenheter vilket också bidrog till att 

valet föll på denna bok. Texten utgjordes av ett språk som var lämpat för barn i 

mellanstadieåldern men innehöll flera ord som skulle kunna vara svåra att förstå för elever 

med annat modersmål än svenska. 

 
Med inspiration från Biemiller och Bootes (2006) undersökning valde jag ut 24 ord ur det 

första kapitlet i boken. I likhet med Biemiller och Boote (2006) grundade jag mitt val av ord 

på min egen bedömning om vad som skulle kunna vara svåra ord för flerspråkiga elever i åk 

4. Ytterligare en lärare utan koppling till eleverna gick igenom texten och orden för att 

säkerställa relevansen. Även elevernas egna lärare uttryckte att orden kunde vara svåra att 

förstå. Utifrån de valda orden konstruerade jag ett ordförståelsetest med flera svarsalternativ 

(se bilaga 4). Jag utgick från min erfarenhet av flera års arbete med flerspråkiga elever och tog 

hjälp av skrivprogrammets datoriserade synonymordlista i mitt val av ordförklaringar. 

Biemiller och Boote (2006) framhåller att flervalstester inte är ämnade att visa på graden av 

ordförståelse då barnen erbjuds alternativ. Avsikten med testerna i denna studie är inte att i 

detalj kartlägga elevernas ordförråd utan snarare att kunna se om undervisningen i dialogisk 

högläsning bidrar till ett ökat sådant. 
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4.2.2 Genomförande 

 

Jag tog kontakt med klasslärarna på de två skolor där eleverna som utgjorde 

experimentgruppen gick och berättade mer utförligt om studien och dess upplägg varpå vi 

gjorde en gemensam plan för tider och platser för genomförandet. Den ena skolan besökte jag 

tre gånger och den andra besökte jag vid ett tillfälle. Under det första besöket på skolorna fick 

jag träffa klasslärarna och de elever som valt att delta i min studie. Eleverna hade i förväg 

blivit informerade av lärarna vad undersökningen gick ut på och 24 elever hade valt att delta. 

Dessa 24 hade också föräldrarnas samtycke. 

 
Vid det första testtillfället presenterade jag mig själv och därefter uppgiften. Ordförrådstest 

och pennor delades ut. Testet var utformat med multiple choice-frågor där det fanns tre 

svarsalternativ för varje ord som testades. Med testet framför sig fick eleverna lyssna till ordet 

och dess svarsalternativ samtidigt som de ringade in det svar de ansåg stämma mest överens 

med ursprungsordet. Jag sa ordet tydligt och fortsatte sedan med frasen ”är det samma som..?” 

för att därefter nämna de tre alternativen. Samtliga elever gjorde testet individuellt även om 

det genomfördes vid samma tillfälle. Eleverna informerades om att de inte fick säga 

svarsalternativen högt eller diskutera orden sinsemellan under testets gång. På den andra 

skolan genomfördes detta testtillfälle av klassläraren innan mitt första besök. 

 
Det andra besöket på den första skolan genomfördes en vecka efter det första besöket. Jag 

hade i förväg delat in eleverna i två grupper och träffade dessa separat under cirka 40 minuter 

per grupp. Vid detta tillfälle förklarade jag för eleverna att jag skulle läsa ett kapitel ur en bok 

för dem två gånger. Den första gången skulle jag läsa texten utan avbrott och den andra 

gången skulle jag stanna upp på vissa ord för att prata om orden. Detta för att det enligt 

Biemiller och Boote (2006) finns ett värde i att läsa hela texten utan att pausa första gången 

den läses så att barnen inte ska bli störda eller tappa intresset för innehållet. Deras studie 

visade också att högläsning av samma text två gånger var tillräckligt för att ge ökad 

ordförståelse hos elever i högre åldrar om det fanns ordförklaringar med under läsningens 

gång (Biemiller & Boote, 2006). Vid den andra läsningen stannade jag upp på vart och ett av 

de 24 orden som ingått i testet. Jag frågade eleverna om de visste vad det betydde. Om en elev 

gav en korrekt förklaring bekräftade jag denna och om ingen visste betydelsen av ordet gav 

jag en förklaring med en eller ett par meningar. Därefter fortsatte läsningen. På den andra 

skolan delade klassläraren in eleverna i grupper om fem i varje. Dessa elever hade genomfört 
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ordförrådstestet dagen innan och var beredda på att jag skulle komma. Högläsningstillfället 

och samtalen genomfördes på samma sätt som på den första skolan. 

 

På den första skolan genomfördes samma ordförrådstest som det första ytterligare en gång en 

vecka efter högläsningstillfället. På den andra skolan genomfördes testet 12 dagar efter 

högläsningstillfället. En elev genomförde testet 15 dagar efter högläsningstillfället på grund 

av sjukdom. Dessa tester genomfördes för att kunna se om elevernas resultat ökat till följd av 

ordförrådsundervisningen som getts. 

 

När studien var igång och experimentgruppen engagerats sökte jag efter en kontrollgrupp. 

Denna grupp skulle bestå av elever i samma åldrar som experimentgruppen och samtliga 

elever skulle även i denna grupp ha ett annat modersmål än svenska för att testresultaten 

skulle kunna jämföras med experimentgruppens för att säkerställa interventionens roll i det 

slutgiltiga resultatet. Kontakt togs med ytterligare skolor där en skola valde att delta med 20 

elever och en annan skola med 3 elever. Dessa 23 elever kom att utgöra min kontrollgrupp. 

Samtliga elever hade också föräldrarnas samtycke. Jag höll kontakt med lärarna från 

respektive skola via telefon och e-post. Denna gång genomförde lärarna testerna i sina klasser 

och återkopplade därefter till mig. Jag genomförde rättningen i gruppen med 20 elever och de 

3 återstående elevernas testresultat rättades av deras lärare efter instruktioner från mig. 

Resultaten meddelades mig då via e-post. 

 

Allteftersom resultaten blev synliga i såväl experimentgrupp som kontrollgrupp förde jag in 

dessa i en tabell. När samtliga tester var gjorda fördes resultaten in i statistikprogrammet 

SPSS. Jag samlade också in uppgifter om elevernas antal år i Sverige, deras modersmål och 

om det var pojkar eller flickor som deltagit i studien. Dessa uppgifter fördes också in i SPSS. 

Samtliga data analyserades sedan enligt metoderna beskrivna nedan för att uppfylla syftet 

med studien. 

4.2.3 Intervjuer 

 

Den kvalitativa datainsamlingen skedde genom gruppintervjuer. Enligt Dalen (2015) är en 

intervju en utväxling av synpunkter och ändamålet med denna är att få fram träffande och 

beskrivande information om människors upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor. Dalen 

(2015) beskriver olika typer av intervjuer där det finns strukturerade, fokuserade eller öppna 
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varianter. Den intervjuform som använts i denna studie är en så kallad delvis strukturerad 

intervju eftersom jag  som forskare valt ut bestämda ämnen  som inriktning för  samtalet 

(Dalen, 2015). Till intervjuerna valdes endast de 24 eleverna i experimentgruppen ut och 

intervjuades i fem grupper om 4-5 elever i varje. I intervjuer med elever är det viktigt att ha 

ett barnperspektiv, det vill säga kunskap om hur kommunikation med barn går till och en 

tilltro till barnens trovärdighet som informanter (Dalen, 2015). Detta har jag haft för avsikt att 

följa under hela studien. 

 
I slutet av högläsningstillfällena i samtliga fem grupper ställde jag frågor (se bilaga 5) för att 

få del av elevernas erfarenheter och uppfattningar om ordtillägnande generellt och även mer 

specifikt utifrån det sätt som de just varit med om. Dessa gruppintervjuer spelades in och 

transkriberades sedan av mig eftersom det är viktigt att forskaren själv gör transkriberingen 

för att lära känna sina data (Dalen, 2015). 

 
 
4.3 Analys 

 

Eftersom studien  har två  parallella  inriktningar där  den  ena följer  ett  kvantitativt 

tillvägagångssätt och den andra ett kvalitativt har två olika metoder för analys använts. Först 

ut presenteras den kvantitativa analysmetoden och därefter den kvalitativa. 

