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Sammendrag 

Leseforståelse er avgjørende for å lykkes med skoleprestasjoner, men også for å fungere godt 

i en voksentilværelse (Lervåg, Hulme & Melbye-Lervåg, 2017). Ifølge «the simple view of 

reading» består leseforståelse av to distinkte komponenter: avkoding og språkforståelse 

(Gough & Tunmer, 1986). Elever på 3.-5. trinn nærmer seg, eller er i det som betegnes som 

en kritisk fase av leseopplæringen, hvor fokuset dreies fra å «lære å lese» til å «lese for å 

lære» (Chall, 1996). Det er ikke lenger først og fremst det å lære å avkode som er 

hovedfokuset, elevene forventes snarere å trekke kunnskap ut av lesing av skriftlig tekst. 

Samtidig brukes det i økende grad tekster som er mer lingvistisk avanserte. Økt lingvistisk 

kompleksitet i tekster og fokus på å lære fra tekstlesing, i tillegg til at elevers 

avkodingsferdigheter etter hvert blir mer automatisert, gjør at språkforståelse gradvis blir 

viktigere for utviklingen av leseforståelse. 

Vokabular er en vesentlig og delvis integrert del av språkforståelsen. Det er funnet sterk 

korrelasjon mellom leseforståelse og vokabular (Carrol, 1993; Thorndike, 1973), men det er 

ikke gitt at forholdet er kausalt. Vokabularintervensjoner kan gi effekt på leseforståelse, men 

alt i alt er funnene sprikende (Elleman, Lindbo, Morphy & Compton, 2009). Jeg hadde et 

ønske om å finne ut mer om hvorvidt forskning kan dokumentere effekt av 

vokabularintervensjoner for elever på 3. -5. trinn, - det vil si elever som er i, eller nærmer seg 

det som betegnes som en kritisk fase av leseopplæringen. Problemstillingen ble 

operasjonalisert gjennom følgende forskningsspørsmål: 

1) Hvilken effekt har vokabularintervensjoner på leseforståelsen hos elever på 3.-5. trinn? 

2) Hva kjennetegner de vokabularintervensjonene som eventuelt har hatt effekt på 

leseforståelsen hos elever på 3.- 5. trinn? 

Systematisk litteraturoversikt ble vurdert til å være en hensiktsmessig forskningsmetode for å 

besvare forskningsspørsmålene. Det ble utarbeidet spesifikke inklusjonskriterier og utformet 

en søkestrategi som ble benyttet til litteratursøk i fire databaser. Det metodiske arbeidet 

resulterte i seks inkluderte studier, alle med et kvasieksperimentelt design, som ble analysert. 

Fire av de seks inkluderte studiene fant at vokabularintervensjonen hadde effekt på 

standardiserte leseforståelsestester, for hele eller hoveddelen av datautvalget, mens de 

resterende to studiene ikke fant effekt på tilsvarende tester. Effektstørrelsene sprikte fra -0.11 

(Glass’s d) / - 0.08 (Cohen’s d) til 0,67 (Cohen’s d).   
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Når det gjelder forskningsspørsmål 2 ble det gjort en analyse for å finne ut hvilke kjennetegn 

som preget vokabularintervensjonene som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester. 

Det ble funnet seks innholdsmessige kjennetegn som preget minst tre av fire intervensjoner 

som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester, og som også kunne utdypes og 

begrunnes ut i fra teori. Disse seks kjennetegnene dreide seg om arbeid med: fokusord, ord 

med relasjon til fokusord, setningskontekst, tekstlig utgangspunkt, diskusjoner og 

ordlæringsstrategier. 

Flere av kjennetegnene preget samtlige intervensjoner, men spesielt fokuset på arbeid med 

ord relatert til fokusordene var ikke like sterkt representert i de intervensjonene som ikke 

hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester. Videre ble det arbeidet grundig med både 

ord og ord relatert til fokusordene, i setningskontekster. Denne undervisningen integrerte et 

metalingvistisk fokus, ved at setninger, ord og forholdet mellom disse og meningsinnholdet 

som fremkom, ble utforsket, analysert og diskutert. 

Den systematiske litteraturoversikten har flere usikkerhetsmomenter når det gjelder funn og 

resultater, knyttet til både til datagrunnlaget studien baserer seg på, i form av den metodiske 

utførelsen, og validiteten i de inkluderte studiene. Også slutningene som trekkes i besvarelsen 

av forskningsspørsmålene må vurderes med et kritisk blikk. Fem av seks studier er dessuten 

gjennomført i USA, noe som indikerer at de ikke kan sies å ha gyldighet i en norsk 

skolekontekst. En av studiene som fant at intervensjonen hadde effekt på standardisert 

leseforståelsestest ble imidlertid gjennomført i Norge, og det var flere likhetstrekk mellom 

denne og de amerikanske studiene som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester. 

Alt i alt må funnene tolkes med forsiktighet, men de kan likevel være av interesse for lærere 

og spesialpedagoger i norsk skole. 
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1 Innledning 

1.1 Teoretisk bakgrunn  

Leseforståelse er et område i leseopplæringen som har fått stadig mer fokus. Dette skjedde 

ikke minst etter at Programme for International Student Assessment (PISA) avdekket at 

norske 15-åringers leseferdigheter kun lå rett over gjennomsnittet for jevnaldrende fra 32 

nasjoner, våren 2000 (Bråten, 2007a). Det begynner å bli en del år siden nå, og arbeid med å 

utvikle elevenes leseferdigheter er et bredt satsingsområde i skolen i dag. Med læreplanverket 

«Kunnskapsløftet» fra 2006, har lesing blitt løftet frem som en av fem grunnleggende 

ferdigheter (Kunnskapsdepartementet, 2012), og dermed fått økt fokus i alle fag og på tvers 

av fagområder. Lesing som grunnleggende ferdighet innebærer at lesing er et redskap for 

læring i de ulike fagene, og en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse 

(Skaftun, 2014). Arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet skal bidra til at elevene 

utvikler «reading literacy»- eller lesekompetanse (Roe, 2011). 

Lesekompetanse er et begrep som favner bredt: Det handler om alt fra mestring av avkoding 

til å forholde seg kritisk til tekster. Å trekke ut og å konstruere mening av det man leser, er 

selve hovedhensikten med lesing. Der ligger nøkkelen til å tilegne seg ny kunnskap og 

informasjon, eller til å få gode leseropplevelser (Roe, 2011), for eksempel gjennom 

skjønnlitteratur. Å kunne lese med forståelse er ikke bare sentralt i et skole- og 

utdanningsforløp, det er vesentlig for simpelthen å kunne fungere godt i en voksentilværelse 

(Lervåg, Hulme & Melbye-Lervåg, 2017).  

Hvordan kan elever utvikle bedre leseforståelse? Fordi det er så mange forhold som spiller inn 

og påvirker leseforståelsen, er dette et komplekst spørsmål å besvare. Både kognitive og 

språklige ferdigheter er av betydning, noe som er avdekket gjennom en rekke studier 

(Daneman, 1991). Vellutino (2003) nevner blant annet ordavkoding og leseflyt, 

underliggende språklige ferdigheter som metalingvistisk bevissthet, verbalt minne og 

vokabular. I tillegg trekker han frem nonlingvistiske komponenter som oppmerksomhet og 

forestillingsevne og bruk av metakognitive og kognitive forståelsesstrategier, samt 

bakgrunnskunnskap om temaet teksten handler om. Det at leseforståelse er så mangefasettert, 

kan gjøre det vanskelig å sette inn gode tiltak for dem som strever, men også for å bedre 

leseopplæringen elever med typisk utvikling. For hva skal man egentlig fokusere på? Det ene 
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utelukker ikke det andre, men skal leseopplæringen forbedres er det en nødvendighet at de 

tiltak det brukes ressurser på faktisk har dokumentert effekt.  

Vokabular er en av komponentene som har fått mye oppmerksomhet, da det ofte er en sterk 

korrelasjon mellom dette og leseforståelse (Carrol, 1993; Thorndike, 1973).  Personer med et 

stort vokabular leser som regel med bedre forståelse enn personer med et svakere vokabular 

(Nation, 2009), og vokabular har vist seg å bidra til ordavkodingsprosesser (Lyster, 2009; 

Ricketts, Nation & Bishop, 2007). En studie gjort av Frost, Madsberg, Niedersøe, Sørensen 

og Olofsson (2005) viser at ordforrådet til barn på tre år kan predikere barnets leseforståelse 

ved 16-årsalder. Frost (2010) går så langt som å hevde at vokabular er den enkeltfaktoren som 

er av aller størst betydning for barnets skoleprestasjoner. 

Til tross for sterk sammenheng mellom vokabular og leseforståelse, er det ikke nødvendigvis 

slik at pedagogisk arbeid med ord og begreper gjør at barn utvikler bedre leseforståelse. Barn 

med et godt vokabular skårer ofte også bra på tester som måler andre språklige ferdigheter av 

betydning for leseutviklingen (Stahl & Nagy, 2006), og det har vært vanskelig å fastslå et 

entydig kausalt forhold mellom vokabular og leseforståelse (National Reading Panel, 2000; 

Oakhill & Cain, 2007; Priya & Wagner, 2009). Proksimale tester, som måler leseforståelse av 

tekster som inneholder de ordene som har vært gjenstand for undervisning, gir ofte gode 

resultater. Det har derimot vært mer problematisk å dokumentere at vokabularintervensjoner 

gir effekt på standardiserte tester for leseforståelse. Enkelte studier har riktignok påvist 

moderate effekter, mens andre har til og med rapportert om negative effekter (Elleman, 

Lindbo, Morphy & Compton, 2009). Alt i alt indikerer tidligere forskning at vokabular er av 

betydning for barns leseforståelse, men at det ikke er gitt at det å arbeide med vokabular 

nødvendigvis vil bedre leseforståelsen. Det at forskningsresultater spriker gjorde meg 

interessert i å finne ut mer om feltet, og danner utgangspunktet for denne oppgaven og den 

undersøkelsen som har blitt gjort.  

1.2 Formål og problemstilling 

Den overordnede problemstillingen min er å finne ut om forskning kan dokumentere at 

vokabularintervensjoner gir effekt på leseforståelse, og om dette kan vise seg i form av utslag 

på standardiserte leseforståelsestester og/eller eventuelt proksimale tester. Formålet med 

oppgaven er dermed å få oversikt over studier hvor det har blitt gjort en 
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vokabularintervensjon som har hatt til hensikt å styrke leseforståelsen hos deltakerne. Fokuset 

vil være på elever ved grunnskolens 3.-5. trinn. Dette alderstrinnet regnes ofte som en særskilt 

viktig periode i elevenes leseutvikling, noe jeg vil komme tilbake til senere. 

Problemstillingen min er operasjonalisert gjennom følgende forskningsspørsmål: 

1) Hvilken effekt har vokabularintervensjoner på leseforståelsen hos elever på 3.-5. trinn? 

2) Hva kjennetegner de vokabularintervensjonene som eventuelt hadde effekt på 

leseforståelsen hos elever på 3.- 5. trinn? 

1.3 Oppbygning av oppgaven 

I kapittel 2 vil teoretiske perspektiver på leseforståelse og vokabular gjøres rede for og 

drøftes. I kapittel 3 gjøres det rede for systematisk litteraturoversikt som forskningsmetode, 

samt det metodiske arbeidet som ligger til grunn for oppgaven. I kapittel 4 presenteres 

resultatene fra litteraturoversikten, mens kapittel 5 vil inneholde en drøfting og 

oppsummering av disse resultatene i lys av forskningsspørsmålene. Kapittel 5 vil også 

inneholde en metodisk refleksjon. I kapittel 6 vil jeg kort diskutere hvilken betydning funnene 

kan ha for pedagogisk prakis. 
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2 Teoretiske perspektiver 

2.1 Hva er leseforståelse? Om «the simple view of reading» 

Bråten (2007a) definerer leseforståelse som «å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke 

og samhandle med skrevet tekst» (s. 11). Som nevnt innledningsvis forutsetter leseforståelse 

en rekke kognitive og språklige ferdigheter og evner. Å lese med forståelse er med andre ord 

en sammensatt prosess, og det kan være vanskelig å fange opp alle relevante faktorer som er 

av betydning i en enkelt modell. Gough og Tunmer (1986) benyttet derfor en annen 

innfallsvinkel da de lanserte modellen «the simple view of reading». Modellen forklarer 

leseforståelse gjennom å vektlegge utelukkende det som kanskje kan regnes for essensen i 

prosessen, fremfor å ta høyde for alt som kan sies å spille inn. «The simple view of reading» 

går ut på at leseforståelse er et produkt av to distinkte ferdigheter: avkoding av enkeltord og 

språkforståelse. Dette kan settes opp som en formel lik et multiplikasjonsstykke: 

Leseforståelse = avkoding x språkforståelse. Siden leseforståelse er et produkt av to faktorer, 

er leseforståelse umulig å oppnå dersom en av faktorene er lik null. Likeså vil svak 

beherskelse av enten avkoding, språkforståelse, eller begge deler, resultere i lesevansker av 

ulik art, og leseforståelsen vil lide (Gough & Tunmer, 1986). Ifølge modellen vil dessuten 

leseforståelsen bli bedre hvis en eller begge ferdigheter bedres. Modellens sterke vektlegging 

av to distinkte komponenter i leseforståelse tilsier at det er hensiktsmessig å utdype hva som 

ligger i avkoding og språkforståelse. 

