Stärk begreppsbildningen och synliggör ordförrådet!
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Ordförråd
Konkreta och praktiska metoder
som stärker begreppsbildningen
och synliggör ordförrådet

• Ordförråd <-> läsförståelse
• Ordförråd <-> grammatisk utveckling

INNEHÅLL

(Halliday, 1993; Nippold, 2016; Mok & Kipa, 2009)
ANVÄNDNING

FORM

• Ordförrådstillväxt <-> läserfarenhet
• Litet ordförråd -> Sämre förutsättningar
lära sig nya ord

Anna Eva Hallin, leg. logoped, Ph.D.
www.sprakforskning.se
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Vanliga råd och tips (Steele & Mills, 2010)

Mina mål

• Vanliga ordböcker/ endast

• Att ge konkreta och praktiska råd…
…och förklara VARFÖR dessa utvecklar elevernas ordförråd

definitioner
• Ord på tid
• Ord utan kontext
• Att lita på kontexten

• Förklarat på många sätt i
många sammanhang
• Att uppleva ordet och
relatera till befintlig
kunskap
• Förklara ordens delar
• Använd bildstöd

• Att ge er tankar om ordförråd och ordförrådsbyggande
som ni kan använda er av direkt med era elever men även i
t.ex. handledning och utvecklingsarbete

“(…) allmänt hållna råd som gäller språkstimulans, kommunikation och
inlärning är ofta svåra att översätta och tillämpa i det enskilda fallet”
(SAK; 2015, s. 269).
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Ordens roll i språket

Hur är ordförrådet uppbyggt?
• Bredd: antal ord-noder
• Djup: antalet och styrkan
på kopplingarna mellan
olika ord och mellan ord
och annan information

Nagy & Townsend, 2012

”Lexikal kvalitet” (Perfetti, 2007; Perfetti & Hart, 2002)
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Ordinlärning i skolåldern (Nippold, 2017)

Ordinlärning i skolåldern (Nippold, 2017)

Kontexten i muntliga och skriftliga texter
• Första gången man hör/ser ordet: Fast mapping = en
’kvalificerad gissning’ utifrån ledtrådar i den större kontexten
• Påföljande gånger: verifiera, revidera och expandera ordets
betydelse och användningsområde (kräver att man stöter på
ordet i många olika funktionella kontexter)

Morfologisk analys: dela upp ett ord i (betydelsebärande) delar
• Lexikala stammar (sol-stol, cykel-bud)
• Böjningar à ordklass (korp-ar, analysera-de)
• Avledningar à ordklass/betydelse (bråk-ig, handl-ande)
• Ett effektivt sätt för att främja ordinlärning för sammansatta
och avledda ord (Anglin, 1993)
• Kräver också språklig medvetenhet!

• Exponeringsfrekvens spelar stor roll! (Vermeer, 2001)
• Och… språklig kunskap och språklig medvetenhet behövs!
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Ordinlärning i skolåldern (Nippold, 2017)

Ordinlärning i skolåldern: vilka ord?
(Nippold, 2017, Nagy & Townsend, 2012)

Direkt instruktion
• En person med kunskap om ordet ger en definition eller sätter
namn på ett nytt föremål/företeelse
• Ett främmande ord slås upp i en ordbok/ordlista/ett lexikon
Detta är inte den primära källan till ordförrådstillväxt i
skolåldern!

• Ord med dubbla betydelser/funktioner (absorbera, hård, låg)
•
•
•
•

Adverb som beskriver sannolikhet och storlek (möjligtvis, minimal)
Abstrakta substantiv (utvärderingen, utmaning, diversitet, demokrati)
Morfologiskt komplexa ord (osannolikhet, molekylär)
Metalingvistiska och metakognitiva verb (bekräfta, anta, inse, veta,
observera, gissa, misstänka)

” D et a
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Orden och skolförmågorna
(Nagy & Townsend, 2012)

• Tänkande och görande i skoluppgifter (t.ex. analysera,
förklara, jämföra, beskriva, sammanfatta) kräver kognitiv
bearbetning av disciplinspecifika begrepp och fenomen. Detta
är nära omöjligt utan det akademiska ordförrådet!
• Vi kan inte arbeta med ordförrådet skilt
från resten av ämnesspråket – orden är verktyg
i ett sammanhang och fyller olika funktioner
i olika texttyper!
21/1 2019

© AE Hallin, Ph.D., leg. logoped

© AE Hallin, Ph.D., leg. logoped

NÄR ORDFÖRRÅDET INTE RÄCKER TILL
12

10/9 2019

3

Stärk begreppsbildningen och synliggör ordförrådet!

2019-09-10

Brister i ordförråd

Elever med språkstörning (DLD)

• Tester -> fångar brister i ordförrådets bredd
• Tester -> endast ett litet urval av ord (inte alltid skolord)
• Det går att få godkänt på ett ordförrådstest och även använda ord
i vissa sammanhang – men ändå ha svårigheter med begrepp.