 

Kvantitativ metod handlar till stor del om att skilja det slumpmässiga från det meningsbärande 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2014). För att ta reda på om ordförrådsundervisning 

genom dialogisk högläsning är meningsbärande och därmed påverkar ordförrådsutvecklingen 

har en kvantitativ metod använts i form av för- och eftertester. För att kunna påvisa ett 

orsakssamband i ett kvantitativt material behöver man visa på både ett statistiskt samband och 

genomföra statistisk testning, det vill säga göra en orsaksanalys (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2014). I denna studie har en anova gjorts. En anova är ett analysverktyg där 

olika grupper kan jämföras vid olika tillfällen. I detta fall har två grupper jämförts vid två 

tillfällen. Anovan delar upp resultatet i tidseffekter, gruppeffekter och interaktionseffekter. 

Detta tydliggör vilken effekt tiden har på resultatet och vilken roll grupptillhörigheten spelar. 

Interaktionseffekten visar på skillnader mellan grupperna över tid. En signifikant 

interaktionseffekt innebär alltså att gruppernas utveckling mellan testtillfällena skiljer sig åt. I 

denna studie har undersökts om elevernas resultat i ordförråd har förändrats över tid då i den 

ena gruppen en intervention i form av dialogisk högläsning har genomförts mellan tillfälle ett 
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och tillfälle två. I den andra gruppen har ingen intervention skett utan endast tiden har 

passerat. 

 
Tematisk analys användes för den kvalitativt inriktade delen av studien. Den är en 

självständig metodansats vars analysförfarande till viss del används inom andra erkända 

metodansatser som till exempel Grundad teori (Braun & Clarke, 2008). I tematisk analys är 

forskarens uppgift att identifiera, analysera och rapportera mönster och teman i det insamlade 

datamaterialet. Ett tema ska fånga upp något betydelsefullt i datamaterialet och vara kopplat 

till forskningsfrågan. Tematisk analys kan användas såväl induktivt och utgå från 

datamaterialet som deduktivt och utgå från teori (Braun & Clarke, 2008). I denna studie utgår 

analysen från empirin och kopplas därefter till teori. 

 
Tematisk analys följer sex steg eller faser som ger en struktur för forskaren att följa (Braun & 

Clarke, 2008). Den första fasen innebär att göra sig bekant med datamaterialet. Här ingår 

transkribering, läsning och omläsning samt att föra anteckningar. I den andra fasen tas initiala 

koder fram. Kodning innebär att forskaren systematiskt går igenom materialet för att beskriva 

vad det handlar om, leta abstrakta kategorier och för att sammanföra och organisera materialet 

på ett nytt sätt (Dalen, 2015). I den tredje fasen söker forskaren efter teman genom att föra 

samman de framtagna koderna och de delar av materialet som kan höra ihop. Temana ses över 

i ett fjärde steg och definieras och namnges i ett femte. Den sjätte och sista fasen innebär ett 

sista tillfälle till analys i och med att en rapport produceras och kopplas till forskningsfråga 

och litteratur (Braun & Clarke, 2008). I denna studie transkriberade jag de fem 

gruppintervjuerna ordagrant. Jag läste därefter igenom intervjuerna och förde anteckningar. 

Kodning skedde genom att jag markerade olika svar som eleverna gav med olika färger. Svar 

som tangerade samma område markerades med en gemensam färg. På detta sätt fick jag en 

överblick över antal koder och frekvensen i svaren. Utifrån studiens syfte att ta reda på 

flerspråkiga elevers erfarenheter av ordinlärning  förde jag  samman koderna i  fyra 

övergripande teman vilka sedan presenterades i resultatet och kopplades till litteraturen. 

Frågan om elevernas uppfattningar om ordinlärning genom dialogisk högläsning kodades ej 

enligt tematisk analys på grund av för liten datamängd. Analysförfarandet följde dock i stort 

den som följs i tematisk analys med det undantaget att koder inte identifierades. Svaren 

redovisas istället i en beskrivande form utifrån de frågor som ställdes. Representativa citat 

beskrivs och analyseras i sin redovisningsform på samma sätt som svaren i den tematiska 

analysen. 
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4.4 Validitet, reliabilitet och generalisering 

 

Frågor om validitet har betydelse  i forskningssammanhang då dessa  aspekter kan skilja 

mellan bra och dålig forskning (Allwood & Erikson, 2012). Kriterier för validitet, eller 

giltighet, kan mätas genom trovärdiga studieresultat som går att lita på och bekräfta. Arbetet 

ska vara väl gjort, studien väl genomförd och resultaten ska vara rimliga att tro på och stämma 

överens med aktuell forskning. Det bör också finnas en så kallad intern koherens, det vill säga 

att resultaten och resonemangen i studien inte motsätter sig själva. Det är viktigt att rätt 

slutsatser dras från mätningar och statistiska analyser för att uppnå hög validitet, så kallad 

statistisk slutsatsvaliditet (Allwood & Erikson, 2012). Dessa kriterier för validitet har varit 

min utgångspunkt under studiens gång och diskuteras vidare i uppsatsens slutdiskussion. 

Även intern validitet, begreppsvaliditet och extern validitet (Allwood & Erikson, 2012) har 

beaktats. 

 

Om frågan om validitet handlar om giltigheten i det vi mäter så handlar reliabilitet om 

frågornas tillförlitlighet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2014). Det handlar om hur vi 

mäter och vilken tillförlitlighet vi kan sätta till våra mätinstrument. Enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2014) har generellt sett kvalitativa undersökningar högre validitet än 

kvantitativa medan reliabiliteten istället brukar vara högre i kvantitativa studier. I denna studie 

görs ett försök att fånga båda dessa aspekter. 

 

Larsson (2009) menar att generalisering som begrepp är vitt och går att förstås på flera olika 

sätt. Inom vissa metoder finns där inget behov av att hävda generalisering på grund av 

studiens art. Inom andra metoder är sättet man skriver fram och hävdar generalisering viktigt. 

Inom kvalitativ forskning ligger ofta tolkningen av studiens transferabilitet eller 

generaliserbarhet i läsarens ögon såväl som i forskarens. Även forskning som gjorts i form av 

fallstudier kan vara av nytta för andra fall om kontexten är ungefär densamma (Larsson, 

2009). Den kvantitativa delen av min studie är utförd med för- och eftertester samt en 

kontrollgrupp för att säkerställa reliabilitet och generaliserbarhet. En diskussion om detta 

redogörs för i uppsatsens sista kapitel. 
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4.5 Etiska aspekter 

 

Enligt Dalen (2015) har forskaren ett ansvar att skydda informanten. I denna studie har därför 

vetenskapliga rådets forskningsetiska principer följts om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2010). Det innebär att samtliga 

parter blivit informerade om studiens syfte och att deltagarna och deras föräldrar har gett sitt 

samtycke till att vara med. Det innebär vidare att uppgifter som samlats in förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av dem och att uppgifterna redovisas så att utomstående inte kan 

identifiera deltagarna. De insamlade personuppgifterna används endast för 

forskningsändamål. 

 
 
 
5. Resultat 

I följande del presenteras resultaten av den studie som genomförts. Här redogörs varje del av 

syftet som stått i centrum för denna studie. Först presenteras resultaten från den kvantitativa 

delen av studien där ordförrådstester genomförts och analyserats. Därefter presenteras den 

kvalitativa delen av studien där elevernas egna erfarenheter och uppfattningar kring 

ordinlärning och dialogisk högläsning fokuseras. 

 
 
5.1 Ökat ordförråd genom dialogisk högläsning 

Den grupp elever som deltog i ordförrådstester och därtill fick del av undervisning i ordförråd 

genom dialogisk högläsning kallas här experimentgrupp. Den grupp elever som endast deltog 

i ordförrådstesterna utan någon särskild undervisning kallas här kontrollgrupp. Det första 

testet som genomfördes i experimentgruppen visade att många av elevernas ordförråd var 

relativt stort i förhållande till de ord som testades. Det fanns variationer mellan eleverna där 

den elev som fick högst resultat fick samtliga ord rätt medan de elever som visade lägst låg på 

11 av 24 ord rätt. Vid det första testtillfället var 19 rätt det resultat som flest elever fick. 