 Avkoding og språkforståelse i «the simple view of reading» 

Gough og Tunmer (1986) understreker at avkoding er helt avhengig av forståelse av bokstav-

lyd- korrespondansen i språket. Forbindelsen mellom bokstav og lyd kalles også det 

alfabetiske prinsipp, og til grunn for forståelse av dette prinsippet ligger først og fremst 

fonologiske ferdigheter (Lonigan, 2007). Barnet må kunne skille ut enkeltlyder fra tale 

(Lyster, 2002; Nation, 2005). Når barnet kjenner både bokstav og lyd vil det etter hvert kunne 

trekke sammen lyder til ord (Hekneby, 2003). Avkoding er en ferdighet som gradvis 

automatiseres. Barnet trenger etter hvert ikke å gå omveien om enkeltfonemene for å avkode, 

men leser ord som ortografiske mønstre (Hagtvet, 2009), fordi ord og stavelser er lagret som 

enheter i minnet og gjenkjennes umiddelbart (Ehri, 1997). Barnet benytter da en ortografisk 
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lesestrategi. Avkoding kan betegnes som en tydelig definert ferdighet, noe som også 

fremkommer hos Gough & Tunmer (1986).  

Automatisk ordavkoding er en forutsetning for leseforståelse. Svake ordavkodingsferdigheter 

vanskeliggjør setningsbearbeidingen i arbeidsminnet, og resultatet er at forståelsen vil lide 

(Vellutino, 2003). Dersom de kognitive ressursene brukes på avkoding, blir det altså færre 

ressurser tilgjengelig for forståelsesprosessen (National Reading Panel, 2000). Så er også en 

vanlig kilde til svak leseforståelse problemer på ordlesingsnivået (Cain & Oakhill, 2009).  

Problemer med ordavkoding gjelder imidlertid ikke for alle elever som strever med 

leseforståelsen. For en del elever må det altså være andre faktorer som vanskeliggjør 

forståelsesprosessen (Eason & Cutting, 2009). Ifølge «the simple view of reading» vil 

årsakene til vanskene hos disse individene kunne relateres til svak språkforståelse. Forstår 

man ikke betydningen av ord og setninger som leses, hjelper det ikke at avkodingen er 

flytende. Når det gjelder språkforståelse er imidlertid ikke denne komponenten så entydig 

definert i «the simple view of reading». Gough & Tunmer (1986) hevder at språkforståelse 

handler om evnen til å tolke informasjon som gis gjennom ord, setninger og kontekst, samt at 

det kan måles med tester for lytteforståelse. Hoover og Gough (1990) presiserer likevel at det 

ikke er nøyaktig de samme ferdighetene som tas i bruk for å forstå skriftlig og muntlig språk i 

«the simple view of reading», men at forskjellene er relativt små og at det er flest likheter når 

det gjelder å oppfatte og tolke kommunikasjon i begge modaliteter. Alt i alt indikerer et slikt 

syn at muntlig og skriftlig språkforståelse mer eller mindre sidestilles i «the simple view of 

reading», et syn som åpenbart kan diskuteres. Dette er, som vi skal se, bare en av flere 

innvendinger mot modellen.  

 Et kritisk blikk på «the simple view of reading» 

«The simple view of reading» er kritisert fordi den ser bort fra svært mange faktorer som kan 

påvirke leseforståelsen, og således forenkler noe som egentlig er svært komplekst (Hoffman, 

2017). En viktig innvending handler om at skriftlige tekster ikke kun er nedskrevet tale, og at 

Gough & Tunmer (1986) undervurderer viktige forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk 

(Oakhill & Cain, 2007). Skriftlig språk skiller seg fra muntlig språk på en rekke punkter. 

Hagtvet (2004) fremhever at muntlig kommunikasjon støttes av talerens stemme, som ved 

hjelp av trykk, intonasjon og pauser signaliserer hva som er vesentlig, og hva som ikke er det. 

I skriftlig tekst er det derimot ikke en stemme som formidler et budskap, 
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budskapsformidlingen er i større grad overlatt til ord, mellomrom mellom ord, setninger og 

tegnsetting. Å forstå budskapet i skriftlig tekst overlates dermed i større grad til leseren, som 

på egen hånd må tolke og trekke slutninger for å få tak i den intenderte meningen. Det kan 

også argumenteres for at muntlig språk, i større grad enn skriftlig språk, er situasjonsavhengig 

(Oakhill & Cain, 2007), eksempelvis ved at samtaler ledsages av non-verbal kommunikasjon. 

Likevel er ikke dette tilfellet for all muntlig kommunikasjon. Ved for eksempel 

telefonsamtaler kan ikke samtalepartene se hverandre. På den andre siden kan skriftlig 

kommunikasjon, for eksempel beskjeder, være nært knyttet til kontekst, og dermed uforståelig 

for dem som ikke kjenner situasjonen (Hagtvet, 2004).  

En annen forskjell mellom skriftlig og muntlig språk, er at skriftlig tekst kjennetegnes av mer 

variert og rikt språk, med større bruk av komplekse syntaktiske strukturer og høyere frekvens 

av uvanlige og lavfrekvente ord (Kamil & Hiebert, 2005; Oakhill & Cain, 2007; Stahl & 

Nagy, 2006). Denne egenskapen preger til og med narrativ litteratur skrevet for barn (Hayes 

& Ahrens, 1988). I tillegg må leseren mestre avkodingen for å få tak i budskapet i skrevet 

tekst. Alt i alt regnes altså skriftlig kommunikasjon som mer krevende enn muntlig 

kommunikasjon (Hagtvet, 2004). Likevel forutsetter forståelse av både talt og skrevet språk 

en koordinering og interaksjon mellom en rekke språklige ferdigheter, som vil være felles 

uavhengig av modalitet (Cain & Oakhill, 2009). Beskrivelsen av 

språkforståelseskomponenten i «the simple view of reading» som at det handler om evnen til 

å tolke informasjon som gis gjennom ord, setninger og kontekst, har dermed mye for seg, til 

tross for at en slik definisjon muligens ikke får frem det særegne ved forståelse av 

skriftspråklig kommunikasjon.  

En annen kritikk av «the simple view of reading» ligger i at den ser bort fra at leseforståelse 

også påvirkes av non-lingvistiske faktorer. Lepola, Lynch, Kiuru, Laakkonen & Niemi (2016) 

viser for eksempel i sin studie hvordan kognitive og nonlingvistiske faktorer som 

oppmerksomhet, konsentrasjon og selvregulering bidrar til utviklingen av leseforståelse. Et 

annet element er interesse for tekstens tema, på den måten at en interessert leser vier mer 

oppmerksomhet til lesingen, er mer positiv til lesing, og benytter seg i større grad av 

forståelsesstrategier under lesingen, noe som bidrar til bedre leseforståelse (Springer, Dole & 

Hacker, 2017). Forkunnskaper om tekstens tema, og i hvilken grad leseren klarer å aktivere 

denne under lesing, synes også å være helt avgjørende for leseforståelse (Bråten, 2007b).  

Kunnskap om ulike teksttyper og sjangre vil gjøre det enklere å foregripe og orientere seg i 
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tekster (Vellutino, 2003). Gode lesere kjennetegnes for øvrig ved at de trekker egne slutninger 

utover det som fremkommer direkte i teksten, og de «fyller inn» tomrom i teksten slik at de 

får tak i de hovedidéene teksten formidler (Duke, Pressley & Hilden, 2004).  

 Leseforståelse og «the simple view of reading»- en 

oppsummering 

Hvordan skal man så forstå hva leseforståelse egentlig er? Som diskutert over, er det andre 

forhold enn kun avkoding og språkforståelse som spiller inn under leseforståelsesprosessen, 

og skriftlig språkforståelse er ikke sammenfallende med muntlig språkforståelse. «The simple 

view of reading» kan derfor fremstå som en forenkling. Det er imidlertid ikke til å se bort fra 

at både avkoding og språkforståelse kan forklare en høy andel av variasjonen når det gjelder 

elevers leseforståelse. Eason & Cutting (2009) hevder at det i forskning fremkommer at 

avkoding og lytteforståelse samlet sett står for 62-80 prosent av variansen når det gjelder 

forståelse av skrevet tekst. Lervåg et al. (2017) fant til og med at avkoding og lytteforståelse 

forklarer en så høy andel som 96 prosent av variasjonen i leseforståelse. Det er dermed 

åpenbart at svak mestring av en eller begge ferdighetene vil begrense leseforståelsen, mens 

god beherskelse av en eller begge ferdigheter vil styrke leseforståelsen, i tråd med modellen. 

Duke et al. (2004) hevder at «the simple view of reading» kan ses som en «bottom-up»-

tilnærming til leseforståelse, hvor det er avkodingen og forståelsen av enkeltordene som er 

avgjørende for leseforståelsen. Vektlegging av non-lingvistiske, kognitive faktorer utgjør en 

«top-down-tilnærming» til leseforståelse, det vil si at det er mer overordnede faktorer, for 

eksempel leseforståelsesstrategier, som er av størst betydning for leseforståelsesprosessen. 

Duke et al. (2004) argumenterer for at begge tilnærmingene er like relevante, noe som på 

generelt grunnlag er et syn jeg er enig i. Det skal imidlertid sies at for aldersgruppen 3.-5.trinn 

vil den språkbaserte, bottom-up tilnærmingen til leseforståelsen være av større relevans enn 

en top-down tilnærming (Clarke, Snowling, Truelove & Hulme, 2010), og modellen «the 

simple view of reading» får empirisk støtte når det gjelder å forklare leseforståelse hos yngre 

barn (Lervåg et al., 2017). Jeg vil derfor i det følgende holde fast ved «the simple view of 

reading». Det betyr ikke at det er hensiktsmessig å se bort fra andre faktorer som kan spille 

inn, men at dette ikke vil vies plass i den resterende delen av oppgaven. 
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 Vokabular og språkforståelse- samme sak? 

Ifølge «the simple view of reading» er det å tolke og forstå ord og setninger i en kontekst 

sentralt i språkforståelseskomponenten (Gough & Tuner, 1986). Dette innebærer å kjenne 

ords betydning, og individers vokabular vil således være avgjørende for om man forstår både 

muntlig og skriftlig språk. En utdyping av begrepene vokabular og ordkunnskap kan bidra til 

et større bilde av hva det egentlig vil si å kjenne ords betydning. Samtidig er det 

hensiktsmessig å studere hva slags ferdigheter og kompetanse som kreves for å kunne tolke 

større fragmenter av språk utover enkeltord og hvordan dette er relatert til 

vokabularkunnskap, da det vil kunne bidra til en mer helhetlig oppfatning av hva 

språkforståelse er. Jeg vil begynne med å presisere hva som ligger i uttrykket «begrep» først, 

da begrep er et overordnet og mer generelt uttrykk som brukes i oppgaven. Deretter vil jeg 

utdype begrepene vokabular og ordkunnskap. 

 Begreper, vokabular og ordkunnskap 

Et begrep referer til de idéene som oppstår når ting kategoriseres sammen og som vi danner 

oss et mentalt bilde av (Golden, 2009). Begreper hjelper oss å kategorisere verden og lagre 

ord vi lærer på en hensiktsmessig måte i det mentale leksikonet (Lyster, 2009). Vi bruker ord 

for å uttrykke begreper. For enkelte begrep kan et enkeltord dekke innholdet, for andre begrep 

må vi bruke flere ord (Golden, 2009). Begreper har er dermed et mer omfattende innhold enn 

mange enkeltord. 

Hva vil det egentlig si å kunne et ord? Ord er språklige symboler som viser til referenter i 

verden rundt oss. Det språklige symbolet er ordets form, mens referenten er ordets 

innholdsside. Ords form er i utgangspunktet tilfeldig, men når det tas i bruk viser det likevel 

til et bestemt innhold, og dette er konvensjonalisert i et bestemt språksamfunn (Golden, 

2009). Å kunne et ord innebærer altså å kjenne til både referent og ordets form, og å kunne 

koble disse sammen. Vokabularbegrepet refererer vanligvis til størrelsen på et individs 

ordforråd, altså hvor mange ord vedkommende kan. Vokabular som begrep kan imidlertid 

utdypes på ulike måter: Med reseptivt vokabular menes individers evne til å kjenne igjen og 

forstå ords betydning når det hører eller leser dem, mens produktivt vokabular refererer til 

individers evne til selv å produsere og bruke ord korrekt innen ulike kontekster (Vasilyeva & 

Waterfall, 2011). Mens det produktive vokabularet ofte består av ord som er velkjente og 

høyfrekvente, inneholder det reseptive vokabularet dessuten mer ukjente og mindre brukte 
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ord. Det reseptive vokabularet er dermed større enn det produktive vokabularet (Kamil & 

Hiebert, 2005). Det er også vanlig å dele vokabular inn i bredde- og dybdevokabular, der 

breddevokabular referer til størrelsen på et individs mentale leksikon, det vil si hvor mange 

ord et individ har kjennskap til. Dybdevokabular handler derimot om hvor godt individet 

kjenner ordene i det mentale leksikonet (Wagner, Muse & Tannenbaum, 2007). Det er 

imidlertid usikkert hvorvidt det er hensiktsmessig å skille mellom disse måtene å forstå 

vokabularbegrepet på, da de begge til syvende og sist refererer til individers kunnskap om 

ords betydning (Kieffer & Lesaux, 2012). 

