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Abstract  

  
The aim of the study was to investigate the effect of robust vocabulary instructions in grade three with focus 

on students with language vulnerability in a whole classroom situation. We compared the outcome of robust 

vocabulary instruction with direct instruction of word meanings. Robust word learning is about selecting 

target words, defining their meaning and creating learning opportunities that improve both vocabulary 

and reading comprehension for all students regardless of language ability. The study was an intervention 

study based on 68 students in grade three. The intervention lasted for three weeks over four lessons (30 

min) per week. The most important outcome of this study is that robust vocabulary instructions seems to 

work for all students but have a greater effect for students with language vulnerability.  
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Förord  

  

Först vill vi tacka alla elever, pedagoger och rektorer som låtit oss genomföra vår studie. 

Sedan vill vi också tacka vår handledare Maria Rosenberg för all värdefull feedback och 

guidning genom alla moment.   

  

Eftersom det är två författare till denna text har det mesta av arbetet och skrivandet skett 

gemensamt, men båda har haft olika ansvarsområden. All text har dock bearbetats och 

redigerats gemensamt. De delar som Andreas Strindberg har haft ansvar för och till 

huvudsak skrivit är kapitel 2.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.5 och 2.6. I diskussionen ansvarade Andreas 

för kapitel 5.1 och de två första styckena i 5.4. I metoddiskussionen ansvarade Andreas 

för texten från sjätte textraden i andra stycket till slutet av kapitlet. De delar som 

Miriam Härgestam har haft ansvar för är kapitel 2.2, inledningen på kapitel 2.3, 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.4 och 2.4. I diskussionen ansvarade Miriam för 5.2, 5.3 och sista stycket i 5.4. 

I metoddiskussionen ansvarade Miriam för första stycket och ner till rad sex i andra 

stycket.  

  

 Andreas Strindberg och Miriam Härgestam 
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1  Inledning 

Redan från tidig ålder finns det stora skillnader mellan barns ordförråd och denna 

diskrepans ökar med stigande ålder (Biemiller & Boote, 2006; Beck, McKeown & Kucan, 

2013). Enligt senaste undersökningen från PISA (Skolverket, 2016) har svenska elever 

ökat sin läsförståelse, men ligger fortfarande på en lägre nivå än år 2000. Eftersom det 

finns en stark korrelation mellan ordförråd och läsförståelse, finns det 

förbättringsområden i skolan både vad gäller ordinlärning och läsförståelse. 

 

För skolan är det en utmaning att möta alla elever på den språkliga nivå de befinner sig 

på, och att ge alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sin förmåga. För att ge alla 

elever möjlighet att utveckla ett rikt och varierat språk, som Lgr 11 talar om (Skolverket, 

2018a), är det speciellt viktigt att fånga upp elever i språklig sårbarhet. Det finns en 

koppling mellan språkliga svårigheter i början av skoltiden och svårigheter att nå högre 

utbildning och göra karriär i yrkeslivet (Conti-Ramsden, Durkin, Toseeb, Botting & 

Pickles, 2018). Bygga ordförråd är inget vi någonsin blir klara med, utan det finns alltid 

fler ord att lära och ordförrådet behöver hela tiden utvecklas för att möta den verklighet 

vi lever i idag (Enström, 2016). I skolan saknas ofta kunskap om hur en effektiv 

ordinlärningsundervisning kan se ut för att möta de stora skillnader mellan elevers 

lexikala förmågor som finns. 

  

Beck et al. (2013) har utarbetat en metod, robust ordinlärningsundervisning (robust 

vocabulary instruction), som ligger till grund för denna studie. Robust 

ordinlärningsundervisning handlar om att välja ut målord, definiera deras betydelse och 

skapa inlärningstillfällen som förbättrar både ordförråd och läsförståelse för alla elever 

oavsett språklig förmåga (Beck et al., 2013). Eftersom det inte alltid är möjligt att bedriva 

undervisning enskilt eller i liten grupp, t.ex. p.g.a. brist på lokaler och personal, är det 

intressant att utgå från en helklassituation och hitta en metod som skulle kunna fungera 

även för elever i språklig sårbarhet. Den strukturerade undervisning som är ett måste för 

barn i språklig sårbarhet, blir en extra tydlig och genomtänkt pedagogik som gynnar hela 

klassen (Bruce, Ivarsson, Svensson & Svantelius, 2016). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka effekten av robust ordinlärningsundervisning i 

helklass för elever i årskurs 3, med fokus på elever i språklig sårbarhet. För att besvara 

studiens syfte ställs följande forskningsfrågor: 

• Vilken effekt har robust ordinlärningsundervisning jämfört med 

ordinlärningsundervisning med direkta ordförklaringar på de språkligt sårbara 

elevernas ordinlärning? 

• Vilken effekt har robust ordinlärningsundervisning jämfört med 

ordinlärningsundervisning med direkta ordförklaringar på de icke språkligt 

sårbara elevernas ordinlärning? 

• Hur stor effekt har robust ordinlärningsundervisning på ordinlärningen hos elever 

i språklig sårbarhet, i jämförelse med de icke språkligt sårbara eleverna? 
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2  Bakgrund 

I detta kapitel redovisas först studiens specialpedagogiska perspektiv samt begreppet 

inkludering. Därefter följer en teoretisk redogörelse av ordförrådet och dess utveckling 

med koppling till skolan. Svårigheter vad gäller ordinlärning för elever i språklig 

sårbarhet samt främjande faktorer och strategier för ordinlärningsundervisning behandlas 

därefter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av robust ordinlärningsundervisning. 

2.1  Specialpedagogiska perspektiv 

Den specialpedagogiska verksamheten i skolan har en förebyggande funktion för att alla 

elever ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och få känna samhörighet och 

delaktighet. Under vissa perioder kan det behövas extra anpassningar eller särskilt stöd 

(Skolverket, 2018b). Enligt skollagen (SFS nr:2010:800) ska särskilt stöd ges när eleven 

riskerar att inte uppnå kunskapskraven. 

 

Specialpedagogik går att betrakta utifrån tre olika perspektiv (Nilholm, 2007): det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet, och dilemmaperspektivet. Ett 

kompensatoriskt perspektiv innebär att se misslyckanden som elevens ansvar och att det 

är specialpedagogikens funktion att kompensera dessa brister. Svårigheter knyts ofta till 

neurologiska faktorer och begreppet elever med svårigheter används. Detta har varit det 

vanligaste perspektivet i den svenska skolan. Efter kritik mot detta synsätt växte det 

kritiska perspektivet fram. Här läggs fokus på faktorer utanför individen, t.ex. skolmiljö, 

organisation eller skolledning. Diagnoser och specialpedagogik ska ses med kritiska ögon 

och det talas om elever i svårigheter. Det tredje perspektivet kallas för 

dilemmaperspektivet. Det handlar om att alla elever ska ges liknande kunskaper och 

färdigheter, men betonar samtidigt att alla elever är olika individer. Här ses skolan som 

en arena där många dilemman och motsättningar blir synliga och specialpedagogiken 

endast som en del i en lösning av komplexa problem. Ställningstaganden måste göras och 

vägas mot varandra och undervisningen måste anpassas.  

 

Dilemmaperspektivet har utgångspunkt i att skolproblem skapas i sociokulturella 

sammanhang (Nilholm, 2007).  I ett sociokulturellt perspektiv utvecklas kunskaper i 

samspelet mellan människor och därigenom sker en utveckling av färdigheter, som till 

exempel förmågan att läsa och skriva. Den språkliga kommunikationen är viktig då 

människan förvärvar mycket kunskap genom att ta del av andras erfarenheter. Kunskaper 

byggs upp och förs vidare mellan människor och genom tiderna. Således är det muntliga 

samtalet den viktigaste formen för lärande (Säljö, 2013). 

 

Enligt Vygotskijs synsätt kräver undervisning en aktiv lärare, aktiva elever och en aktiv 

miljö. Vygotskijs reformpedagogik handlar bland annat om att nyttja barnets resurser och 

intressen som motivation, där läraren ska vara handledare istället för kunskapsförmedlare 

eller maktutövare (se Lindqvist 1999). Det ska ske en allsidig utveckling genom en 

utvecklingsbetingad undervisning, med aktivitet som ledord och huvudsaklig metod. Den 

sociala miljön påverkar utvecklingen av elevernas handlingar, och läraren har en viktig 
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roll i att organisera denna miljö. I undervisningen ska elevernas egna erfarenheter 

bemötas med vetenskapliga och teoretiska begrepp, men i sund balans. Lindqvist (1999) 

menar att lärare ska sträva mot att utmana och utveckla elevens tänkande. Denna studie 

anammar såväl dilemmaperspektivet som det sociokulturella perspektivet och fokuserar 

på elever i språklig sårbarhet. 

2.2 Begreppet inkludering i skolan 

Inkludering i skolan handlar i grunden om allas lika rätt till utbildning. Att implementera 

inkluderingstanken är inget som sker över en natt utan är en process som verkar över tid 

(Svenska Unescorådet Sverige, 2008). Inkludering i skolan kan delas in i en social, fysisk 

och pedagogisk aspekt. Den sociala aspekten handlar om delaktighet, den fysiska om var 

undervisningen sker och den pedagogiska aspekten om att undervisningen är anpassad 

efter elevernas lärförmågor (Jensen, 2017). För att inkludering ska lyckas i skolan måste 

pedagogerna utveckla en variation av undervisningsstrategier för att nå alla elever där de 

befinner sig (Mitchell, 2015). Det krävs resurser och specialpedagogiska kunskaper för 

att lyckas med detta uppdrag (Haug, 1998). Det är alltså inte bara själva undervisningen 

som måste anpassas utan även skolmiljön (Ahlberg, 2015).  

 

Jensen skriver om begreppet omvänd inkludering som innebär att all undervisning 

anpassas till eleverna med särskilda behov. Om det behövs, får vissa elever utöver detta 

även individuellt stöd. Inkludering innebär inte att det är lika för alla. För en del elever 

kan inkludering innebära att de är i klassrummet vissa lektioner och får undervisning 

enskilt eller i mindre grupp andra lektioner (Jensen, 2017). En-till-en-undervisning är 

tids- och resurskrävande och många elever i språklig sårbarhet föredrar att vara kvar i 

klassrummet i en inkluderande stödjande undervisning (Lowe & Joffe, 2017). Det måste 

alltså finnas ett flexibelt synsätt. Till syvende och sist handlar det om elevens upplevelse 

av att vara inkluderad, annars har inkluderingen misslyckats (Jensen, 2017). 

2.3  Ordförråd 

Följande avsnitt avser att ringa in vad ett ord är, hur ordförrådet struktureras i vårt mentala 

lexikon och vad som menas med att kunna ett ord. Därefter redogörs för sambandet 

mellan ordförråd och läsförståelse och den roll skolan och föräldrarna har när det gäller 

ordinlärning. 

2.3.1 Ord och morfem   

Inom språkvetenskapen kan man förklara vad ord är genom att dela upp dem i graford 

och lexem (eller lexikalisk enhet). Graford brukar förklaras som ett skrivet ord mellan två 

mellanrum i satser och meningar i en text. Lexem kan mer eller mindre ses som ett ords 

grundform, motsvarande det som listas i ordböcker. Graforden är alltså realiserade 

böjningsformer av olika lexem. Ord är också enheter som bygger meningar och satser. 

Lexem är en mer abstrakt term för ord och kan användas när vi pratar om ord som enheter, 

lagrade i vårt mentala lexikon (Liljestrand, 1993). Lexemen är de grundläggande 

enheterna i ett språks ordförråd. Många svenska ord består av flera mindre byggstenar, 
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morfem, som är betydelsebärande delar av ett ord. Morfem kan delas upp i de som är 

relevanta för ordbildning (t.ex. rot+mos, spring+are) och de som rör ordböjning (rot+en, 

spring+er). Dessa byggstenar kan kombineras med varandra för att bilda nya ord. Varje 

morfem är uppbyggt av ett eller flera fonem, språkets minsta betydelseskiljande enhet. 

Kunskap om de morfem som finns i ett språk gör det lättare att analysera ord, greppa 

betydelsen och på så vis öka sitt ordförråd. I det svenska språket finns ungefär 7000 olika 

morfem (Enström, 2016).  