Medelvärdet i test 1 låg på 17,5. Omräknat i procent visar medelvärdet av antal rätt på 73 %. 

Av de 24 elever som deltog i experimentgruppen kunde 7 elever mer än 80 % av orden vid det 

första tillfället. Sjutton elever visade på resultat under 80 %. Tre elever visade vid första testet 

på resultat på 50 % eller lägre. Vid det andra testtillfället var 22 respektive 23 det resultat som 

flest elever fick. Till det andra testtillfället hade gruppen i snitt ökat sina resultat. Medelvärdet 
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i test 2 låg på 20,7. Omräknat i procent visar medelvärdet av antal rätt på 86 % i test 2, det vill 

säga en ökning med 13 %. Av de 24 eleverna i experimentgruppen kunde 19 elever mer än 

80 % av orden vid det andra tillfället till skillnad från 7 elever som kunnat det vid första 

tillfället. Fem elever visade på resultat under 80 % vilket också visar en stor skillnad mot de 

17 som legat under 80 % vid testtillfälle 1. En elev visade på resultat under 50 % vid andra 

testtillfället. Av de 24 elever som ingick i experimentgruppen ökade 20 elever sina resultat 

från testtillfälle 1 till testtillfälle 2. Tre elever visade på oförändrade resultat medan 1 elev 

hade sänkt sitt resultat. 

 

Kontrollgruppens resultat låg något högre än experimentgruppens vid det första testtillfället. 

Medelvärdet i test 1 låg på 17,9. Omräknat i procent visar medelvärdet av antal rätt på 75 %. 

Av de 23 elever som deltog i kontrollgruppen kunde 5 elever mer än 80 % av orden vid det 

första tillfället. Arton elever visade på resultat under 80 %. Två elever visade vid första testet 

på resultat på 50 % eller lägre. Vid det andra testtillfället låg medelvärdet i test 2 på 18,3. 

Omräknat i procent visar medelvärdet av antal rätt på 76 % i test 2, det vill säga en ökning 

med 1 %. Av de 23 eleverna i kontrollgruppen kunde 9 elever mer än 80 % av orden vid det 

andra tillfället. Fjorton elever visade på resultat under 80 %. En elev visade på resultat under 

50 % vid andra testtillfället. Av de 23 elever som ingick i kontrollgruppen ökade 12 elever 

sina resultat från testtillfälle 1 till testtillfälle 2. Tre elever visade på oförändrade resultat 

medan 8 elever hade sänkt sina resultat. 

 

Tabell 1: Gruppernas medelvärden i test 1 och test 2 

 Grupp Medelvärde Standardavvikelse 

Test 1 Experimentgrupp 17,50 3,44 

 Kontrollgrupp 17,91 3,20 

Test 2 Experimentgrupp 20,71 3,34 

 Kontrollgrupp 18,26 3,37 

 
Anovan som genomfördes visade en signifikant effekt av tid oberoende av grupp (F (1, 45) = 

34.24, p<.01). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp. Däremot fanns en signifikant 

interaktion tid x grupp (F (1, 45)=22.16, p<.01), vilket innebär att interventionen gav effekt 

för experimentgruppen. Experimentgruppens medelvärde ökade mer än kontrollgruppens 

medelvärde mellan testtillfällena, se tabell 1 och figur 1. 
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Figur 1: Gruppernas resultat i ordförrådstesterna över tid 

 
 
 

5.2 Ordförrådsutveckling hos elever födda i eller utanför Sverige 

 

För att ta reda på om det fanns en skillnad i resultat mellan de flerspråkiga elever som var 

födda i Sverige och de elever som var födda i ett annat land men sedan flyttat till Sverige 

gjordes ytterligare en anova. I detta fall togs endast de elever som tillhörde 

experimentgruppen med. Bland de elever som var födda i Sverige låg medelvärdet i test 1 på 

20,1 och ökade i test 2 till 22,8. För de elever som kommit till Sverige efter födseln visade 

medelvärdet på test 1 på 16.2 medan test 2 visade på 19,7, se tabell 2. 

 

Tabell 2: Medelvärden hos elever födda i eller utanför Sverige  

 Född i Sverige Medelvärde Standardavvikelse 

Test 1 Ja 20,13 1,96 

 Nej 16,19 3,29 

Test 2 Ja 22,75 1,28 

 Nej 19,69 3,61 
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Anovan som gjordes visade en signifikant effekt av tid oberoende av grupp (F (1, 22) = 34.42, 

p<.01). Det fanns också en signifikant huvudeffekt av grupp (F (1,22) = 8.65, p<.01) vilket i 

detta fall innebär att resultaten skiljer sig åt mellan gruppen som var född i Sverige och 

gruppen som var född i ett annat land. Gruppen med elever som var födda i Sverige visade på 

ett högre resultat i båda testerna medan gruppen med elever som var födda i ett annat land 

hade ett lägre resultat. Det fanns ingen signifikant interaktion tid x grupp vilket betyder att 

båda grupperna påverkades i samma riktning. I detta fall innebär det att båda grupperna 

gynnades av interventionen och ökade sina resultat över tid, se figur 2. 
 
 

 
Figur 2: Jämförelse mellan elever i experimentgruppen födda i eller utanför 
Sverige 

 
 
 
Resultatet ovan besvarar den första delen av studiens syfte och har tagits fram med hjälp av en 

kvantitativ metod. Nedan följer resultatet för den kvalitativa delen av studien som genomförts 

parallellt med ovanstående undersökning. 
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5.3 Elevernas erfarenheter av ordtillägnande 

 

I analysen av elevernas erfarenheter av ordtillägnande identifierade jag fyra övergripande 

teman. Dessa teman har jag valt att benämna fråga en expert, söka efter ord, lära i kontext 

samt skriva för att minnas. Nedan presenterar jag identifierade teman var och ett för sig. Sist 

redogör jag för elevernas uppfattningar om ordförrådsutveckling genom dialogisk högläsning. 

 
 
5.3.1 Fråga en expert 

På frågan hur eleverna gör när de lär sig nya ord blev de vanligaste svaren att de frågar någon 

som kan. Det kan vara en förälder, en lärare, ett syskon eller en kompis. Att få en förklaring 

av ett ord även utan att en fråga har ställts nämns också som ett sätt att lära sig. Biemiller & 

Boote (2006) beskriver hur barn kan skapa förståelse för ett nytt ord med en kort förklaring i 

form av en eller två meningar. En flicka förklarar ordinlärningsprocessen med orden: 

 

Nej men när nån säger det och sen förklarar vad det betyder då 

bara sätter det sig i min hjärna så kan jag allt. (Flicka) 

 

Flickans uttalande visar på att hon ser det som en självklarhet att lära sig nya ord. Hon räknar 

med att människor i hennes närhet då och då kommer att säga ord som hon ännu inte kan men 

också att hon så fort hon får en förklaring kommer att förstå och minnas vad ordet betyder. 

Detta citat speglar en naturlig process där språket får växa fram i kommunikation och samspel 

med omgivningen (Strömqvist, 2007). En pojke sätter ord på den kommunikation han för 

tillsammans med vuxna i sin närhet: 

 
Jag brukar lägga mig i vuxnasnack och då lär jag mig hur de 

snackar komplicerat. (Pojke) 

 

I uttalandet beskriver pojken hur han i samtal med vuxna lär sig allt svårare ord. Medveten 

eller inte om sitt eget ordval använder pojken ett relativt avancerat ord som ”komplicerat”. I 

valet av ord ger pojken ett tydligt budskap att han vet vad han talar om och att han ofta lyssnar 

och samtalar med vuxna. För pojken är dessa samtal med en expert på ord en naturlig del av 

hans ordinlärningsprocess. 
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5.3.2 Söka efter ord 

Svaret att slå upp ett ord som var okänt för informanterna gavs av flera av eleverna. Flera 

alternativ till en traditionell ordbok nämndes. Att använda sig av datorn eller iPaden och ta 

hjälp av olika översättningsprogram som till exempel Lexin eller Google Translate återkom 

bland svaren. 

 

F: Jag brukar fråga mamma om hon vet. Om hon inte vet så 

brukar jag översätta ordet. 

