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Sammanfattning Det är stora skillnader i elevers ordförråd när de börjar skolan. Ordförrådet 

är ett viktigt verktyg i skolans alla ämnen men det finns inga tydliga 

riktlinjer för hur lärare ska jobba med ordförrådet. Konsekvenserna ett 

dåligt ordförråd kan leda till är ofärdiga utbildningar och utanförskap i 

samhället. Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger 

om utveckling av ordförrådet, och mer specifikt, att besvara 

frågeställningen: Vilka metoder kan lärare använda för att förbättra F-3-

elevers ordförråd i svenska? För att besvara frågeställningen har vi 

systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier 

om vilka metoder man kan använda för att lära ut ordförråd på ett effektivt 

sätt. Resultatet visar att metoder som via dialog ger en förklaring av ett 

obekant ord är bra för ordförrådet. Ju fler sätt ett ord kan sättas in i ett 

sammanhang desto djupare blir förståelsen. Resultaten visar också att 

läraren måste införa undervisning specifikt om ordförrådet för en 

produktiv ordinlärning. De vetenskapliga studierna i denna 

litteraturöversikt är alla genomförda med det engelska språket i fokus. För 

att resultaten fullt ut ska kunna generaliseras till svenska elever behövs 

även svenska studier. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur 

en planerad ordförrådsundervisning faller ut jämfört med den ordinarie 

undervisningen. En utvecklande dialog mellan elever och lärare är 

grunden för ett bra ordförråd.  

Nyckelord F-3-elever, Metoder, Ordförrådsutveckling, Svenska 
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Förord 
Det var inte självklart för oss vilket ämne vi skulle rikta in denna litteraturstudie på. Vi båda 

tycker att kurserna i NO, Matematik och Svenska har varit lika inspirerande som lärorika på 

Högskolan i Halmstad. Efter noga övervägande kom vi fram till att Svenska var mest angeläget 

då vi som framtida lärare i F-3 kommer ha fokus på läs- och skrivinlärning. När vi skulle smalna 

av detta breda ämne blev vi påminda om en föreläsning angående ordförråd som inspirerat oss 

båda. Den handlade om skillnaden i barns ordförråd när de börjar skolan och konsekvenserna 

det innebär för den fortsatta inlärningen. Först trodde vi att ämnet ordförråd skulle bli för 

specialiserat, men med lite stärkande ord från olika håll valde vi att köra vidare på vår tanke. 

Ju mer information vi hittade om ämnet desto tydligare blev det att detta skulle komma att bli 

vår litteraturstudie. För att vårt arbete skulle bli till nytta för andra ville vi undersöka om det 

fanns någon bra metod för att bygga upp ordförrådet och kompensera för de elever som kommer 

till skolan med ett fattigare ordförråd. 

 

Vi vill tacka Erica Eklöf, dels för att hon höll i den inspirerande föreläsningen om ordförråd 

under vårt första år på Högskolan, dels för att hon utan tvekan hjälpte till när vi hörde av oss 

för att be om tips och råd. Vi tackar såklart våra kurskamrater, lärare och handledare för att ni 

puffat oss i rätt riktning när vi irrat omkring i arbetets olika faser. Vi vill även tacka 

bibliotekarierna på högskolebiblioteket i Halmstad för att de delade med sig av sina kunskaper 

om databaser och sökningar, när vi så väl behövde det. Vi tackar även varandra för att när den 

ene gav upp tog den andre vid. Vårt arbete stagnerade aldrig tack vare att vi kompletterar 

varandra så bra. Slutligen vill vi rikta särskild tacksamhet till Moses & Misen som ständigt varit 

det bästa stödet man kan tänka sig. När de tyckt att vi arbetat för länge har de kommit och lagt 

sig demonstrativt på våra viktiga papper alternativt på tangentbordet. De såg till att vi fick 

återhämtande pauser och gav oss ny energi som endast spinnande, kärleksfulla hårbollar kan 

göra.  

 

Arbetsfördelningen i denna litteraturstudie har varit gemensam och uppdelad. Vi har suttit 

tillsammans och enskilt när vi letat artiklar, för att sedan läsa igenom texterna var för sig. Vi 

har mestadels skrivit på olika delar i litteraturstudien, men även skrivit gemensamma passager. 

Oavsett vem som gjort vad har vi hela tiden haft en levande kommunikation med högt i tak där 

det varit fritt fram att säga sina åsikter. Texten har kontinuerligt lästs igenom av båda två. Vi 

har ändrat, pysslat och omformulerat både den egna och den andres bidrag. Som nämnts tidigare 

har vi kompletterat varandra med våra olika styrkor och svagheter − tillsammans är vi 

oslagbara.  
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Bakgrund 
Vi fick inspiration till denna studie genom en föreläsning på Högskolan i Halmstad som gjorde 

ett starkt intryck på oss båda. Den handlade om elevers ordförråd när de börjar skolan. De nya 

kunskaperna fick oss att fundera vidare på ämnet och vi ville veta mer. Inledningsvis kommer 

texten handla om förförståelsen gällande ordförråd och dess betydelse för fortsatt framgång för 

elevers studier. Vidare beskrivs ordförrådets uppbyggnad under barnets första år för att sedan 

komma till ordförrådets betydelse för progression i skolan. Texten redogör även för en studie 

som handlar om högskoleprovets ordförståelse och insikten om vilka konsekvenser ett sämre 

ordförråd kan få. Vidare förklaras vad Läroplanen säger om ämnet. Sedan sammanfattas 

argumenten för genomförandet av denna litteraturöversikt. Avslutningsvis kommer texten fram 

till syfte och frågeställning.  

 
Ordförrådets betydelse för elevens framtid 
Föreläsningen på Högskolan redovisade stora skillnader i elevers ordförråd, vidare visade den 

att elever med ett stort ordförråd hade en fördel genom hela skolgången. Skillnaden i 

ordförrådet kvarstår om inget görs för att aktivt kompensera glappet. Denna information 

återkommer i olika forskares studier (Elwér, 2014; Stanovich, 2009). Just den stora skillnaden 

i elevers ordförråd är ett starkt argument för att undersöka vidare i ämnet. Mats Myrberg som 

är professor emeritus i specialpedagogik säger i UR Skola (2017) att det krävs en kunskap om 

cirka 50 000 ord för att kunna leva ett självständigt vuxenliv. Vidare förklarar Myrberg att det 

finns de elever som inte läser böcker under hela sin skoltid, vid 17 års ålder kan vissa av dessa 

elever endast 17 000 ord, medan de som har goda läsvanor under studietiden kan uppemot 70 

000 ord. Det är ett stort gap. Myrberg menar att lärare har ett tungt ansvar att motivera elever 

att läsa.  

Myrberg (UR Skola, 2017) berättar att ett bra ordförråd gör att den vuxne medborgaren kan ta 

till sig information såsom brev från myndigheter, nyheter och samhällsdebatter. Följer man med 

i politiken och förstår olika partiers budskap kan man bidra till demokratin genom att gå och 

rösta som ett exempel. Däremot får de som endast kan omkring 17 000 ord vid vuxen ålder det 

svårare att klara sig i samhället. Det har visat sig att denna grupp generellt sett får en sämre 

hälsa, underbetalt arbete och förvärrade levnadsvillkor (UR Skola, 2017). I 

kommentarmaterialet för kursplanen i ämnet svenska beskriver Skolverket (2017, sid. 5) att 

skolan ska ge eleverna verktyg för att kunna delta i samhället och frågor som rör detta. En av 

förutsättningarna är, som ovan framgått, ett tillräckligt stort ordförråd. 

 

Ordförrådets början 
Enligt Borgström (2016, sid.11) byggs det passiva ordförrådet upp under barnets första år i 

livet, det vill säga ord som barnet förstår men ännu inte använder själv. Kring ett års ålder börjar 

det formulera sina första ord själv och det produktiva ordförrådet fylls långsamt på. Ett 

produktivt eller aktivt ordförråd är de ord barnet uttryckligen säger och använder i vardagligt 

tal. Denna utveckling av barnets tidiga ordförråd beskriver även Holmström (2015, sid.19) i sin 

studie. Holmström tillägger att man ser samma utvecklingsmönster i olika språk, de ord som 

uttalas först är substantiv, ofta i samband med dagliga rutiner mellan vårdnadshavare och barn. 
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Borgström (2016, sid.11) förklarar att vid ungefär två års ålder exploderar ordförrådet. Hon 

noterar att redan i denna unga ålder kan ordförrådet markant skiljas åt mellan barnen, då vissa 

kan säga uppemot 250 ord medan andra endast kan säga 20. Borgström beskriver att ju fler ord 

man kan desto fortare lär man sig nya ord. Detta fenomen är också känt som Matthew effect 

eller rich get richer (Stanovich, 2009, sid.380-381). Det gör att skillnaden i ordförrådet kan 

hålla i sig över tid och kan ge konsekvenser när barnen ska börja skolan. Detta stöds även av 

Elwér (2014, sid.23) som visar i sin studie att ju tidigare elever får jobba aktivt med att bygga 

upp ordförrådet desto bättre går det för deras fortsatta progression i skolan. Vidare förklarar 

Stanovich (2009, sid.380-381) att ett bra ordförråd leder till en bättre läsförståelse och vice 

versa. Därför kan skillnaden i ordförrådet bli stor och fortsätta öka genom skoltiden. 