2.3.2 Ordförrådets struktur och utveckling 

Vårt ordförråd kan liknas vid ett lager som kan vara organiserat på olika sätt.  Detta lager 

eller mentala lexikon innehåller även mönster för ordbildning och ordböjning  

(Nettelbladt, 2007). De ord vi har i vårt lager behöver vara tillgängliga när vi ska 

kommunicera via tal, lyssnande, skrift eller läsning (Frylmark, 2018). Det mentala 

lexikonet är alltså den information om ordförrådet som varje språkanvändare har tillgång 

till. När du talar flytande svenska producerar du minst 100 ord i minuten. Du har alltså 

mindre än en sekund på dig att plocka fram rätt ord bland alla tiotusentals ord som finns 

lagrade i ditt mentala lexikon. Mycket pekar på att det är ordets betydelse som är 

avgörande för hur ordet lagras. Om man får höra ett visst stimulusord, så plockas 

responsordet oftast fram från samma kategori. Orden är inte bara lagrade utifrån sin 

relation till andra ord, utan även efter frekvens, samförekomst och uttryckssida: ord som 

används ofta är lättast att hitta och plocka fram (Enström, 2016).  

 

Semantik är betydelselära och handlar bland annat om ordets betydelse (Liljestrand, 

1993). Semantiskt kan man organisera ord i olika kategorier, t.ex. funktion, plats, attribut 

och kategori (Lowe & Joffe, 2017).  Alla ord står i viss relation till andra ord och kan 

delas in i olika semantiska fält eller betydelsefält. Orden inom samma fält får sin betydelse 

i relation till varandra. Ett överordnat fält kan delas in i flera olika underordnade fält. 

Orden i de underordnade fälten betyder inte samma sak, men är nära besläktade i 

betydelsen. De har alltså många gemensamma komponenter och få särskiljande 

komponenter. Hyponymi är en semantisk relation som handlar om det hierarkiska 

samband som finns mellan en överordnad och underordnad term. Hund och katt är 

hyponymer, underordnade, till husdjur. Husdjur är hyponym till djur. Omvänt är djur 

hyperonym, överordnad, till husdjur. Infödda talare lär sig hyponymirelationer i takt med 

språkutvecklingens gång. Dessa relationer är ofta kulturellt beroende och kan således se 

annorlunda ut om de beskrivs i ett annat land eller kultur (Enström, 2016).  

 

I ettårsåldern producerar barn sina första ord. Varje ord kopplas samman med en 

betydelse. Dessa ord blir sedan grunden i barnets ordförråd. I tvåårsåldern sker en mer 

kraftig tillväxt av ordförrådet, ofta benämnd som ordförrådsexplosion (Nettelbladt, 2007). 

Dock finns stora individuella skillnader hos barn vad gäller ordförrådsutvecklingen (se 

t.ex. Håkansson 2014). Ordförrådsutvecklingen kan delas in i tre faser, där substantiven 

ökar mest i första fasen, verb i andra fasen och framförallt funktionsorden i den tredje 

fasen. Innehållsorden i fas ett och fas två kan sägas vara byggstenar för att kunna tillägna 

sig funktionsorden i fas tre (Strömqvist, 2010). Barnet bygger inte bara upp sitt ordförråd 
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under den här tiden i ett snabbt tempo, utan bygger även upp sin grammatik (Åberg, 

2007). 

 

De ord som barnet först lär sig hänger ihop med den miljö där barnet befinner sig. 

(Nettelbladt, 2007; Bjar, 2010).  Genom sin kreativitet och flexibilitet kan barnet använda 

sin kunskap om ord för att kommunicera med andra (Nation, 2014). I en typisk 

språkutveckling lär sig barn först receptiv kunskap om ett ord, innan de utvecklar den 

expressiva kunskapen som behövs för att kunna kommunicera ordet muntligt (Christ & 

Wang, 2011). Man kan skilja mellan ett aktivt eller produktivt (ordanvändning) och 

passivt eller receptivt (ordförståelse) ordförråd. I receptiva situationer ställs inte lika stora 

krav på ordkunskapen, medan man i produktiva situationer behöver behärska flera olika 

sidor av ordet. Ett ordförråd på cirka 5000 ord ger en nittioprocentig täckning av de flesta 

texter. Ord med hög spridningsgrad återfinns i många olika typer av texter och tillhör 

därför de grundläggande ord som alla bör ha i sitt ordförråd. För att eleven ska kunna 

tillgodogöra sig en lärobokstext helt krävs att minst 98% av orden är kända för eleven 

(Enström, 2016). Barn med fattigt ordförråd är begränsade, då ett specifikt ord som barnet 

inte förstår kan innebära att barnet missar textens budskap (Nation, 2014). 

2.3.3 Att kunna ett ord 

Vad det innebär att kunna ett ord är komplext och mångfacetterat (Lowe & Joffe, 2017). 

Det kan innebära allt ifrån att ha hört ett ord till att känna till det väl, och kunna beskriva 

och använda det (Beck et al., 2013), såsom det framstår i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Att kunna ett ord (Beck et al., 2013). 

1 Har ingen kunskap om ordet. 

2 Har en generell känsla för ordet. 

3 Kan förstå ordet i en kontext. 

4 Har kunskap om ordet men kan inte plocka fram det tillräckligt lätt för att använda det i en lämplig 

situation. 

5 Rik kunskap om ordet och hur det förhåller sig till andra ord. Kan till viss del använda ordet i metaforer. 

 

Det handlar således inte bara om hur många ord en person kan, utan hur väl personen kan 

varje ord och kan använda det skriftligt och muntligt (Enström, 2016). Att kunna använda 

ord i en skriven text kräver en djupare förståelse (Beck et al., 2013). Barn behöver flera 

knutpunkter (semantiska, grammatiska och fonologiska) för att förstå ett ord. De behöver 

identifiera återkommande fonologiska former i talströmmen för att skapa en 

representation av ett ord. De behöver också kunna hämta den fonologiska formen för att 

kunna producera ett ord expressivt (Lowe & Joffe, 2017). Det innebär alltså att inte bara 

ha förmåga att kunna många enskilda ord, utan även att kunna sätta in orden i en kontext, 

samt förstå orden i sin kontext (Enström, 2016). Att testa ordkunskap är komplicerat 

eftersom språklig förmåga inte är en isolerad aktivitet utan något som sker i samspel med 
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andra och i en kontext (Nation, 2014). Det är skillnad på att kunna ett ord tillräckligt bra 

för att klara ett test med flervalsalternativ och att kunna det tillräckligt bra för att använda 

det i textförståelse (Beck, Perfetti & McKeown, 1982). Sammanfattningsvis är det är inte 

enkelt att avgöra om man kan eller inte kan ett ord eftersom vi kan behärska ett ord mer 

eller mindre bra (Enström, 2016). 

2.3.4 Ordförråd och läsförståelse/skolframgång 

Det finns, som nämnts ovan, stora och djupgående skillnader i ordkunskap mellan barn 

beroende på förmåga och socioekonomisk bakgrund. Flera studier visar att ordförrådet 

hos en person från en högre socioekonomisk bakgrund kan vara dubbelt så stort som för 

en person från en lägre socioekonomisk bakgrund (Beck & Keown, 2007).  Enligt 

Biemiller (2003) är ordförrådets storlek i slutet av mellanstadiet omkring 9000 ord. Detta 

skulle kunna översättas till att barn mellan 1-8 år lär sig i snitt 2,2 ord/dag och från 9-12 

år, 2,4 ord/dag, vilket innebär ca 800-900 ord/år. De som har större ordförråd skulle kunna 

antas lära sig ca 3 ord/dag och de som har ett mindre, ca 1 ord/dag. Över tid blir 

skillnaderna i ordförråd stora. Detta är en indikation på betydelsen av att bygga upp 

ordförrådet redan i tidig ålder, då det kan skilja i snitt 4000 ord mellan elever i slutet av 

årskurs 2 (Biemiller, 2003).  

 

I en text är det de lexikala orden, innehållsord som verb och substantiv, som bidrar till 

den största informationen. De 1000 vanligaste orden står för ungefär 85 % av alla ord i 

en normal text; av dessa är många funktionsord. Även om man förstår många ord, så 

förstår man inte en text om man inte har koll på de lexikala orden. Kollokation är en term 

som används för ord som brukar förekomma tillsammans, t.ex. sträng kyla. Att använda 

sig av sin kunskap om kollokationer gör att man som läsare på förhand kan gissa vilket 

ord som kommer efter ett visst ord. Detta är en förmåga som gör att läsaren förstår texten 

bättre och kan läsa snabbare (Enström, 2016). 

 

Barn som har ett väl utvecklat talspråk i förskoleåldern, fortsätter ofta att utveckla detta 

så att de senare får ett rikt ordförråd och god läsförståelse. Omvänt har barn med litet 

ordförråd även många gånger svårt att förstå överordnade begrepp och bildspråk 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Eftersom detta samband finns, är det viktigt att tidigt 

uppmärksamma barn med ett svagt utvecklat språk för att på bästa sätt kunna stötta 

barnets språkutveckling (Biemiller & Boote, 2006; Beck och McKeown, 2007; Bråten, 

2008; Enström, 2016). När undervisningen baseras mer på skriftligt material blir 

betydelsen av litet ordförråd synligt (Beck & McKeown, 2007; Biemiller, 2013). Cirka 

10% av alla barn uppskattas ha läs- och skrivsvårigheter, vilket innebär i snitt ca 2 elever 

per klass (Fricke, Bowyer-Crane, Haley, Hulme & Snowling, 2013). De som har färre ord 

i sitt lexikon har oftast också smalare kunskaper om ordens betydelser. Detta gör det 

svårare att vid egen läsning förstå ord i olika kontexter. Stanovich (1986) skriver om 

begreppet Matteuseffekten och läsinlärning. Det handlar om att de som redan kan mycket, 

har lättare att lära sig mer. Exempelvis har elever med god läsförståelse lättare för att 

bygga upp ett rikt ordförråd (Stanovich, 1986). Om en elev äger ett rikt ordförråd kan 
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detta t.ex. kompensera för bristande läsflyt och begränsat verbalt arbetsminne (Frylmark, 

2018).  

 

Det behövs mer forskning kring hur man kan jobba med ordinstruktioner i de yngre 

skolklasserna (Christ & Wang, 2011). Att tidigt ge stöd till elever i språklig sårbarhet och 

minska klyftorna i ordförråd är viktigt för att ge dem möjlighet att lyckas i skolan och 

även med tanke på framtida yrkesmöjligheter, eftersom det finns en koppling mellan 

språklig förmåga, socioekonomisk bakgrund och utbildningskarriär (Lowe & Joffe, 2017; 

Spencer, Clegg, Stackhouse & Rush, 2017).  Läs- och skrivsvårigheter är likaså tydligt 

kopplade till språkliga aktiviteter, mental hälsa och yrkesliv i vuxenlivet (Law, Rush, 

Schoon & Parsons, 2009; Conti-Ramsden et al., 2018). 

2.3.5 Föräldrarnas och skolans roll 

Grunden för en god språkutveckling sker i samspel med andra, främst vuxna (Broberg, 

2015). Enligt Biemiller (2003) är föräldrarnas interaktion med barnen den viktigaste och 

mest betydande faktorn för barns ordförråd, speciellt fram till nioårsåldern. Även andra 

källor som t.ex. TV kan stimulera ordförrådet. Det finns belägg för att ordförråd och 

läsförståelse påverkas både av hemmet och av skolan. Ordförrådet är inte något medfött. 

Hur stort ordförrådet är påverkas av socioekonomisk bakgrund, men kanske framförallt 

av hur mycket föräldrarna pratar med sina barn (Biemiller, 2003). Att låta barn möta 

litteratur innan de själva kan läsa gör att de kommer i kontakt med ord som de inte möter 

i vardagliga samtal (Frylmark, 2017). 