• Ofta svårt med både bredd och djup à
framplockningssvårigheter (McGregor et al., 2002)

• Svårigheter med begrepp kan finnas på olika nivåer:

• Bristande språklig medvetenhet och grammatiska svårigheter
à svårt att använda kontext+morfologi för att utöka
ordförrådet vid t.ex. läsning
• Extra svårt att lära sig verb (Ebbels, 2017)

– Inlagring av nya ord
– Ordförrådets djup
– Organisation av orden
– Framplockning av orden

• Svårt att minnas och lagra ”ljudbilder” (fonologiska representationer)
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Elever med språkstörning (DLD)

Elever med dyslexi

•

•

•

Barn med DLD (5-8 år) fick både ge
definitioner och rita ord för att
undersöka ordförrådets djup.
Definitioner: svarar på frågor om hur,
vem, vad, varför, när (funktionella,
fysiska, lokativa) samt evaluerande
(generella åsikter om målordet) och
kategoriska – vilken sorts X? Vad är det
likt? Vad är ett exempel på X?
Hög korrelation mellan teckningars
komplexitet och definitionerna!

• Svårt att minnas och lagra ”ljudbilder” (fonologiska representationer)
à Kan ha svårare att lagra in ny ord
à Kan ha svårt att plocka fram ord
• Ofta: mindre läserfarenhet än elever utan
avkodningssvårigheter

(McGregor et al., 2002)
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Att mäta ordförrådets djup
(t.ex. Spencer et al. 2017)

Hur kan vi fånga graderad/djup ordkunskap?
•
•
•
•

•
•
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Sammanfattning
• Ordförrådet är inte som en ordbok med definitioner, utan
nätverk av sammankopplad information.
• Högre lexikal kvalitet = fler och starkare kopplingar = ”djupare”
ordförråd
• Brister i ordförråd kan finnas på flera nivåer och av flera
anledningar och får stora konsekvenser för t.ex. läsförståelse
och inlärning.
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Hur väl kan du det här ordet? (självskattning)
Har du hört ordet förut? I vilket sammanhang?
Tror du att det här är ett substantiv, verb eller adjektiv? Varför då?
Kan du säga andra ord som hänger samman med det här ordet?
(ljudmässigt eller innehållsmässigt)
Kan du sätta in ordet i en mening?
Definiera (och/eller rita) ordet – se hur “rik” representationen är!

10/9 2019

såsa
stilla Synonymer,
lä
tuta Antonymer
påse
dåsa
storm Relaterade
lura klänning
ord
haussa
vind (Betydelse/Ljudmässiga)
släcka
segel

tömma blåsan
Övning: Synliggör ordförrådets
djup!
dom blev blåsta

Över- och
underordnade
begrepp (kategorier)

Ordklass?

BLÅSA

tränaren är helt blåst
Meningar ochfick
uttryck
busschauffören
blåsa
vi blåste upp problemet
domaren blåste av
det blåser kallt
blåsa håret
Definitioner
blåsa liv i

[blo:sa] BLÅ-SA

Bilder/Illustrationer
blåser
blåsning
blåste
urblåst
blåstBöjningar/
blåsare
Avledningar
blåsan
blåsor blåsig
10/9 2019
blåsorna

brännblåsa
festblåsa
Sammanurinblåsa
snålblåst
satta ord
blåsorkester
blåshål

Faktakunskaper och erfarenheter
relaterade till ”blåsa”
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Vilka ord?
”Gå igenom nya ord och begrepp,
gärna med bildstöd”

GE ELEVERNA RÄTT VERKTYG
OCH LÄR DEM ANVÄNDA DEM!

Hur vet vi vilka ord som är ”nya” för eleven?
Är det de ”nya” orden som är de viktigaste?
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Vilka ord?

Vilka ord?

Nivå/Tier 1: Högfrekventa ord som också
förekommer i “vardagsprat”

”Gå igenom nya ord och begrepp,
gärna med bildstöd”

Exempel: alltid, klänning, fattig, glad

Nivå/Tier 2: Generella akademiska ord
Exempel: volym, samband, effekt, instabilitet, anta

Vilken typ av bildstöd / visuellt stöd?

Nivå/Tier 3: Specifika akademiska ord
Exempel: fotosyntes, isotop, hydrualisk
10/9 2019
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Visuellt stöd och ordförråd
• Det skrivna ordet i olika sammanhang
• Mindmap för att ”se” ordförrådet – kopplingar mellan
olika ord och begrepp.
• Framplockning, avkodningsstöd och stöd för minnet –
var KONSEKVENT: en betydelse=en bild (t.ex. widgit)
• Inlärning av (konkreta) begrepp:
mycket VARIATION i bilderna
under inlärningsfasen (ett ord=
många bilder)
(t.ex. Aguilar, Plante & Sandoval, 2018)
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Varför använder vi visuellt stöd?