Vad är det då som ligger till grund för att vissa barn kan fler ord än andra? Här delar Borgström 

(2016, sid.22) in ordinlärandet i två kategorier, dels i individuella faktorer och dels i externa 

faktorer. Individuella faktorer kan vara till exempel språkstörning eller dyslexi. Externa faktorer 

kan bland annat vara den socioekonomiska bakgrunden, som visat sig ha stor betydelse för den 

språkliga utvecklingen. Barn med utbildade föräldrar har generellt sett ett större ordförråd. Det 

har även visat sig att barn som går på förskola har språkliga fördelar jämfört med barn som är 

hemma. I kontrast till Borgström (2016) skriver Biemiller (2003, sid.325) i sin artikel att ju mer 

tal som är riktat mot barnet desto större ordförråd kan den bygga, oavsett hög eller låg 

socioekonomisk bakgrund.    

 
Ordförrådets betydelse för förståelse av olika texter  
Läsning är en slags kunskapsinhämtning. För att förstå en text kopplar man den till tidigare 

erfarenheter för att få en förståelse eller en tolkning av det lästa. Det betyder att två personer 

kan tolka samma text på olika sätt beroende på deras livserfarenheter. Ju fler ord du förstår 

desto bättre sammanhang i texten erhålls (Eckeskog, 2015, sid.16). Vidare menar Lundberg och 

Herrlin (2014, sid.61) att en elev som kan avkoda en text och som har hyfsat flyt i läsningen 

anses ändå inte vara en god läsare om eleven inte förstår vad den läser. När vissa ord i en text 

är okända blir innehållet svårbegripligt. Det räcker med att 20 procent av orden är främmande 

för att texten ska bli helt oförståelig. Mats Myrberg berättar i UR Skola (2017) att fokus på 

språk och ordförråd kan tyckas vara svensklärarens ansvar, men det är minst lika viktigt att SO- 

och NO-undervisningen lär ut ämnesspecifika ord, på så sätt kan eleverna lära sig att förstå 

olika slags texter. 

Lundberg (2006, sid. 46) skriver att elever med bristande ordförråd riskerar att sluta läsa. Om 

ordförrådet inte räcker till för att förstå den lästa texten får eleven inte ut något av läsningen 

och tappar därmed motivationen. Johns och Wilke (2018, sid.4) menar att en god läsare inte 

bara har ett stort ordförråd utan även har automatiserat orden. Det räcker att bara titta på ordet 

så kopplar hjärnan till dess betydelse utan att du behöver läsa bokstav för bokstav. Denna 

automatisering underlättar och ger läsningen ett flyt utan stopp och stakningar. Vidare menar 

Johns och Wilke att det finns viktiga ord i skolans värld som används mer frekvent, de borde 

prioriteras i ordförrådsundervisningen. Om de med ett mindre ordförråd lärde sig att 

automatisera högfrekventa ord skulle det underlätta för eleverna att förstå olika texter, då kan 

de effektivt ta åt sig av den kunskap som skolan förmedlar. Edwards (2008, sid.17) skriver att 
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den allra största delen av en vuxen människas ordförråd etableras i grundskolan. Detta pekar på 

att skolan har en betydande roll för att aktivt ge eleverna ett större ordförråd. 

 
Äldre elevers ordförråd 
Gustafsson och Håkansson (2017, sid 132) har genomfört en studie gällande Högskoleprovets 

del som mäter ordförståelse. Även om deras studie handlar om äldre elever än de vi fokuserar 

på är det intressant att veta vilken påverkan ordförrådet har på elevers framtid. Studiens resultat 

visar att svenska elever blir sämre på ordförståelse. Orsaker som Gustafsson och Håkansson 

kopplar till försämringen är bland annat internets framfart som ändrat elevers språkutveckling. 

Eleverna läser kortare texter och utsätts inte i samma utsträckning för olika typer av texter. 

Gustafsson och Håkansson (2017, sid. 132) föreslår läsning av texter med olika genrer för att 

kompensera det dåliga ordförrådet. Johansson och Sandell Ring (2015) har skrivit i sin bok Låt 

språket bära om genrepedagogiken som en bra metod för elevers språkutveckling och nämner 

bland annat vikten av att läsa olika typer av texter. Gustafsson och Håkansson (2017, sid.132) 

menar att det engelska språket har påverkat de elever som växt upp med digitaliseringen och 

den ökande globaliseringen. Det visar sig i studiens resultat att eleverna har en högre förståelse 

för svenska ord som kommer från engelskan, speciellt de yngre eleverna, samtidigt som de 

svenska orden som härstammar från de germanska språken får ett sämre resultat.  

Konsekvensen av ett sämre ordförråd innebär ett större gap till högskolans språkbruk menar 

Gustafsson och Håkansson. Det blir svårare för eleverna att hänga med i studierna och att 

avsluta sina utbildningar. I förlängningen kan det påverka deltagandet i samhället som kan 

mynna ut i demokratiska svårigheter (Gustafsson & Håkansson, 2017, sid.133). Mats Myrberg 

rekommenderar i UR Skola (2017) att lärare fortsätter med högläsning med tillhörande dialog 

genom hela grundskolan och gärna även i gymnasiet. Det är speciellt viktigt för de elever som 

inte läser böcker självmant och som har ett dåligt ordförråd (UR Skola, 2017). Detta stöds även 

av Morrow (1992, sid.253) som belyser vikten av att läsa för eleverna, gärna dagligen och med 

tillhörande dialog. Hon poängterar att dialogen är en stor bidragande faktor till den språkliga 

uppbyggnaden hos eleverna.   

 
Ordförrådets roll i Läroplanen 
Skolverket (2018, sid. 258) skriver i slutet av syftestexten i kursplanen för svenska i Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) att eleverna i grundskolan bland 

annat ska utveckla förmågan att “läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften”. Ordförrådet är alltså nära kopplat till läsförståelse, det är också nära kopplat till talet 

och en annan förmåga som Skolverket (2018, sid. 258) menar att eleverna ska utveckla är att 

“formulera sig och kommunicera i tal och skrift”. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står 

skrivet att undervisningen ska innehålla “ord, symboler och begrepp som används för att 

uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Skolverket, 2018, sid. 259). Vidare går det att läsa i 

Läroplanens centrala innehåll gällande Förskoleklassen att undervisningen ska behandla “ord 

och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan 

uppfattas av och påverka en själv och andra” (Skolverket, 2018, sid. 22). Ordkunskap har alltså 

en viktig betydelse redan i Förskoleklassen. 
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I kommentarmaterialet som behandlar ämnet svenska (Skolverket, 2017, sid.18) går det att läsa 

om vikten av att kunna uttrycka sig i olika situationer. När eleven har ett rikt ordförråd kan 

språket varieras för att kommunicera till exempel känslor eller åsikter. Förutom att kunna själva 

orden är det viktigt att veta när orden ska användas och vilken betydelse orden kan ha i olika 

sammanhang och för olika människor. Vidare står det i kommentarmaterialet att ett stort ord- 

och begreppsförråd har en betydande roll för elevens framgång i studierna, vilket också styrks 

av Elwér (2014) och Stanovich (2009). Å andra sidan står det ingenstans i Läroplanen om hur 

själva progressionen för ett rikt ord- och begreppsförråd ska se ut. Detta är ännu ett argument 

för oss att göra denna litteraturöversikt kring elevers ordförråd.  

 
Centrala begrepp 
Borgström (2016, sid.17) beskriver ordförrådet ur två aspekter. Dels det passiva ordförrådet 

som består av ord som förstås men inte används. Dels det produktiva eller aktiva ordförrådet 

som består av de ord som används i det vardagliga talet. Elwér (2014, sid.23) beskriver två 

aspekter till. Den ena är det breda ordförrådet som består av alla ord man kan, det vill säga både 

det passiva och aktiva ordförrådet. Den andra är det djupa ordförrådet med ord som har 

nyanserade betydelser och djupare definierad mening. I denna litteraturstudies text används 

ordförråd som ett samlingsnamn för alla dessa betydelser.  

Läsning med tillhörande dialog innebär att läraren och eleverna tillsammans pratar om textens 

innehåll. Okända ord förklaras på ett djupare plan genom att det kontextualiseras och kopplas 

till elevnära erfarenheter. Eleverna kan också få tro och tänka om textens mening både under 

och över ytan för en bättre förståelse (Morrow, 1992, sid.253). 