 

Det är en omöjlighet för skolan att lära ut alla de ord som eleverna behöver kunna, men 

skolan kan hjälpa eleverna på vägen genom att öka deras språkliga medvetenhet och visa 

dem på effektiva ordinlärningsvanor. Om ordinlärning ska vara möjlig krävs medvetet 

och systematiskt arbete. För att få till en effektiv inlärningsprocess är det viktigt att utgå 

från hur ord lagras i det mentala lexikonet (Enström, 2016). Det behövs mer fokus på 

ordinlärning redan från början av skolåren. Barn lär sig från början ord genom muntlig 

konversation, men när de börjar skolan är den muntliga kontexten inte lika effektiv för 

den lexikala utvecklingen, eftersom samtalen oftast innehåller redan bekanta ord. De 

böcker som eleverna läser är åldersanpassade och har ord som även de är anpassade efter 

förväntad förmåga (Beck et al., 2013). Barn som exponeras för mycket input både 

skriftligt och muntligt har störst möjlighet att bygga upp ett rikt ordförråd. När det gäller 

inlärningssituationer behöver dock nivån ligga en aning över den nivå där eleven befinner 

sig, så att eleven kan tillgodogöra sig kunskapen (Enström, 2016), d.v.s., det som 

Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen (Lindqvist, 1999).  De flesta ord lär 

man sig utanför undervisningens ramar, men lärare har ändå en viktig uppgift i att 

presentera och strukturera ordförrådet för att underlätta ordinlärningen. Detta innebär att 

lärare behöver ha god metaspråklig ordkunskap (Enström, 2016).  

2.4  Elever i språklig sårbarhet och ordinlärning 

Språklig sårbarhet kan bero på olika faktorer som påverkar varandra, såsom biologiska, 

miljömässiga eller sociala (Nation, 2014). Att vara i språklig sårbarhet innebär att ha en 
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språkutveckling som inte stämmer överens med den förväntan som finns på 

språkförmågan i en viss situation. Dessa språkliga svårigheter kan ligga i själva 

språket eller i bemästrandet av det och kan vara av permanent eller övergående art. 

Problemen kan variera utifrån situation och sammanhang. Genom att använda begreppet 

språklig sårbarhet flyttar man fokus från eleven som problembärare till att istället 

fokusera på vad det är i situationen som stör och hur man kan avlasta eleven och göra den 

språkliga situationen hanterbar. Detta gör att språkligt sårbara elever kan vara elever med 

språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter, men det kan också vara elever som bara har 

svårigheter i en viss språklig situation. Även elever som påbörjat sitt inlärande av ett 

andraspråk i en majoritetsmiljö kan vara mer eller mindre språkligt sårbara i förhållande 

till förstaspråkstalande elever (Bruce, et al., 2016). Under skolåren möter barnen mer 

komplexa och abstrakta ord. Med stigande ålder förändras även sättet att lära in nya ord. 

Ju äldre barnen blir desto fler ord lär de sig genom att ta hjälp av kontexten, än genom att 

få orden direkt förklarade, och här blir barn med språkliga svårigheter särskilt sårbara 

(Lowe & Joffe, 2017; Wright, Ping & Ebbels, 2017). Enligt en metaanalys av studier om 

ordinlärning och språklig sårbarhet presterade elever i språklig sårbarhet betydligt sämre 

när det gällde inlärning av nya ord än elever med normal språkutveckling (Kan & 

Windsor, 2010). Språklig sårbarhet är förknippat med mindre ordkunskap både vad gäller 

djup och bredd, samt en svårighet att lära sig och över tid komma ihåg nya ord (Kan & 

Windsor, 2010; Kan &Nation, 2014). 

2.5  Främjande faktorer och strategier för ordinlärning 

Det finns en tendens att människor som har ett stort ordförråd också har en större 

fascination för ord. Att vara nyfiken på ord är grundläggande för att utveckla ett stort 

ordförråd. Elever behöver få utforska sambanden mellan ord och utveckla sin kunskap 

om ordens betydelser. De behöver också bli mer medvetna om nya ord i sin omgivning 

och använda dessa tills de själva äger orden. Ju fler semantiska samband som finns desto 

robustare och flexiblare blir förståelsen för orden (Beck et al., 2013). Det finns en 

föreställning om att barn på egen hand kan bygga det ordförråd de behöver när det lärt 

sig att avkoda och läsa ord flytande, och av den anledningen har inte träning av ordförråd 

fått stort utrymme i skolan (Biemiller & Boote, 2006). För att skapa djupare förståelse för 

orden krävs det dock att orden förklaras och bearbetas på olika vis och vid flera tillfällen. 

När ord presenteras i meningsfull kontext, med eller utan direkta ordförklaringar, kan 

ibland snabb ordinlärning ske (Christ & Wang, 2011). Att använda bildstöd är ett sätt att 

förtydliga de aktuella orden och förstärka den muntliga informationen (Jensen, 2017).  

Att läsa en bok flera gånger och förklara ord kan vara en effektiv metod för yngre 

barn.  För äldre barn kan detta även inkludera morfologisk analys, t.ex. genom att använda 

30 minuter/dag till att utveckla ordförrådet. Lektionerna ska vara lärarcentrerade, det vill 

säga att läraren styr undervisningen, uppgifterna och frågeställningarna genom 

gemensamma övningar i hela klassen (Biemiller, 2003).  

 

Barnet behöver exponeras för ett ord över tid och flera gånger för att ordet ska läras in; 

barn i språklig sårbarhet behöver fler antal repetitioner (Kan & Windsor, 2010; Wright et 

al., 2018). Det är dock oklart hur många gånger fler repetitioner det behövs för att uppnå 
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ett likvärdigt resultat mellan elever i språklig sårbarhet och elever med typisk 

språkutveckling (Kan & Windsor, 2010). Trots utökad ordinlärningsundervisning ger det 

inte ett hundraprocentigt resultat, vilket visar på komplexiteten i ordinlärningen (Watts, 

1995). Effekten av ordinlärning påverkas både av hur uppgifterna ser ut och deltagarnas 

förmågor. Oavsett uppgiftstyp är det stora skillnader i ordinlärningen mellan elever i 

språklig sårbarhet och elever med typisk språkutveckling. Bäst effekt ger hög exponering 

av orden i en relevant kontext (Kan & Windsor, 2010). Också typen av ord har betydelse 

för ordinlärningen för elever i språklig sårbarhet. Det är t.ex. lättare att lära sig substantiv 

än verb (Kan & Windsor, 2010; Wright et al., 2018). En förklaring är att semantiska 

egenskaper är mer framträdande för substantiv än t.ex. för verb. Forskning har visat att 

kombinerade fonologiska och semantiska interventioner har effekt på ordinlärningen. För 

att utveckla ordförrådet, behöver barn i språklig sårbarhet metoder som tränar deras 

förmåga att se samband mellan ordets form, dess fonologiska representation, och 

betydelse, dess semantik (Lowe & Joffe, 2017). Att undervisa ordinlärning i helklass är 

förvisso resurseffektivt, men det kan leda till att de elever som redan har ett gott ordförråd 

utökar sitt ordförråd och att de språkligt sårbara eleverna släpar än mer efter (Biemiller 

& Boote, 2006).  

2.6  Begreppet robust ordinlärning 

Robust ordinlärningsundervisning innebär ett förhållningssätt att välja ut lämpliga ord ur 

en text, ge direkta ordförklaringar samt genomföra tankeväckande, lekfulla och aktiva 

uppföljningar, i syfte att utveckla strategier som främjar ordförråd och läsförståelse hos 

alla elever, oavsett kunskapsnivå (Beck et al., 2013). Vid mer traditionell 

ordinlärningsundervisning i en klassrumsmiljö är diskussioner kring ett ords betydelse 

ofta lärarkontrollerade (Watts, 1995). Det är t.ex. vanligt att ställa frågan Vad betyder 

ordet…?, och därefter får eleverna gissa vad ordet betyder. Detta innebär att en elev blir 

informationsbärare och att övriga elever inte involveras och inte behöver aktivera sina 

förkunskaper; således utelämnas de från ordinlärningen. Metodiken är därmed begränsad 

och ofta av samma typ, oavsett vilket ord som undervisas. Antalet exponeringstillfällen 

är också oftast få (Watts, 1995). 

 

Det är en självklarhet att skolan inte kan undervisa alla existerande ord, så var ska då 

fokus ligga? För att få en överblick av de ord som kan kräva robust 

ordinläringsundervisning, kan man dela in ordförrådet i tre nivåer (engelskans tier) (Beck, 

McKeown, & Omanson, 1987). Nivå 1 innehåller mestadels vardagliga och 

grundläggande ord som t.ex. varm, hund, trött, prata och så vidare. Det är ord som 

förekommer frekvent i samtal och som barn blir bekanta med redan från tidig ålder, därför 

behöver de sällan förklaras. Nivå 2 innehåller ord som är av stor nytta för t.ex. förståelse 

av skriven text, och finns i flera domäner, såsom avta, bilda och kvalitet. Därför är det 

mindre chans att yngre barn kommer i kontakt med dessa ord, jämfört med orden i nivå 

1. Eftersom orden på nivå 2 har stor betydelse för ordförrådet bör undervisningens fokus 

ligga på dessa ord. Nivå 3 innehåller ord som används mer sällan och oftast är fackord 

begränsade till specifika ämnesområden eller domäner, såsom filibuster och epidemi. 

Innehållsord för vetenskapliga studier ligger vanligtvis inom nivå 3 (Beck et al., 2013).  
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Ett sätt att avgöra om ett ord faller inom kriterierna för nivå 2 är att fundera om det 

begrepp ordet står för kan förklaras av eleverna genom att använda ord som de redan kan. 

Om så är fallet, kan då det nya ordet ge ett mer moget och preciserat sätt att uttrycka sig 

på? Addera kan t.ex. förklaras med lägga ihop eller plussa. Att dela in ord i olika nivåer 

är dock bara en utgångspunkt för att välja lämpliga ord. Ord är olika svåra och olika 

användbara för olika personer. Läraren måste alltså använda sitt eget omdöme och utgå 

från elevernas behov för att kunna bygga en robust ordinlärningsundervisning. Inför val 

av ord kan följande frågeställningar vara till hjälp (anpassade från Beck et al., 2013), 

varav några mer allmänna och andra mer specifika: 

 

• Vilken betydelse har ordet? 

• Vilken nytta har ordet?  

• Är det ett ord som eleverna kommer att kunna använda? 

• Är ordet karaktäriserande för skrivna texter? 

• Hur bidrar ordet till förståelsen av texten i sin helhet? 

• Är det begrepp som ordet står för komplext och behöver en detaljerad förklaring 

för att förstås fullt ut av eleverna? 

• Finns det kopplingar till andra ord och begrepp? 

• Är ordet tillräckligt allmänt för att kunna användas i olika domäner och ämnen? 

 

Vid lärarledd högläsning i helgrupp är det lämpligast att förklara ett nytt ord precis när 

det dyker upp, på ett elevnära sätt, i syfte att öka förståelsen av texten. Introduceras för 

många ord före läsningen får eleverna svårare att komma ihåg dem under läsningen. 

Förklaras för många ord under läsningen störs läsflytet och läsförståelsen för texten. Vid 

arbetet med orden efter läsningen ska fokus flyttas från läsförståelse till ordförståelse. Det 

är då viktigt att få eleverna att arbeta med de nya orden på ett snabbt och aktivt sätt.  

 

De utvalda orden ska bearbetas under ett antal dagar. Antalet ord kan vara ca 6-10 ord 

över 5-9 dagar. Här bör man alltså undvika att fråga eleverna vad ett ord betyder eftersom 

det tar onödigt lång tid att få svar, och dessutom kan eleverna komma ihåg de felaktiga 

svaren, som kan ges av klasskamraterna. Det är bättre att som lärare förklara orden på ett 

elevnära sätt. Detta kan göras med hjälp av två utgångspunkter. Det första är att fånga 

essensen av ordet och hur det vanligtvis används. Det andra är att förklara orden i 

vardagligt språk. Undervisningen bör även innehålla morfologiska och semantiska 

analyser av orden. Att använda ordlistor eller uppslagsböcker är inte att rekommendera 

då dessa är kortfattade och ofta ger en vag eller svårförstådd definition; det blir således 

ineffektivt. En elevnära förklaring med vardagligt språk ger oftast bara en initial förståelse 

för ordet och det är viktigt att etablera en djupare förståelse genom att så snabbt som 

möjligt börja använda ordet. Detta går att göra genom korta och aktiva övningar som 

engagerar eleverna, t.ex. associationer, göra val, applåder, tänk på orden, eller sant eller 

falskt (se avsnitt 3.1.5). Särskilt för yngre barn är det gynnsamt att få säga orden högt 

(Beck et al., 2013). Enligt Lowe och Joffe (2017) var ordbingo den mest uppskattade 

aktiviteten hos elever och lärare. Ordbingo innebär att eleverna skriver in orden på en 
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bingobricka och läraren ger elevnära förklaringar av orden. När eleven förstår vilket ord 

som åsyftas sätter eleven ett kryss över ordet. När en rad är helt ikryssad ropar eleven 

Bingo! (Lowe & Joffe, 2017). För att möjliggöra fler diskussioner kring hur ordet kan 

användas i olika situationer och kontexter, kan uppgiften ordspion användas. Den går ut 

på att eleverna ska vara uppmärksamma på hur ordet används utanför klassrummet. De 

får sedan berätta för klassen hur orden använts, och i vilken kontext. Klassen får ett poäng 

för varje situation som ordet använts i. Ett ord behöver ju nämligen upprepas i olika 

kontexter för att läras in (Beck et al., 2013). 
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3  Metod 

Studiens övergripande syfte har varit att testa hur effektiv robust 

ordinlärningsundervisning är i helklass i årskurs 3 med fokus på elever i språklig 

sårbarhet. För att besvara forskningsfrågorna, genomfördes en intervention med 

kvasiexperimentell design i fyra klasser, där pre- och posttesterna hade en kvantitativ 

utformning. Nedan beskrivs studiens urval och deltagare, material, genomförande och 

design. Avslutningsvis beskrivs studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och 

etiska aspekter. 