D: Hur översätter du det då? 

F: På Google översätt eller på Lexin eller nåt. 

D: Aa, du använder internet? 

F: Ja. 
 
 
Citatet speglar ett engagemang där eleven själv är aktiv i sitt sökande efter ords betydelse. Det 

visar att det finns en drivkraft hos eleverna att ta reda på ords innebörd närhelst de upplever 

sig begränsade av att inte förstå. National Reading Panel (2000) visade på flera vägar till 

ordförrådsutveckling. Bland dessa lyfte de även fram användning av tekniska hjälpmedel och 

datorprogram som medel för ett ökat ordförråd. Detta var något som flera av eleverna använde 

sig av regelbundet och som en del av vardagen: 

 

Ibland brukar jag fråga mamma och pappa… men om de 

inte kan så brukar jag söka på Google. (Flicka) 

 
Min tolkning av ovanstående citat är att tekniska hjälpmedel för många är en självklarhet i 

dagens samhälle och uppfattas som naturligt och lättillgängligt. Nästan lika lätt och naturligt 

som det är att fråga sina föräldrar om ords betydelse är det att söka efter ordets betydelse i ett 

internetbaserat forum. 

 
 
5.3.3 Lära i kontext 

Andra ordinlärningssätt som nämns av eleverna är att lyssna, höra ett ord flera gånger, prata 

med vuxna, samtala med kompisar, titta på film och att lära sig av sammanhanget. Alla dessa 

svar har jag samlat under temat ”Lära i kontext”. Flera forskare framhåller lärande i rika 
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kontexter som ett effektivt sätt att tillägna sig nya ord (National Reading Panel, 2000; 

Biemiller & Boote, 2006). En flicka beskriver ordinlärningsprocessen med egna ord: 

 
Typ om, typ om du är snäll, typ om jag inte visste det… du är 

snäll… och sen tänkte jag vad använder det till… och sen några 

gånger så hör jag det, sen så fattar jag att man använder det till 

att man är snäll. (Flicka) 

 

I ovanstående citat beskrivs upprepning som ett medel för lärande. Genom att höra ordet i sitt 

sammanhang upprepade gånger drar flickan sedan slutsatsen av ordets betydelse. 

Sammanhanget, kontexten, som flickan befinner sig i hjälper henne att tolka nya ord och att 

bygga upp en förståelse för nya begrepp och fraser. Eller för att beskriva det med andra ord: 

flickan tar hjälp av kontexten för att förstå såväl övergripande budskap som enskilda ord. En 

pojke beskriver lärande i en annan typ av kontext: 

 

… alltså när jag läser böcker och förstår sammanhanget. 

(Pojke) 

 

Pojkens citat visar att han genom att läsa och låta sig uppslukas av innehållet i texten bygger 

upp en rik kontext av beskrivande skriftspråk där för honom nya ord får utrymme att 

identifieras och bli förstådda. I likhet med citatet ovan nämner flera elever läsning som ett sätt 

att lära sig nya ord. De berättar att de genom läsningen stöter på ord som de inte kan. Därefter 

använder de sig av någon av ovanstående strategier. En flicka som har bott i Sverige i cirka ett 

år uttrycker det så här: 

 

Om jag läser nån bok och det finns nån ord som jag förstår inte, 

jag slår upp på iPad eller frågar lärare eller någon kompis. 

(Flicka) 

 

Flickans uttalande visar hur nära sammanflätade de olika temana i verkligheten är. I detta citat 

inryms läsning som en källa till nya ord, sökande efter ord genom tekniska hjälpmedel och 

kommunikation med en expert på språket vilket i detta fall kan vara både en lärare eller en 

kompis. I det naturliga livet används dessa redskap om vartannat. 
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5.3.4 Skriva för att minnas 

Några elever beskriver också hur de använder skrivning som ett medel då de antecknar nya 

ord för att därefter fråga någon eller slå upp ordet: 

 

Jag brukar alltså… ibland, några ord som jag inte förstår så 

skriver jag på ett papper och sen typ efter en vecka, det blir 

mycket ord som man inte förstår och sen när man, och sen hämtar 

jag en papper och sen så slår jag upp det eller frågar pappa eller 

mamma så får jag veta. (Pojke) 

 

… och skriver det upp och lära mig. (Flicka) 
 
 
Att enbart skriva upp orden för att lära sig dem är inte en metod som finner stöd i ovan 

beskriven forskning. Eleverna i studien använder dock skrivandet som ett stöd för minnet och 

kopplar detta sedan till någon av övriga strategier. När eleverna skrivit upp orden söker de 

sedan aktivt efter ett svar och lär sig sedan ordet: 

 

P: Jag gör, jag frågar lärare om jag kan inte den orden eller jag 

skriver ord på boken 

D: I boken skriver du ner det då? 

P: Jag har en bok om… jag får skriva ner nya ord 

D: Bra, lär du dig orden sen då när du har skrivit dem? 

P: Jag frågar, jag har en speciallärare 

 
Pojkens uttalande beskriver en aktiv process av att fånga upp nya ord för att kunna minnas 

dem och lära sig deras betydelse. I samspel med att fråga en expert bidrar denna strategi till 

ordförrådsutveckling. Genom skrivandet upprepas och upplevs orden dessutom i varierade 

sammanhang vilket också bidrar till ordinlärning (Wedin, 2010; National Reading Panel, 

2000; Biemiller & Boote, 2006). 

 
 
5.4 Elevernas uppfattningar om ordförrådsutveckling genom dialogisk högläsning 

 

Dialogisk högläsning har tidigare i texten presenterats som ett tillfälle där en vuxen läser högt 

för ett barn samtidigt som den vuxne stannar upp under läsningens gång för att tillsammans 
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med eleverna ställa frågor, reflektera och samtala om texten (Wiklund, 2012). Nedan kommer 

elevernas reflektioner kring ordförrådsutveckling genom den dialogiska högläsning de vid 

studietillfället fick vara med om att presenteras. 

 

De flesta elever som deltog i studien uttryckte sig positivt till att lära sig ord genom dialogisk 

högläsning. Även om argumenten ibland var tunna uppfattade jag en optimism kring 

ordinlärning och att samtliga elever tyckte att det var bra att lära sig nya ord. På frågan om 

vad det var som var bra med dialogisk högläsning svarade en pojke: 

 

Allting, man kan lära sig mer ord, man kan förstå nya ord, man 

kan lära sig och att eh, lyssna på andra vuxna och förstå alla ord. 

(Pojke) 

 

Citatet visar på en optimism kring ordinlärning och på en vilja att lära sig nya ord. Dialogisk 

högläsning verkade för pojken ovan vara en bra strategi för just detta. Som tidigare 

presenterats lyfter Wedin (2010) fram högläsningen som särskilt viktig för andraspråkselever 

eftersom det hjälper dem att lära sig ett mer avancerat språk. Hon beskriver också vikten av 

att texten läses flera gånger, att det finns möjlighet för barnen att ställa frågor om sådant som 

de inte förstått och att svåra ord förklaras. En pojke beskriver svårigheten i att förstå när 

texten enbart läses högt och jämför det med dialogisk högläsning där läraren stannar upp mitt 

i texten och ger eleverna möjlighet till samtal om ord och innehåll under läsningens gång: 

 

Jag tycker det var mycket bättre nu när vi körde, alltså andra 

gången än så här bara att först du läser allt och sen så pratar vi. 