 
Problemområde 
Borgström (2016) ser skillnader i barnens ordförråd redan i tvåårsåldern. Dessa skillnader kan 

vara fullt normala men i vissa fall kommer barnen inte ikapp sina kamrater och får därför sämre 

förutsättningar inför skolstart. Den stora skillnaden i ordförrådet när elever börjar skolan är vårt 

första argument till varför vi anser att vår undersökning är viktig. Edwards (2008) menar att 

läraren spelar en avgörande roll när det gäller kompensering och uppbyggnad av ordförrådet. 

Skolan lägger en stor del av grunden till den vuxne människans ordförråd. Vårt andra argument 

är att skolan och dess lärare har ett tungt ansvar när det gäller den fortsatta uppbyggnaden av 

ordförrådet och därför är denna undersökning relevant för läraryrket. Vårt tredje argument är 

hur vi ska arbeta för att stärka elevers ordförråd. Vilka metoder är gynnsamma för en 

progression genom hela studietiden? Skolverket (2017) beskriver vikten av att ge elever de 

verktyg de behöver för att i förlängningen kunna klara av att delta i samhället, ordkunskap är 

ett viktigt verktyg. Därför är denna litteraturöversikt motiverad att genomföras. Gustafsson och 

Håkansson (2017) redovisar i sin studie att elever som gör högskoleprovet har blivit sämre på 

ordförståelsedelen. De beskriver den framtida samhällsproblematiken som ett dåligt ordförråd 

kan innebära. Konsekvenserna som ett dåligt ordförråd kan leda till är vårt fjärde argument till 

detta arbete.  
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Studiens syfte och frågeställning 

Vi vill ta reda på hur skolan och dess lärare bäst kan undervisa elever för att bygga upp 

ordförrådet. Vi anser att denna undersökning är viktig för yrket därför att ordförrådet har 

betydelse för elevens progression genom skolgången. Ett bra ordförråd är en av faktorerna till 

framgångsrika och bidragande samhällsmedborgare. 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om utveckling av ordförrådet. Vår 

frågeställning är: Vilka metoder kan lärare använda för att förbättra F-3-elevers ordförråd i 

svenska? 

 
Metod 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva våra metoder för hur vi gick tillväga i vårt arbete med 

litteraturstudien. Först återges insamlingsmetoden, vilken innefattar urvalskriterier, databaser 

samt sökstrategin som använts för att hitta materialet som studien bygger på. Slutligen följer en 

beskrivning av analysmetoden och arbetet med att kategorisera källmaterialet.    

 
Insamlingsmetod  
Vår insamlingsmetod har bestått av systematiska databassökningar som kompletterats med 

några manuella sökningar. För att genom dessa hitta relevant material till syfte och 

frågeställning har vi utarbetat urvalskriterier och tagit fram passande söksträngar. Detta 

beskrivs nedan.   

 

Urvalskriterier 

Med hjälp av kunskapsöversiktens syfte och frågeställning formulerades inklusions- och 

exklusionskriterier. Det är dessa som fått styra vårt urval vid sökningarna, för att säkerställa att 

materialet skulle besvara frågeställningen. Nedan förklaras kriterierna i tre olika tabeller (Tabell 

1-3). 

Tabell 1. Inklusionskriterier och resonemang 

Inklusion Resonemang 

Årskurserna F-3 eller 

motsvarande ålder. 

Då vår frågeställning berör årskurserna F-3 har vi avgränsat oss 

till forskning som handlar om elever i motsvarande åldrar, det 

vill säga sex till nio år.   

Både elever med 

undervisningsspråket som 

modersmål och de med 

undervisningsspråket som 

andraspråk. 

Vi har valt att ta med forskning som berör både elever med 

undervisningsspråket som första- och andraspråk, eftersom 

metoderna kan vara användbara för båda grupperna. Med 

undervisningsspråk menar vi i vår studie det språk som talas på 

den geografiska platsen där undersökningen genomförts. 
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Tabell 2. Exklusionskriterier och resonemang. 

Exklusion Resonemang 

Undervisning av främmande språk. Vi har valt bort forskning som handlar om 

ordförrådsundervisning i främmande språk, det vill 

säga om språket lärs ut i ett land där det inte talas till 

vardags.   

Ordförrådsundervisning för 

andraspråkselever, där man använder både 

deras första- och andraspråk i 

undervisningen.   

Då vi är intresserade av metoder som kan användas 

på både första- och andraspråkselever är dessa 

studier inte relevanta, då de bygger på att eleven är 

tvåspråkig. 

Ämnesspecifika ord i t.ex. matematik och 

NO. 

Eftersom vår frågeställning behandlar allmän 

ordförrådsutveckling har vi valt bort artiklar som i 

första hand berör ämnesspecifik terminologi.   

  

 
Tabell 3. Tekniska avgränsningar och resonemang. 

 
Inklusion Resonemang 

Vetenskaplig 

granskning 

Peer 

reviewed  

För att säkerställa att materialet vi bygger vår litteraturstudie på 

är av god vetenskaplig kvalitet har kravet på såväl systematiska 

som manuella sökningar varit att källorna var refereegranskade. 

Språk Engelska 

och svenska 

Vi har begränsat artiklarnas språk till språk som vi författare till 

studien förstår. 

 

Systematiska sökningar 

Den största delen av källmaterialet hittades via systematiska sökningar i databasen ERIC 

(https://search-proquest-com.ezproxy.bib.hh.se/eric?accountid=11261).  Det är en databas på 

internet som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar inom 

pedagogik. Materialet på ERIC är publicerat från år 1966 fram till idag. Systematiska sökningar 

har även gjorts i andra databaser. Dock visade det sig vid ett första urval att ingen av 

publikationerna var relevanta utifrån våra urvalskriterier (Tabell 1-3).  

  

För att hitta bra söksträngar har vi provat oss fram genom att använda ord som är tätt 

sammanlänkade med vår frågeställning. För att sökningen skulle bli så relevant som möjligt har 

vi använt oss av de booleska operatorerna AND och OR. Det förstnämnda hittar källor som 

innehåller båda orden, medan det sistnämnda hittar källor som innefattar antingen det ena eller 

det andra ordet. Utöver detta har vi även använt trunkering (*) för att säkerställa att vi fick med 

träffar med olika ändelser, till exempel både ”develop” och ”development”. Precis som 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, sid. 81) tipsar om använde vi sedan olika 

avgränsningar i form av filter på databasen, för att sortera bort många av de träffar som inte var 
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relevanta för fårt syfte och frågeställning. Slutligen användes de två söksträngarna som 

redovisas i tabellen nedan (Tabell 4). 

  

Tabell 4. Systematiska sökningar 

Datum Söksträng 

 

  

Avgränsningar Antal träffar  
(efter 

avgränsningar) 

Antal 

valda 

källor 

7/5-19 teach* AND method* AND 

vocabulary AND develop* AND 

(primary OR elementary) 

Inkludera: 
- Elementary 

Education 
- Primary 

Education 

  
Exkludera: 
- Kindergarten 
- Middle Schools 
- Preschool 

Education 
- Higher 

Education 

37  6 

30/4-

19 
active AND vocabulary Inkludera: 

- Elementary 

Education 
- Primary 

Education 

2  1 

  

De flesta sökorden är som nämnt tidigare tätt kopplade till frågan som undersöks i denna 

litteraturstudie. Vad gäller vår huvudsakliga söksträng användes teach* och method* då vi ville 

hitta metoder som kunde användas i undervisningen. Metoderna skulle vara sådana som 

användes för att utveckla elevernas ordförråd. Därför finns vocabulary och develop* med i 

söksträngen. Primary och elementary användes för att åldersgruppen i undersökningarna skulle 

vara relevant till vår frågeställning. Vocabulary användes även i den andra söksträngen, men 

där tillsammans med active. Det sistnämnda provade vi att använda efter att fått kunskap om 

de olika formerna av ordförråd som tas upp i bakgrunden ‒ passivt respektive produktivt eller 

aktivt ordförråd.   

 

Med filter gav sökningen oss 37 respektive två träffar. Vid ett första urval, då artiklarnas 

sammanfattningar (abstract) lästes igenom, rensades ett antal artiklar bort, då de inte stämde 

överens med våra ovan nämnda urvalskriterier (Tabell 1-3). Efter att läst igenom helheten av 

de artiklar som fanns kvar efter första urvalet, valdes slutligen sju av dem. Precis som det första 

urvalet gjordes även det andra och slutgiltiga urvalet genom våra inklusions- och 

exklusionskriterier (Tabell 1 & 2).  
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Manuella sökningar 

För att komplettera materialet med ytterligare relevant forskning, utöver den vi fick fram via de 

systematiska sökningarna, har vi gjort manuella sökningar. På detta sätt hittades två av de 

artiklar denna litteraturstudie bygger på. Vi hittade ett examensarbete om faktorer som gör att 

barn tillägnar sig nya ord, genom en sökning på Google Scholar, vilket är en sökmotor där man 

kan hitta vetenskaplig litteratur. Den litteraturstudiens referenser kollades upp, för att se om 

någon av dem passade vår frågeställning och våra kriterier. På detta sätt hittades en artikel. 