Et begrep som kan utdype hva det egentlig vil si å kunne et ord, er termen ordkunnskap. Mens 

vokabular på sett og vis refererer til størrelse, peker begrepet ordkunnskap på i hvilken grad et 

individ kjenner til enkeltord, ikke kun betydningen eller definisjonen av det, men i bred 

forstand. Ordkunnskap handler om kunnskap om hvordan ord brukes i sosiale settinger og i 

hvilke kontekster de ofte inngår i, hvordan de brukes i setninger og hvilke andre ord de ofte 

opptrer sammen med (Stahl & Nagy, 2006). Det at ord kan ha flere betydninger, er også en 

viktig del av ordkunnskapen (Nagy & Scott, 2000; Stahl, 2005). Ordkunnskap dreier seg om 

hva slags assosiasjoner et ord vekker hos det enkelte individ, det er knyttet til 

bakgrunnskunnskapen individet har om temaet ordet er relatert til (Scott, 2005; Stahl, 2005), 

og er således også relatert til kunnskap om andre ord. Rommetveit (1972) hevder kunnskap 

om ord fremkommer i nettverk av relaterte ord, og kaller slike nettverk for semantisk-

assosiative nettverk. Rommetveit (1972) er videre opptatt av at hva vi assosierer med 

enkeltord er individuelt, og alltid i endring. Det å forstå ord er dermed ikke noe vi 

nødvendigvis kan eller ikke kan, det handler heller om nyanserikdom i vår ordkunnskap.   

Det er viktig å merke seg at kunnskap om de ulike aspektene ved ord er i hvert fall delvis 

uavhengig av hverandre (Scott, 2005). Dette innebærer at det for eksempel er mulig til å ha en 

svak oppfatning hva et enkeltord betyr, men likevel vite hvilke ord det kan relateres til, eller 

man kan kjenne betydningen av ord, men være usikker på hvordan det egentlig brukes.  

 Vokabular og språkforståelse- med hjelp fra språkvitenskapen 

For å gi et bedre svar på hvordan vokabular og ordkunnskap er relatert til andre aspekter ved 

språkforståelse, kan det være hensiktsmessig å bruke begreper fra språkvitenskapen. 

Språkvitenskapen søker å beskrive språk og språklige fenomener (Christensen, 1988). Språk 

kan deles inn ulike deler: Fonologi er læren om språklyder, morfologi handler om hvordan 
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ordene i språk er satt sammen av rotord, suffikser, prefikser og bøyningsendelser. Syntaks er 

læren om hvordan ord settes sammen i språket for å danne fraser, setningsledd og setninger, 

og semantikk er læren om språkets innholdsside og hvordan mening er organisert og kommer 

til uttrykk (Christensen, 1988; Crystal & Varley, 1993; Hovdhaugen, 1988; Iversen, Otnes & 

Solem, 2007). Kunnskap om disse sidene av språket kan betegnes som fonologiske, 

morfologiske, syntaktiske og semantiske ferdigheter. I tillegg kommer studiet av hvordan de 

ulike språkelementene brukes i kommunikasjonssituasjoner, nemlig pragmatikken (Fretheim, 

1998). Bishop (2014) karakteriserer forståelsen av hvordan språk kan brukes og hvordan 

mening skal oppfattes og tolkes som pragmatisk kompetanse. Pragmatisk kompetanse 

innebefatter også forståelse av andres intensjoner, ønsker og kunnskap.  

Semantikken, det vil si hvordan mening er organisert og kommer til uttrykk i språk, er nært 

relatert til kunnskap om ords betydning, nemlig vokabular og ordkunnskap. Crystal & Varley 

(1993) understreker likevel at semantikk er mer omfattende, og viser til hvordan begrepet 

«mening» favner bredt. Mening fremkommer også gjennom kontekst og måten noe uttrykkes 

på, eventuelt også gjennom hva som ikke uttrykkes eksplisitt. Det innebærer at pragmatiske 

aspekter ved språk er viktige for hvordan noe skal tolkes og forstås. Å skille semantikk fra 

grammatiske aspekter ved språket er heller ikke uproblematisk, da morfologi og syntaks også 

uttrykker mening og dermed er viktige for hvordan ord og ordsammensetninger skal forstås 

(Bishop, 2014; Crystal & Varley, 1993). Skal ord oppfattes, kreves det dessuten fonologiske 

ferdigheter. Språkforståelse fordrer med andre ord kunnskap om alle sidene av språk (Nation, 

2005). I lys av dette fremstår både grammatiske, fonologiske og pragmatiske ferdigheter som 

vesentlig for semantikken og dermed også for vokabularet. Det innebærer at det kan være 

problematisk å skille ut hva som er vokabularets unike bidrag til språkforståelse, uten at andre 

språklige ferdigheter er innblandet. Spørsmålet om hvor grensen går mellom barns 

ordkunnskap og deres øvrige språkferdigheter er en mer teoretisk diskusjon det er lite 

hensiktsmessig å forfølge her. Diskusjonen demonstrerer imidlertid betydningen av å se 

vokabular og ordkunnskap som uløselig knyttet til andre sider av språket, som alle bidrar til 

språkforståelse. Språkforståelse er ifølge «the simple view of reading» en av to komponenter i 

leseforståelse, den andre komponenten er avkoding. Selv om vokabular kanskje kan synes å 

være mest sentralt for språkforståelseskomponenten, er det mye som tyder på at det også er av 

betydning for ordavkodingsprosesser. 
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 Vokabularets betydning for ordavkoding 

Høien og Lundberg (2000) hevder at avkoding er den prosessen som gir leseren mulighet til å 

gjenkjenne, uttale og få tilgang til betydningen av ord. Denne definisjonen vektlegger 

meningsaspektet ved ord, det vil si at avkoding også innebærer forståelse. Gough & Tunmer 

(1986) er uenige i et slikt syn, og trekker frem at det er mulig å avkode tekst på et 

fremmedspråk, uten å forstå. «The simple view of reading» tydeliggjør at avkoding er en av to 

distinkte komponenter, hvor avkoding kun en av to forutsetninger for å oppnå leseforståelse 

(Gough & Tunmer, 1986). Likevel er det mye som tyder på at ordavkoding også er søken etter 

mening, og at man støtter seg på semantiske ferdigheter under ordavkodingsprosessen 

(Lyster, 2009; Nation, 2008). Ordkunnskap kan dessuten bekrefte eller avkrefte om vi har lest 

riktig, og bidra til at tekst foregripes tematisk (Lyster & Frost, 2012). 

Flere empiriske studier støtter disse antakelsene. Hagtvet et al. (2011) fant i sin meta-studie at 

det er en signifikant korrelasjon mellom ordforråd i førskolealder og senere ordavkoding. 

Oulette (2006) fant at reseptivt breddevokabular kunne predikere avkodingsferdigheter hos 

elever på 4. trinn, mens Ricketts et. al. (2007) fant at vokabular kunne predikere lesing av ord 

med irregulær ortografi, men ikke lydrette ord. Det kan altså se ut som om det å kjenne mange 

ord har betydning for avkodingen, men at ordforråd kanskje er enda mer vesentlig for å kunne 

avkode ord som ikke staves lydrett. 

Det fins teorier som søker å forklare hvordan semantikk og fonologi på hver sin måte kan 

bidra til avkoding. Coltheart (2005) bruker termene leksikalske og non-leksikalse leseveier. 

Den non-leksikalske veien står for avkoding via fonologi, mens den leksikalske veien handler 

om å identifisere ord som er lagret i det mentale leksikon med kunnskap om både innhold, 

staving og uttale. Triangelmodellen til Seidenberg og kollegaer (Harm & Seidenberg, 1999; 

Plaut, McClelland, Seidenberg & Patterson, 1996; Seidenberg & McClelland, 1989), 

bearbeidet av blant annet Snowling (2005), forklarer også en toveis-rute til lesing: den 

fonologiske veien knytter sammen fonologisk og ortografisk informasjon, mens den 

semantiske veien forbinder fonologi og ortografi ved hjelp av meningsinnholdet i ordene 

under avkodingen. Begge modellene viser dermed hvordan avkoding støtter seg til semantiske 

ferdigheter. 

Hvorfor blir semantiske strategier muligens viktigere under avkoding av ikke-lydrette ord? 

Når lydrette ord avkodes, holder det å trekke sammen lyder til ord for å finne ordets riktige 
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form og uttale. Å kun trekke sammen lyder til ord er derimot ikke tilstrekkelig under lesing av 

irregulære ord, da vil ordets form bli feil, noe som antyder at søken etter ordets innhold blir 

vesentlig for å avdekke korrekt form og uttale. Toveisruter til lesing bidrar dermed til å 

forklare hvordan vokabularkunnskap kan være viktig for avkoding av ikke-lydrette ord, men 

ikke nødvendigvis er like sentralt for avkoding av lydrette ord. Nation (2008) har for øvrig et 

viktig poeng når hun understreker at ord vanligvis leses i tekst, ikke enkeltvis. Konteksten 

ordene står i bidrar dermed også til aktivering av semantisk kunnskap, og det er vanskelig å 

skille dette fra den leksikalske prosesseringen av enkeltord under avkoding, hvor det søkes 

etter både form og mening. At breddevokabular også kan predikere ordavkoding er dermed 

ikke så overraskende: Jo flere ord man kjenner, jo mer omfattende er den semantiske 

kunnskapen som aktiveres. 

Et annet poeng er at et godt vokabular sannsynligvis bidrar til ordavkoding mer indirekte. Et 

godt vokabular er assosiert med vekst i fonologisk bevissthet, fordi det å kunne mange ord er 

forbundet med å ha rikere og sterkere representasjoner av ords fonemer (Sènèchal, Oulette & 

Rodney, 2006), samt å kunne forholde seg analytisk til lydene ord består av (Nagy, 2005). 

Fonologisk bevissthet er avgjørende for forståelsen av bokstav-lyd-prinsippet, og dermed for 

mestring av avkodingen.   

Oppsummert bidrar altså ordkunnskap til ordavkodingskomponenten i «the simple view of 

reading», direkte gjennom aktivering av semantisk kunnskap og søken etter mening, og 

indirekte gjennom fonologisk bevissthet. Forrige kapittel viste betydningen av ordkunnskap 

for språkforståelseskomponenten. Slik leseforståelsesprosessen fremstilles i «the simple view 

of reading», er det dermed tydelig at vokabular er sentralt for forståelse av skriftlig tekst. Hva 

slags relasjon som eksisterer mellom leseforståelse og vokabular er imidlertid et annet og mer 

komplekst spørsmål av relevans for hvorvidt vokabularundervisning kan gi effekt på 

leseforståelsen, men også for hvordan vokabularundervisning som har til hensikt å fremme 

leseforståelse eventuelt bør legges opp (Nagy, 2005). Relasjonen mellom vokabular og 

leseforståelse fortjener derfor en gjennomgang.  

2.4 Forholdet mellom vokabular og leseforståelse 

Det er utarbeidet flere ulike hypoteser som søker å sette ord på og forklare forholdet mellom 

vokabular og leseforståelse. Anderson & Freebody (1981) peker på tre ulike hypoteser som 
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har både styrker og svakheter, men som synliggjør mulige tolkninger av forholdet. 

Instrumentalisthypotesen går ut på at ordkunnskap gjør leseren bedre i stand til å lese med 

forståelse. Ordkunnskap har altså en direkte, kausal innflytelse på leseforståelsen. Den andre 

hypotesen handler om at vokabular og ordkunnskap representerer en mer generell verbal evne, 

som også gjør individet i stand til å forstå tekster bedre. Vokabular reflekterer altså den 

generelle verbale evnen, og det er denne som er bestemmende for forståelse av skriftlig tekst 

(Anderson & Freebody, 1981). Den tredje hypotesen, kunnskapshypotesen, går ut på at 

ordkunnskap i stor grad reflekterer bakgrunnskunnskap som er viktig for å forstå en tekst, og 

at det er bakgrunnskunnskap, eller mangel på denne, som avgjør individets leseforståelse 

(Anderson & Freebody, 1981). Det er altså kun den første hypotesen som tar til orde for et 

direkte kausalt forhold mellom vokabular og leseforståelse. De to andre hypotesene forklarer 

korrelasjonen med en tredjevariabel, enten en generell verbal evne eller bakgrunnskunnskap, 

som påvirker både leseforståelse og vokabular (Quinn, Wagner, Petscher & Lopez, 2014). 

Hypotese to og tre hevder altså at forholdet mellom leseforståelse og vokabular er nonkausalt. 

Det fins også teorier som søker å utdype Anderson & Freebodys (1981) tre hypoteser. Stahl & 

Nagy (2006) hevder at kunnskapshypotesen handler om at det å kjenne til et fagområde eller 

tema forutsetter kjennskap til et rikt nettverk av ord og begreper innen feltet. Alle ord og 

begreper barn kjenner til er relatert til andre ord i barnets vokabular, og jo flere ord barnet kan 

relatere til begrepet, jo rikere er barnets leksikalske nettverk. Stahl & Nagy (2006) poengterer 

at det er disse nettverkene av ord og begreper som utgjør bakgrunnskunnskapen og som driver 

leseforståelsen, ikke forståelsen av enkeltordene alene.   