Det är lite, alltså… svårare. Fast när man pratar så här, eh, när 

man stannar på, exakt när man läser så, och sen diskuterar vi, 

så är det bättre. (Pojke) 

Pojken verkar ha erfarenhet av högläsning i olika former och beskriver hur det kan vara svårt 

att lära sig nya ord när läsningen aldrig avbryts utan endast diskuteras i slutet. Min tolkning är 

att han menar att det är bättre att stanna upp under läsningens gång för att diskutera ordens 

och textens betydelse. Även forskning har tidigare visat att läsning blandat med 

ordförklaringar gynnar ordförrådsutvecklingen (Biemiller & Boote, 2006)). Citatet ovan 

beskriver också ett engagemang, en pågående kommunikation och en dialog i samspel med 

text, kamrater och lärare. Såväl Palincsar och Brown (1984) som Cummins (i Westlund, 
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2014) framhäver vikten av aktivt elevengagemang. Elley (i Axelsson & Magnusson, 2012) 

menar att lärandet hos andraspråkselever får en snabb utveckling om undervisningen 

innehåller meningsfull text som väcker elevernas intresse. En pojke sätter ord på hur lärandet 

går lättare om det är förknippat med glädje och lust: 

 

Det är roligt och man, man alltså, man lär sig bättre då… För 

att, för att om man läser en bok som är, som man gillar, då vill, 

och då står det några ord som man ska försöka med och då så 

blir det roligare att eh, lära sig. (Pojke) 

 

I ett sammanhang av dialogisk högläsning beskriver pojken ovan hur ordinlärningen går 

lättare om det sker genom att läsa en bok som man tycker om. Denna lust att lära tolkar jag 

som grunden till det engagemang som behövs för att bli delaktig i sin egen lärprocess. I 

dialogisk högläsning blir detta därför viktigt. Några elever visade inte samma entusiasm över 

den dialogiska högläsningen men gav inte noggrannare uttryck för varför det var så: 

 

D: Hur tycker ni att det är att lära sig ord genom högläsning 

såhär? Jag läste högt för er och så pratar man om orden. 

P1: Tråkigt 

P2: Jättebra 

F: Asnice 

 

De röster som eleverna ger uttryck för här speglar ytterligheterna i samtalet och visar att ett 

och samma lärtillfälle kan uppfattas på olika sätt av olika elever. Bakgrunden till varför 

eleverna upplevde det på så olika sätt blev inte tydligt i intervjuerna varpå tolkning hänvisas 

till läsarens upplevda erfarenheter och tidigare forskning. En vidare diskussion om detta förs i 

uppsatsens sista kapitel. 

 

En flicka uttryckte att hon kunde alla ord redan och denna flicka hade också haft alla rätt på 

det första testet. Mellan raderna kan utläsas en frustration över att samtalet i den grupp där 

flickan deltagit var rörigt: 
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D: Hur tycker ni att det är att lära sig nya ord såhär om man 

läser en text och så får man förklara? Nu kunde ju du, du 

kunde ju nästan alla orden där ju? 

F: Mm. 

P: Jag också! 

D: Mm, hur skulle det va att lära sig så, om man fick lära sig 

nya ord på det sättet? 

F: Om man läser texten två gånger? 

D: Ja vad tror ni? Vad tycker du? 

F: Det skulle… det beror på. Om jag skulle va med de här 

killarna skulle det inte gå så bra… men om det skulle va med 

alla tjejer då skulle det tagit… då tycker jag att det skulle varit 

lugnare… 

 

Ovanstående citat visar att gruppens konstellation är viktig för elevernas engagemang. Flickan 

hade också tidigare uttryckt att hon kunde allt redan vilket visar att orden i hennes fall var för 

lätta. Här är det viktigt att påpeka att valet av ord och den nivå som undervisningen ligger på 

är betydelsefull för att eleverna ska utvecklas. Flickan som redan från början haft alla rätt 

skulle kanske ha uttryckt en positivitet till inlärningssättet om orden skulle ha varit på en mer 

avancerad nivå. Andra elever som uttryckte sig negativt kring dialogisk högläsning skulle 

kunna ha gjort det på grund av att orden var för svåra. Att det fanns många ord som de inte 

förstod kan ha bidragit till att undervisningen blev svår att greppa. 

 

På frågan om eleverna hade lärt sig några nya ord under läsningen och samtalen var några 

elever snabba med att svara nej till en början. Efter lite betänketid och inlyssnande av sina 

klasskompisars lärdomar kom några av dem på att också de lärt sig nya ord. Flera elever 

berättade om de nya orden som de lärt sig och satte ord på hur de ökat sin förståelse: 

 
 
 

D: Vem har lärt sig ett nytt ord idag? 

P: Jag. 

D: Vilket lärde du dig? 

P: Buffa. 

D: Vilket? Vad sa du? 
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P: Buffa. 

D: Buffa ja. Den lärde du dig? Kommer du ihåg vad det 

betyder? 

P: Ja. 

D: Att…? 

P: Knuffa, fast lite med armen. 

D: Ja. 

P: Såhär (visar) Aj! 
 
 
De ord som eleverna spontant satte ord på att de lärt sig direkt efter samtalet och den 

dialogiska högläsningen var buffa, fläck, olycka, läbbig, vaktis, spricka, bunke, drunkna och 

nyfiken. Kring många av orden blev det samtal och diskussioner om deras betydelse. Flera av 

eleverna uttryckte förundran när de förstod ett nytt ord och de hjälptes åt med att förklara för 

varandra. Avslutningsvis kommer ett illustrativt exempel på hur ordinlärning genom dialogisk 

högläsning kan se ut: 

 

D: Vad är olycka för nånting? 

F: Att det inte är samma. Ja det är olika, till exempel, iPad 

är…ja det är inte samma sak. 

D: Aa, du tänker på ordet ”olika”, att de inte är samma? 

F: Ja. 

D: Men lyssna här olycka. 

F. Aha, lycka. 

D: Olycka. Det låter väldigt likt, men det är ett annat ord, 

olycka. ”Det är ingen olycka”. Kan du förklara vad det 

betyder? 

P2: Mm, olycka betyder om, om någon kanske försöker 

klappa mig fast hon gjorde så hårt att jag hade mitt huvud här 

och så blev det en olycka. 

D: Jaa, att det inte var meningen. Eller hur, det är något dåligt 

som händer, som inte, som inte var meningen. Men det 

händer nåt dåligt. 

P1: Mm, eller typ som att man ramlar så… 
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Detta exempel visar tydligt hur en missuppfattning av språkljud kan förändra betydelsen av ett 

ord vilket kan leda till att en hel text missförstås. I kommunikation med mig som 

samtalsledare och med andra elever i gruppen visar citatet hur flickan i samtalet får 

förutsättningar att lära sig ett nytt ord. Händelsen som utspelas i citatet visar hur eleverna är 

engagerade och hur de blir delaktiga i varandras lärande vilket bidrar positivt till deras 

ordförrådsutveckling (Ghanbari & Marzban, 2014). 

 
 
 
6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur specifik undervisning genom dialogisk 

högläsning påverkar ordförrådsutvecklingen i det svenska språket hos elever med annat 

modersmål än svenska, om det fanns en skillnad i resultat mellan elever födda i eller utanför 

Sverige, samt att ta reda på flerspråkiga elevers tankar kring ordinlärning generellt och 

ordinlärning genom dialogisk högläsning specifikt. 

 
 
6.1 Resultatdiskussion 

 

Studien har visat att det finns ett positivt samband mellan ordförrådsundervisning genom 

dialogisk högläsning och utvecklandet av ordförrådet bland elever med annat modersmål än 

svenska. Genom högläsningen fick orden läras in i en kontext och genom samtalen fick 

eleverna aktivt samspela med andra i en dialog där orden förklarades och sattes i sitt 

sammanhang. Att lära in nya ord i en kontext av högläsning och berättelser är något som 

National Reading Panel (2000) kom fram till är ett sätt som gynnar elevers ordinlärning. De 

ordförrådstester som användes före och efter interventionen visade på en tydlig ökning 

överlag. Detta gällde elever med såväl låga som höga ingångsresultat vilket ger en indikation 

på att undervisning anpassad till elevernas förmåga och kunskaper skulle kunna resultera i ett 

effektivt ordtillägnande oavsett grundförmåga. Denna anpassade undervisning skulle kunna 

fungera såväl förebyggande som åtgärdande genom individualisering i grupper där varje 

enskild elev är inkluderad. 