Även några av de referenser som används i bakgrunden till de artiklar som vi funnit genom våra 

systematiska sökningar verkade relevanta. Dessa söktes upp, vilket resulterade i att vi hittade 

en som stämde in på våra inklusions- och exklusionskriterier (Tabell 1 & 2). 

 
Bearbetning och analysmetod 
Tillsammans gav sökningarna nio artiklar med relevans för vårt arbete, vilka kortfattat 

presenteras i en artikelöversikt (Bilaga A). Dessa lästes i sin helhet och varje artikel 

sammanfattades. Genom sammanfattningarna urskiljdes återkommande kategorier och teman, 

som svarade på vår frågeställning. De fyra teman som hittades fördes sedan in i nedanstående 

tabell (Tabell 5) för att göra resultatet överskådligt och belysa vilka teman som återfanns i varje 

artikel.  

 
Tabell 5. Tema efter bearbetning av empiri.  

Källa Flera olika 

metoder 
Läsning Digitala 

verktyg 
Metoder elever använder 

självständigt 

Chambré, Ehri & Ness (2017) X 
   

Elley (1989) 
 

X 
 

  

Good, Lance & Rainey (2014) X 
  

X 

Huang (2015) 
  

X   

Kuhn, Rausch, McCarty, Montgomery 

& Rule (2015) 
X X 

 
X 

Lee (2017) 
 

X X   

Moore, Hammond & Fetherston (2014) X X 
 

  

Nash & Snowling (2006) X 
  

X 

Westgate & Hughes (2018) X X 
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Resultat 
Texten som följer är en presentation av källornas syfte, tillvägagångssätt och resultat. 

Resultaten berör de metoder forskarna använder för att bygga upp elevers ordförråd. Texten är 

indelad i fyra kategorier som urskilde sig under arbetets gång: 

 

• Ordförrådsundervisning med hjälp av digitala verktyg 

• Metoder elever självständigt kan använda för att identifiera nya ord 

• Bygga ordförråd med hjälp av läsning 

• Lära ut obekanta ord med hjälp av flera olika metoder 

 

Med hjälp av de olika resultaten ska litteraturstudiens frågeställning besvaras: Vilka metoder 

kan lärare använda för att förbättra F-3-elevers ordförråd i Svenska? 

 
Ordförrådsundervisning med hjälp av digitala verktyg 
Två av de insamlade studierna behandlar digitala hjälpmedel i ordförrådsundervisning (Huang, 

2015; Lee, 2017). Huang undersökte undervisning med hjälp av digitala spel och andra 

datorprogram, medan Lee fokuserade på visuell läsning och lyssning av e-böcker. De båda 

studierna visar att en metod som kan användas för att förbättra elevers ordförråd är olika digitala 

hjälpmedel, såsom Power Point:s, digitala spel med fokus på ord samt e-böcker med 

uppläsningsfunktion (Huang, 2015; Lee, 2017).  

Huangs (2015) studie gjordes på sammanlagt 40 barn i två klasser med elever mellan åtta och 

nio år gamla. Den ena klassen var experimentgrupp och den andra kontrollgrupp. Studien 

gjordes i USA och deltagarna hade olika modersmål. Experimentgruppen fick arbeta med olika 

digitala program och online-spel utformade för ordinlärning. Kontrollgruppen fortsatte däremot 

med den ordinarie undervisningen, som gick ut på att läraren förklarade vissa ord som eleverna 

skrev av och testades på i slutet av varje vecka. Eleverna i kontrollgruppen provade även några 

analoga ordspel som forskaren introducerade. Studien var främst kvantitativ, men med 

kvalitativa inslag i form av klassrumsobservationer och intervjuer med eleverna. Forskaren 

bedömde elevernas individuella förmåga att använda ord genom test både före och efter studien. 

Studiens syfte vara att undersöka hur ny teknik stödjer elevers ordförrådsutveckling (Huang, 

2015). 

Lees (2017) syfte med sin studie var istället att undersöka vilken effekt e-böcker med 

uppläsningsfunktion gav på elevernas ordförråd, antingen med eller utan lärarens ordförklaring 

i samband med att eleverna läste och lyssnade på e-böckerna. De e-böcker som användes i 

studien var kommersiella e-böcker med visuell text, stillbilder och uppläsningsfunktion och 

lästes individuellt av eleverna på läsplattor (Lee, 2017). Studien gjordes på 79 elever i USA. 

De gick alla i årskurs 1, men på fyra olika skolor. Precis som i Huangs (2015) studie hade 

eleverna varierat ursprung. Även Lees (2017) studie gjordes genom för- och eftertest. Förtestet 

innebar att eleverna fick välja ett av fyra alternativa förklaringar till ordens betydelse. Direkt 

efter att eleverna läst var och en av de två e-böckerna som valts ut till experimentet gjordes nya 

test på orden. 
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Både Huang (2015) och Lee (2017) testade bland annat metoder där ett digitalt program läser 

upp ord för eleven. I Huangs studie fick eleverna arbeta med datorprogram där animerade 

karaktärer läste upp ett ord om eleven markerade det. Eleverna i Lees (2017) studie lyssnade 

däremot på hela skönlitterära barnböcker samtidigt som de hade texten framför sig på e-boken.  

Resultatet i studierna redovisar en fördel med att använda digitala hjälpmedel i skolan för att 

utveckla elevers ordförråd. Experimentgruppen som använde olika digitala ordprogram i 

Huangs (2015) studie gjorde en större förbättring på eftertestet än kontrollgruppen. 

Observationerna visade att eleverna använde de nya orden från datorprogrammen och spelen i 

oberoende skrivuppgifter. Resultatet av Huangs intervjuer kan summeras med att eleverna i 

experimentgruppen var mer engagerade och motiverade än kontrollgruppens elever. I den andra 

studien framkommer att vid enbart läsning och lyssning av e-boken syntes en ytterst liten effekt 

på elevernas ordförråd (Lee, 2017). Däremot var effekten större när läraren använde sig av en 

PowerPoint-presentation för att förklara de tio huvudorden som valts ut innan eleverna lyssnade 

och läste e-boken. Båda studierna visar alltså att metoder som involverar digitala verktyg med 

text, bilder och uppläsningsfunktion kan användas framgångsrikt i lärarens undervisning kring 

ord (Huang, 2015; Lee, 2017).  

 
Metoder elever självständigt kan använda för att identifiera nya ord 
Det här avsnittet kommer att fokusera på de studier som lärde ut metoder som eleven kunde dra 

nytta av i sina fortsatta studier. Eleverna fick på olika sätt lära sig att identifiera obekanta ord. 

I resultatdelen visade eleverna prov på att de kunde använda de inlärda metoderna och även 

föra över den nya kunskapen till obekanta uppgifter (Good, Lance & Rainey, 2014; Kuhn, 

Rausch, McCarty, Montgomery & Rule, 2015; Nash & Snowling, 2006).  

Good et al. (2014) och Nash och Snowling (2006) har haft liknande tillvägagångssätt i sina 

undersökningar. Eleverna som medverkade i studierna hade alla någon form av läs- och 

skrivsvårigheter och var i åldrarna sju till åtta år. De bägge kvantitativa undersökningarna 

inleddes och avslutades med ett för- och eftertest, men sedan skiljer sig studierna åt. 

Good et al. (2014) undersökte om metoden Morphological Awareness skulle förbättra elevers 

ordförråd på 16 elever. Eftersom vi inte har en motsvarande metod i Sverige används den 

engelska termen fortsättningsvis i arbetet. Morphological Awareness går ut på att lära sig hur 

ord byggs upp genom att identifiera grundordet och dess prefix och suffix. Grundordets 

betydelse ändras genom att lägga till eller dra ifrån förstavelser och ändelser. Denna metod har 

visat sig vara särskilt bra för elever med språksvårigheter, enligt Good et al. (2014). Studien 

gjordes i USA och pågick under tio veckor. Grupperna möttes två gånger i veckan och arbetade 

i 30-minuterspass med metoden som eleverna skulle lära sig. 

Testet gick ut på att identifiera 30 ord som bestod av grundord med ett prefix, ett suffix eller 

båda delar. 15 av orden var kända för eleverna, eftersom de hade studerat dessa under 

arbetspassen. De andra 15 orden var okända. Forskarna ville se huruvida eleverna kunde 

överföra den inlärda metoden på de nya orden och identifiera dem. Resultatet visade att 

experimentgruppen fick signifikant högre resultat än kontrollgruppen när det gällde att 

identifiera de kända orden. Experimentgruppen fick också ett högre resultat gällande de okända 
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orden och visade att de hade lärt sig metoden och kunde överföra den på nya uppgifter de inte 

kände till. 