3.1  Urval och deltagare 

I studien användes ett riktat urval eftersom vi valde att genomföra interventionen i årskurs 

3. Anledningen till valet av elever i årskurs 3 berodde på att de vanligtvis har kommit en 

bit i sin läsning och bör i de texter de läser möta fler ord som finns utanför det vardagliga 

samtalet (nivå 2-ord). Valet av skolor gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Vi som 

testledare var bekanta med klasserna sedan tidigare och kunde därmed fokusera mer på 

undervisningen än att bekanta sig med varandra (Bryman, 2011).  

 

Urvalets storlek var, utifrån tidsutrymmet för studien, begränsad till två skolor och två 

klasser per skola, med en totalsumma på 74 elever. Samtyckesbrev skickades till 74 

elevers vårdnadshavare (se Bilaga 1) samt till skolornas rektorer (se Bilaga 2). För att 

undvika bortfall betonade vi betydelsen av studien och att undervisningen skulle ske i det 

dagliga arbetet i klassrummet tillsammans med övriga klassen. Tre elever hade 

vårdnadshavare som inte gav sitt samtycke att låta sitt barn vara med i studien. Tre andra 

elever deltog ej i studien, efter avrådan från ansvariga lärare. I studien deltog alltså 68 

elever i fyra olika klasser i åk 3 på två olika skolor. 25 elever kom från en skola och 43 

från en annan skola.  

 

I denna studie syftar vi på elever som är i språklig sårbarhet i ordförståelse när vi talar 

om elever i språklig sårbarhet. De elever som på testet DLS ordförståelse för årskurs 3 

(Järpsten & Taube, 2013), fick stanine 1-3 räknades in i den gruppen oavsett vad 

svårigheten bestod av. Det kunde exempelvis gälla elever som inte hade svenska som 

förstaspråk, elever med språkstörning eller annan känd eller okänd orsak. Interventionens 

urvalskriterier för språklig sårbarhet blev således testresultaten. Antalet som ingick i 

gruppen för elever i språklig sårbarhet, grupp A, uppgick till 20 elever. Antalet som ingick 

i gruppen för elever i icke språklig sårbarhet, grupp B, uppgick till 48 elever. Tabell 2 

visar undersökningsgruppen uppdelad i grupp A och B samt kön. Grupp A är även 

uppdelad i elever som fick stanine 1-2 på DLS ordförståelse och elever som fick stanine 

3 på samma test. 
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Tabell 2. Undersökningsgruppen uppdelad utifrån stanine från DLS samt kön. 

 Grupp A 

stanine 1-2 

Grupp A 

stanine 3 

Grupp B 

stanine 4-7 

Summa 

Pojkar 5 6 22 33 

Flickor 3 6 26 35 

Totalt 8 12 48 68 

3.2 Material  

I följande avsnitt behandlas tester, texter och mål- och kontrollord. 

3.2.1. Tester 

För att bedöma elevernas ordförståelse användes DLS ordförståelse för årskurs 3 

(Järpsten & Taube, 2013). På valda skolor utförs screening i ordförståelse från årskurs 4 

genom DLS ordförståelse och i årskurs 2 genomförs intensivsatsning i avkodning och 

läsförståelse under samma period som studien genomfördes. För att inte störa den 

normala testningsproceduren valdes därför DLS ordförståelse för årskurs 3. Detta test är 

ett flervalstest som görs i helklass, där eleverna får ord upplästa och har sedan fyra 

svarsalternativ att välja på. Orden är hämtade ur åldersadekvat litteratur. Resultaten ger 

sedan ett staninevärde, vilket består av en niogradig skala där 4, 5 och 6 är genomsnittligt 

i en population tillika ett godkänt resultat. På stanine 1-3 finns 23 procent av de svagaste 

provresultaten vid en standardisering. Ett stanine mellan 1-3 visar på någon form av 

svårighet, vilket gav en uppfattning av antalet elever i språklig sårbarhet som fanns i 

klasserna.  Ett staninevärde på 3 kan visa på att eleven är påtagligt under medel när det 

gäller ordförståelse. Ett staninevärde på 1-2 innebär att eleven har svag eller mycket svag 

ordförståelse (Järpsten & Taube, 2013).  

 

Ett självskattningstest användes för att bedöma elevernas egna uppfattningar om hur väl 

de kunde ett antal utvalda målord och kontrollord (se Bilaga 3 och 3.2.3.). Testet innebar 

en tregradig värderingsskala genom tre färgfält. Rött fält innebar att eleven aldrig hört 

ordet förut, gult fält innebar att eleven hört ordet men inte riktigt vet vad det betyder, och 

grönt fält innebar att eleven kunde ordet. Eleverna fick kryssa i det fält som passade bäst. 

Testen bedömdes genom att ge 0 poäng till rött fält, 1 poäng till gult fält och 2 poäng till 

grönt fält, vilket kunde ge 30 poäng för målorden och 30 poäng för kontrollorden, alltså 

60 i maxpoäng.  

 

Ett flervalstest utifrån målorden och kontrollorden utformades och användes för att se om 

eleverna kunde orden (se Bilaga 4). Testet liknade DLS ordförståelse för årskurs 3 i sin 

utformning, vilket gjorde att eleverna kunde känna sig bekanta med testupplägget. 

Maxpoängen på detta test var 30 poäng.  

3.2.2 Texter 

Texterna valdes ut från En läsande klass,  http://www.enlasandeklass.se/texter/arskurs-

4/) och var anpassade för årskurs 4. Tanken med att välja texter för årskurs 4 var att 

komma åt ord som inte är åldersanpassade för årskurs 3, men som de förväntas kunna 

http://www.enlasandeklass.se/texter/arskurs-4/
http://www.enlasandeklass.se/texter/arskurs-4/
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inom en snar framtid. Texterna vi valde fick inte vara för långa eftersom det skulle vara 

rimligt att kunna läsa dem under våra lektionspass. Ett annat kriterium för texterna var att 

de skulle innehålla tillräckligt många ord som passade som målord och kontrollord. Med 

detta som bakgrund valde vi följande texter: Den oärlige snickaren, Fångad i det 

genomskinliga och Titanics undergång (En läsande klass, 2014).  

3.2.3 Mål- och kontrollord 

Från varje text plockades 10 ord ut. Totalt blev det 30 ord, såsom visas i Tabell 3-5. Orden 

valdes ut genom att identifiera lämpliga ord ur nivå 2, enligt tidigare beskrivning av 

nivåsystemet (Beck et al., 2013). Aspekter vi tog hänsyn till var ordens förekomst, 

ordklass, längd, antal konsonantanhopningar och stavelser. Att hitta ord som matchade 

varann var en strävan och något som inte var helt möjligt utifrån de texter som användes. 

De 10 orden från varje text lottades till 5 målord och 5 kontrollord.  Målord uppdelade 

utifrån ordklasser blev sju adjektiv (A), fem substantiv (N) och tre verb (V). Kontrollord 

uppdelade utifrån ordklasser blev fyra adjektiv, sju substantiv och fyra verb. Inspirerad 

av Biemiller (2003) som menar att valet av ord ska vara konst och inte vetenskap, litade 

vi delvis på våra egna omdömen och erfarenheter. För att kontrollera ordens förekomst i 

barnlitteratur och lättlästa nyheter användes Korp (https://spraakbanken.gu.se/korp) där 

sökningen begränsades till LäSBarT – Lättläst svenska och barnbokstext och 8 sidor.   

 

Tabell 3. Mål- och kontrollord från Den oärlige snickaren. 

Målord Kontrollord 

fasad (N)  försäkra (V) 

medborgare (N) girig (A) 

skicklig (A) kvalitet (N) 

storartad (A) stabilt (A) 

usel (A) ögonblick (N) 

 

Tabell 4. Mål- och kontrollord från Fångad i det genomskinliga. 

Målord Kontrollord 

frossa (V) angrep (V) 

gigantisk (A) fasa (N) 

varelse (N) iaktta (V) 

vibrerade (V) ljuva (A) 

öde (A) svävade (V) 

https://spraakbanken.gu.se/korp


   

 

20 

 

Tabell 5. Mål- och kontrollord från Titanics undergång. 

Målord Kontrollord 

enorm (A) hytt (N) 

gira (V) klass (första klass) (N) 

 knapp (A) läcka (N) 

sikt (N) order (N) 

sträcka (N) rejäl (A) 

3.3  Genomförande 

Alla test genomfördes i helklass i respektive klassrum. Antalet vuxna/pedagoger i 

klassrummet under testtillfällena varierade mellan klasserna. För att utse gruppen elever 

i språklig sårbarhet fick alla deltagande elever göra DLS Ordförståelse för årskurs 3 

(Järpsten & Taube, 2013). Testledarna läste orden högt och eleverna fick kryssa det svar 

de trodde var rätt i ett häfte. Pedagogerna hjälpte de elever som tyckte att det var svårt att 

hänga med genom att lägga för papper så att bara den aktuella uppgiften syntes.  

 

Vid nästa tillfälle fick eleverna göra självskattningstestet (se Bilaga 3) som pretest, för att 

visa hur väl de kände igen de olika orden. Testledaren gick igenom de två 

övningsuppgifterna på tavlan och diskuterade vad de olika färgerna innebar. Testledaren 

läste sedan ett ord i taget högt och eleverna fick kryssa den färg de tyckte passade in på 

sin förståelse av ordet. Samma dag som självskattningstestet fick eleverna göra testet 

Flervalsalternativ (se Bilaga 4) även detta som pretest. Testledaren gick igenom de två 

övningsexemplen på tavlan och försäkrade sig om att eleverna förstått uppgiften. Sedan 

läste testledaren varje uppgift högt och eleverna fick följa med i sina texthäften och kryssa 

i de svar som de trodde var rätt. De elever som kunde och ville, fick läsa uppgifterna 

själva och arbeta i sitt eget tempo. Ett par elever var frånvarande vid testtillfällena och 

därför fick de genomföra testen vid annat tillfälle, enskilt eller i mindre grupp. Efter 

pretesterna genomfördes den robusta undervisningen som beskrivs i kommande avsnitt. 

Självskattningstest och testet flervalsalternativ genomfördes även som posttest efter 

interventionen. 

3.3.1 Lektionsupplägg 

Vårt lektionsupplägg, inspirerat av Biemiller (2003), Beck et al. (2013) och Norén (2018), 

ville utgöra ett systematiskt sätt att under 30 minuter per dag arbeta med att lyfta enstaka 

ords betydelse ur gemensam textläsning. Lektionerna var lärarcentrerade, det vill säga att 

läraren styrde undervisningen, uppgifterna och frågeställningarna genom gemensamma 

övningar i hela klassen (övningarna beskrivs i 3.3.2.). 
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Lektion 1 

• Texten läses högt av läraren rakt igenom utan avbrott. Därefter läses texten igen 

och läraren ger elevnära förklaringar av målorden och kontrollorden. Meningen 

läses om efter förklaringen.  