Nagy (2007) og Stahl & Nagy (2006) argumenterer også for at metalingvistisk bevissthet er 

avgjørende når det gjelder å forstå og karakterisere forholdet mellom vokabular og 

leseforståelse, og at det er nettopp metalingvistisk bevissthet som utgjør kjernen i det 

Anderson & Freebody trekker frem som en underliggende, generell verbal evne i sin andre 

hypotese. Det kan imidlertid virke som om teoretikere definerer metalingvistisk bevissthet på 

noe ulikt vis. Oakhill & Cain (2007) karakteriserer metalingvistisk bevissthet som evnen til å 

manipulere lyd og betydning av ord, fraser og setninger, evnen til å forstå språklige bilder og 

metaforer, samt reflektere over egen forståelse av tekst. Hos Stahl og Nagy (2006) 

fremkommer det at metalingvistisk bevissthet omfatter et bredt spekter av språklige 

ferdigheter som alle på en eller annen måte bidrar til sammenheng mellom vokabular og 

leseforståelse. De nevner fonologisk og morfologisk bevissthet, bevissthet rundt hva et ord er 
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og forståelsen av at ord kan ha ulike betydninger, samt forståelse av metaforer og figurativt 

språk. Nagy (2007) inkluderer dessuten syntaktisk bevissthet. Metalingvistisk bevissthet kan 

med andre ord synes å referere til en mer overordnet språklig kompetanse som fordrer en 

rekke lingvistiske ferdigheter. I henhold til den metalingvistiske hypotesen er det altså slik at 

metalingvistisk bevissthet har innvirkning på både leseforståelse og vokabular, - den utgjør 

tredjevariabelen eller den generelle verbale evnen som i Anderson & Freedody’s andre 

hypotese. Hvilket empirisk grunnlag kan den metalingvistiske hypotesen støtte seg til?  

Det viser seg at vokabular kan predikere en rekke ulike språklige ferdigheter (Anderson & 

Freebody, 1981), ikke kun leseforståelse. Barn som gjennom testing viser seg å ha et godt 

vokabular, skårer altså ofte også godt på tester som kartlegger språklige ferdigheter av annet 

slag. Det er funnet korrelasjon mellom vokabular og ulike språklige ferdigheter som kan sies 

å inngå i metaspråklig bevissthet i henhold til gjennomgangen ovenfor,- eksempelvis 

morfologisk bevissthet (Wagner et al., 2007), fonologisk bevissthet (Sènèchal et al., 2006) og 

syntaktisk bevissthet (McGuinnes, 2005). De samme ferdighetene korrelerer med 

leseforståelse (Mokhtari & Niederhauser, 2012; Wagner et al., 2007), bortsett fra fonologisk 

bevissthet, hvor relasjonen til leseforståelse ser ut til å gå via avkoding eller vokabular 

(Carlson, Jenkins, Li & Brownell, 2013). Det at både vokabular og leseforståelse korrelerer 

med ulike språklige ferdigheter, gir dermed støtte til hypotesen om at metaspråklig bevissthet 

utgjør en tredjevariabel som påvirker både leseforståelse og vokabular. Den metalingvistiske 

hypotesen tilsier at vokabular ikke har kausal innflytelse på leseforståelsen, og står dermed i 

kontrast til Anderson & Freebody’s instrumentalisthypotese.  

Et annet poeng er at ordkunnskap muligens er kumulativ: Det kan være enklere å lære nye ord 

for en som allerede har stort vokabular (Stahl & Nagy, 2006). Stanovich (1986) hevder at det 

at ordkunnskap muligens er kumulativ kan føre til en «Matteuseffekt»: Elever som har et stort 

vokabular har sannsynligvis også bedre leseforståelse, noe som gjør at de leser mer fordi 

lesing oppleves som mer lystbetont. Mer lesing fører til at de lærer flere ord og i neste 

omgang leser enda mer. For elever som har lite vokabular er det motsatte tilfelle: De strever 

med lesing og leser lite, noe som fører til at de får en svakere vokabularvekst. Denne teorien 

indikerer at det er et resiprokt forhold mellom leseforståelse og vokabular, hvor variablene 

påvirker hverandre, og kan bidra til å forklare hvorfor forskjeller mellom gode og dårlige 

lesere ofte øker over tid.  
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Hvordan skal så forholdet mellom leseforståelse og vokabular forstås? Anderson & 

Freebody’s tre hypoteser kan synes mer eller mindre gjensidig ekskluderende. Om det er slik 

at en av dem er korrekt og de andre to er ukorrekt kan imidlertid diskuteres. Det at 

vokabularintervensjoner fremmer forståelse av tekst som inneholder ordene som er gjenstand 

for undervisning (Elleman et al., 2009; Stahl & Fairbanks, 1986), det vil si leseforståelse målt 

med proksimale tester, tyder på at vokabular har en direkte innvirkning på leseforståelsen og 

at det foreligger et kausalt forhold. Samtidig er det vanskelig å komme unna at andre 

språklige ferdigheter er av betydning for både vokabular og leseforståelse, og relasjonen 

mellom dem. Det er heller ikke usannsynlig at det kan foreligge et resiprokt forhold mellom 

vokabular og leseforståelse (Nation, 2009; Stanovich, 1986). Samtlige hypoteser peker på at 

vokabularkunnskap åpenbart er av betydning for skriftlig tekstforståelse. Det at vokabular er 

så betydningsfullt når det gjelder å forstå lest tekst, indikerer at de store, individuelle 

forskjellene i barns vokabularkunnskap trolig har konsekvenser for deres leseforståelse.    

2.5 Individuelle forskjeller i vokabularkunnskap og 

konsekvenser for leseforståelsen 

Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i barns vokabularkunnskap og at barn med 

lav sosioøkonomisk status har større risiko for svak vokabularutvikling (Farkas & Beron, 

2004; Hart & Risley, 1995). Biemiller & Slonim (2001) fant at den fjerdedelen elever med 

svakest utviklet vokabular på 2. trinn kjente til omkring halvparten så mange rotord som den 

fjerdedelen elever på 2. trinn med det beste utviklede vokabularet. Det har vist seg at 

forskjeller i vokabularkunnskap er stabile gjennom førskole- og skolealder (Chall, Jacobs & 

Baldwin, 1990; Storch og Whitehurst 2002), og at elevene med det svakeste vokabularet blir 

liggende omtrent to år bak elever med gjennomsnittlig ordforråd- i beste fall (Biemiller, 

2005). Hvilke konsekvenser får dette for disse elevenes leseforståelse? 

Ifølge «the simple view of reading» består leseforståelse av to komponenter, avkoding og 

språkforståelse. Hoover og Gough (1990) fant at ordavkoding i større grad kan predikere 

leseforståelse hos yngre lesere og begynnerlesere enn hos mer erfarne lesere. Catts, Hogan & 

Adlof (2005) fant at lytteforståelse kunne forklare 9 prosent av variansen i leseforståelse på 2. 

trinn, noe som hadde økt til 36 prosent på 8. trinn. For avkoding ble motsatt mønster 

identifisert: Komponenten kunne forklare 27 prosent av variansen i leseforståelse på 2. trinn, 

men kun 2 prosent på 8. trinn. At vokabular og språkforståelse spiller en viktigere rolle for 
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senere leseforståelse enn i begynneropplæringen dokumenteres også av andre studier (Gough, 

Hoover & Peterson, 1996; Storch og Whitehurst 2002), og Melbye- Lervåg (2011) 

konkluderer med at etter hvert som ordavkodingen automatiseres, blir leseforståelse mer 

avhengig av språkforståelsen, herunder vokabular.  

Hvorfor er det slik at språkforståelse og vokabular blir gradvis viktigere for leseforståelsen? I 

den første leseopplæringen ligger fokuset på å mestre avkodingen. Ordene som benyttes i 

tekster ment for den første leseopplæringen er ord de fleste elever allerede kjenner til (Kamil 

& Hiebert, 2005), og de lingvistiske strukturene i tekstene er enkle (Catts et al., 2005). Et 

svakt utviklet vokabular behøver dermed ikke å ha særskilt negativ innflytelse på den tidlige 

leseutviklingen. Avkoding og det å kunne kjenne gjenkjenne ord umiddelbart som i 

ortografisk lesing er en ferdighet som kan automatiseres (Kamhi, 2005). For vokabular er det 

motsatte tilfellet, vi fortsetter å lære nye ord mer eller mindre hele livet (Cunningham, 2005), 

og vokabularkunnskap kan ikke automatiseres. Det kan heller ikke evnen til å forstå språk 

(Kamhi, 2005). Fra mellomtrinnet og oppover er de faglige temaene elevene skal lese og lære 

om mer ukjente enn tidligere, og det følger med en rekke avanserte begreper som må læres og 

forstås. I tillegg er de lingvistiske strukturene i tekstene elevene skal lese mer komplekse 

(Wharton-McDonald & Erickson, 2017). Å lese med forståelse fra mellomtrinnet og oppover 

stiller altså høyere krav til både vokabular og språkforståelsesferdigheter.  

Et annet moment som bidrar til å forklare hvorfor språkforståelse gradvis blir mer 

betydningsfullt for leseforståelsen, er at fokuset i leseopplæringen dreier fra å «lære å lese» til 

å «lese for å lære» fra rundt 4. trinn (Chall, 1996). Det er altså ikke det å lære å avkode som er 

hovedfokuset lenger, det er snarere det å forstå og lære av tekst som blir viktig. Det nye 

fokuset på å lese for å lære, i tillegg til å måtte lese tekster som er lingvistisk mer avanserte, 

gjør at 4. trinn regnes som en kritisk periode i leseopplæringen. Så synes også forskjeller i 

leseferdighet ofte å øke fra rundt 4. trinn, herav betegnelsen «the fourth grade slump» (Chall 

& Jacobs, 2003; Chall et al., 1990), og det er elevene med det svakeste vokabularet som ofte 

vil streve mest.   

Oppsummert regnes altså rundt 4. trinn som en kritisk periode i leseopplæringen. Jeg ønsket å 

finne ut om det er mulig å hjelpe elever som er i, eller nærmer seg denne kritiske fasen av 

leseopplæringen gjennom vokabularintervensjoner, noe som begrunner aldersspennet i 

litteraturoversikten. Hva slags vokabularundervisning som kan ha effekt på leseforståelsen er 

neste spørsmål, noe som tilsier at vi må ha kunnskap om vokabulartilegnelsesprosessen. 
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2.6 Vokabulartilegnelse 

Stahl & Nagy (2006) hevder at det kan være vanskelig å måle et individs kunnskap om ord, 

og ikke minst, vokabularstørrelse. For hva vil det egentlig si å kunne et ord? I henhold til 

redegjørelsen av begrepene vokabular og ordkunnskap kan det være vanskelig å fastslå. 

Problemene med å avklare hva det å kunne et ord egentlig innebærer, påvirker også målinger 

av vokabularstørrelse, og kan gjøre dem vanskelige å sammenlikne. Vokabulartilegnelse i 

form av en årlig, kvantitativ størrelse er av liknende årsaker heller ikke så lett å angi, men 

samtidig kan det være interessant å vite noe om omfanget av vokabulartilegnelsen som 

foregår i oppvekstårene. Stahl & Nagy (2006) argumenterer for at streng estimering når det 

gjelder vokabularstørrelse, er lite hensiktsmessig for elever som strever med å forstå og 

tilegne seg nye ord. Eksempelvis er det mange rotord som endrer betydning når suffikser eller 

prefikser legges til. Hvis rotord med ulike affikser ikke skal regnes som forskjellige ord, er 

det problematisk for barn som ikke innehar kunnskap om sammenhengen mellom oppbygning 

av ord og meningsinnholdet i det. Stahl & Nagy (2006) opererer derfor med en relativ stor 

vokabulartilegnelsesstørrelse, på rundt 2000-3000 nye ord pr. år, noe som er i tråd med Nagy 

& Hermans (1985) anslag på ca. 3000 ord årlig. Et slikt estimat betyr at elever 

gjennomsnittlig lærer 5-8 ord pr. dag. 

Slike tall kan virke som enormt mange ord, og det gir grunn til å undre seg over hvordan 

denne ordlæringsprosessen egentlig foregår.  All ordlæring kan ikke foregå gjennom direkte 

instruksjon (Cunningham, 2005). Barn må også tilegne seg ord på annet vis, og hoveddelen av 

ordlæringen er trolig ikke er intendert (Pressley, Disney & Anderson, 2007). Den skjer 

snarere som følge av tilfeldigheter, ved at individet eksponeres for ukjente ord i en skriftlig 

eller muntlig sammenheng. Når betydningen av ordet er viktig eller avgjørende for leseren 

eller lytteren, oppstår det en prosess hvor individet leter etter kontekstuelle hint for å kunne 

trekke inferenser om ordets betydning (Carlisle, 2007). Å bli eksponert for nye og ukjente ord 

er altså avgjørende for vokabulartilegnelse, enten det skjer i en skriftlig eller muntlig 

kontekst. Biemiller (2006) hevder imidlertid at en stor andel av tilegnelsen av rotord foregår 

gjennom instruksjon eller forklaring. Dette synspunktet er i strid med Cunningham (2005), 

som hevder at ordlæring først og fremst skjer indirekte. 