Nash och Snowling (2006) utförde sin studie i England på 24 elever. De hade som syfte att 

undersöka två olika metoder för att se om det gjorde någon skillnad i ordförrådet hos eleverna. 

Den ena metoden kallas definitionsmetoden och gick ut på att identifiera obekanta ord genom 

att läraren förklarade ordet för eleverna. Sedan fick de repetera ordet för att slutligen koppla 

ordet till sin egen vardag. Den andra metoden gick ut på att lära sig nya ord med hjälp av 

ledtrådar i kontexten och den benämns som kontextmetoden. Gruppen hjälptes åt att hitta 

betydelsen och kopplade sedan ordet till elevnära händelser. Resultatet visade att de elever som 

arbetat med kontextmetoden fick ett högre resultat än eleverna som arbetat med 

definitionsmetoden. Eleverna visade att de självständigt kunde använda den inlärda metoden 

för att härleda obekanta ord.  

Kuhn et al. (2015) hade som syfte till sin undersökning att se om det fanns någon skillnad 

mellan faktaböcker och skönlitterära böcker beträffande ordinlärning. För att lära eleverna nya 

ord användes en metod i fyra steg. Dessa steg var att välja ut den viktigaste informationen i 

texten, göra kopplingar till egna erfarenheter, visualisera det lästa samt använda kontexten som 

ledtråd till okända ord eller ord med flera betydelser. Undersökningen gjordes i USA och 

deltagarna var två klasser med ettor och en klass med tvåor. Totalt deltog 59 elever som var 

mellan sex och åtta år. Studien bestod av ett kvantitativt test och kvalitativa observationer från 

lärarna samt en enkät som eleverna svarade på. 

Testet gick ut på att lärarna fyllde i en observationsmall där de skulle avgöra i vilken grad 

eleverna tog åt sig av metoderna samt att testa eleverna i ordkunskap. De olika kategorierna 

bedömdes sedan kvantitativt. De kvantitativa resultaten visade att de elever som gick i ettan 

lärde sig fler nya ord genom att undervisas med faktaböcker än med skönlitterära böcker. De 

visade även att de hade tagit till sig av metoderna och kunde använda dessa i testsituationer. 

Eleverna i klass två visade ingen större signifikans varken åt ena eller andra hållet. Forskarna 

menar att resultatet blev otydligt på grund av att dessa elever dels fick för lätta ord för sin ålder, 

dels att de redan innan arbetat med metoder såsom att hitta ledtrådar i kontexten (Kuhn et al., 

2015). 

 
Bygga ordförråd med hjälp av läsning 
Flera av artiklarna i det insamlade källmaterialet behandlar läsning i någon form (Elley, 1989; 

Kuhn et al., 2015; Lee, 2017; Moore Hammond & Fetherston, 2014; Westgate & Huges, 2017). 

Som ovan beskrivs har Kuhn et al. (2015) undersökt skillnaden mellan elevers förvärv av nya 

ord med hjälp av metoder vid elevernas egen läsning av skönlitteratur respektive faktaböcker. 

Resultatet visade att med hjälp av metoderna som lärarna i förväg lärt ut, kunde eleverna förstå 

fler ord i faktatexterna än i de skönlitterära. Även Lee (2017) undersökte metoder som 

innefattade elevers egen läsning, men kombinerat med uppläsning från de skönlitterära e-

böckerna. När lärarens förklaring av orden lades till läsningen, gav detta en större effekt på 

elevernas ordinlärning än enbart läsning. Resultatet visade även att elevernas läsförmåga 

påverkade hur väl de tillägnade sig nya ord. En elev med högre läsförmåga tillgodogjorde sig 
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fler nya ord än en sämre läsare (Lee, 2017). I likhet med Lee har både Elley (1989) och Moore 

et al., (2014) bedrivit studier där man jämfört läsning med och utan ordförklaringar från läraren, 

men istället vid högläsning.  

Elley (1989) skriver i en artikel om två olika undersökningar han gjort. I den första deltog 157 

sjuåringar, fördelade på sju olika skolor. Testet gick ut på att ta reda på hur väl eleverna 

tillägnade sig nya ord genom att en skönlitterär bok lästes för dem tre gånger under en vecka. 

Den andra undersökningen gjordes på 127 elever, alla åtta år, på sex olika skolor (Elley, 1989). 

Utöver dessa elever ingick 51 elever i en kontrollgrupp. Där tittade man på effekterna av att 

göra på samma sätt som i författarens första undersökning, jämfört med att läraren la till en 

förklaring när orden kom upp vid högläsningen. Lärarens förklaringar kunde framföras 

antingen genom synonyma fraser, ett litet rollspel eller genom att läraren pekade på en bild i 

boken som förklaring. Båda studierna gjordes på Nya Zeeland och testades genom för- och 

eftertest med flervalsfrågor. Ungefär hälften av frågorna svarade eleverna på genom att välja 

en av fyra bilder som passade bäst till ordet och resten av frågorna testades genom synonymer 

(Elley, 1989).   

Även Moore et al. (2014) har testat metoder som innefattar upprepad högläsning. Deras studie 

gjordes på sex olika skolor i Australien. Även i den ingick 127 elever, men dessa var uppdelade 

i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Här jämfördes tre olika metoder som användes 

ungefär 20 minuter per dag, fyra dagar i veckan, under sex veckor. Den första metoden kallar 

författarna den narrativa metoden, vilken gick ut på att läraren läste en bok för eleverna fyra 

gånger under en vecka. Läraren ledde varje dag diskussioner om bland annat bokens handling 

och författare, men definierade aldrig några ord (Moore et al., 2014).  

Den andra metoden, maximetoden, gick till på samma sätt som den narrativa metoden, förutom 

att läraren vid varje högläsningstillfälle pausade vid sex utvalda ord. Läraren förklarade orden 

kort och satte betydelsen i relation till kontexten i boken. För varje läsning av boken förklarades 

sex andra ord än de som redan förklarats, vilket betyder att eleverna fick höra förklaringen av 

24 ord. Den tredje metoden benämner Moore et al., (2014) den rika metoden. Här läste läraren 

boken högt en gång den första dagen. Sedan arbetade eleverna med olika aktiviteter med de 24 

utvalda orden de resterande tre dagarna. Aktiviteterna i den rika metoden innehöll förklaringar 

av ordens betydelse, modellering av orden i kontext och dramatiseringar av orden av både lärare 

och elever. I likhet med Elley (1989) använde sig Moore et al., (2014) av för- och eftertest, som 

genomfördes på så sätt att eleverna pekade på den av flera bilder som stämde överens med 

ordets betydelse samt förklarade ordet muntligt. 

Resultaten som Elley (1989) och Moore et al., (2014) fått fram visar att elever kan tillägna sig 

enstaka ord genom enbart högläsning, men att effekten blir betydligt större när läraren ger en 

förklaring av orden upptill läsningen. Ju mer explicit orden förklaras för eleverna, desto fler ord 

lär de sig (Moore et al., 2014). Andra faktorer som påverkar hur framgångsrikt eleverna lär sig 

ett ord är hur ofta det uppkommer i text och bild samt hur viktiga orden är för intrigen (Elley, 

1989). Elley gjorde dessutom ytterligare ett eftertest tre månader efter experimentet som visade 

att eleverna fortfarande kunde nästan lika många av orden, som de kunde en vecka efter sista 

läsningen.  
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Ytterligare en studie i vårt källmaterial visar att lärarens förklaringar vid högläsning, 

tillsammans med flera andra aktiviteter med ord, är ett framgångsrikt sätt att få elever att börja 

använda nya ord (Westgate & Huges, 2017). Författarna har undersökt ett projekt på sex skolor 

med elever i lågstadiet i England. Genom intervjuer med elever och lärare, inspelningar med 

prat i klassrummet samt lärarnas loggböcker har de genomfört en studie med syftet att 

identifiera vinster för elevers ordförråd genom användandet av ett rikt klassrumsspråk och 

aktiviteter som behandlar ord. En av dessa aktiviteter gick ut på att eleverna bad läraren att 

pausa vid högläsning, för att få okända ord förklarade för sig. Projektet visade att eleverna blev 

mer fascinerade av nya ord, använde orden som de arbetat med och började göra kopplingar 

mellan olika ord (Westgate & Huges, 2017).  

 
Lära ut obekanta ord med hjälp av flera olika metoder 
Texten som följer kommer att behandla de studier som använt flera olika metoder för att bygga 

upp ordförrådet. Majoriteten av alla studierna har förutom sin grundmetod lagt till ytterligare 

moment för att effektivisera ordinlärningen.  (Good et al., 2014; Kuhn et al., 2015; Moore et 

al., 2014; Nash & Snowling, 2006; Westgate & Hughes, 2018). 