• Efter läsningen skrivs målorden upp på tavlan och en snabb morfologisk 

genomgång av orden görs.  

• Eleverna säger målorden högt.  

• Ordspion som uppgift presenteras.  

• Målorden med bildstöd sätts upp på väggen i klassrummet. 

• Eleverna bedömer sina kunskaper i appen Rateit. 

 

Lektion 2 

• Meningarna med målorden läses och orden förklaras återigen med vardagligt och 

elevnära språk.  

• Bilder för att förstärka ordens betydelse visas.  

• Eleverna säger målorden högt.  

• En semantisk karta runt ett ord görs, liknande en tankekarta som bland annat kan 

utgå från fonologi, semantiska egenskaper, stavelser, vilket ljud ordet börjar med, 

vad rimmar det på, vad gör du med det, var hittar man det, vilka delar har det och 

vilken grupp hör det till. 

• Uppföljningsövningarna Applåder och Tänk på orden. 

• Ordspion – ge poäng för alla hittade ord. 

• Eleverna bedömer sina kunskaper i appen Rateit. 

Lektion 3  

• Repetera målorden. Eleverna säger orden högt. 

• Fortsatt arbete med uppföljningsövningar som t.ex. Sant eller falskt och Göra val. 

• Parövning genom att säga målorden i meningar och icke-meningar.  

• Ordspion – ge poäng för alla hittade ord. 

• Eleverna bedömer sina kunskaper i appen Rateit. 

Lektion 4 

• Repetition av meningarna där orden ursprungligen fanns. 

• Uppföljningsövning Applåder. 

• Ordspion – ge poäng och räkna ihop slutsumman.  

• Ordbingo 

• Eleverna bedömer sina kunskaper i appen Rateit. 

3.3.2 Övningarnas genomförande 

Följande övningar är valda utifrån åldersgrupp och att de ska vara tidsmässigt 

genomförbara. Övningarna är hämtade från Beck et al. (2013), och till viss del bearbetade 

för att fylla studiens syfte. Till alla övningar kan läraren ställa följdfrågor till eleverna om 

det passar och samtala om varför de gjorde respektive val. Läraren kan också improvisera 

och justera övningarna utifrån gruppens förutsättningar. 
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Göra val 

Denna övning bygger på att eleverna ska avgöra om en beskrivning kan kopplas till 

målordet genom att reagera på ett påstående, förklaring eller liknande. Målordet kan passa 

till flera beskrivningar. Ett exempel är följande: 

Om det är något som gör att du känner dig usel, säg usel annars säg ingenting. 

• vinna en miljon kronor 

• bada 

• första snön 

• bli sjuk 

• när någon skäller på dig 

• spela dataspel 

• måndagar 

Tänk på orden 

Syftet är här att fundera på om orden har en positiv eller negativ betydelse genom att t.ex. 

ställa frågor såsom Visa mig hur du ser ut om du är sjuk och känner dig usel?, Visa mig 

hur du ser ut när du får beröm för att du är skicklig på något? 

Ordspion 

Ordspion är en form av tävling för hela klassen då alla elever hjälps åt att notera ifall de 

hör eller använder något av målorden utanför klassrummet. De får sedan 1 poäng för varje 

ord de kan berätta om när, hur och var ordet användes. Sedan diskuteras de olika 

kontexterna och semantiska sambanden i helklass.  

Sant eller falskt 

Sant eller falskt går ut på att ställa ett påstående och eleverna ska ta ställning till om det 

är sant eller falskt. Eleverna kan hålla upp bägge händerna om det är sant, och korsa 

armarna runt sig om det är falskt, eller använda rött eller grönt kort för att visa om det är 

sant eller falskt. Ett exempel med orden öde och frossa kan vara följande: 

• Om du är ute och går och du är helt ensam så är det öde ute. Sant eller falskt? 

• Om du får ont i en tand så kan det frossa i tanden. Sant eller falskt? 

Applåder 

Eleverna klappar mycket om de tycker att meningen är sann. De klappar lite, om de tycker 

att meningen kan vara sann och de avstår från att klappa, om de tycker att meningen inte 

alls är sann. Ett exempel:  

• En medborgare är en person som bor i en riddarborg. 

• En medborgare är en person som bor i ett land. 

• En medborgare är en person som tycker om hamburgare.  

Meningar i par 

Eleverna får sitta parvis och komma på varsin mening med målordet. Sedan får de hitta 

på en mening med ett icke-exempel av målordet. Ett exempel: Bosse är inte skicklig för 

han ramlar bara, när han ska cykla. 

Ordbingo 

Ordbingo spelas genom att varje elev får en bingobricka där de ska skriva in 

förutbestämda målord. Läraren ger sedan ledtrådar och eleverna kryssar för rätt ord tills 
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de får en full rad, och ropar således Bingo!. Sedan fortsätter man med att det blir bingo 

med två rader o.s.v. beroende på antalet rutor på bingobrickan. Detta kan med fördel även 

göras när arbetet med ord har kommit en bit på vägen och det finns flera ord att välja på. 

I annat fall går det att blanda in andra ord som eleverna redan kan.  

Appen Rateit 

Som avslutning och snabb utvärdering av lektionen får varje elev göra ett val i 

utvärderingsappen Rateit. Eleverna får då i tur och ordning bedöma hur väl de kan 

målorden genom att trycka på en av fyra ansiktena i appen. 

3.4  Design 

Det kan vara svårt att göra ett slumpmässigt urval för en underökning i en skola och då 

lämpar sig en kvasiexperimentell design, om man t.ex. avser att testa effekterna av en ny 

arbetsmetod, ett nytt läromedel eller till exempel en app. Klasserna fungerar som 

experimentklasser, som i denna studie, och får under en tid pröva en undervisningsmetod. 

För att kunna besvara forskningsfrågorna genomfördes tester före och efter interventionen 

för att se om undervisningen/metoden gett effekt på elevernas ordförståelse. Dessa pre- 

och posttest gav ett mått på gruppens utveckling. Kvasiexperimentell design är dock ett 

ganska grovt verktyg för att utvärdera en undervisningsmetod och kan ge ett något osäkert 

resultat. Det kan behövas fler kvalitativa metoder för att komplettera en sådan 

undersökning. Kringliggande faktorer, som kan påverka resultatet måste diskuteras och 

analyseras noggrant och ju bättre dessa faktorer kan hållas under kontroll desto större 

möjligheter finns att peka på effekten av en undervisningsmetod (Stukát, 2011). 

Förutsättningarna i klasserna bör vara så identiska som möjligt, och lärare och testledares 

inställning till undervisningsmetoden bör inte färga undervisningen. Hur välplanerad en 

lektion än är, så handlar det till sist om lärarens förmåga till improvisation och 

eftertänksamhet. Lektionen skapas i klassrummet i samarbete med eleverna och deras 

kommentarer (Beck et al., 2013).  

3.5  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

En interventionsstudie påverkas såväl av grupp, klasslärare som undersökningsledare. 

Eftersom vi som undersökningsledare genomförde testerna och den robusta 

ordinlärningsundervisningen, påverkade våra förmågor och erfarenheter resultaten och 

dessa kunde således se annorlunda ut ifall någon annan hade utfört samma undervisning. 

Sättet att välja ut ord påverkades av vårt subjektiva urval, en påverkan som alltså kvarstått 

även om ett nivåsystem använts. Annat som inverkar på reliabiliteten är bland annat 

dagsformen hos eleven och att vi inte kan veta om eleven gissat under testtillfällena 

(Stukát, 2011). För att stärka reliabiliteten valde vi att göra ett pretest och ett posttest på 

utvalda målord och kontrollord. Eftersom vi genomförde självskattningstestet och testet 

med flervalsalternativ efter varandra, kan dock resultatet ha påverkats av detta förfarande. 

Eleverna kan ha kommit ihåg orden från självskattningstestet och fått hjälp av det när de 

genomförde testet med flervalsalternativ. För att närma oss interbedömarreliabilitet 

gjordes en tydlig lektionsmall för undersökningsledaren att följa. Studien kan sägas ha 

ekologisk validitet eftersom den genomfördes i elevernas klassrum vid både testtillfällen 
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och lektioner. Enligt Stukát (2011) bör det vara minst 30 personer i en 

undersökningsgrupp för att kunna beräkna medelvärde, spridning och korrelation. 

Studiens undersökningsgrupp var alltså tillräckligt stor för detta, men eftersom dessa 68 

elever kom från två skolor i samma kommun är det svårt att hävda att de utgör ett 

representativt urval, varför studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas (Bryman, 2011). 

3.6  Etiska aspekter 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets rekommendationer (2002) för det 

grundläggande individskyddskravet, sammanfattade i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Eftersom studien granskade elever under 15 år behövdes medgivande 

från vårdnadshavare genom ett samtyckesbrev. Studien förankrades först hos skolornas 

rektorer och ansvariga lärare. Lärarna tillfrågades muntligt om tillåtelse att genomföra 

studien i respektive klass, och rektor tillfrågades i ett skriftligt samtyckesbrev (Bilaga 2). 

Vårdnadshavare, rektor, berörd personal och deltagare informerades om studiens syfte 

och villkor. De informerades också om att deltagandet var frivilligt, om sekretessen och 

hur studiens resultat skulle användas samt att de hade rätt att avsluta deltagandet under 

studien gång utan att uppge anledning. Informationen gavs skriftligt genom ett brev till 

vårdnadshavare (Bilaga 1) och muntligt till deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckesbrevet skickades hem till vårdnadshavarna innan studien påbörjades. Studien 

genomfördes i helklass, vilket är ett inkluderande arbetssätt och inga enskilda elever 

pekades ut genom att behöva enskilt stöd eller stöd i mindre undervisningsgrupp. Det är 

av vikt att fundera över syftet och individskyddskravet när en undersökning ska göras. I 

detta fall hoppas vi att studien ska leda till bättre pedagogiska insatser för eleverna, vilket 

kan uppväga eventuella nackdelar för eleverna. Anteckningar och deltagarnas resultat 

anonymiserades och förvarades i enlighet med konfidentialitetskravet. Uppgifterna från 

enskilda personer användes endast i studiens ändamål, i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att anonymisera resultaten, men ändå ge möjlighet till 

tolkning och analys, fick skolorna varsin bokstav som markering och varje deltagande 

elev fick ett nummer. 
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4  Resultat 

Syftet med studien var att undersöka effekten av robust ordinlärningsundervisning 

(hädanefter ROI), i helklass för elever i årskurs 3, med fokus på elever i språklig sårbarhet 

(grupp A) och i jämförelse med elever i icke språklig sårbarhet (grupp B). Resultaten och 

jämförelserna utgår från de individuella testerna självskattning och flervalsalternativ som 

gjordes före och efter interventionen. 

4.1  Grupp A och effekten av ROI jämfört med direkta 
ordförklaringar   

4.1.1 Självskattning 

Elever i grupp A fick enligt självskattningen av kontrollorden i genomsnitt 19,5 poäng i 

pretestet och 20,5 i posttestet (se Figur 1). På målorden fick grupp A i genomsnitt 20 

poäng i pretestet och 29 poäng i posttestet. Detta innebar en ökning med 1 poäng på 

kontrollorden och 9 poäng på målorden för grupp A. När det gäller den procentuella 

effekten för grupp A av ROI, innebar det alltså en ökning på 5% på kontrollorden och 

45% på målorden. 

 

 

Figur 1. Genomsnittlig poäng på självskattningstestet för grupp A vid pretest och posttest. 

 

Om vi ser på resultatet på självskattningstestet endast för de elever i grupp A med ett 

staninevärde på 1–2 på DLS ordförståelse hade dessa i genomsnitt 18,4 poäng på 

kontrollorden i pretestet och 18 poäng i posttestet (se Figur 2). På målorden hade de 17,8 

respektive 28,4 poäng i genomsnitt. 
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Figur 2. Genomsnittlig poäng på självskattningstestet för grupp A med stanine 1–2 vid pretest och posttest.  

 

Elever i grupp A med ett staninevärde på 3 på DLS ordförståelse hade i genomsnitt 21,5 

poäng på kontrollordens pretest och 22,9 poäng i posttestet gällande självskattningstestet 

(se Figur 3). På målorden hade de 21,5 respektive 29,3 poäng i genomsnitt. 

 

 

Figur 3. Genomsnittlig poäng på självskattningstestet för grupp A med stanine 3 vid pretest och posttest.  