Hvordan kan slike motstridende syn på hvordan vokabulartilegnelse foregår forstås? Kamil & 

Hiebert (2005) hevder at det er vanskelig å forske på hvilke mekanismer som trer i kraft når 

tilfeldig ordlæring skjer. Og er det egentlig tilfeldig ordlæring når elever gjennom planlagte 
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diskusjoner i skolen tilegner seg nye ord? Det kan diskuteres, kanskje er ikke skillet så skarpt 

som man først skulle tro. Et annet og viktig poeng er at tilfeldig ordlæring er enklere når 

barnet allerede har en viss fornemmelse av ordets betydning (Carlisle, Fleming & 

Gudbrandsen, 2000), det vil si en begynnende og delvis ordkunnskap. Er ordet fullstendig 

ukjent, er det vanskeligere å trekke slutninger om meningsinnholdet, noe som kan bidra til å 

forklare hvorfor mange ord også må forklares eksplisitt, slik Biemiller (2006) hevder.    

I førskolealder leser de færreste barn selv, og det er dermed den muntlige konteksten som blir 

sentral for vokabulartilegnelsen. Høytlesning og samtaler om tekst er likevel også en viktig 

kilde til læring av nye ord og begreper (McKeown & Beck, 2014; Mol, Bus & de Jong, 2009; 

Strasser, K., Larraı´n, A. & Lissi, M. R, 2013). Ordlæring i førskolealder skjer først og fremst 

i naturlige interaksjoner mellom barn og omsorgspersoner i dagliglivet, blant annet ved at 

omsorgspersoner følger barnets oppmerksomhet og interesse der og da, og tilbyr språklig 

informasjon om det som foregår eller er i fokus (Harris, Golinkoff & Hirsch-Pasek, 2011). Å 

bli snakket mye med, å få forklaringer og støtte til hvordan noe kan tolkes og forstås i 

samtalekontekst er viktig (Aukrust, 2007), og førskolebarns vokabular er i stor grad bestemt 

av antall ulike ord foreldrene bruker (Hart & Risley, 1995). 

I skolealder blir ord i større grad lært i tilknytning til fag og temaer (McGregor, 2004). I 

tillegg blir lesing en viktig kilde til vokabulartilegnelse (Lyster, 2009), spesielt for de litt eldre 

elevene som allerede er gode lesere (Nagy, 2005). Med tanke på hvordan skriftlig språk 

skiller seg fra muntlig språk når det gjelder oppbygning, variasjon og ordbruk (se kapittel 

2.1.2.), er det sannsynlig at lesing vil føre til stor grad av eksponering for ukjente ord. Nagy 

(2005) understreker at også i skolealder er det sentralt å bli eksponert for et rikt og variert 

språk i muntlig modalitet, spesielt for svake lesere, da disse har dårlige forutsetninger for å 

tilegne seg nytt vokabular gjennom egen lesing.  

Oppsummert er altså eksplisitte forklaringer av hva ord betyr vesentlig, fordi det trolig kan 

forenkle tilfeldig ordlæring, og spesielt være til hjelp for svake lesere som vanskelig kan 

tilegne seg kunnnskap om betydningen av nye ord gjennom lesing. Det er dessuten gjort noen 

meta-analyser som viser at vokabularintervensjoner har hatt effekt på elevers leseforståelse, 

spesielt når det gjaldt å lese tekst som inneholdt ordene som var gjenstand for instruksjon 

(Elleman et al., 2009), men også på leseforståelse målt med standardiserte tester (Stahl & 

Fairbanks, 1986). Vokabularundervisning fremstår dermed alt i alt som relevant for samtlige 

elever, ikke minst med tanke på hvor omfattende vokabulartilegnelsesoppgaven i skolealder 
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er. Et av flere viktige prinsipper for opplæringen er å tilby et rikt og variert språkmiljø. I 

tillegg må man vurdere hvilke ord som er av størst relevans for elevene. 

2.7 Hvordan stimulere vokabularet hos elever på 3.-

5. trinn for å bedre leseforståelsen? 

I henhold til størrelsesomfanget på skoleelevers vokabulartilegnelsesprosess, er det umulig å 

undervise eksplisitt i alle ord elever bør lære. Det er dermed de ordene elever har bruk for, 

men som er lite kjent for dem, som det er verdt å konsentrere seg om (Beck, McKeown & 

Kucan, 2005). Vadasy & Nelson (2012) hevder at forskning på ordbruk i tekst viser at 

omkring 2000 høyfrekvente ord utgjør rundt 87 prosent av ord i skrevet tekst, mens rundt 10 

prosent av ordene i skrevet tekst består av 500-800 generelle, akademiske ord. De resterende 

3 prosentene består av fagspesifikke, lavfrekvente ord. Ifølge Vadasy & Nelson (2012) er det 

dermed først og fremst kunnskap om de generelle, akademiske ordene som bidra til bedre 

leseforståelse. 

Beck & McKeown (1985) og Beck et al. (2005) skiller også mellom tre ulike typer ord: Tier 

One, Tier Two og Tier Three. Tier One- ord er dagligspråkets basisord, Tier Three-ord er 

lavfrekvente, fagspesifikke ord og uttrykk, mens Tier Two-ord er høyfrekvente ord som ofte 

brukes i skrevet tekst på tvers av fagdisipliner. Beck et al. (2005) nevner eksempler på ord og 

uttrykk som faller innenfor denne kategorien, blant annet: «forekomst», «prestere» og 

«opprettholde», og argumenterer også for at slike ord er vesentlige i vokabularundervisning 

som søker å fremme tekstforståelse. Det kan altså se ut til at generelle, akademiske ord er 

spesielt relevante for leseforståelsen, og bør vektlegges. Ord er dessuten, som nevnt, relatert 

til hverandre, de utgjør nettverk og representerer kunnskapsstrukturer (Rommetveit, 1972; 

Scott, 2005; Stahl & Nagy, 2006). Alle fagtemaer bør derfor ledsages av nytt vokabular 

(Scott, 2005), på tross av at fagspesifikke ord er mindre frekvente enn generelle, akademiske 

ord. 

Det neste punktet vil være å vurdere hvordan vokabularundervisning skal legges opp og 

gjennomføres. Det er utvilsomt mange metoder som kan være nyttige, men det vil ikke være 

mulig å gjøre rede for samtlige av disse her. Jeg velger derfor å synliggjøre noen prinsipper 

som ved litteraturgjennomgang fremstår som sentrale for hvordan vokabularundervisning bør 

legges opp for elever på 3.-5. trinn, både når det gjelder svake lesere og elever med mer typisk 

leseutvikling. Prrinsippene vil også være relevante for både litt yngre og litt eldre elever. 
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2.7.1 Å bli eksponert for et rikt og variert språk 

Det å bli eksponert for et rikt og variert språk er en sentral del av vokabularundervisning 

(Graves, 2006; Kamil & Hiebert, 2005; Pressley et al., 2007; Stahl & Nagy, 2006), rett og 

slett fordi det å erfare nytt vokabular er en forutsetning for ordtilegnelsen (Kamil & Hiebert, 

2005; Stahl & Nagy, 2006). Det å bli eksponert for et rikt og variert språk kan foregå både i 

muntlig og i skriftlig modalitet (Cunnigham, 2005; Gamèz & Lesaux, 2015). Muntlige 

språksituasjoner har fordelen av at uklarheter omkring betydningen av ord kan oppklares der 

og da (Carlisle et al., 2000). Et tekstlig utgangspunkt vil imidlertid være relevant, da mange 

generelle, akademiske ord først og fremst opptrer i tekst (Stahl & Nagy, 2006). Tekster kan 

brukes til individuell lesing og til høytlesing, noe som vektlegges av både Cunnigham (2005) 

og Stahl & Nagy (2006) som sentrale kilder til ordlæring.  

Når det gjelder individuell lesing, kan dette være en nyttig kilde til vokabularlæring for elever 

som allerede er gode lesere. Det krever imidlertid at bøkenes vanskegrad er tilpasset elevenes 

leseferdighet og ordforråd (Stahl & Nagy, 2006). Jo mer erfaren leseren er, og jo bedre 

ordkunnskap vedkommende har, jo større er sannsynligheten for at det skjer tilegnelse av nye 

ord under individuell lesing (Swanborn & de Glopper, 1999). Det at de beste leserne i størst 

grad tilegner seg nye ord under individuell lesing, kan for øvrig bidra til å forklare hvorfor 

forskjeller i leseferdigheter mellom elever øker oppover i skolealder (Stanovich, 1986). For de 

svakeste leserne er individuell lesing altså ingen god kilde til vokabularlæring, selv om elever 

med gode leseferdigheter kan profittere på det. 

For svake lesere kan høytlesing være et bedre alternativ enn individuell lesing. At høytlesing 

er en god kilde til vokabularlæring for førskolebarn og førsteklassinger, bekreftes av en meta-

analyse utført av Mol et al. (2009). Denne type språkstimulerende aktivitet i førskolealder kan 

også bidra til senere leseferdighet, deriblant leseforståelse, viser Bus, van IJzendoorn & 

Pellegrini (1995) i sin meta-analyse. Refererte meta-analyser omhandler yngre barn enn 

elever på 3.-5. trinn, men Graves (2006) understreker at yngre elever har svake forutsetninger 

for å lese tekster på egen hånd som tilbyr eksponering for ukjente ord, fordi elevenes 

leseferdigheter ikke strekker til, og argumenterer for at høytlesing er relevant også i skolen. 

Tilsvarende argumentasjon gjelder naturligvis også for svake leserne.  

Skal høytlesing bidra til utvikling av leseforståelse via vokabularlæring er det imidlertid 

sentralt at det er en form for interaksjon mellom lærer og elever underveis (Graves, 2006). 

Beck & McKeown (2001) hevder at det å samtale om tekst underveis i lesingen kan bidra til 
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vokabularlæring. De understreker at avanserte ord bør forklares i henhold til hvordan ordene 

brukes i tekst, og at det dessuten er betydningsfullt at elevene får uttale ordene, samt bruke 

dem i egenproduserte setninger som fremhever og tydeliggjør meningsinnholdet. Å stille åpne 

spørsmål til tekst som krever at elevene formulerer egne resonnementer og forklaringer ved 

bruk av sentrale begreper og ord i tekst er også betydningsfullt, fordi det hjelper elevene til å 

få et grep om hovedidèene i teksten, og knytte disse sammen. Å besvare slike åpne spørsmål 

kan derfor styrke tekstforståelsen, men også vokabularkunnskap fordi idèer, resonnementer og 

forklaringer må gjøres eksplisitt gjennom bruk av språk (Beck & McKeown, 2001). I 

høytlesing kan dessuten trykk, intonasjon og pauser bidra til å formidle mening, noe Hagtvet 

(2004) nevner som et sentralt trekk ved muntlig kommunikasjon. Høytlesing med bearbeiding 

av tekst og vokabular gjennom diskusjon og forklaring av ukjente ord, kan således «forene» 

skriftlig og muntlig modalitet, noe som ser ut til å bidra til å stimulere vokabulartilegnelsen. 

Rike diskusjoner med fokus på bruk av mer avansert vokabular kan dessuten i seg selv bidra 

til leseforståelse (Gamèz & Lesaux, 2015). Det å bli eksponert for et rikt og variert språk bør 

likevel kombineres med annen vokabularundervisning, for eksempel opplæring i enkeltord. 

2.7.2 Opplæring i enkeltord 

Opplæring i enkeltord trekkes frem av en rekke teoretikere som et viktig prinsipp i 

vokabularundervisning som søker å fremme leseforståelse (Ash & Bauman, 2017; Graves, 

2006; Stahl & Nagy, 2006). Ash & Bauman (2017) hevder i sin gjennomgang av eksisterende 

forskning at undervisning i enkeltord må gi elevene mulighet til en dypere bearbeiding av 

ordene, for å kunne bidra til leseforståelse. Dette peker mot at grad av ordkunnskap er av 

betydning for leseforståelsen. Enkeltstudiers funn utdyper at dybdeforståelsen av ord er av 

betydning for tekstforståelse. Beck, Perfetti & McKeown (1982) fant eksempelvis at 

vokabularintervensjoner kan ha effekt på leseforståelsen når det semantiske innholdet i de 

lærte ordene er godt kjent, dvs. at individet raskt får tilgang til ordets meningsinnhold. 

McGregor (1997) viste i sin studie hvordan det å kunne gjenkalle meningen av et ord er 

relatert til ikke bare å kjenne betydningen av ordet, men også til hvor mye man vet om ordet, 

det vil si ordkunnskap i vid forstand. Barn med svak kunnskap om ord gjorde flere feil når de 

skulle gjenkalle betydningen, enn barn med god ordkunnskap. Alt i alt indikerer fremlagt teori 

at utvikling av rike semantisk- assosiative nettverk og ordkunnskap bør være en viktig 

målsetting i vokabularintervensjoner som søker å bedre leseforståelsen. 
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Hvordan kan man arbeide med ordkunnskap på en måte som fremmer utviklingen av rike 

semantiske nettverk og ordkunnskap? Ordkunnskap har, som tidligere nevnt, mange sider, - 

og flere fokus bør dermed integreres. Elevene bør først og fremst få eksplisitt forklaring på 

hva ord betyr, det vil si definisjonsmessig informasjon. I tillegg bør opplæringen relateres til 

konteksten ordet opptrer i, - elevene bør få mulighet til å arbeide med ordene i varierte 

kontekster (Stahl & Fairbanks, 1986). Arbeid med ord i varierte kontekster er viktig for å få 

en rikere representasjon av ordet i det mentale leksikon. Rike representasjoner av ord handler 

i stor grad om kunne differensiere i kategoriseringen av fenomener i den virkelige verden og 

vite hva som begrepsmessig hører sammen (Stahl & Nagy, 2006). Samtidig er begrepsmessig 

kunnskap og ordkunnskap en del av bakgrunnskunnskapen. Graves (2006) fremhever derfor 

at opplæring i enkeltord bør involvere aktivering av bakgrunnskunnskap, samt vektlegge ord 

med relasjoner til ordene som er gjenstand for undervisning. Relatering til andre ord og 

aktivering av relevant tematisk kunnskap kan foregå ved at nye begreper og ord introduseres 

gjennom tankekart eller skjemaer som viser assosiasjoner mellom nytt vokabular og allerede 

kjente ord, og kunnskap om verden (Scott, 2005; Stahl & Nagy, 2006). Det å selv benytte 

ordene i muntlig eller skriftlig setningsproduksjon er også nyttig, da dette bidrar til en dypere 

bearbeiding av meningsinnholdet (Ash & Bauman, 2017; Stahl & Fairbanks, 1986).  