De just nämnda författarna har arbetat med kontext som en metod för ordinlärning. Det innebär 

att med hjälp av texten innan och efter ett obekant ord kunna få ledtrådar till ordets betydelse. 

Det innebär också att lära ut och använda ett nytt ord i flera olika sammanhang för att förstå 

ordets innebörd och mening. Ett ord kan få olika mening beroende på var i texten det befinner 

sig. Moore et al. (2014) som gjorde sin studie i Australien, fick tydliga resultat som visade att 

elever som arbetat med kontextmetod klarade undersökningens test bättre än de som arbetat 

med definitionsmetod. Det är alltså inte lika effektivt att bara förklara ett ord utan det krävs 

även ett sammanhang av det obekanta ordet för en bättre inlärning. 

Kuhn et al. (2015), Moore et al. (2014) och Nash och Snowling (2006) redovisar positiva 

resultat angående ordförståelse genom att eleverna får göra kopplingar till nya ord. Med 

kopplingar menas till exempel att eleven tar det nya ordet och sätter in det i ett sammanhang 

som är bekant för eleven. Redan inlärda erfarenheter hos eleven ger förståelse åt nya 

erfarenheter (Kuhn et al., 2015, sid.287). Vidare kunde Moore et al. (2015) visa i sin studie att 

elevens egna kopplingar befäster nya ord och gör att eleven kommer ihåg ordet. Det leder alltså 

till en djupare inlärning. Högläsning där läraren förklarar ord i texten under tiden får inte lika 

stor effekt som när eleven får göra kopplingar upptill.  

Good et al. (2014) och Westgate och Hughes (2018) arbetar med kontexter och koppling men 

även med synonymer som en metod för att lära sig nya ord. Då får eleven även tillfälle att lära 

sig olika nyanser av ett ords betydelse. Westgate och Hughes (2018) arbetade med ännu fler 

metoder i sin undervisning, bland annat analogier och ordfamiljer. Ett exempel på analogi är 

orden regn, snö eller hagel. Ordfamilj kan till exempel vara orden lösa, lösning och olösligt. 

Vidare använde de sig av drama som ännu ett sätt att befästa nya ord. Resultatet i Westgate och 

Hughes (2018) kvalitativa studie visade att både elever och lärare tyckte det var ett roligt och 

motiverande arbetssätt. Lärarna gjorde metoderna till en naturlig del av den dagliga 

undervisningen och det visade sig ge positiva effekter på elevernas ordförråd. 
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Chambré, Ehri och Ness (2017) genomförde sin studie i USA. De hade som syfte till sin 

kvantitativa studie att se om elever minns orden bättre ifall de få se en bild med ordets stavning 

i samband med inlärningen. Metoden kallas Orthographic facilitation som närmast kan 

översättas med ortografisk stöttning. Undersökningen gjordes på 47 elever som var mellan sex 

och sju år. Eleverna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick lära sig nya ord med en 

förklaring från läraren och en bild. Till exempel säger läraren katt och visar en bild på en katt. 

Den andra gruppen fick samma upplägg plus att det fick se ordets stavning på ännu en bild. 

Resultatet visade att de elever som fick se ordets stavning lyckades bättre på testet gällande 

stavning och uttal av ordet. Men själva inlärning av ordet gav ingen signifikans, båda grupperna 

kunde lära sig lika många nya ord (Chambré et al., 2017).   

 
Sammanfattning av resultat 
När det gäller digitala verktyg kom de båda studierna fram till att digitala metoder tillsammans 

med lärarens stöttning kan användas för att förbättra F-3-elevers ordförråd. Med hjälp av Power 

Point:s, digitala spel med fokus på ord samt e-böcker med uppläsningsfunktion kan elever 

utveckla ordinlärningen. Mest gynnsamt blev det när läraren förklarade ord upptill 

uppläsningsfunktionen. De kvalitativa resultaten visade att eleverna fick motivation och ett 

större engagemang när de arbetade med digitala verktyg.  

Beträffande metoder som elever självständigt kunde använda visade resultaten att eleverna 

lärde sig metoderna och kunde ta med sig dessa för att lösa nya uppgifter som var obekanta för 

eleven. De metoder som användes var Morphological Awareness som handlar om ords 

uppbyggnad samt Kontextmetod som innebär att eleven hittar ledtrådar i texten för att identifiera 

nya ord. Den sista metoden innehöll fyra steg: välja ut den viktigaste informationen i texten, 

göra kopplingar till egna erfarenheter, visualisera det lästa samt använda kontexten som 

ledtråd till okända ord eller ord med flera betydelser. Resultatet visar att eleverna kunde 

använda sig av metoden för att förstå okända ord. Dessutom visade resultatet att faktaböcker 

gav en större ordinlärning än skönlitterära böcker.  

I kategorin som handlar om läsning framkommer att flera studiers resultat visar att läsning 

tillsammans med ordförklaringar från läraren kan vara ett effektivt sätt att lära eleverna nya ord. 

Ju tydligare orden förklarades och ju mer eleverna fick arbeta med dem i olika aktiviteter, desto 

fler ord lärde sig eleverna. Detta visar att om läsning ska vara framgångsrikt vid ordinlärning 

bör det kombineras med andra aktiviteter. Studierna visar att ordförrådsundervisningen kan 

bestå av högläsning, tystläsning, e-böcker, klassiska pappersböcker, skönlitteratur och 

faktaböcker med tillhörande dialog eller aktiviteter.  

Den sista kategorin som bestod av flera olika metoder, var det som majoriteten av forskarna 

tillämpade. Även fast de hade olika grundmetoder så använde de sig av till exempel koppling 

och kontext upptill sin metod för en mer effektiv inlärning. Andra metoder som visade sig 

effektiva i resultaten var att använda synonymer, visualisera, dramatisera samt att arbeta med 

ordfamiljer och analogier. Den kvalitativa resultatdelen kunde visa att både lärare och elever 

uppskattade denna slags undervisning. 
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Diskussion 
I metoddiskussionen går det att läsa om konsekvenserna av de val som gjordes. Vidare ges en 

inblick i den strävan vi hade med att göra bra kategorier. Texten fortsätter med en 

resultatdiskussion som inleds med att återge bakgrundens problemområde.  Det mynnar ut i 

studiens syfte: att ta reda på vad forskning säger om utveckling av ordförrådet. 

Frågeställningen som besvaras är: Vilka metoder kan lärare använda för att förbättra F-3-

elevers ordförråd i svenska? Därefter diskuteras studiens resultat i relation till bakgrunden. 

Vidare görs en reflektion kring källornas samstämmighet och vad det får för konsekvenser för 

resultatets trovärdighet.  

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt reflekterar vi över först våra sökningar och urvalsprocessen. Därefter diskuterar 

vi arbetet med kategoriseringen, för att avsluta med att reflektera över källmaterialets metoder.  

 

Urval och sökningar 

Källmaterialet i denna litteraturstudie består av endast nio studier, vilket är ett relativt litet antal. 

Trots att sökningarna gjorts systematiskt och söksträngarna utvecklats under arbetets gång, går 

det inte att utesluta att fler artiklar ändå kunnat hittas genom att använda andra sökord och 

databaser också. Även om söksträngarna utarbetats utifrån vårt syfte och frågeställning, är det 

alltså möjligt att detta inte är den enda forskningen som finns inom det valda området och 

åldersgruppen. Ett tecken på det är att vi hittat studier som matchat våra inklusionskriterier 

genom andras referenser. Trots att dessa artiklar som framkom genom manuella sökningar var 

relevanta dök de inte upp i våra systematiska sökningar. Att studierna inte kom upp i våra 

systematiska sökningar är problematiskt och tyder på att något kunde gjorts annorlunda.  

I efterhand har vi kommit på att en möjlig anledning till att artiklarna som hittades manuellt 

inte kom upp redan i de systematiska sökningarna kan ha varit de filter vi använde. När vi valde 

att inkludera både Elementary education och Primary education gjorde vi det för att båda var 

relevanta för vår frågeställning. Dock kanske detta gjorde att träffar som innehöll bara en av 

dem filtrerades bort och enbart publikationer med båda dessa kom upp. Om den här förklaringen 

stämmer borde vi gjort två olika sökningar med samma söksträng, där vi använde dessa båda 

avgränsningar var för sig.  

Vi anser ändå att de sökningar som gjorts varit lyckade, då vi fick fram relevanta träffar för att 

besvara vår frågeställning. Det lilla antalet artiklar beror också på våra snäva 

inklusionskriterier. Om vi till exempel valt en bredare åldersgrupp i frågeställningen hade fler 

artiklar kunnat tas med och denna forskningsöversikt hade antagligen kunnat presentera fler 

undervisningsmetoder. Vi ansåg ändå att det var viktigare att de studier vi valde att ta med höll 

fokus på vårt smala men viktiga ämne samt att de var prövade på elever i den åldersgrupp som 

vi i framtiden kommer att undervisa. Vi inser dock att en litteraturstudie med fler källor hade 

fått en större representativitet. 