 

Den procentuella effekten mellan pre- och posttest visar alltså ett resultat på -2% på 

kontrollorden och 60% på målorden för elever med stanine 1–2 (se Figur 4). För elever 

med stanine 3, visar den procentuella effekten mellan pre- och posttest däremot en mindre 

ökning genom ett resultat på 7% på kontrollorden och 36% på målorden. 

 

0

5

10

15

20

25

30

Kontrollord Kontrollord Målord Målord

Pretest Posttest Pretest Posttest

G
e

n
o

m
s
n

it
tl
ig

 p
o

ä
n

g

0

5

10

15

20

25

30

35

Kontrollord Kontrollord Målord Målord

Pretest Posttest Pretest Posttest

G
e

n
o

m
s
n

it
tl
ig

 p
o

ä
n

g



   

 

27 

 

Figur 4. Procentuell förändring på självskattningstestet från pretest till posttest, för elever med stanine 1–

2 respektive stanine 3.  

4.1.2 Flervalsalternativ 

Elever i grupp A fick enligt flervalstestet på kontrollorden i genomsnitt 7,6 rätt i pretestet 

och 8,5 rätt i posttestet (se Figur 5). På målorden hade samma grupp 9,2 rätt i pretestet 

och 13,5 rätt i posttestet. Detta innebar en ökning på 0,9 rätt på kontrollorden och 4,3 rätt 

på målorden för grupp A. Antal rätt i genomsnitt hade alltså ökat med 12% på 

kontrollorden och med 47% på målorden. 

 

 

Figur 5. Genomsnittligt antal rätt på flervalstestet för grupp A vid pretest och posttest. 
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Elever i grupp A med ett staninevärde på 1–2 på DLS ordförståelse hade i genomsnitt 6,4 

rätt på kontrollordens pretest och 7 rätt i posttestet gällande flervalstestet (se Figur 6). På 

målorden hade de 5,9 respektive 12,4 rätt i genomsnitt.  

 

 

Figur 6. Genomsnittligt antal rätt på flervalstesten för grupp A med stanine 1–2 vid pretest och posttest.  

 

Elever i grupp A med ett staninevärde på 3 på DLS ordförståelse hade i genomsnitt 9,9 

rätt på kontrollorden i flervalstestets pretest och 10,8 rätt i posttestet (se Figur 7). På 

målorden hade de 8,8 respektive 13,8 rätt i genomsnitt.  

 

 

Figur 7. Genomsnittligt antal rätt på flervalstesten för grupp A med stanine 3 vid pretest och posttest.  

 

Den procentuella effekten mellan pre- och posttest visar alltså en ökning på 9% på 

kontrollorden och 110% på målorden för elever med stanine 1-2 (se Figur 8). För elever 
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med staninevärden på 3 visar den procentuella effekten mellan pre- och posttest en ökning 

genom ett resultat på 9% på kontrollorden och 57% på målorden.  

 

 

Figur 8. Procentuell förändring på flervalstesten från pretest till posttest, för elever med stanine 1-2 

respektive stanine 3.  

 

När det gäller de ord som bara förklarats genom direkta ordförklaringar, kontrollorden, 

var ökningen av substantiv 1,5 rätt (14%) och verb i snitt 1,5 rätt (15%) och adjektiven 

minskade med 1 poäng (-8%) (se Figur 9). När det gäller ROI:s effekt på ord ur olika 

ordklasser för grupp A visar det störst effekt på substantiven som i snitt ökade med 9 rätt 

(92 %). Verb ökade i snitt med 8,3 rätt (78%) och adjektiv med 6,6 rätt (65%). 

 

 

Figur 9. Förändring utifrån ordklasser av flervalstesten för grupp A. 
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4.2  Grupp B och effekten av ROI jämfört med direkta 
ordförklaringar    

4.2.1 Självskattning 

Elever i grupp B fick enligt självskattningen av kontrollorden i genomsnitt 23,2 poäng i 

pretestet och 25,8 i posttestet (se Figur 10). På målorden fick grupp B i genomsnitt 23 

poäng i pretestet och 30 poäng i posttestet. Detta innebar en ökning med 2,6 poäng på 

kontrollorden och 7 poäng på målorden för grupp B. När det gäller den procentuella 

effekten för grupp B av ROI, innebar det alltså en ökning på 11% på kontrollorden och 

30% på målorden.  

 

 

Figur 10. Genomsnittlig poäng på självskattningstestet för grupp B vid pretest och posttest.  

4.2.2 Flervalsalternativ 

Elever i grupp B fick enligt flervalstestet på kontrollorden i genomsnitt 11,8 rätt i pretestet 

och 13,3 rätt i posttestet (se Figur 11). På målorden hade samma grupp 11,2 rätt i pretestet 

och 14,5 rätt i posttestet. Detta innebar en ökning på 1,5 rätt på kontrollorden och 3,3 rätt 

på målorden för grupp B. Antal rätt i genomsnitt hade alltså ökat med 13% på 

kontrollorden och med 29% på målorden. 
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Figur 11. Genomsnittligt antal rätt på flervalstestet för grupp B vid pretest och posttest. 

 

När det gäller de ord som bara förklarats genom direkta ordförklaringar, kontrollorden, 

var ökningen av verb i snitt 3,8 rätt (10%), adjektiv 3,8 rätt (9%) och av substantiv 4,3 

rätt (11%) (se Figur 12). När det gäller ROI:s effekt på ord ur olika ordklasser för grupp 

B visar det störst effekt på verben som i snitt ökade med 17,7 poäng (58%). Substantiven 

ökade med 10 poäng (27%) och adjektiven med 7,8 poäng (21%). 

  

 

Figur 12. Förändring utifrån ordklasser av flervalstesten för grupp B. 
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4.3  Effekten av ROI hos grupp A i jämförelse med grupp B  

4.3.1 Självskattning 

Sammanfattningsvis ökade grupp A mest procentuellt med 45% i självskattningstestet 

och grupp B ökade med 30% (se Figur 13). Kontrollorden ökade 5% för grupp A och 

11% för grupp B. När det gäller antalet poäng skattar sig grupp B högre både i pretestet 

och i posttestet för både kontrollorden och målorden. 

 

 

Figur 13. Procentuell förändring från pretest till posttest i självskattningstest 

4.3.2 Flervalsalternativ 

Sammantaget ökade grupp A och grupp B gemensamt med 17% mellan pretest och 

posttest. Vid en jämförelse av effekten av ROI mellan grupp A och grupp B, ökade 

grupperna både på kontrollorden och på målorden. Elever i grupp A ökade mest med 

47%, i jämförelse med elever i grupp B som ökade 29% (se Figur 14). Effekten av 

direktförklaringar gav även den en ökning på 12% för elever i grupp A respektive 13% 

för elever i grupp B.  
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Figur 14. Procentuell förändring pretest till posttest i jämförelse mellan grupp A och grupp B. 

 

Vad gäller ordklasser visar resultatet att grupp A under ROI lärt sig fler substantiv och 

grupp B fler verb. Totalt sett har dock grupp B fler rätt på alla ord även om de delas upp 

i ordklasser. 
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5  Diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av studien, kopplat till tidigare 

forskning om ordinlärning i relation till språklig sårbarhet.  

5.1  Effekt av ROI för elever i språklig sårbarhet (grupp A) 

Studiens resultat visar att det finns goda möjligheter att bedriva effektiv 

ordinlärningsundervisning i helklass med elever i språklig sårbarhet; ROI tycktes ge god 

effekt. Enligt vårt resultat, gav ROI en betydligt bättre effekt på ordinlärningen än direkta 

ordförklaringar för elever i grupp A (antalet rätt på målorden ökade med 47%). Eleverna 

visade dessutom genom den egna skattningen en tydlig förbättring (45%) på målorden 

men endast en ytterst liten ökning på kontrollorden. Detta förefaller indikera att 

direktförklaringar av ord ger en ganska försumbar effekt på ordinlärningen för elever i 

grupp A. Om vi i grupp A tittar på den del av gruppen som hade stanine 1-2, så gjorde de 

procentuellt betydligt större framsteg (110%) än de elever som hade stanine 3 (57%). 

Detta tyder på att ROI var till stor hjälp för de elever som är i störst språklig sårbarhet i 

ordförståelse. 

 

Som tidigare nämnts är föräldrars interaktion med det unga barnet den främsta faktorn för 

ordförrådsutvecklingen (Biemiller, 2003). Detta gör också att det kan vara stor diskrepans 

mellan barns ordförråd när de börjar skolan – en diskrepans som dessutom ökar med 

stigande ålder (Biemiller & Boote, 2006; Beck et al., 2013).  Skolan har en viktig uppgift 

att minska denna diskrepans och resultaten i denna studie pekar mot att skolan faktiskt 

har möjligheter att förbättra ordförrådet hos elever i språklig sårbarhet och därigenom 

minska glappet mellan eleverna. Ett lämpligt sätt som bekräftas av vår studie är genom 

hög exponering av ord: ord behöver förklaras och bearbetas på olika vis vid flera tillfällen 

för att skapa en djupare förståelse (Christ & Wang, 2011; Wright et al., 2018). Barn kan 

snabbt lära sig nya ord i en meningsfull kontext med direkta ordförklaringar (Christ & 

Wang, 2011), men elever i språklig sårbarhet kan behöva fler repetitioner, vilket också 

tycks bekräftas i denna studie. Direkta ordförklaringar har inte har så stor effekt för elever 

i språklig sårbarhet och således finns det risk att diskrepansen mellan grupperna ökar 

(Lowe & Joffe, 2017; Wright et al., 2018). I en text är det substantiv och verb som står 

för den mesta informationen (Enström, 2016). När pre- och posttest analyserades utifrån 

ordklasser blev det tydligt att det var just substantiven som ökade mest för grupp A. Detta 

tycks ge en indikation på att deras basordförråd behöver fyllas på. 

5.2  Effekt av ROI för elever i icke språklig sårbarhet (grupp B) 

Elever i icke språklig sårbarhet kan, som tidigare nämnts, snabbt lära sig nya ord genom 

direkta ordförklaringar (Christ & Wang, 2011). Grupp B visade i flervalstestet på en 

förbättring på 13% från pretest till posttest. Effekten av ROI är dock betydligt bättre, där 

grupp B gjorde en ökning på 29%. Eleverna i grupp B skattar att de blivit säkrare främst 

på målorden och det stämmer väl överens med flervalstestet där en stor andel ur grupp B 

fick alla rätt på posttestet. Enligt resultaten från flervalstesten utifrån ordklasser för grupp 

B ökade verb mest av målorden. Verb var dock den ordklass som hade minst antal ord 
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representerade i studien. På grund av en maxpoäng på båda testerna innebar det en 

takeffekt som begränsade resultatet. Takeffekten hade eventuellt kunnat undvikits om 

andra ord använts i studien. Dock är det svårt att hitta ord på nivå 2 som är okända för 

alla elever i samma klass, eftersom barns ordförråd bl. a. hänger ihop med uppväxtmiljö 

(jfr Nettelbladt, 2007; Bjar, 2010). Det är likaså subjektivt och komplicerat att välja ut 

vissa ord och inte andra samt att välja ord som ska antas ligga något över elevernas nivå 

(Enström, 2016). Här måste man även beakta att det måste finnas utrymme för icke 

språkligt sårbara att också få utveckla sitt ordförråd. 

5.3  Jämförelse mellan elever i språklig sårbarhet och elever i icke 
språklig sårbarhet 

Resultaten i studien visar tendens på att ROI har positiv effekt för elevernas ordinlärning 

och då särskilt för grupp A, utifrån den procentuella förändringen grupperna mellan. 

Grupp A kunde dock färre ord både före och efter interventionen, men glappet mellan 

grupperna minskades. Biemiller och Boote (2006) samt Beck et al. (2013) bekräftar att 

ordinlärningsundervisning är särskilt effektivt för elever med bristande ordkunskaper. Att 

effekten var större för grupp A kan också hänga samman med den takeffekt som 

uppnåddes i grupp B. Interventionen visar högst effekt på substantiv för elever i grupp A. 