Som tidligere nevnt er det umulig å undervise eksplisitt i alle ord elever skal lære. Det kan 

derfor være hensiktsmessig at elever tilegner seg strategier for hvordan de selv kan finne 

betydningen av ukjente ord. Kjennskap til hvilke kontekster ord ofte opptrer i er et sentralt 

aspekt ved ordkunnskapen, men kontekstuell informasjon kan også brukes for å bedre forstå 

ords betydning. Det samme gjelder kunnskap om ords oppbygning.  

2.7.3 Generativ ordkunnskap, ordbevissthet og ordlæringsstrategier 

Nagy (2005) kaller vokabularkunnskap som kan brukes for bedre å forstå betydningen av nye 

ord for generativ ordkunnskap, og presiserer at ordbevissthet er viktig for generativ 

ordkunnskap. Ifølge Graves (2006) dreier ordbevissthet seg om en interesse for, og bevissthet 

rundt hva ord betyr. Utvikling av ordbevissthet bør derfor være et grunnleggende 

fokusområde i vokabularundervisningen (Ash & Bauman, 2017). Stahl & Nagy (2006) hevder 

at siden ordbevissthet handler om interesse for ords betydning, har ordbevissthet en 

motivasjonell side som må vektlegges i undervisningen. Bruk av humor kan gjøre ordlæring 

mer lystbetont, vitser kan eksempelvis illustere ords multiple meninger. Ord kan tøyses med 



23 

 

og settes sammen til nye rare ord. Generelt må klasserommet tilby elevene mange muligheter 

til å erfare og diskutere morsomme, uvante og forunderlige ord (Stahl & Nagy, 2006).  

Strategier for hvordan man kan finne betydningen av ukjente ord er en form for generativ 

ordkunnskap (Nagy, 2005), som også fordrer bevissthet rundt, og interesse for ord og ords 

betydning. Tilegnelse av ordlæringsstrategier trekkes frem av flere teoretikere som et sentralt 

prinsipp i vokabularundervisning som søker å fremme elevers leseforståelse (Ash & Bauman, 

2017, Graves, 2006, Pressley et al., 2007, Stahl & Nagy, 2006). Hvordan kan elever mer 

spesifikt tilegne seg ordlæringsstrategier? Carlisle (2007) hevder at tilfeldig ordlæring, som 

som nevnt er en viktig ordlæringsmekanisme for barn, avhenger både av morfologisk analyse 

av ordet, samt det å kunne nyttiggjøre seg informasjon fra konteksten ordet opptrer i. Evnen 

til å kunne analysere ords oppbygning, samt å kunne dra nytte av den kontekstuelle settingen 

rundt ordet, kan altså være verdt å vektlegge når målet er at elever selv skal lære å finne 

betydningen av ord (Bauman, Font, Edwards & Boland, 2005).  

Morfologisk analyse som ordlæringsstrategi handler om hvordan morfologisk kunnskap kan 

benyttes for å utlede ords betydning. Elever må derfor bli oppmerksomme på hvordan ord er 

bygd opp og satt sammen av mindre enheter, de må utvikle en bevissthet omkring 

morfologiske trekk ved ord (Carlisle, 2007). I tillegg må elever få opplæring i hvordan 

prefikser, suffikser og bøyningsendelser kan fortelle noe om meningsinnhold i ord (Bauman 

et. al., 2005). Carlisle (2007) understreker at elevers evne til å utlede ords betydning ut fra 

morfologisk informasjon blir gradvis bedre med økende alder og leseferdighet. Bowers, Kirby 

& Deacon (2010) fant at yngre og svakere lesere hadde størst utbytte av undervisning i 

morfologisk analyse. Dette tilsier at det fortrinnsvis er yngre og svake lesere som vil profittere 

på arbeid med å analysere morfologiske trekk ved ord, samt eksplisitt instruksjon i hvordan 

morfologi bidrar til meningsinnholdet, fordi de ikke allerede innehar slik kunnskap. 

Kontekstuell informasjon som kan bidra til ordlæring, omfatter både lingvistisk informasjon 

som ord, fraser og setninger, men også ikke-lingvistisk informasjon som for eksempel 

illustrasjoner (Bauman et al., 2005). Et problem er at tekst tilbyr lite eksplisitte opplysninger 

om betydningen av ord (Stahl & Nagy, 2006), og kontekstuell informasjon kan således være 

til liten hjelp for elever. Stahl & Nagy (2006) hevder derfor at det viktigste er at elevene er 

oppmerksomme på at de leser ord de ikke forstår og stopper opp, istedenfor bare å lese videre. 

Deretter kan elever søke å nyttiggjøre seg konteksten ordet opptrer i, noe som i hvert fall i 

starten vil kreve tydelig modellering og veiledning fra læreren (Bauman et al., 2005).  
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Det er usikkert hvorvidt opplæring i nyttiggjørelse av kontekstuell informasjon eller 

morfologisk analyse er ordlæringsstrategier som enkeltvis kan bidra til leseforståelse (Bowers 

et al., 2010; Kuhn & Stahl, 1998). Det å fokusere på ordlæringsstrategier bør derfor 

kombineres med andre tilnærminger til hvordan ordkunnskap kan bedres, og særlig opplæring 

i enkeltord (Lesaux, Kieffer, Falley & Kelley, 2010). Det fins imidlertid noen studier som 

støtter antakelsen om at morfologisk analyse og kontekstuell informasjon som 

ordlæringsstrategier til sammen kan ha effekt på leseforståelsen, spesielt for elever med 

minoritetsspråklig bakgrunn (Lesaux, et. al., 2010; Lesaux, Kieffer, Kelley & Harris, 2014), 

mens andre studier rapporterer om ingen effekt (Bauman et al., 2002). Ash & Bauman (2017) 

konkluderer med at elever trolig kan ha utbytte av opplæring i kontekstuell og morfologisk 

analyse som ordlæringsstrategier, til tross for at det er et noe svakt empiriske grunnlag til å 

kunne si med sikkerhet at det fremmer leseforståelsen.  

2.8 Oppsummering av teori 

Leseforståelsesmodellen «the simple view of reading» tar utgangspunkt i at leseforståelse 

består av to distinkte komponenter, avkoding og språkforståelse. Ordavkoding og 

språkforståelse står for en stor andel av variasjonen i barns leseforståelse og modellen regnes 

som spesielt relevant når det gjelder å forklare leseforståelse hos yngre elever. Vokabular er 

en viktig del av språkforståelseskomponenten, men er også av betydning for 

ordavkodingsprosesser. Det er dermed ikke overraskende at man ofte finner en sterk 

korrelasjon mellom vokabular og leseforståelse, og ulike hypoteser søker å forklare hvordan 

forholdet mellom ordforråd og forståelse av lest tekst kan forstås. Èn hypotese går ut på at 

relasjonen er kausal, ved at vokabular har en direkte påvirkning på leseforståelsen. Andre 

hypoteser argumenterer for et respirokt forhold, eller at leseforståelse og vokabular påvirkes 

av tredjevariabler, enten bakgrunnskunnskap eller en mer generell verbal evne.  

Vokabular er en språklig ferdighet som kan beskrives på flere måter. Mens vokabular eller 

ordforråd ofte regnes som en størrelse, refererer ordkunnskap til den kunnskapen individet har 

om ulike aspekter ved ord, for eksempel hvordan det brukes, hvilke andre ord det er relatert 

til, og hvilke kontekster det ofte inngår i. Elever med svak ordkunnskap kan oppleve 

problemer med lesing etter hvert som tekstene de forventes å lese blir mer språklig avanserte, 

og fokuset i leseopplæringen dreies mot å «lese for å lære,» fremfor å «lære å lese.» Det 

endrede fokuset i leseopplæringen, samt høyere forekomst av mer avanserte tekster, inntreffer 
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typisk rundt 4. trinn, og dette tidspunktet i leseopplæringen betegnes ofte som en «kritisk 

fase». 

En stor andel av elevers ordtilegnelse skjer gjennom tilfeldigheter, ved at elevene eksponeres 

for ordet i muntlig eller skriftlig kontekst. Vokabularundervisning er likevel hensiktsmessig, 

spesielt for svake lesere som har dårlige forutsetninger for å lære seg nye ord gjennom egen 

lesing. Alle elever står foran en stor og omfattende vokabulartilegnelsesoppgave, og eksplisitt 

undervisning i ords betydning kan fremme senere tilfeldig ordlæring. Det er likevel umulig å 

undervise eksplisitt i alle ord elever skal lære. Såkalt generelle, akademiske ord er ofte 

ukjente for elever, men samtidig sentrale for forståelse av mange ulike teksttyper, og er derfor 

verdt å konsentrere seg om. Vokabularundervisning med mål om å fremme leseforståelse kan 

foregå på mange måter, men ved litteraturgjennomgang fremkommer det at følgende 

prinsipper er viktig: 1) det å bli eksponert for et rikt og variert språk, 2) opplæring i enkeltord, 

og 3) undervisning i ordlæringsstrategier.   

Tidligere meta-analyser viser at vokabularintervensjoner kan gi effekt på leseforståelse, 

spesielt ved lesing av tekst som inneholder ordene som er gjenstand for undervisning. Jeg 

ønsket å finne ut om nyere forskning kan dokumentere at vokabularintervensjoner gir effekt 

på leseforståelse hos elever på 3.-5. trinn, målt med standardiserte og/eller proksimale 

leseforståelsestester. Aldersangivelsen 3.-5. trinn begrunnes ut i fra ønsket om å finne ut om 

vokabularintervensjoner kan bidra til å bedre leseforståelsen hos elever som nærmer seg, eller 

befinner seg i det som betegnes som en kritisk fase av leseopplæringen. Problemstillingen er 

operasjonalisert gjennom følgende forskningsspørsmål: 

1) Hvilken effekt har vokabularintervensjoner på leseforståelsen hos elever på 3.-5. trinn? 

2) Hva kjennetegner de vokabularintervensjonene som eventuelt hadde effekt på 

leseforståelsen hos elever på 3.- 5. trinn? 
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3 Metode  

Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er å få oversikt over forskning knyttet 

til vokabularintervensjoners effekt på leseforståelsen for elever på 3.-5. trinn. For å besvare 

problemstillingen på best mulig måte innen rammene av en masteroppgave, var det 

hensiktsmessig å gjøre systematisk litteraturoversikt. I oppgavens metodiske del gjøres det 

rede for hva det innebærer å gjøre en litteraturstudie og en systematisk litteraturoversikt, samt 

bakgrunnen for at sistnevnte ble ansett som en god forskningsmetode. Deretter vil det gis en 

redegjørelse av stegene i prosessen: utarbeidelse av inklusjonskriterier, litteratursøk, samt 

fremgangsmåte og vurderinger knyttet til inklusjon og eksklusjon av studier. Prosessen 

innebar at det måtte tas flere metodiske valg underveis, noe som vil forklares og begrunnes.  

 Litteraturstudier 

Litteraturstudier er en egen forskningsmetode hvor tidligere publisert forskning er 

hovedmateriale for undersøkelsen. Å gjennomføre en litteraturstudie involverer en sekundær 

gjennomgang av eksisterende kunnskap for å utforske både eksplisitt og taus kunnskap på et 

område (Jesson, Matheson & Lacey, 2011). Ridley (2012) hevder at det å se litteraturstudium 

som et fenomen bestående av både prosessen med å gjennomgå litteratur, og det ferdige 

produktet, kan bidra til en bedre definisjon av begrepet. Både gjennomgangen og 

sluttproduktet danner grunnlag for å se hvordan ulike studier kan relateres til hverandre, noe 

som kan bidra til å identifisere «tomrom» i eksisterende forskning som må undersøkes 

nærmere (Oliver, 2012). 