Thina Fritze & Kerstin Lindqvist 

 

17 

 

Som framkommit i metoddelen hittades alla våra systematiskt framsökta publikationer på 

databasen ERIC, trots sökningar även på SwePub och avhandlingar.se, vilket är databaser som 

innehåller svenska forskningspublikationer. Trots olika sökord och söksträngar på både svenska 

och engelska lyckades vi inte hitta källor som överensstämde med våra inklusionskriterier på 

dessa två sidor. Anledningen till detta kan antingen vara att vi borde använt andra sökord eller 

att det helt enkelt inte finns någon svensk forskning om hur man utvecklar F-3-elevers 

ordförråd. Det förstnämnda är inte omöjligt, men eftersom vi använt sökorden develop* och 

vocabulary respektive ordförråd utan att hitta något som var relevant för våra urvalskriterier 

(Tabell 1-3) så valde vi att avsluta sökningarna där. Detta bevisar ändå inte fullständigt att det 

inte finns någon svensk forskning på området. Dock kan vi konstatera att det åtminstone inte 

verkar finnas särskilt mycket svensk forskning samt att den är svår att hitta, i fall den finns. Det 

var synd att vi inte hittade några svenska studier, då det hade varit intressant och relevant att ta 

upp även svensk forskning i denna litteraturstudie.  

 

Av ovanstående anledning är allt källmaterial i vår litteraturstudie internationellt och skrivet på 

engelska. Det medför två risker. Den ena är att våra kunskaper inom det engelska språket 

möjligen inte varit tillräckliga, vilket kan ha lett till feltolkningar av materialet. Faktumet att vi 

är två som har läst artiklarna minimerar ändå risken något, eftersom vi på så sätt har kunnat 

diskutera med varandra om det uppstått några oklarheter. Den andra risken är att resultatet från 

studierna kanske inte går att applicera i svenska klassrum och på det svenska språket. Fem av 

studierna utfördes i USA, två genomfördes i England och de sista två gjordes i Australien 

respektive Nya Zeeland. Alla utgår därmed från det engelska språket gällande ordinlärning. Att 

studierna som bygger denna kunskapsöversikt alla utgår från det engelska språket och andra 

skolkulturer än i Sverige, kan orsaka att resultatet inte går att överföra rakt av på svenska 

förhållanden.  

 

Utifrån vår kunskap anser vi ändå att alla metoder utom en kan översättas till det svenska 

språket och användas i svenska skolor, utan några större ingrepp. Den metoden som antagligen 

hade behövt modifieras för att användas i Sverige är Morphological Awareness. Eftersom den 

bygger på engelska ords uppbyggnad kan den inte användas rakt av till det svenska språket. Vi 

har valt att ha med den ändå dels för att den fick så stor signifikans gällande ordförståelse och 

dels för att eleverna kunde använda sig av metoden och ha nytta av den i det fortsatta skolarbetet 

(Good et al., 2014). Det är dock inte omöjligt att metoden efter modifiering skulle kunna 

fungera i Sverige också, vilket tyder på att vi kanske har hittat en kunskapslucka.  

 

Bearbetning och kategorisering 

De fyra kategorierna som resultaten är uppdelade i var inte den första kategoriseringen som 

gjordes. Vi började skriva ett första utkast med de kategorier som vi först hittat, men märkte 

efter några dagars skrivande att texten blev otydlig, saknade en röd tråd och att kategorierna 

föll in i varandra för mycket. Ett av misstagen vi gjorde i den första uppdelningen av kategorier 

var att vi delade in hela artiklarna under olika kategorier. Detta betydde att varje artikel enbart 

fanns under en kategori. Vi insåg dock vårt misstag och började fundera över nya kategorier. 

Genom att sammanfatta varje artikel kunde vi på ett enklare sätt hitta gemensamma nämnare 
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som dök upp i flera artiklar. På detta sättet blev det tydligt att flera artiklar passade in i fler än 

en kategori och kategorierna blev mer genomarbetade än tidigare. Omarbetningen tog mycket 

tid och gjorde att vi fick skriva om flera sektioner med text. Det var dock nödvändigt för arbetets 

fortsatta progression. Studien fick en röd tråd samt en helt annan bredd till resultatdelen än 

tidigare. Kategorierna är ett resultat av vår bearbetning. De hade kanske sett annorlunda ut om 

de utformats av någon annan eller genom ett annat tillvägagångssätt. Trots vår noggranna 

bearbetning kan vi alltså inte garantera att någon annan kommer fram till samma indelning av 

kategorier som vi.  

 

Källmaterialets metoder 

Artiklarna som är med i denna litteraturstudie består till övervägande del av kvantitativa 

undersökningar. Ett fåtal hade kvalitativa inslag upptill. Bara en av studierna bestod av enbart 

kvalitativ forskning (Westgate & Huges, 2018). De kvalitativa resultaten som kom fram i 

undersökningarna var samstämmiga och går i linje med den forskning som visar att ett varierat 

arbetssätt motiverar eleverna, vilken vi läst om genomgående i vår utbildning på högskolan. 

Majoriteten av källmaterialet hade så kallade före- och eftertester. Vi kan bara konstatera att 

dessa skillnader mellan undersökningsmetoderna finns, då vi inte ser någon anledning till att 

värdera deras kvalitet. Detta eftersom alla studier i källmaterialet är kritiskt granskade innan 

publicering och alltså är trovärdiga. Vi kan även konstatera att deltagarna i undersökningarna 

varierade i antal, det vill säga mellan 16 och 157 elever. De flesta undersökningarna var med 

andra ord relativt små. Resultatet i vår litteraturstudie hade haft en större representativitet ifall 

fler elever deltagit i studierna som den bygger på, då studiernas resultat inte blir generaliserbara. 

Vi anser ändå att trovärdighet kan erhållas av vår litteraturstudie, med tanke på att källmaterialet 

är refereegranskat, att det hittats genom systematiska sökningar samt det sammanställda 

resultatets samstämmighet. 

 
Resultatdiskussion 
Bakgrundens tidigare forskning ledde oss fram till ett problemområde som kortfattat handlar 

om skillnaden i elevers ordförråd och vad ordförrådets storlek får för konsekvenser under 

skoltiden och slutligen i vuxenlivet. Det vilar ett tungt ansvar på skolan och dess lärare att 

undervisa om ordförråd och vårt syfte till studien blev: att ta reda på vad forskning säger om 

utveckling av ordförrådet. Det mynnade ut i en mer specifik frågeställning: Vilka metoder kan 

lärare använda för att förbättra F-3 elevers ordförråd i svenska?  

 

Resultat i relation till bakgrunden   

Det sammanställda resultatet av studierna kom fram till metoder som kan användas för att 

förbättra ordförrådet. Sammanfattningsvis gick majoriteten av metoderna ut på en varierad 

undervisning såsom högläsning med dialog, kopplingar till elevnära erfarenheter, kontexter, 

hitta synonymer samt undervisning med digitala verktyg. I litteraturstudiens bakgrund ges 

förslag på metoder för ordförråds inlärning, som till exempel högläsning med dialog (Morrow, 

1992). I enighet med resultatet menar Morrow att tyngdpunkten måste vara på själva dialogen 

för att få en så effektiv ordinlärning som möjligt. Högläsning med endast spontana förklaringar 
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av ord ger inte elever den mängd ord de behöver för att utvecklas optimalt. Biemiller (2003) 

menar att ju mer tal som riktas mot ett barn desto fler ord lär det sig. Det ger tyngd åt att dialogen 

är ett viktigt verktyg, vilket varit en ny lärdom för oss. Vår samstämmiga erfarenhet från vår 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är att själva dialogen oftast uteblir vid högläsning i 

skolan. Enligt vår erfarenhet är läsningen många gånger oplanerad och sker som en utfyllnad 

när det blir tid över eller klassen behöver komma ner i varv. Om lärarna adderar dialog till dessa 

tillfällen kan stora vinster göras, visar resultatet för denna litteraturstudie.  

I bakgrunden berättar Gustafsson och Håkansson (2017) att äldre elever får ett allt sämre 

ordförråd. En anledning till det kan vara digitaliseringen som bland annat inneburit att elever 

inte utsätts för olika slags texter i lika stor utsträckning som innan. Vidare skriver Johansson 

och Sandell Ring (2015) om en metod som kallas Genrepedagogik. Den går bland annat ut på 

att läsa, känna igen och förstå olika texters uppbyggnad som till exempel narrativ- eller 

faktatext. Den metoden går i linje med denna studies övergripande resultat. Speciellt intressant 

är resultatet som Kuhn et al. (2015) kom fram till, nämligen att faktaböcker gav en större effekt 

på ordinlärning i jämförelse med skönlitterära böcker. Enligt vår erfarenhet läser lärare sällan 

faktaböcker under högläsningen. Ändå står det tydligt i Läroplanens syftestext att elever ska 

utsättas för olika slags texter genom att utveckla förmågan att: ”läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2018, sid. 258). Här vill vi se fler undersökningar 

som fokuserar på högläsning med faktaböcker för att se om de kommer fram till samma resultat 

som Kuhn et al. (2015). 