Substantiv är den ordklass som barn oftast först tillgodogör sig. Detta skulle kunna 

förklara varför grupp B hade en liten utveckling av just de orden: orden var kanske redan 

kända för dem. Enligt Strömqvist (2010) tillhör substantiv de innehållsord som behövs 

för att bygga vidare på sitt ordförråd. Elever i språklig sårbarhet skattade sig avsevärt 

lägre än elever i icke språklig sårbarhet, enligt själskattningstestet. Efter ROI var 

skillnaden betydligt mindre. Den egna skattningen tyder alltså på att de upplever sig 

säkrare på målorden efter ROI. 

5.4  Övergripande diskussion 

Det viktigaste resultatet av denna studie är, enligt vår tolkning, att ROI tycks fungera för 

elever i grupp A och att direkta ordförklaringar, som lärare oftast använder sig av (Christ 

& Wang, 2011) har viss nytta för elever i grupp B. Grupp B gör dock även de större 

framsteg med ROI än genom direkta ordförklaringar. Det är endast ett ord av målorden 

som inte visar på samma effekt som övriga målord, nämligen gigantisk. Skälet till detta 

kan vara att frågan på testet som gällde detta ord hade en förklaring som eleverna inte 

förstod och kopplade till det ordet. Även ifall ROI inte ger hundraprocentigt resultat 

(Watts, 1995), förefaller den ge god effekt för alla elever och bättre effekt än att använda 

sig av direkta ordförklaringar. Dessutom kan ROI göras i helklass, vilket denna studie 

framhåller som en stor fördel. 

 

Denna studie har inte berört komplexiteten i att kunna ett ord (Lowe & Joffe, 2017), och 

inte heller på vilken nivå kunskapen om ett ord ligger (Beck et al., 2013). Att få höga 

poäng på testet med flervalsalternativ behöver inte betyda att eleven kan använda orden i 

andra sammanhang (Beck et al., 1982). Självskattningstestet visar att båda grupperna 

bedömer att kunskaperna är i ungefär paritet med vad resultaten visar i flervalstestet. 
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Studien har använt sig av flera knutpunkter för att öka elevernas förståelse för ett ord 

genom att t.ex. sätta in ordet i kontext, producera egna meningar eller säga ordet högt 

(Enström, 2016; Lowe & Joffe, 2017). Genom övningen Ordspion var tanken att eleverna 

skulle bli mer medvetna om målorden i sin omgivning och skapa semantiska samband för 

att få ökad förståelse (Beck et al., 2013). Att bearbeta orden som man gör i ROI, syftar 

till att skapa en förståelse för ordens uppbyggnad och bli medveten om semantiska 

nätverk. Enligt Enström (2016) måste en effektiv ordinlärningsprocess vara ett medvetet 

och systematiskt arbete, vilket då ROI bygger på. Ett arbetssätt, som ROI, är också till 

hjälp för att strukturera ordförrådet vilket underlättar ordinlärningen.  Elever med färre 

ord i sitt lexikon har ofta smalare kunskap om orden, vilket kan göra det svårt att förstå 

orden i olika kontexter (Beck & McKeown, 2007; Biemiller, 2013). Genom ROI kan 

elever bygga och utveckla sitt ordförråd, vilket de kan ha nytta av när de möter olika 

texter i skolan (Frylmark, 2017). När ord bearbetas enligt ROI byggs nätverk upp kring 

orden och övningarna syftar även till att lyfta orden in i meningar i olika sammanhang 

där ordet vanligtvis kan förekomma. ROI innebär att både lärare och elever är aktiva, 

vilket är en förutsättning för lärande enligt Vygotskijs teori (se Lindqvist, 1999). Eleverna 

har under interventionen använt både egna och andras erfarenheter för att möta målorden 

i olika sammanhang. De olika övningarna gav eleverna tillfälle att utveckla sina tankar 

genom att värdera orden utifrån olika kontexter. Förhoppningsvis, har de alltså tillägnat 

sig vissa redskap som hjälper dem att på egen hand kunna lära sig fler ord. 

 

I en helklassundervisning är det en utmaning att få alla elever engagerade. Att hitta en 

inkluderande undervisning är gynnsamt ur flera aspekter. En till en-undervisning kräver 

mer resurser i form av lokal och personal och ur ett elevperspektiv är det nog många som 

föredrar att vara kvar i klassrummet (Lowe & Joffe, 2017). Det är dock svårt, kanske till 

och med en omöjlighet, att hitta en metod som heltäckande hjälper alla elever att utvecklas 

på bästa sätt och därför behövs även den enskilda undervisningen (Jensen, 2017). Denna 

intervention med ROI har visat att elever i språklig sårbarhet har gjort framsteg, men det 

finns trots detta elever som säkerligen behöver få jobba enskilt eller i mindre grupp för 

att befästa sina kunskaper. Eftersom språklig sårbarhet inte behöver bero på någon 

diagnos utan kan innebära en språklig sårbarhet som uppstår i en viss situation (Bruce et 

al., 2016) kan ROI hjälpa till att minska sårbarheten genom att göra situationen i 

klassrummet så gynnsam som möjligt för allas ordinlärning. Att delta i 

helklassundervisning innebär att fler elever kan få större möjlighet att känna samhörighet 

och delaktighet (Svenska Unescorådet Sverige, 2008)). I studien användes bildstöd till 

målorden eftersom det kan stärka förståelsen och ge ordet ett sammanhang (Jensen, 

2017). Andra typer av extra anpassningar hade förmodligen också kunnat göras. Att alla 

ska få möjlighet till liknande kunskaper och färdigheter även om alla är olika individer, 

är ett dilemma skolan står inför (Nilholm, 2007). Att använda sig av ROI i helklass skulle 

kunna innebära att specialundervisningen kan flytta in i klassrummet vid ordinlärning, 

och frigöra resurser för annat. På så sätt uppnås det som Jensen (2017) kallar för omvänd 

inkludering, att undervisningen i klassrummet anpassas utifrån de språkligt sårbara och 

de icke språkligt sårbara får delta i den anpassningen. ROI skulle kunna ha en plats i 

skolvardagen för att särskilt utveckla språkligt sårbaras ordförråd och därmed kunna 
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kompensera för exempelvis bristande läsflyt (jfr Frylmark, 2018). Biemiller (2003) menar 

att man inte ska vänta med att jobba strukturerat med ordinlärning, utan börja tidigt. 

Glappet mellan de som kommer till skolan med ett litet ordförråd och de som har ett stort 

ordförråd kan minskas genom en metod som ROI. Denna undervisningsmetod kan 

appliceras i de flesta ämnen och lätt modifieras utifrån de ord som passar bäst för ens 

undervisning. I vår mening är det viktigt att skolan gör insatser för att jobba med 

ordförrådet för alla elever och gärna tillsammans i helklass och från tidig ålder. 

5.5  Metoddiskussion 

Effekten av ordinlärning påverkas av hur uppgifterna är formulerade och hur gruppen ser 

ut (Kan & Windsor, 2010). Detta blev tydligt när en stor del av eleverna svarade fel på 

ett av målorden på testerna. När vi sedan rättade testerna förstod vi att frågan var 

formulerad på ett sätt så att eleverna inte förstod vilket ord den gällde. Testledarnas egna 

erfarenheter och förmågor påverkade också studiens utfall. Dessutom påverkades 

resultaten av gruppen som helhet, vilken tid på dagen lektionerna varit och dagsform på 

testledare och elever.  Det är svårt att garantera att alla elever fick samma förutsättningar 

vid testsituationen eftersom det var olika gruppstorlekar, olika antal pedagoger i rummet, 

olika förklaringar på uppgifter osv. Några elever var frånvarande när testen gjordes och 

fick då göra dem senare enskilt eller i mindre grupp. Ett par elever var frånvarande och 

deltog alltså inte på alla lektioner och det kan också påverka testresultatet. En elev var 

borta i 1,5 vecka och det märks på resultatet.  

 

En svaghet hos denna studie är att testresultaten inte visar hur väl varje elev kan orden. 

Deras egen skattning är subjektiv och man kan behärska ord mer eller mindre bra 

(Enström, 2016). Att testa ordkunskap är komplicerat eftersom det inte är en isolerad 

förmåga (Nation, 2014).  Svårigheten med att säga om en elev kan eller inte kan ett ord 

beror till stor del på i vilken situation, receptiv eller produktiv, som eleven ska visa sin 

kunskap (Enström, 2016). I flervalstestet i denna studie analyseras resultaten endast 

utifrån förmågan att veta vilket av fyra ord som är rätt till en specifik ordförklaring. Därför 

kan studien inte visa djupet av elevernas ordförståelse. För att studera hur väl eleverna 

kan ett ord krävs en mer klinisk undersökning (Nation, 2014). Denna studie har även en 

takeffekt då en elev redan på flervalstestets pretest hade alla rätt. Takeffekten blir än större 

då många elever hade alla rätt på flervalstestets posttest. Den procentuella effekten för 

elever i icke språklig sårbarhet blir således begränsad. De uppfyller dock det av 

interventionens mål som handlar om att lära sig ett visst antal ord. Enligt ROIs 

rekommendationer (Beck et al., 2013) ska val av ord ligga just ovanför elevernas nivå. 

Med tanke på elevers skiftande nivå, var det dock omöjligt att förutse om vissa elever 

kunde valda ord. För ett framtida arbete med metoden skulle det nog vara bra att välja 

lika antal ord ur de olika ordklasserna, samt att noggrant kontrollera att målord och 

kontrollord överensstämmer relativt väl i form. Studien skulle eventuellt också kunna ha 

använt fler ord som gränsar till nivå 3 för att därmed kanske kunna minska takeffekten. 

En annan osäkerhet i studien är att gruppen elever i språklig sårbarhet valdes ut från ett 

isolerat test, som alltså fick stor tyngd. Ett lågt testresultat här kan bero på stora 

svårigheter men även på att eleven hade en dålig dag eller inte förstod testuppgifterna. 
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Det blev en stor spridning i den gruppen, vilket förmodligen hade inverkan på studiens 

resultat. 

 

6  Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka effekten av ROI i helkass i årskurs 3 med fokus på 

elever i språklig sårbarhet. Studien indikerar att ROI fungerar effektivt i helklass, i 

synnerhet för elever i språklig sårbarhet då den största effekten uppmättes bland de elever 

som fick stanine 1-2 i det inledande ordförståelsetestet. I ett större perspektiv tycks 

studien bekräfta att arbetssätt och metoder som specifikt inriktar sig på ordinlärning ur 

olika aspekter ger resultat, kanske framför allt för språkligt sårbara elever. Det har funnits 

en föreställning att elever lär sig ord på egen hand när de lärt sig läsa och att skolan därför 

inte behöver fokusera på det (Biemiller & Boote, 2006), men har man lässvårigheter och 

bristande ordkunskaper är denna typ av ordinlärning inte ett möjligt alternativ. Skolan 

behöver arbeta med strukturerade ordinlärningsmetoder för att hjälpa elever att utveckla 

sitt ordförråd vilket leder till förbättrad läsförståelse.  

 

I vår kommande yrkesroll som speciallärare behöver vi mer kunskap om hur vi kan stötta 

ordinlärning. Att t.ex. skapa förförståelse för ett kommande arbetsområde genom att lära 

in nya ord kan underlätta för alla elever. ROI är en metod som fungerar i helklass och på 

så vis kan vi arbeta inkluderande så att inlärningen kan ske i en klassgemenskap även för 

elever i språklig sårbarhet. En fördel med helklassundervisning är att resurser frigörs och 

kan användas för att uppnå andra mål.   

 

Under vår studie uppfattade vi att vissa elever hann tappa motivation och koncentration 

under de 30 minuter som passen varade. Det skulle alltså behövas fler studier som 

undersöker effekten av en ordinlärningsträning som är utspridd under dagen och i olika 

ämnen. Det vore även intressant att undersöka hur en ordinlärningsmetod som ROI skulle 

fungera på olika elevgrupper som t.ex. elever med språkstörning eller elever med svenska 

som andraspråk. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information till vårdnadshavare om ordinlärningsundervisning på X-
skolan och Y-skolan hösten 2018  

Hej! Vi är två speciallärarstuderande som skriver ett examensarbete kring 

ordinlärningsundervisning. Vi vill fråga dig om ditt barn får delta i vår studie. I det här 

dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för studie och varför vill ni att mitt barn ska delta? 