 

Studien har också visat att ordförrådet utvecklas positivt med undervisning genom dialogisk 

högläsning oavsett om eleverna var födda i eller utanför Sverige. Det fanns en skillnad i 

ordförrådsutvecklingen mellan eleverna beroende på om de var födda i landet eller ej. Denna 



38  

skillnad visade sig i att de elever som var födda utanför Sverige hade en lägre utgångspunkt 

resultatmässigt. Deras ordförrådstillägnande ökade dock i lika stor grad som de elever som 

var födda i Sverige. Detta visar att en undervisning i ordförråd som den beskriven i studien 

gynnar elever oavsett bakgrund. Även om min studie inte undersökt enspråkiga elevers 

ordförrådsutveckling visar resultatet en samstämmighet med Biemiller och Bootes (2006) 

påstående att sådan undervisning gynnar alla elever oavsett om den sker på deras första eller 

andraspråk, i det avseendet att två grupper av flerspråkiga elever med olika förutsättningar 

båda ökade sitt ordförråd. 

 

När det gäller flerspråkiga elevers beskrivningar av att lära sig nya ord delades svaren upp i 

teman som beskriver deras gemensamma erfarenheter: fråga en expert, söka efter ord i en 

ordbok eller med hjälp av datorn, att lära i kontext och att skriva för att minnas. Elevernas 

upplevelser av ordinlärning finner stöd i forskning genom exempelvis Biemiller & Bootes 

(2006) beskrivning av hur barn skapar förståelse för nya ord genom att få del av en förklaring. 

Att ställa frågor när de inte förstod verkade vara ett naturligt sätt för eleverna att tillägna sig 

förståelse och öka sitt ordförråd. Att avbryta, ställa frågor och kommentera är egenskaper som 

Reichenberg och Lundberg (2011) framhäver som naturliga och positiva hos yngre barn. De 

menar att många barn ofta tappar detta i skolåldern och blir passiva i sin läsning och i sitt 

lyssnande. Här kan vi som lärare av olika slag uppmuntra elevernas frågvishet och aktiva 

läsning då vi ser att det gynnar deras metakognitiva förmåga att själva avgöra när de förstår 

och inte förstår. När eleverna inte har tillgång till någon att fråga händer det också att eleverna 

i studien använder sig av olika översättningsprogram eller ordböcker. Studien visar att det 

finns en lättillgänglighet och en naturlighet för eleverna att använda sig av tekniska 

hjälpmedel och internetbaserade forum. Enligt National Reading Panel (2000) finns det även 

forskning som visar på att tekniska hjälpmedel och datorprogram kan leda till ett ökat 

ordförråd. Eleverna i studien tar bland sina svar också upp att de lär sig ord av sammanhanget 

som orden förekommer i. Det kontextuella stödet är något som Cummins (i Westlund, 2014) 

lyfter fram som särskilt viktigt i undervisning för andraspråksinlärare. Eleverna själva 

beskriver hur det ofta är just i samband med läsning som de får syn på eller hör ett nytt ord. 

Utifrån Biemiller och Bootes (2006) uttalande att barn efter att ha passerat åk 2 i snitt lär sig 

1000 ord per år är det inte otroligt att många av dessa ord skulle tillägnas i interaktion med 

texter och skriftspråk av olika slag. Vad Biemiller och Bootes (2006) studie visar är dock hur 

dessa 1000 ord per år kraftigt skulle kunna öka med tydlig undervisning av ordförståelse. 

Resultatet av denna studie indikerar detsamma. Att skriva för att minnas de ord som eleverna 
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stöter på i sin vardag är ett redskap som flera elever i studien använder. Detta tolkar jag som 

ett medel på väg mot målet, det vill säga att skrivandet av orden hjälper eleverna att minnas 

dessa för att sedan kunna använda någon av ovan beskrivna strategier där lärandet sedan sker. 

Möjligtvis skulle anteckningarna kunna bidra till den upprepning av ord vilket flera forskare 

förespråkar (t.ex. Wedin, 2010; National Reading Panel, 2000; Biemiller & Boote, 2006). 

 

Elevernas egna svar i intervjuerna visar att den dialogiska högläsningen för många var en 

lustfylld upplevelse och ett positivt sätt att få lära sig nya ord. Min tolkning är att berättelsen 

var spännande och relevant för eleverna som deltog i studien vilket också gjorde att deras 

engagemang ökade. Elevernas positivitet och engagemang bidrar till att undervisningen i 

ordförråd blir mer positiv (Ghanbari & Marzban, 2014). Flera elever kunde göra kopplingar 

till egna erfarenheter då berättelsen utspelade sig på en vanlig skola i en svensk stad och där 

huvudpersonen och hennes kompisar gick på mellanstadiet och hade bakgrunder från olika 

länder. Karaktärer i berättelsen, förutom huvudpersonen och hennes kompisar, var en lärare, 

en vaktmästare och en mattant som också var mamma till huvudpersonen i kapitlet. Dessa 

roller kände eleverna igen och kunde dra paralleller till sin egen skola. En upprepning av 

orden, vilket är positivt för ordinlärning (National Reading Panel, 2000), skedde i och med att 

eleverna först fick möta orden i ett ordförrådstest för att därefter få texten innehållande 

samma ord uppläst för sig. När texten lästs upp den första gången lästes den igen men denna 

gång med avbrott för att samtala om orden. Ett fjärde möte med samma ord var tillfället för 

eftertestet där eleverna också fick visa om de ökat sitt ordförråd. 

 

Även om de flesta elever uttryckte sig positivt kring denna typ av undervisning fanns det 

också elever som uttryckte att de inte lärt sig något. Bland några av de elever som uttryckte 

sig på det sättet fanns en tro på att de kunde alla orden från början och att det inte fanns något 

nytt att lära. I ett av fallen stämde det överens med testresultatet då den eleven haft alla rätt 

redan på  det  första  testet.  Andra elever  som  uttryckt  sig  liknande  hade  dock  ökat  sina 

testresultat från testomgång 1 till testomgång 2. Biemiller och Boote (2006) säkerställde i sin 

undersökning att den ordförrådsundervisning som eleverna deltog i skulle ha rapporterats 

innehålla ord som åtminstone 20 % av barn i den specifika åldersgruppen inte kände till. En 

sådan typ av säkerställande var inte möjligt att genomföra i min studie men visar dock på 

vikten av att individanpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära sig på sin 

nivå. Både positiva och negativa uttryck bland eleverna i studien kan tolkas som att det är 

viktigt för yrkesverksamma lärare och speciallärare att noga kartlägga elevernas kunskaper i 
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ordförståelse innan undervisning eller intervention genomförs för att kunna möta eleven på 

rätt kunskapsnivå och därmed locka eleven till engagemang och lustfyllt lärande. Anpassad 

undervisning blir här viktig som ett led i lärandet. Specialläraren kan i detta ha en 

betydelsefull roll av att både identifiera hinder för lärande genom kartläggning och 

observation, och att individanpassa de kunskaper som eftersträvas så att varje elev får 

utveckla de förmågor som eleven bör, i sin takt och med adekvat stöd. 

 
 
6.2 Teoridiskussion 

 

Gough och Tunmers (1986) ”simple view of reading” beskriver hur läsningen är beroende av 

två delar: avkodning och språkförståelse. Språkförståelse i förhållande till högläsning är den 

del som studerats i denna studie. I utvecklandet av ordförråd bland flerspråkiga elever blir 

språkförståelsen en central del. Oavsett elevens förmåga att avkoda ord finns ett behov av att 

förstå det avkodade för att nå fullgod läsning. Bland flerspråkiga elever och elever som får sin 

utbildning på ett annat språk än sitt modersmål blir detta särskilt viktigt. 

 

Då flerspråkiga barn utvecklar två separata ordförråd (Salameh, 2011) blir min tolkning att 

båda dessa ordförråd behöver utvecklas för att ett barn ska bli genuint tvåspråkigt. Genom att 

ge tydlig undervisning med syfte att öka elevers ordförråd kan lärare bistå elevers 

språkutveckling och därmed deras möjligheter att delta i och påverka det samhälle de lever i. 

Enligt Biemiller och Boote (2006) stämmer detta oavsett om en elev undervisas på sitt första- 

eller andraspråk vilket jag tolkar som att tydlig och strukturerad ordförrådsundervisning så 

som Biemiller och Boote beskriver den gynnar elever oavsett om en elev besitter ett eller flera 

separata ordförråd. 