I bakgrunden förmedlas Läroplanens centrala innehåll att undervisningen ska innehålla “ord, 

symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” 

(Skolverket, 2018, sid. 259). De metoder som återkom ofta i källmaterialet var kontextmetoden 

och kopplingsmetoden. När elever kopplar nya ord med egna erfarenheter ges en möjlighet till 

att uttrycka just åsikter, känslor och kunskaper. Här anser vi att kontext- och kopplingsmetoden 

uppfyller de krav som Läroplanen föreskriver. Vi kunde även utröna i resultatdelen att den mest 

framgångsrika undervisningen var noga planerad och genomtänkt av läraren. Det står dock 

ingenstans i Läroplanen om hur själva progressionen för ett rikt ord- och begreppsförråd ska se 

ut. Med tanke på vilka effekter ett gott ordförråd kan ge genom hela skoltiden anser vi att det 

borde stå mer utförligt i Läroplanen om ordförrådets utveckling och om hur det kan läras ut. 

 

Studiernas samstämmighet och motsägelser 

Vårt källmaterial delades upp i fyra kategorier, där de metoder som hade liknande upplägg 

hamnade i samma kategori. Trots vissa skillnader var alla studiers resultat samstämmiga ur ett 

perspektiv, nämligen att ju fler sätt nya ord undervisades på, desto fler ord lärde sig eleverna 

och inlärningen blev djupare. Ingen av metoderna i undersökningen var direkt dålig, men det 

som gav sämst utdelning gällande att lära sig nya ord var när lärare enbart läste för eleverna 

eller eleverna läste själva, utan någon förklaring av orden. Läsning med lärarens förklaring av 

ord gav ett bättre resultat och lade man dessutom till koppling eller kontextmetod, så ökade 

ordinlärningen signifikant. Det upplägget gick som en röd tråd genom alla undersökningarnas 

resultat. De kvalitativa resultaten i studierna visar även att eleverna engageras och motiveras 

av att arbeta på olika vis. Vår konklusion är att ingen metod kan stå helt för sig själv. Det är 
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variationen av olika arbetssätt som som ger elever motivation och som uppvisar produktiva 

resultat. Dessutom behövs en levande dialog mellan elever och lärare för att befästa kunskapen. 

Det som möjligtvis kan anses som något motstridigt var att vissa av forskarnas metoder stod 

väldigt långt ifrån varandra. Till exempel Morpholocigal Awareness, där fokus låg på ords 

uppbyggnad (Good et al., 2014) jämfört med e-böcker med uppläsningsfunktion, där fokus låg 

på läsförståelse med ordförklaring som stöttning (Lee, 2017). Forskarna har kommit fram till 

olika metoder i sina studier för att de haft olika syften till sina undersökningar. Good et al. 

(2014) ville undersöka om deras metod effektiviserade språkliga kunskaper där ordkunskap 

ingick tillsammans med läs- och skrivinlärning. Lee (2017) hade istället som syfte att undersöka 

vilken effekt e-böcker med uppläsningsfunktion gav på elevernas ordförråd med eller utan 

lärarens ordförklaring. Deras resultat mynnade ut i två metoder som bägge gynnar ordförrådet. 

I gemensam reflektion går vårt resonemang ut på att trots att dessa metoder är olika behöver 

inte den ena utesluta den andra. Det övergripande resultatet visar tydligt att elever lär sig på 

olika sätt genom en varierad undervisning och då är det bra att det finns olika metoder för olika 

syften. En annan sak som vi reflekterade över var mängden olika metoder som användes under 

ett och samma lärtillfälle (Westgate & Hughes, 2018). För att högläsningen också ska bli 

njutbar kan man inte avbryta för många gånger, då mister berättelsen sin röda tråd. Här anser 

vi att det gäller att hitta en balans mellan ordinlärning och att bara få lyssna på en text för att 

eleven ska få en helhet av det lästa. 

 
Slutsats och implikation 
Svaret på vår frågeställning är sammanfattningsvis att en varierad undervisning är effektivt för 

att bygga ett stort ordförråd. Till exempel ger läsning tillsammans med lärarens förklaring av 

obekanta ord eller ännu hellre olika aktiviteter med orden i samband med läsning en djupare 

förståelse än om eleverna bara får läsa eller lyssna på en text. Ju fler sätt ett ord kan sättas in i 

olika elevnära sammanhang desto större inlärning. Detta hjälper elever att befästa de nya orden. 

Resultaten visar också att läraren noggrant behöver planera för undervisning av ordförrådet för 

en produktiv ordinlärning. Läraren bör även alternera de texter som används i undervisningen 

mellan faktatexter och skönlitteratur för att uppnå störst effektivitet. Dessa implikationer är 

relevanta för professionen därför att det saknas tydliga riktlinjer i Läroplanen angående 

utveckling av elevers ordförråd. Ordförrådets storlek har en avgörande betydelse för elevers 

fortsatta progression i skolan. Konsekvensen av ett dåligt ordförråd kan leda till ett utanförskap 

i samhället och därför är utveckling av ordförrådet en viktig aspekt i den dagliga 

undervisningen. 

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur olika typer av texter påverkar elevers 

ordförråd. Majoriteten av forskarna i litteraturstudien använder sig av skönlitterära texter i sina 

undersökningar. Därför vore det intressant att se om vidare forskning kan falsifiera eller 

verifiera resultatet som Kuhn et al. (2015) kom fram till, nämligen att elever lär sig fler ord när 

de läser faktaböcker jämfört med skönlitterära böcker. Ett annat förslag på vidare forskning är 

att undersöka vad en planerad ordförrådsundervisning har för utfall i en svensk skola då alla 

undersökningar är gjorda på engelskspråkiga skolor. Eftersom det inte tydligt framgår i 



Thina Fritze & Kerstin Lindqvist 

 

21 

 

Läroplanen hur lärare ska arbeta med ordförrådet finns det heller inga riktlinjer för hur 

progressionen ska se ut. Det gör att lärare inte har en planerad undervisning som bara handlar 

om ordförrådet utan det ingår mer eller mindre i den övriga undervisningen. Med planerad 

undervisning menar vi att det ska finnas en pedagogisk planering som kopplar till Läroplanen, 

har ett lektionsupplägg, har konkretiserade mål samt någon slags bedömning vad det gäller 

ordförrådets uppbyggnad. 
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Chambré, 

Ehri & Ness 

(2017) 

Ta reda på om elever minns ordens uttal och betydelse bättre 
om de får se en bild med ordets stavning vid inlärningen.  

  x        47    
1 

(6-7 år) 

Elley (1989) 

Experiment 1: Ta reda på om elever lär sig nya ord genom 
upprepad högläsning. 
Experiment 2: Jämföra effekten av upprepad högläsning med 
respektive utan ordförklaringar från läraren.  
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7 år 

 
8 år 

Good, Lance 

& Rainey 

(2014) 

Ta reda på om metoden ”Morphological Awareness” förbättrar 
elevers ordförråd.  

 x         16    
3 

(USA) 

Huang 

(2015) 
Undersöka hur ny teknik stödjer elevers ordförrådsutveckling.  x  x x  x    40 2   

2 
(8-9 år) 

Kuhn, 

Rausch, 

McCarty, 

Montgomery 

& Rule 

(2015) 

Undersöka skillnaden mellan att använda faktatexter eller 
skönlitterära texter vid elevers användande av olika strategier, 
bland annat gällande ordförråd. 

  x x   x    59 3   
1 & 2 

(6-8 år) 

Lee (2017) 
Jämföra effekten av e-böcker i elevers ordinlärning, med 
respektive utan lärarens ordförklaringar. 

  x        79 4   
1 

(USA) 



 

 
 

Moore, 

Hammond 

& 

Fetherston 

(2014) 

Jämföra vilken av tre olika metoder som var mest effektiv i 
ordförrådsundervisningen. 

x          127    6 år 

Nash & 

Snowling 

(2006) 

Jämföra två olika metoder och ta reda på hur effektiva de var 
för elevernas ordförrådsutveckling.  

  x        24    
3 

(7-8 år) 

Westgate & 

Hughes 

(2018) 

Identifiera vinster för elevers ordförråd genom användandet av 
ett rikt klassrumsspråk och aktiviteter som behandlar ord. 

    x  x       
6 

skolor 
Lågstadiet 
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