Når det gjelder feltet vokabular og leseforståelse eksisterer det mye forskning, også når det 

gjelder eksperimentelle studier. Booth, Sutton & Papaioannou (2016) hevder at å samle og 

analysere et utvalg studier gjennom å gjøre en litteraturstudie, kan gi oss de sikreste, 

tilgjengelige svarene på spesifikke forskningsspørsmål, dersom studien gjennomføres på en 

god måte. Det at det allerede eksisterer mye forskning gjorde litteraturstudie interessant og 

relevant som forskningsmetode i denne undersøkelsen. Det fins imidlertid mange typer 

litteraturstudier, eller «reviews» som er den engelske betegnelsen. Jesson et al. (2011) viser 

hvordan litteraturstudier befinner seg på et kontinuum, fra mer tradisjonelle reviews uten 

bestemte metoder til replikerbare reviews med bestemt metodikk, - som i systematiske 

litteraturstudier.  
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 Systematisk litteraturoversikt 

Hensikten med en systematisk litteraturoversikt er å systematisere forskningsfunn fra et større 

utvalg av studier som tar for seg en bestemt type intervensjon eller tema, for å tilføre ny 

kunnskap til praksisfeltet (Ridley, 2012). Litteratursøket rettes inn på å fange opp alle 

relevante studier (Jesson et al., 2011), og må således være bredt, men samtidig presist for å 

unngå for mange irrelevante treff. Utvelgelsen av studier foregår etter eksplisitte 

inklusjonskriterier. Fordi både søkestrategi og inklusjonskriterier er tydeliggjort, kan arbeidet 

etterprøves av andre forskere (Ridley, 2012), og gjør det enklere å vurdere kvaliteten på 

undersøkelsen. Fordi inklusjonskriteriene er oppgitt og litteratursøket er utarbeidet med tanke 

på å finne all relevant forskning, minskes dessuten faren for en tilfeldig utvelgelse av studier, 

eller en utvelgelsesprosess hovedsakelig basert på forskerens skjønn (Torgerson, 2003). 

Petticrew & Roberts (2006) hevder nettopp at tradisjonelle litteraturstudier kan brukes til å 

fortelle en hvilken som helst «sannhet», noe som kan gjøre mer skade enn nytte. En 

systematisk litteraturoversikt har med andre ord strengere krav til den metodiske prosessen 

enn hva mer tradisjonelle litteraturstudier har. 

Det eksisterer en rekke ulike hypoteser som søker å forklare det komplekse forholdet mellom 

leseforståelse og vokabular (Anderson & Freebody, 1981; Nagy, 2007; Stahl & Nagy, 2006; 

Stanovich, 1986). De ulike hypotesene og kompleksiteten i forholdet gjenspeiles i forskning 

gjennom sprikende funn på hvorvidt vokabularintervensjoner har effekt på leseforståelsen 

eller ikke. Det trolig mulig å finne studier som kunne gitt forskningsmessig belegg for en 

rekke ulike hypoteser, og dermed støttet ulike oppfatninger av hva som er god pedagogisk 

praksis. Utvelgelse av studier etter hva slags resultater som er ønskelige ville gitt et svært 

skjevt utvalg, noe som ville svekke undersøkelsens validitet. Sprikende funn når det gjelder 

effekten av bestemte typer intervensjoner tilsier derfor at en systematisk litteraturoversikt kan 

være en hensiktsmessig forskningsmetode (Petticrew & Roberts, 2006).  

En meta-analyse ville også kunne bidra med tilsvarende kunnskap. Det som skiller meta-

analyse fra en systematisk litteraturoversikt er at i en meta-analyse gjøres det en statistisk 

analyse for å sammenfatte resultatene i et kvantitativt estimat. Man finner altså en 

oppsummerende, felles effektstørrelse (Petticrew & Roberts, 2006), noe som innebærer at det 

er kun meta-analyser som kan si med sikkerhet om en type intervensjon har effekt på tvers av 

studier (Jesson et al., 2011). Meta-analyser er imidlertid mer omfattende enn en systematisk 

kunnskapsoversikt og ville dermed kunne overskride rammene av en mastergrad. 
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 Metodisk fremgang 

 Utarbeidelse av inklusjonskriterier 

Et av de første stegene i den metodiske prosessen, var å bestemme hva slags studier som 

kunne bidra til å gi svar på problemstillingen. Dette innebar å gjøre noen avgrensninger for å 

forhindre at datamaterialet ble alt for stort, samt for å sikre at det var mulig å sammenligne de 

inkluderte studiene. Utfyllende inklusjonskriterier ble utarbeidet tidlig i prosessen, og justert 

noe etter at litteratursøk ga mer konkret svar på hva slags forskning som var tilgjengelig. I det 

følgende vil det gjøres rede for og begrunnes hva slags kriterier som lå til grunn for 

inkludering av studiene: 

1. Studienes formål skal være å undersøke hvordan intervensjoner med hovedfokus på 

vokabularkunnskap påvirket elevers leseforståelse. 

Dette er i tråd med litteraturoversiktens formål. Med hovedfokus på vokabularkunnskap 

menes at ord og kunnskap om ord er det mest sentrale innsatsområdet i intervensjonen, og at 

intervensjonens hovedfokus ikke er rettet mot andre språklige ferdigheter,  

2. Intervensjonen er rettet mot majoritetsspråklige elever uten påviste non-verbale 

lærevansker eller sansetap. 

Kriterium 2 var en nødvendig avgrensing for å unngå et skjevfordelt utvalg som følge av en 

oversampling av grupper med spesielle behov. Elevgrupper med spesielle behov vil dessuten 

ofte trenge særskilt tilpasset opplæring, noe som ville kunne vanskeliggjøre en 

sammenligning av studier. 

3. Deltakerne i studien er elever på 3.-5.trinn. 

Begrunnelsen for inklusjonskriterium 3 springer ut fra et ønske om å utforske eventuell effekt 

på leseforståelsen for elever som nærmer seg, eller er i den kritiske fasen hvor fokuset for 

leseutviklingen dreies fra «å lære å lese» til å lese for å lære, og hvor 

språkforståelseskomponenten gradvis blir mer avgjørende for leseforståelsen.  

4. Studiene har et eksperimentelt- eller kvasieksperimentelt design med 

kontrollgruppe. 
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Forskning med eksperimentell og kvasieksperimentell design har til mål å finne ut om et tiltak 

har en virkning eller ikke, det vil si hvorvidt tiltaket er en årsak til forandring (Kleven, 

2011b). Eksperimentell- og kvasieksperimentell forskning kan dermed bidra til å fortelle noe 

om hvorvidt det er et kausalt forhold mellom to variabler (Vellutino & Schatschneider, 2011). 

Hensikten med denne litteraturoversikten er å studere effekten av vokabularintervensjoner, 

noe som gjorde det nødvendig å ekskludere forskning med ikke-eksperimentelt design. 

Kausalitet kan imidlertid aldri bli direkte observert på individnivå. Det er umulig å iverksette 

et tiltak for en gruppe personer og samtidig finne ut hva som skjer med de samme personene 

hvis tiltaket ikke hadde blitt iverksatt (Morgan & Winship, 2015). Av den grunn bør det 

brukes det en kontrollgruppe. En kontrollgruppe er en gruppe individer som er 

sammenlignbare med individene som eksponeres for tiltaket, men som ikke selv gjennomgår 

tiltaket. Ved å sammenligne forskjeller mellom kontrollgruppe og gruppen som gjennomgår 

tiltaket, er det i større grad mulig å si noe sikkert om eventuell effekt av intervensjonen som 

ble gjennomført (Kleven, 2011b; Vellutino & Schatschneider, 2011). Muligheten til å kunne 

trekke sikrere slutninger om effekten av intervensjonene er grunnen til at forskningsdesign 

med kontrollgruppe en del av inklusjonskriterium 4.  

5. Leseforståelse er målt både med pre- og posttest 

En pretest sier noe om deltakernes nivå når det gjelder relevante ferdigheter før 

intervensjonen settes i verk, og gir dermed muligheter til å vurdere om det er systematiske 

forskjeller mellom kontroll- og eksperimentgruppe (Kleven, 2011b). I kvasieksperimentelle 

studier hvor det ikke har blitt foretatt en tilfeldig fordeling til intervensjons- og kontrollgruppe 

kan man ikke kan vite hvordan variabler som kan påvirke sluttresultatet fordeler seg innad i 

gruppene. Det vil dermed være større usikkerhet når det gjelder i hvilken grad det er 

intervensjonen, eller andre faktorer som egentlig forårsaker en eventuell effekt (Vellutino & 

Schatschneider, 2011). Ifølge Shadish, Cook & Campbell (2002) er derfor en kontrollgruppe i 

en kvasieksperimentell undersøkelse av minimal betydning med mindre det benyttes en 

pretest som måler samme variabel som i posttesten. En posttest kan fortelle noe om hva slags 

fremgang som har skjedd i intervensjonsperioden. Effekten av tiltaket finnes ved å 

sammenlikne resultater på pre- og posttest for eksperiment- og kontrollgruppe (Kleven, 

2011b). Det kan være vanskelig å foreta en tilfeldig fordeling av elever i pedagogisk 

forskning, og man bruker derfor heller ofte allerede bestående grupper eller klasser som i et 

kvasieksperimentelt design (Vellutino & Schatschneider, 2011). Siden jeg forventet å finne 
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hovedsakelig kvasieksperimentell forskning, var leseforståelse målt med både pre- og posttest 

er et viktig inklusjonskriterium for å sikre at inkluderte studier hadde god indre validitet. 

6. Studiene skal være publisert i perioden 2007-2017. 

Det er grunn til å tro at de nyeste studiene presenterer den mest oppdaterte kunnskapen på 

feltet, og dermed ville være mest interessant å inkludere litteraturoversikten. Tidsperioden 

2007-2017 var en av inklusjonskriteriene som fremkom etter diverse prøvesøk, da det også 

ble vurdert å inkludere studier så langt tilbake som til 2000. Det ga imidlertid et antall 

søketreff som ville være vanskelig å håndtere innen rammene av en masteroppgave. Det ble 

derfor vurdert at studier publisert de siste ti årene ville kunne bidra til å gi et evidensbasert 

svar på litteraturoversiktens overordnede problemstilling. 

7. Studiene skal være publisert på et av følgende språk: Norsk, engelsk, svensk, dansk. 

Gjennom litteratursøket viste det seg nødvendig å sette opp et inklusjonskriterium knyttet til 

språk, da det ble identifisert studier på finsk og spansk. Det ville kreve ekstra ressurser å gå 

nærmere inn på disse studiene, og det ville være vanskelig å få til innenfor rammene av en 

masteroppgave. 

 Litteratursøk 

Datainnsamling til litteraturstudier foregår via litteratursøk i databaser. For at litteratursøket 

skal fange opp de relevante studiene er det viktig å bruke tid på utforming av en god 

søkestrategi. Fagreferent ved Universitetsbiblioteket i Oslo, samt veileder, bidro med innspill 

på søkestrategien. En stor del av arbeidet handlet om å finne riktige søketermer, da disse 

måtte være nært knyttet til problemstillingen for å gi relevante treff. Databasen ERIC er en 

stor og viktig database innen feltet, og det ble derfor tatt utgangspunkt i denne og utformet et 

tilfredsstillende søk der. Det var utfordrende å finne dekkende og nøyaktige søketermer for et 

så stort felt som vokabular og leseforståelse er. Det ble først opprettet et søk med to nivåer: ett 

nivå med termer for leseforståelse og ett nivå med termer for vokabular, bundet sammen med 

«AND». Dette søket identifiserte imidlertid svært mange korrelasjonsstudier. Det ble derfor 

lagt til ett nivå ekstra med termer for eksperimentell forskningsmetode og 

intervensjoner/undervisning. Med et tredje nivå i søket kunne det legges inn flere synonymer 

for vokabular og leseforståelse, noe som sikret at flere studier fanges opp, uten at det ble for 

mange irrelevante treff. 
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Det ferdigstilte søket fra ERIC ble i etterkant utformet som en søkestrategi som kunne 

kopieres og brukes i andre databaser. Søkestrategien som ble fulgt ser slik ut: (Reading 

Comprehension OR Text Comprehension OR Passage Comprehension) AND (Vocab* OR 

Word Knowledge OR Word Mean* OR Mental Lexicon OR Lexical Knowledge OR 

Semantics OR Semantic Knowledge) AND (Experiment* OR Experimental Design OR 

Quasi-experiment* OR Quasiexperimental design OR Train* OR Interven* OR Teach* OR 

Teaching Methods OR Instruct*). 

I samråd med veileder og fagreferent ble det søkt i følgende databaser:  

• ERIC  

• Psych Info  

• Web of Science (Social Science Citation Index og Science Citation Index Expanded)  

• Linguistics and Language Behavior Abstracts  

Noen justeringer måtte gjøres før søket kunne kjøres i andre databaser, da alle databasene er 

litt ulikt innrettet. I Web of Science var det for eksempel vanskelig å legge inn gode 

begrensninger når det gjaldt alder på elevene, mens dette fungerte bedre i de andre basene. I 

databasen Linguistics and Language Behavior Abstracts måtte det brukes anførselstegn for å 

vise hvilke fraser i søkestrategien som hørte sammen. En fullstendig oversikt over søkene som 

er gjort, fins i vedlegg 1-4. Søkene ble gjort i perioden 09.02.17-24.04.17 og gjentatt flere 

ganger i perioden. Disse søkene resulterte i totalt 3262 treff. 

 Identifisering av studier som møtte inklusjonskriteriene 

De 3262 treffene ble overført til EndNote. Første steg var å fjerne 247 duplikater identifisert 

av EndNote. Deretter begynte en trinnvis eksklusjons- og inklusjonsprosess, basert på: 

1) lesing av tittel  

2) lesing av sammendrag  

3) lesing av fulltekst  

Prosessen førte til identifisering av fulltekststudier som møtte inklusjonskriteriene. I dette 

underkapitlet vil det gjøres rede for hvordan arbeidet foregikk. 