(Kristin Wiens)

Talade ord är flyktiga –
skrivna ord och bilder (=visuellt stöd) permanenta
Visuellt stöd
– ger tid för språklig bearbetning
– hjälper elever att SE vad som menas
– stöttar ordinlärning (gäller även TAKK: Berkel-van Hoof et al. 2019)
– kan användas i många olika kontexter och med olika personer
(är flyttbart)
10/9 2019

Vaddå gå igenom?
”Gå igenom nya ord och begrepp,
gärna med bildstöd”
= Hjälp eleverna att bygga ett djupt ordförråd
med fokus på ord från nivå 2 i sitt sammanhang
dvs. som en del av att arbeta med ämnesspråket
10/9 2019
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ATT BREDDA OCH FÖRDJUPA
ORDFÖRRÅDET – TVÅ EXEMPEL FRÅN
AKTUELL FORSKNING
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Exempel 1: Låg/mellanstadiet

Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)
• Ändra hur eleverna reagerar när de stöter på ett ord som de
inte kan eller när ett ord fastnar på tungan
• Lära eleverna strategier hur de själva kan utöka sitt ordförråd
och mobilisera ord mer effektivt

• Fyll en ”skattkista” med ord (nedskrivna+bilder) som är
aktuella i skolan (nivå 1 och nivå 2) – gärna som är
sammansatta och/eller har orddelar man kan diskutera.
• En blandning av

10/9 2019

10/9 2019

Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

1. Ordsortering:

2. Utforska skattena: Hjälp eleverna att utforska orden
• Uttala ordet/orden högt och långsamt
• Prata om orddelar och deras betydelser

– ord som eleven har en djup förståelse av
– ord där en ”grund” förståelse finns
– ord som eleven ännu inte kan

Detta steg individualiserar vilka målorden ska vara och skapar en
medvetenhet om befintlig kunskap!

• Skapa gemensamma definitioner efter diskussion
• Relatera orden till andra ord man redan kan
• Använd orden i små spel och lekar och påminn/använd
strategier för att mobilisera ord (första ljudet, beskriva
närliggande ljud)
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Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

3. Spara ordskatten i en egen skattbok/skattkista
• Skriv ned en elevvänlig definition
• Skriv ned / rita relation till andra ord

5. Skattjakt hemma och i skolan!

• Skriv ned exempel på meningar och uttryck där ordet används
à Möjliggör repetition och visuellt stöd för orden!

10/9 2019

Alla elever får samla egna ord de
inte vet vad de betyder och ta med
dem för vidare diskussion i gruppen
/klassen!
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Exempel 2: Högstadiet

Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)
• Programmet prövades ut på 157 elever i årskurs 3 med
språkstörning – individuellt/liten grupp
• 20 tillfällen över 5 månader
• Eleverna förbättrade sina resultat på standardiserade
språktester jämfört med kontrollgrupp – även 3 månader efter
avslutad behandling!
• Gruppbehandling var mer effektivt än individuell behandling
på vissa mått
10/9 2019
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(Spencer, Clegg, Lowe & Stackhouse, 2017)

• Behandling i mindre grupp för att skapa djup ordinlärning
(elever i språklig sårbarhet)
• 10 tillfällen om 1 timme
• Ett nivå 2-verb diskuterades per tillfälle
• Programmet innehåller många forskningsbaserade principer
för djup ordinlärning (efter bl.a. Justice et al. 2014, Lesaux et al. 2010,
Marulis & Neuman 2010, Snow et al. 2009, Stahl & Firbanks 1986)

10/9 2019
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Innehåll
för varje tillfälle
https://adolescentvocabulary.wordpress.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inledande kort uppgift relaterad till målordet
Återkoppling på förra veckans ordutmaning
Introduktion av målordet + diskussion
Definition av målordet
Uppleva målordet: ”verba”
Utforska ordet: Mindmapping – visuell ordkarta
Aktivitet ”ordet i fokus”
Sammanfattning + veckans utmaning
Fem minuters lek relaterad till målordet

10/9 2019

Exempel: ”Tolka”
• Inledande uppgift: Färglägga en graf
• Presentation av ordet: Skriv ned ordet ”tolka” på tavlan
– Har någon hört ordet förut – i så fall, var?
– Vet någon vad ordet betyder?
• Slå upp ordet i elevvänlig ordbok
(t.ex. Lexin: http://lexin.nada.kth.se )
10/9 2019

Exempel: ”Tolka”