I skolan används ofta nya och ovanliga ord. Ändå vet vi inte så mycket om vilken undervisning 

som fungerar bäst när elever ska lära sig nya ord. De senaste åren har dock forskningen visat på 

metoder som ger goda resultat. Syftet med studien är att utvärdera en undervisningsmetod som vi 

valt att kalla robust ordinlärningsundervisning. Alla elever som går i årskurs 3 på Forsdalaskolan 

och Furuviksskolan tillfrågas om att delta i studien. Studien är ett examensarbete som en del i 

speciallärarprogrammet vid Umeå Universitet, tillika forskningshuvudman.  

 

Hur går studien till? 

Undervisningen i ordförråd genomförs i helklass i klassrummet som en del i det dagliga 

skolarbetet. Speciallärarstudent med stöd av klasslärare genomför lektionerna. Undervisningen 

kommer att ske under tre veckor under hösten, med totalt 12 lektioner. Eleverna kommer att få 

genomföra ett ordtest före och efter undervisningsperioden för att vi ska kunna utvärdera 

undervisningens effektivitet. Alla elever i klassen kommer att delta i både ordtest och 

lektionsaktiviteter. Däremot är det frivilligt för dig som vårdnadshavare att låta oss använda 

ditt barns resultat i forskningssyfte. Det finns inte några risker med att delta i studien. Eleverna 

kommer att uppleva ordtesterna och lektionerna i ordförråd som vanliga skolaktiviteter.  

 

Vad händer med mitt barns uppgifter? 

Studien kommer att samla in och registrera alla barns resultat. Dessa kommer att behandlas så att 

inte obehöriga kan ta del av dem. De avidentifierade resultaten kommer att publiceras i ett 

examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det kommer inte att vara 

möjligt att veta vilken elev eller skola som har deltagit.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du vill ta del av ditt barns resultat i ordtesterna så kan du kontakta ansvariga för studien. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att 

uppge varför. Du ska då kontakta de ansvariga för studien, och gör även så om du har några 

övriga frågor om studien.  

Ansvariga för studien är: 

Andreas Strindberg: e-post@xxxx.se 

Miriam Härgestam: e-post@xxxx.se 

 

  



   

 

 

Vi behöver få in detta samtycke så snart som möjligt, men senast 12/10, och lämnas till 

ansvarig klasslärare.  

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 

får behålla den skriftliga informationen. 

 

Barnets namn: ____________________________________________________ 

☐ Jag samtycker till att mitt barns resultat används i studien Robust 

ordinlärningsundervisning i helklass, och att uppgifter om mitt barn behandlas på det 

sätt som beskrivs i informationen. 

☐ Nej, jag ger inte samtycke till att mina barns resultat används i studien.  

 

Plats och datum Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

 

  



   

 

 

Bilaga 2 

Rektors samtycke 
Information till rektor om ordinlärningsundervisning på X-skolan och 
Y-skolan hösten 2018  

Hej! Vi är två speciallärarstuderande som skriver ett examensarbete kring 

ordinlärningsundervisning. I det här dokumentet får du information om studien och om 

vad det innebär att delta.  

Vad är det för studie och varför vill vi att eleverna ska delta? 

I skolan används ofta nya och ovanliga ord. Ändå vet vi inte så mycket om vilken 

undervisning som fungerar bäst när elever ska lära sig nya ord. De senaste åren har dock 

forskningen visat på metoder som ger goda resultat. Syftet med studien är att utvärdera 

en undervisningsmetod som vi valt att kalla robust ordinlärningsundervisning. Alla 

elever som går i årskurs 3 på Forsdalaskolan och Furuviksskolan tillfrågas om att delta i 

studien. Studien är ett examensarbete som en del i speciallärarprogrammet vid Umeå 

Universitet, tillika forskningshuvudman.  

Hur går studien till? 
 

Undervisningen i ordförråd genomförs i helklass i klassrummet, som en del i det dagliga 

skolarbetet. Speciallärarstudent med stöd av klasslärare genomför lektionerna. 

Undervisningen kommer att ske under tre veckor under hösten, med totalt 12 lektioner. 

Eleverna kommer att få genomföra ett ordtest före och efter undervisningsperioden för 

att vi ska kunna utvärdera undervisningens effektivitet. Alla elever i klassen kommer att 

delta i både ordtest och lektionsaktiviteter. Däremot är det frivilligt för 

vårdnadshavare att låta oss använda elevernas resultat i forskningssyfte. Det finns 

inte några risker med att delta i studien. Eleverna kommer att uppleva ordtesterna och 

lektionerna i ordförråd som vanliga skolaktiviteter.  

 

Vad händer med elevernas uppgifter? 

Studien kommer att samla in och registrera alla elevers resultat. Dessa kommer att 

behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. De avidentifierade resultaten kommer 

att publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men 

det kommer inte att vara möjligt att veta vilken elev eller skola som har deltagit.  

Ansvariga för studien är: 

Andreas Strindberg: e-post@xxxx.se 

Miriam Härgestam: e-post@xxxx.se 

 



   

 

 

Vi behöver få in detta samtycke så snart som möjligt, och lämnas till Andreas eller 

Miriam. 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att de tillfrågade eleverna 

får delta i studien. 

 

Rektor: ____________________________________________________ 

 

Skola och datum Rektors underskrift 

 

 

 

 

 

Har du ytterligare frågor om studien är du välkommen att kontakta oss! 

 

Andreas Strindberg: e-post@xxxx.se 

Miriam Härgestam: e-post@xxxx.se 

  

mailto:e-post@xxxx.se
mailto:e-post@xxxx.se


   

 

 

Bilaga 3 

Självskattningstest  
Uppgift genomförs i hela gruppen samtidigt. Det är viktigt att de inte tittar på 
varandras svar eller hjälper varandra. 
Eleverna får ett papper med ord och efterföljande ovaler i rött, gult och grönt. De två 
första uppgifterna är övningsuppgifter och genomförs tillsammans med testledaren så 
att alla har förstått uppgiften. Testledaren läser ett ord högt och eleverna får god tid 
på sig att kryssa för den cirkel som passar bäst. När alla är färdiga fortsätter 
testledaren med nästa ord. Kontrollera att alla har kryssat för någon av cirklarna. När 
alla förstått uppgiften fortsätter testledaren på samma vis resten av testet. Vissa ord 
har flera betydelser, men en kort förklaring inom parantes ger en ledtråd vilket ord 
testet eftersöker.  
I poängsättning ges grön cirkel 2 png, gul cirkel 1 png och röd cirkel 0 png. Den 
sammanlagda poängen i uppgiften utgörs av den totala poängsumman. 
(Poängsättningen är endast till för testledaren!)  
 

Instruktion till eleverna 
 
Du ska få höra ett ord i taget och sedan kryssa för den färg som stämmer bäst med hur 
bra du kan ordet: 
 

- Du har aldrig hört ordet förut - kryssa rött. 
- Du har hört ordet någon gång, men är osäker på vad det betyder - kryssa gult. 
- Du har hört ordet många gånger och vet vad ordet betyder – kryssa grönt. 

 

Övningsuppgifter (görs gemensamt på tavlan) 
Eleverna svarar på sina blanketter. 
Testledaren kollar att alla har förstått 
Diskutera med eleverna hur de tänkte när de valde färg. 

 

 
1. skarp  

 
 
 
 

2. nervös  
 
 

 



   

 

 

Namn:_____________________________________ 
 
Klass:_____________________________________ 
 
Poäng:______________ 
 
 

 
Övningsuppgift 1 (gör tillsammans) 
 
 

 

skarp  
 
 

Övningsuppgift 2 (gör tillsammans) 

 
 

nervös  
  



   

 

 

UPPGIFTER 
 
 

1. sikt  
 
 
2. hytt  
 
 
3. gira  
 
 
4. rejäl 
 
 
5. (en) sträcka  
 
 
6. läcka  
 
 
7. knapp (tid)  
 
 
8. klass (ej skola)  
 
 
9. enorm  
 
 
10. order  



   

 

 

 
 
11. öde  
 
 
12. fasa  
 
 
13. vibrerade  
 
 
14. svävade  
 
 
15. gigantisk  
 
 
16. iaktta  
 
 
17. frossa  
 
 
18. ljuva 
 
 
19. varelse  
 
 
20. angrep  



   

 

 

 
 
21. storartad  
 
 
22. försäkra  
 
 
23. usel  
 
 
24. girig  
 
 
25. medborgare  
 
 
26. kvalitet  
 
 
27. fasad  
 
 
28. stabilt  
 
 
29. skicklig  
 
 
30. ögonblick 



   

 

 

Bilaga 4 

 

 

Namn:__________________________________ 

 

 

Klass:___________________________________ 

 

 

Datum:__________________________________ 

 

 

Övningsuppgift 
 

1. Man tror att något kanske ska hända eller inte hända? 

 

 aldrig 

 antagligen 

 någonsin 

 förhoppningsfull 

 

 

2. Ett fordon som man använder för att åka till månen med. 

 

 satellit 

 rymdsond 

 rymdraket 

 meteorit 

 



   

 

 

1. Vilket ord passar bäst för att 

förklara en film när den är mycket 

bra och fantastisk? 

 spännande 

 storartad 

 modern 

 tråkig 

 

 

2. Att lova att något är sant. 

 bedra 

 fundera 

 försäkra 

 svamla 

 

 

3. En person som inte vill dela med sig 

är detta. 

 girig 

 generös 

 glömsk 

 gråtmild 

 

 

4. Är en sak som är väldigt dålig. 

 effektiv 

 söt 

 usel 

 gammal 

 

5. Har saker som håller bra. 

 

 kvalitet 

 flopp 

 kvantitet 

 solidaritet 

 

6. En person som bor i ett land. 

 

 trafikant 

 musikant 

 medborgare 

 konstruktör 

 

 

7. När något är stadigt och ordentligt. 

 trasigt 

 högt 

 bakvänt 

 stabilt 

 

 

8. En vägg på ett hus. 

 

 dekor 

 fasad 

 balkong 

 altan 

 

 

9. En mycket kort stund. 

 fingervisning 

 axelbredd 

 näsvinge 

 ögonblick 

 

10. Att vara mycket duktig. 

 

 skicklig 

 trög 

 rolig 

 snabb 



   

 

 

 

11. När ett hus är helt tomt. 

 utvecklat 

 öde 

 trångt 

 borta 

 

 

12. Kan man känna när man är riktigt 

rädd. 

 harmoni 

 skuld 

 fasa 

 trygghet 

 

 

13. När något darrade och skakade. 

 blinkade 

 skrattade 

 surrade 

 vibrerade 

 

 

14. Hängde fritt i luften. 

 

 skuttade 

 smalnade 

 svävade 

 spurtade 

 

 

15. Titta noga på något. 

 blinka 

 iaktta 

 strunta 

 snegla 

 

16. Något jättestort. 

 gigantiskt 

 nyckfullt 

 bedårande 

 spartanskt 

 

 

17. När vindarna är härliga och sköna. 

 

 fräna 

 hårda 

 ljuva 

 glada 

 

 

18. Att äta jättemycket kakor och godis. 

 frossa 

 fasta 

 flämta 

 famla 

 

 

19. En figur, en människa eller någon 

påhittad. 

 kosmos 

 varelse 

 blomma 

 skepnad 

 

 

20. Attackerade och överföll. 

 gömde 

 bedrog 

 avstod 

 angrep 



   

 

 

21. Om den är bra kan man se långt. 

 kondition 

 sol 

 sikt 

 luft 

 

 

22. Litet rum på en båt. 

 stuga 

 hytt 

 husvagn 

 terrass 

 

 

23. Stor, ordentlig och kraftig. 

 rejäl 

 hållbar 

 omsorg 

 bakom 

 

 

24. Göra en snabb sväng med en bil. 

 

 backa 

 växla 

 gira 

 välta  

 

 

25. När vattenledningen har gått sönder. 

 täcka 

 bräcka 

 väcka 

 läcka 

 

 

26. Ett avstånd, en bit att gå. 

 sträcka 

 kontroll 

 trottoar 

 trafik 

 

 

27. Indelning av människor. 

 möte 

 klass 

 match 

 strid 

 

 

28. Räcker nästan inte till. 

 överflöd 

 massor 

 knapp 

 slut 

 

 

29. Befallning och något du måste göra. 

 order 

 tal 

 prat 

 samtal 

 

 

 

30. Jättestor och fantastisk. 

 

 minimal 

 enorm 

 mycket 

 storm 

 