 

De spurter som beskrivs av språkutvecklingsforskare (se Strömqvist, 2007) pågår under hela 

barnets skoltid och fortsätter även senare i livet vilket betyder att det aldrig är försent att lära 

sig nya ord (se Ladberg, 2003). Detta ger en optimistisk bild av ordinlärning och 

språkutveckling. Det finns en språklig bas som en elev kan utveckla i till synes hur många 

språk som helst (Ladberg 2003), men den språkliga utbyggnaden som sätts igång i och med 

att en elev möter skriftspråket och börjar lära sig läsa och skriva kan hämmas om den inte blir 

stimulerad. Det vardagsspråk (se Salameh, 2012) som gör att vuxna i barnets närhet ibland 

missleds att tro att en elev har att gott språk och ett starkt ordförråd får inte hamna i vägen för 

pedagoger  att  få  syn  på  eventuella  brister  i  elevens  skolspråk.  Denna  studie  som  jag 
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genomfört beskriver ett redskap som visat sig ge resultat för barnens utvecklande av 

skolspråk. I denna studie användes dialogisk högläsning av en skönlitterär text för att utveckla 

ordförrådet men andra studier indikerar att denna metod framgångsrikt kan användas även i 

vetenskapliga texter (se Pappas m.fl., 2012). 

 

Ordförrådets betydelse för läsförståelse har framhållits av ett flertal forskare (t.ex. Elbro, 

2004; Price m.fl., 2016; Biemiller & Boote, 2006; Enström, 2013, Cain, 2013; Ghanbari & 

Marzban, 2014) och blev synligt i denna studie genom de samtal som fördes i samband med 

den dialogiska högläsningen. Även om studiens syfte var att undersöka 

ordförrådsutvecklingen är min uppfattning att även läsförståelsen i viss mån påverkades 

eftersom dessa två har en sådan stark koppling. 

 

Ett flertal forskare har kommit fram till att ordförrådet ökar genom inlärning i en kontext 

(t.ex. Cummins, i Westlund, 2014), med hjälp av upprepning och variation (t.ex. Wedin, 

2010; National Reading Panel, 2000), genom aktivt elevengagemang (t.ex. Ghanbari & 

Marzban, 2014; Reichenberg & Lundberg, 2011) och i samband med läsning och högläsning 

(t.ex. Biemiller & Boote, 2006; National Reading Panel, 2000; Wedin, 2010; Ghanbari & 

Marzban, 2014). I min studie tog jag vara på dessa faktorer och undervisade eleverna i 

ordförråd med hjälp av dialogisk högläsning. I likhet med Biemiller och Bootes (2006) studie 

visade testresultaten att ordförrådet hos eleverna ökar genom undervisning i ordförråd med 

hjälp av dialogisk högläsning. 

 
 
6.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Validiteten eller giltigheten i studien bekräftas genom trovärdiga studieresultat som går att 

styrka. Arbetet med studien har genomförts med noggrannhet på det sätt som beskrivs i 

metoddelen. Resultaten som studien visat bygger på noggrant dokumenterade data och är 

rimliga att tro på då resultaten stämmer överens med aktuell forskning. Min tolkning är också 

att det i denna studie finns också en intern koherens då resultat och resonemang stämmer 

överens. Noggranna slutsatser har dragits från mätningar och statistiska analyser för att uppnå 

hög validitet, så kallad statistisk slutsatsvaliditet (Allwood & Erikson, 2012). Reliabiliteten, 

det vill säga tillförlitligheten i mätinstrumenten och i hur jag gått till väga när jag mätt, har 

noggrant redovisats i metodavsnittet. Det mätinstrument jag tog fram är unikt på det sätt att 

jag tillverkade det själv. Däremot gjorde jag detta utifrån inspiration från liknande tester i 
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internationell forskning. Även om testet inte på något sätt varit standardiserat är min 

bedömning att det utgjorde ett gott mätinstrument för att uppfylla syftet med denna studie. 

Samtliga elever testades på samma sätt vilket gör att tillförlitligheten till resultaten blir hög. 

Att testerna genomfördes på samtliga elever vid två tillfällen och att en kontrollgrupp deltog i 

studien gör att reliabiliteten i studien är hög. Reliabiliteten mäts också i de frågor som ställts 

till eleverna där de själva har fått uttrycka sina åsikter. Även där har elevernas ord noggrant 

dokumenterats och analyserats. Ett flertal citat finns med i redovisningen av resultatet vilket 

lämnar utrymme för läsaren att själv göra sin tolkning. 

 

Eftersom 47 elever från fyra olika skolor deltog i studien är min tolkning att viss 

generaliserbarhet går att hävda. Här är det dock viktigt att påpeka att resultatet endast kan 

generaliseras till den population från vilken jag har hämtat mina exempel (Bryman, 2009), det 

vill säga elever som både har annat modersmål än svenska och går i åk 4 i den svenska skolan. 

Även om elevgruppen kan anses relativt liten kan slutsatserna i denna studie jämföras med 

andra studier som gett liknande resultat och kan därför anses trovärdiga. Trots sin litenhet kan 

denna studie vara till nytta för andra fall vars kontexter är liknande. När det gäller den 

kvalitativa delen av studien ligger generaliserbarheten i läsarens ögon. 

 
 
6.4 Originalitet och kunskapsbidrag 

 

Denna studie inspirerades av internationella studier som tidigare gjorts där dialogisk 

högläsning använts för att öka elevers ordförråd. Även om studier i större skala genomförts 

internationellt förut känner jag inte till någon liknande studie som gjorts i Sverige. Studiens 

originalitet ligger i att denna typ av empirisk undersökning, där ordförrådsutveckling är i 

fokus och där dialogisk högläsning är medlet, inte gjorts med svenska elever med annat 

modersmål tidigare. Studiens resultat erbjuder därmed ett kunskapsbidrag till dagens 

mångkulturella samhälle inte minst genom att visa att elever med annat modersmål än 

svenska, oavsett hur lång deras tid i Sverige varit, ökar sitt ordförråd genom undervisning 

med dialogisk högläsning. I likhet med Biemiller och Bootes (2006) studie har undervisning 

av ordförråd genom högläsning med avbrott för ordförklaringar använts. Min studie är 

förhållandevis mycket mindre än den Biemiller och Boote genomförde men skiljer sig också 

från deras genom att endast elever med annat modersmål studerats. Detta bidrar också till 

studiens originalitet. 
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6.5 Specialpedagogisk relevans 

 

Detta sätt att mäta kunskaper kopplade till en undervisningsmetod som bygger på tidigare 

forskning, samt att tolka resultaten utifrån dessa mätningar har stor relevans för min 

kommande profession som speciallärare eftersom det är av stor vikt att specialläraren baserar 

sitt professionella arbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dialogisk 

högläsning som den framställs i denna studie kan vara ett sätt att bidra till elevers inkludering 

i skola och samhälle samt att öka elevers möjligheter till att bli goda litterata medborgare 

genom att ge dem möjligheter att tillägna sig fler ord än vad som sker utan tydligt riktad 

undervisning. Detta skulle kunna vara ett sätt att undanröja eventuella hinder för lärande 

vilket är en önskan som uttrycks i inledningen till detta arbete. Som speciallärare i dagens 

samhälle har vi en möjlighet att i samarbete med lärare och andra yrkesverksamma på 

skolorna i vårt land arbeta förebyggande och åtgärdande med ordförrådsutveckling. Att ha 

förmånen att få hitta vägar till att ge eleverna ett språk som hjälper dem att utveckla sina 

tankar, idéer och drömmar har varit drivkraften bakom denna studie. Detta driver mig också 

vidare till att fortsätta söka efter nya nycklar till kunskap och effektiva redskap för lärande. 

 
 

6.6 Slutsats 

 

Jag har i denna studie kommit fram till att dialogisk högläsning är en effektiv metod för 

utveckling av ordförråd. Detta sätt att arbeta kan vara en viktig del i ett förebyggande arbete 

bland elever med annat modersmål än svenska men också fungera som en åtgärd för elever 

som behöver en skjuts i sitt lärande. Behov av fortsatt forskning finns kring utvecklandet av 

ordförråd i olika åldrar och med olika metoder. Fortsatta studier av dialogisk högläsning i 

förhållande till ordförrådsutveckling skulle kunna göras i såväl de tidiga som de senare åren i 

grundskolan för att se om effekten blir densamma oavsett ålder. Forskningen skulle också 

kunna utökas med olika typer av genrer där vetenskapliga texter skulle kunna vara en del. 