• Läs definitionen högt
• Betona att ordet har
flera betydelser (lägg
ev. till ytterligare!)
• Låt eleverna hitta på
egna meningar.
• Vid behov slå också
upp översättningar till
10/9 2019
andra språk!
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Exempel: ”Tolka”
Uppleva målordet:
Eleverna får titta på en graf som visar vilka åldrar barn får sin
första mobiltelefon.
– Tolka data: Hur gamla var barnen när de fick sin första
mobiltelefon i genomsnitt förra året? Hur tror ni det
kommer se ut nästa år? Vad hände före 2006?
– Diskutera: Vilken ålder tycker du att barn ska vara när de
får sin första egna mobiltelefon?
10/9 2019
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Exempel: ”Tolka”
Utforska ordet med mindmapping
• Analysera ljudbilden: språkljud, stavelser, andra ord det påminner oss
om och stavning
• Skapa nya ord genom avledningar och sammansättningar och diskutera
betydelser (tolkning, tolk, tolkad, feltolkad, teckenspråkstolk)
• Koppla samman betydelser, beskriv synonymer/liknande ord, diskutera
när ordet kan användas (gärna exempel från aktuella läroböcker!), turas
om att hitta på ytterligare meningar med ordet
• Belys olika kontexter för ordet: främmande språk, resultat/data, känslor,
relationer
(Lägg till och diskutera Widgitbilder!)
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såsa
stilla Synonymer,
lä
tuta Antonymer
påse
dåsa
storm Relaterade
lura klänning
ord
haussa
vind (Betydelse/Ljudmässiga)
släcka
segel

Över- och
underordnade
begrepp (kategorier)

blåser
blåsning
blåste
urblåst
blåstBöjningar/
blåsare
Avledningar
blåsan
blåsor blåsig
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blåsorna
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Exempel: ”Tolka”

Ordklass?

Tolka

tömma blåsan
dom blev blåsta
tränaren är helt blåst
Meningar ochfick
uttryck
busschauffören
blåsa
vi blåste upp problemet
domaren blåste av
det blåser kallt
blåsa håret
Definitioner
blåsa liv i

/tålka/ TOL-KA

brännblåsa
festblåsa
Sammanurinblåsa
snålblåst
satta ord
blåsorkester
blåshål

Faktakunskaper och erfarenheter
relaterade till ”tolka”

Exempel: ”Tolka”

Aktivitet ”ordet i fokus”
1. Tolka kroppsspråk

Veckans utmaning
• Hitta tolkningar i vardagen
• Vad kommer du att tolka den här veckan? Samla exempel!

2. Titta på en kort film om kroppsspråk i arbetsintervjuer

Fem-minuters leken: Charader
• Alla elever får tolka ledtrådarna

–
–
–
–

Alla elever får ett kort med en känsla
En och en får lämna rummet och komma tillbaka och försöka
förmedla känslan med kroppsspråket
Eleverna får två och två leka arbetsintervju för sitt drömjobb och
öva att ha ett så professionellt kroppsspråk som möjligt.
Intervjuaren ger återkoppling på hur de tolkade kroppsspråket
hos den som sökt jobbet. Aktivitet ”ordet i fokus”
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Fler lektionsplaner på https://adolescentvocabulary.wordpress.com
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Tidskrävande - JA – men…
(Lowe et al. 2018; Starling et al. 2012; Spencer et al. 2017)

• Bygger en djup representation av ordet
• Utvecklar fonologisk förmåga/medvetenhet
• Utvecklar morfologisk förmåga/medvetenhet
• Utvecklar grammatisk förmåga/medvetenhet

à Strategier för självständigt lärande!
10/9 2019

2019-09-10

I praktiken, i skolan?
• Lägg krut på Nivå 2 ord som är de ord som kommer stötta inlärning
och förståelse mest!
• Samordna över ämnen och arbetsområden – FÖRBERED. Ta hjälp av
skollogoped om möjligt.
• Bygg djup ordförståelse som en del av arbetet med övriga delar i
ämnesspråket och ämneskunskap (som t.ex. texttyper och
meningskonstruktioner, läsförståelsestrategier, lärobokstexter etc.)
• Strategier för självständigt lärare stöttar vidare utveckling av
ordförråd och läsförståelse (Nelson & Strage, 2007)
10/9 2019

I praktiken, i skolan?
MEN…det är för många ord eleverna inte kan!
• En kort instruktion (<1 min) om ett ords betydelse före
eleverna möter dem i en text stöttar elevers läsförståelse
(Wright & Cervetti, 2017)

Frågor, kommentarer?
annaeva.hallin@sprakforskning.se

• Bygger dock inte djup ordförståelse och hjälper endast
läsförståelsen för texter med just de orden (Elleman et al. 2009)
• Elever med konstaterad språkstörning behöver oftast ännu
mer repetition och träningstillfällen (se t.ex. Wright, Pring & Ebbels, 2018)

www.sprakforskning.se
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