Andra metoder för ordförrådsutveckling vore också värdefullt att studera närmare. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Brev till rektorer 

 

Hej! 

Jag heter Danielle Rosman och studerar min sista termin på speciallärarprogrammet på 

Linköpings universitet. Min inriktning är ”språk- läsning och skrivning”. Jag kommer nu att 

påbörja mitt examensarbete med fokus på ordförrådsutveckling hos flerspråkiga elever. Med 

utgångspunkt i en forskningsbaserad undervisningsmetod som bygger på dialogisk högläsning 

är min plan att med tre grupper á 5 elever genomföra ett undervisningspass på ca 30 minuter 

där jag tillsammans med eleverna samtalar kring texten som jag sedan läser upp för dem. 

Samtalet kommer även att ske under högläsningen och efter den. För att se på vilket sätt 

undervisningen ger resultat kommer jag att göra ett ordförrådstest före och efter 

högläsningsstunden/samtalet. Jag kommer även att göra en ljudinspelning för att kunna gå 

tillbaka och analysera vad som skedde i undervisningssituationen. Jag hoppas kunna bidra 

med intressant och relevant kunskap till forskningen. 

Min fråga till dig som rektor är om det finns möjlighet att komma till er och genomföra min 

studie? Det rör sig om: 

• Tre tillfällen under v.11-14 då jag kommer på besök och träffar eleverna 

1:a tillfället – ordförrådstest 1 (ca 20 min) 

2:a tillfället – undervisning genom dialogisk högläsning (ca 30 min/grupp) 

3:e tillfället – ordförrådstest 2 (ca 20 min) 

• 15 elever i åk 4 med annat modersmål än svenska 

• Tillgång till ett grupprum där tester och undervisning kan genomföras 

Studien kommer att bedrivas i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

rekommendationer och vare sig skolan eller någon elev kommer att kunna bli identifierad i 

studien. Bifogar ett missivbrev till de föräldrar som berörs för att inhämta godkännande. Även 

eleverna måste muntligt ge sitt samtycke till att delta i studien. 

Jag är medveten om att tiden är knapp men hoppas att ni finner min studie intressant och vill 

vara med och bidra till den. Inväntar ert svar med spänning. 

 

Med vänlig hälsning 

Danielle Rosman 
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Bilaga 2 – Missivbrev till föräldrar i experimentgruppen 

 

Hej föräldrar! 
 
 
Jag heter Danielle Rosman och studerar min sista termin på speciallärarprogrammet på 

Linköpings universitet. Min inriktning är ”språk- läsning och skrivning”. Jag kommer nu att 

påbörja mitt examensarbete med fokus på ordförrådsutveckling hos flerspråkiga elever. I min 

studie kommer jag att genomföra ordförrådstester och undervisning genom högläsning och 

samtal med flerspråkiga elever i åk 4. Tidigare forskning har visat att dialogisk högläsning är 

ett bra sätt att öka elevers ordförråd och nu vill jag undersöka detta. 

 

Jag har fått möjlighet att genomföra min studie på just er skola. Enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer behöver jag som studerande ha föräldrars godkännande för att få 

genomföra denna studie. Om ni vill bidra till forskning och hjälpa mig genom att låta ert barn 

delta i studien ber jag er vänligen att fylla i detta brev och lämna tillbaka till skolan senast 

torsdag 17/3. Fokus i studien kommer att ligga på samtalen och testresultaten och ingen elev 

kommer att nämnas vid namn eller beskrivas så att det går att känna igen eleven. Det är också 

viktigt att eleven själv vill vara med och delta. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig på 

telefonnummer xxx – xxx xx xx eller på mailadress xxx@student.liu.se 

Det går också bra att höra av er till min handledare på universitetet för vidare frågor: 

Åsa Larsson – xxx@liu.se 

Med vänlig hälsning 

Danielle Rosman 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

❑ Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i ovanstående studie. 
 
Barnets namn:    

 
Förälders namn:    

 
Förälders underskrift:    

mailto:xxx@student.liu.se
mailto:xxx@liu.se
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Bilaga 3 – Missivbrev till föräldrar i kontrollgruppen 

 

Hej föräldrar! 
 
 
Jag heter Danielle Rosman och studerar min sista termin på speciallärarprogrammet på 

Linköpings universitet. Min inriktning är ”språk- läsning och skrivning”. Jag har nu påbörjat 

mitt examensarbete med fokus på ordförrådsutveckling hos flerspråkiga elever. Till min 

studie behöver jag flerspråkiga elever i åk 4 som är villiga att genomföra ordförrådstester vid 

två tillfällen. Resultaten kommer att användas som kontroll gentemot en annan del av studien. 

 

Jag har fått möjlighet att genomföra min studie på just er skola. Enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer behöver jag som studerande ha föräldrars godkännande för att få 

genomföra denna studie. Om ni vill bidra till forskning och hjälpa mig genom att låta ert barn 

delta i studien ber jag er vänligen att fylla i detta brev och lämna tillbaka till skolan senast 

fredag 22/4. Fokus i studien kommer att ligga på testresultaten och ingen elev kommer att 

nämnas vid namn eller beskrivas så att det går att känna igen eleven. Det är också viktigt att 

eleven själv vill vara med och delta. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig på 

telefonnummer xxx – xxx xx xx eller på mailadress xxx@student.liu.se 

Det går också bra att höra av er till min handledare på universitetet för vidare frågor: 

Åsa Larsson – xxx@liu.se 

Med vänlig hälsning 

Danielle Rosman 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

❑ Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i ovanstående studie. 
 
Barnets namn:    

 
Förälders namn:    

 
Förälders underskrift:    

mailto:xxx@student.liu.se
mailto:xxx@liu.se
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Bilaga 4 – Ordförrådstest 

 

Ordförrådstest 
 

Namn:    

Ringa in rätt förklaring! 
 
 
Buffa Knuffa 

Bråka 

Vänta 

 
Trängas Gå fort Stå 

trångt 

Sjunga högt 

 
Närheten Lägenhet 

Ett område nära 

Ett område långt borta 
 
 
Bunke En sport 

En boll 

En skål 

 
Grimas Konstig min 

Leende Ett 

djur 

 
Följa---John En farbror 

En lek En 

maträtt 
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Irritera Göra någon glad 

Göra någon arg 

Göra någon rädd 

 
Knappast Mycket 

Lite 

Inte troligt 
 
 
Läbbig Ilsken 

Kladdig 

Läskig 

 
Drunkna Dö i vatten 

Inte få luft 

Inte kunna andas 
 
 
Fläck Litet ställe med smuts 

En gräsplätt 

En flicka 
 
 
Förklädd Ett klädesplagg 

Maskerad 

Märke 

 
Ventilkork Propp som stoppar lufthål 

En växtdel 

En olycka 
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Styre Ett hjul på en cykel En 

klocka som plingar 

En stång som svänger cykeln 
 
 
Kraschar Ramlar 

Hoppar 

Snurrar 

 
Svälla Bli mindre 

Bli större 

Bli kall 

 
Smärta Känsla av att vara glad 

Känsla av att vara vilse 

Känsla av att ha ont 

 
Svullen Liten 

Tjock 

Lång 

 

Vaktis Soldat 

Vaktmästare 

Väktare 

 
Akuten Skolan 

Arbetet 

Sjukhuset 
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Spricka Reva 

Hål 

Sår 

 
Olycka Något dåligt som inte var meningen 

Något bra som inte var meningen 

Något konstigt som inte var meningen 

 
Med flit Med mening 

På låtsas På 

en gång 

 
Nyfiken Fikasugen 

Nyinflyttad 

Intresserad 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

 

 

1. Har ni lärt er några nya ord idag? 
 
 

2. Hur lär ni er nya ord bäst? 
 
 

3. Vad brukar ni göra om ni inte förstår ett ord? 
 
 

4. Vilket språk kan ni mest ord på? 
 
 

5. Hur gör ni om ni vill lära er nya ord? 
 
 

6. Hur tycker ni att det är att lära sig nya ord genom högläsning? 
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