1.trinn: Screening av titler 
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Svært mange referanser ble ekskludert på grunnlag av tittel, og for flesteparten av disse var 

det tydelig at de ikke var aktuelle for litteraturoversikten. Det gjaldt følgende typer 

publikasjoner: 

• Oversiktsrapporter eller kunnskapsoversikter, for eksempel «What Works Clearinghouse 

Intervention Report». 

• Publikasjoner som handlet om læreplaner, for eksempel «Arizona Academic Standards 

Grade 2»   

• Publikasjoner som omhandlet vurderingsverktøy, for eksempel «Common Core State 

Standards» (CCSS). 

• Publikasjoner som omhandlet retningslinjer for lærere til bruk i undervisning, identifisert 

ved for eksempel «Teacher’s Guide». 

• Duplikater utover det EndNote fant. 447 ekstra duplikater ble identifisert i 

gjennomgangen.  

Andre titler kunne gi noe mindre konkret informasjon, men det ble også valgt å ekskludere 

følgende typer titler: 

• Titler hvor det fremgikk at det dreide seg om korrelasjonsstudier. Disse kunne ofte 

identifiseres ved at ord som «relation», «relationship» eller «predicting» inngikk i tittelen.  

• Titler hvor det fremgikk at det var ulike typer deskriptive studier, for eksempel 

«Exploring Sources of Reading Comprehension Difficulties». 

Alle titler hvor ord som «effect(s)», «experimental», «randomized trial», «intervention», 

«instruction» og lignende ble inkludert i gruppen referanser som gikk videre til lesing av 

sammendrag. Det var imidlertid noen unntak: 

• Titler hvor det tydelig fremgikk at fokuset lå utelukkende på andrespråkslæring eller 

fremmedspråkslæring. 

• Titler hvor det fremgikk at deltakerne i studien enten var i førskolealder eller 

studenter/voksne. 

• Titler hvor det fremgikk at studien omhandlet elever med non-verbale lærevansker eller 

sansetap.  

Det var en del titler hvor det ikke fremkom hvorvidt studien var aktuell for litteraturoversikten 

eller ikke, og disse studiene ble med videre til lesing av sammendrag. 
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2.trinn: Lesing av sammendrag 

132 referanser gikk videre til lesing av sammendrag. Ved lesing av sammendraget var det ofte 

mulig å avgjøre hvorvidt studien ikke møtte inklusjonskriteriene og følgelig skulle 

ekskluderes, men ikke nødvendigvis. Følgende studier ble ekskludert i dette trinnet: 

• Studier som ikke hadde til formål å undersøke effekten av en vokabularintervensjon på 

elevenes leseforståelse. 

• Studier hvor hovedfokuset for intervensjonen var å styrke andre språklige ferdigheter i 

tillegg til vokabular, for å fremme leseforståelse 

• Studier som handlet om fremmedspråkslæring eller andrespråkslæring. 

• Studier som manglet kontrollgruppe og/ eller måling av leseforståelse  

• Studier hvor elevenes alder ikke møtte inklusjonskriterium 3. 

• Sansetap eller non-verbale lærevansker hos elevene. 

• Oversiktsrapporter 

Totalt 119 av de 132 studiene ble ekskludert etter lesing av sammendrag. 

3.trinn: Lesing av fulltekststudier 

13 studier gikk videre til fulltekstlesing. Fem av disse studiene var ikke tilgjengelige i 

fullversjon via Universitetet i Oslo sitt nett. Bibliotekar ved universitetsbiblioteket bidro med 

nye søk av disse fem studiene, noe som resulterte i at fulltekstversjonen ble identifisert for tre 

av studiene. To av studiene var ikke tilgjengelige, og ble derfor ekskludert fra 

litteraturoversikten. Av de 11 resterende studiene var det fem som ble ekskludert. Følgende 

var årsak til ekskludering:  

• Handlet om fremmedspråkslæring (1 studie).  

• Hadde hovedfokus på minoritetsspråklige elever (1 studie). 

• Leseforståelse ble ikke målt med pre- og posttest (2 studier).  

• Studien var en «kortversjon» av en av de andre studiene, noe som var vanskelig å fastslå 

ved lesing av sammendrag (1 studie). 

De seks resterende studiene møtte samtlige av inklusjonskriteriene. (Flytskjemaet viser en 

grafisk fremstilling av prosessen, se figur 1 i kapittel 4). 
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4 Presentasjon av resultater 

 Søkeresultater 

Etter å ha gjennomgått 3262 treff, ble det identifisert seks studier som møtte 

inklusjonskriteriene. Inklusjons- og eksklusjonsprosessen er fremstilt i flytskjemaet. 
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Figur 1: Flytskjema 

         13 til fulltekstlesing 

 

 

 

3262 publikasjoner identifisert ved 

litteratursøk 

• 870 ERIC (Ovid) 

• 534 Psych Info (Ovid) 

• 669 Linguistics and Language Behavior 

Abstracts. 

• 1189 Web of Science (Social Science 

Citation Index og Science Citation Index 

Expanded) 

 

132 til lesing av sammendrag 

Ekskludert: 7 

• Fulltekst ikke tilgjengelig 

• Fremmedspråkslæring 

• Hovedfokus på minoritetsspråklige 

elever 

• Leseforståelse ble ikke målt med 

pre- og posttest 

• Kortversjon av en annen studie  

 

 

Ekskludert etter lesing av tittel: 

• 2436 irrelevante 

• 694 duplikater  

  6 møtte inklusjonskriteriene 

 

 

 

Ekskludert: 119 

• Studier som ikke hadde til formål å 

undersøke effekten av en 

vokabularintervensjon på elevenes 

leseforståelse. 

• Studier med intervensjoner som 

fokuserte på andre språklige 

ferdigheter i tillegg til vokabular. 

• Handlet om fremmedspråkslæring/ 

andrespråkslæring 

• Manglet kontrollgruppe og/eller 

måling av leseforståelse 

• Elevenes alder 

• Sansetap eller non-verbale 

lærevansker hos elevene 

• Oversiktsrapporter 
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 Studier som møtte inklusjonskriteriene 

Samtlige av de seks identifiserte studiene har et kvasieksperimentelt design. Fem av studiene 

er utført i USA, mens en er utført i Norge. For to av studiene brukes kun deler av 

datamaterialet, da ikke alt er relevant for litteraturoversikten.  

Tabell 1 viser en oversikt over de inkluderte studiene. Det gis en presentasjon av 

enkeltstudiene som møter inklusjonskriteriene i delkapittel 4.2.1 med en gjennomgang av 

deltakere, lokalisasjon, innhold i intervensjonen, testing og resultater. Fordi intervensjonenes 

effekt på vokabular er en sentral del av samtlige studier, er kort informasjon om 

vokabulartester og hvilken effekt som eventuelt ble funnet, inkludert i gjennomgangen, selv 

om dette ikke er av direkte relevans for forskningsspørsmålene. Alle effektstørrelser som 

oppgis er Cohen’s d, hvis ikke annet er presisert. 
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 Presentasjon av resultater: de inkluderte enkeltstudiene 

1) Efficacy of Rich Vocabulary Instruction in Fourth and Fifth-Grade Classrooms. 

Forfattere: Patricia F. Vadasy, Elizabeth A. Sanders & Becky Logan Herrera.              

Gjennomført i USA, publisert i 2015.                                                                                                                        

Studien undersøkte hvilken effekt vokabularintervensjonen Rich Vocabulary (RVOC) hadde 

på vokabular og leseforståelse. RVOC bygger på studiene til Beck et al. (1982) og McKeown, 

Beck, Omanson og Perfetti (1983), som beskriver en måte å undervise i generelle, akademiske 

ord. Studien gikk over tre skoleår, og bestod av tre kohorter. Totalt 627 elever i 30 

intervensjonsklasser, og 605 elever fra 31 kontrollklasser på 4. og 5. trinn fra til sammen 24 

skoler deltok og fullførte studien. Seks skoler deltok i mer enn en kohort, men ingen lærere 

eller elever deltok flere ganger. Lærerne ble tilfeldig fordelt til kontrollgruppe eller 

intervensjonsgruppe og tok med seg sin klasse til gruppen. Fire prosent av elevene i 

intervensjonsgruppen og fem prosent av elevene i kontrollgruppen var minoritetsspråklige. Ti 

prosent av elevene i intervensjonsgruppen og åtte prosent av elevene i kontrollgruppen hadde 

spesialundervisning. Det oppgis at median for 19 av 24 skoler når det gjelder elevandel som 

kvalifiserte til prisredusert eller gratis lunsj, var 27 prosent. 

Intervensjonen gikk over 14 uker, med 5 leksjoner hver uke. Øktene varte ca. 30 minutter på 

dag 1-4, for så å avslutte med en 10-minutters quiz på dag 5. Lærerne rapporterte at de i snitt 

brukte 14, 2 prosent mer tid på aktivitetene, særlig quizen tok lengre tid enn de intenderte 10 

minuttene. Det ble undervist i 10 ord pr. uke. Ordene var knyttet til to romaner som hver ble 

brukt i halvparten av intervensjonens tidsperiode. Hver bok ble delt opp i tekstmengder på 15-

30 sider for lesing pr. uke. Det ble arbeidet med ordene gjennom aktiviteter med tre ulike 

læringsfokus: betydningen av ord, relasjoner mellom ord, samt bruk av ordet i kontekster. 

Enkelte aktiviteter integrerte flere læringsfokus. Eksempler på aktiviteter kunne være: 

Definering av ordene, å finne semantiske relasjoner til ordene, bruk av ordene i setninger og 

bruk av ordene i egen skriving. Det var også flervalgsoppgaver fra tekstene, hvor svarene 

skulle begrunnes. Observasjon og selvrapportering i form av logg fra lærerne viste at 

undervisningen i intervensjonsklasserommene skilte seg vesentlig fra det som foregikk i 

kontrollklassene. Spesielt ble det brukt mindre tid på leseforståelsesundervisning og mer tid 

på vokabularundervisning. 

Pretestene ble gjennomført på høsten før intervensjonen startet opp. Det ble benyttet en 

forskerprodusert, proksimal test og en standardisert test for å teste leseforståelse. Den 
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forskerproduserte, proksimale testen, «Curriculum-Based-Measurement (CBM) - 

comprehension», undersøkte leseforståelse av en tekst med gjennomsnittlig ett 

instruksjonsord pr. 11 ord som ikke var gjenstand for undervisning. Etter stillelesing skulle 

elevene svare på forståelsesspørsmål gjennom flervalgsoppgaver. «Iowa Test of Basic Skills 

(ITBS) reading comprehension» ble brukt som standardisert leseforståelsestest. Elevene 

stilleleste åtte avsnitt fra varierende temaer og sjangre og svarte deretter på spørsmål om 

hovedidéene, litterære detaljer og potensielle inferenser. To forskerproduserte, proksimale 

tester ble brukt for å teste vokabularferdighetene: CBM-Words og CBM-Sentence. Testene 

fokuserte på et utvalg av de 140 ordene som var gjenstand for instruksjon. Det ble også brukt 

en standardisert test: ITBS vocabulary subtest. Pretestene avdekket at elevene i 

intervensjonsgruppa skåret lavere enn elevene i kontrollgruppa, både på individ- og 

klassenivå. Dette ble fulgt opp i statistiske analyser av posttestene. 

Posttestene ble fortatt ca 6 måneder etter pretest. Testene var identiske med pretestene. Det 

ble funnet en mindre, men signifikant effekt på forskerprodusert, proksimal leseforståelsestest 

med en effektstørrelse på 0.29. Det ble også funnet en svært liten, men signifikant effekt på 

den standardiserte leseforståelsestesten, med en effektstørrelse på 0.16. For vokabular var det 

store signifikante effekter på de proksimale testene, med effektstørrelser på 2.20 (CBM-

words) og 1.23 (CBM-Sentences). For standardisert vokabulartest var effekten liten, men 

signifikant, med en effektstørrelse på 0.13. 

 

2) Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language 

and Literacy Skills of Third- and Fourth- Grade Poor Readers                                 

Forfattere: Ellen Irén Brinchmann, Hanne Næss Hjetland & Solveig-Alma Halaas Lyster. 

Gjennomført i Norge, publisert i 2015. 

118 elever fra 3. og 4. trinn deltok, 59 elever inngikk i intervensjonsgruppa og 59 elever 

inngikk i kontrollgruppa. Fokuset i studien var å undersøke effekten av en forskningsbasert 

intervensjon med fokus på ords struktur og betydning, utformet med tanke på å kunne 

gjennomføres i en skolekontekst for å hjelpe elever som strever med lesing. Generativ 

ordkunnskap, for eksempel morfologisk kunnskap ble spesielt vektlagt, fordi forskerne hadde 

en hypotese om at slik kunnskap kan stimulere til økt vekst når det gjelder både semantiske og 

ortografiske ferdigheter over tid. 
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Elevene ble valgt ut fra 12 ulike skoler innen samme skoledistrikt. Elever fra åtte skoler 

utgjorde intervensjonsgruppa og elever fra fire andre skoler utgjorde kontrollgruppa. Elevene 

ble valgt ut på bakgrunn av læreres oppfatning av at de strevde med avkoding og/eller 

leseforståelse, i tillegg til omfattende screening gjennomført våren før intervensjonen startet, 

det vil si da elevene gikk i 2. og 3. klasse. Screeningen ble gjennomført i full klasse, hvor 

følgende fire språklige ferdigheter ble testet: morfologisk kunnskap, vokabular, ortografisk 

kunnskap og leseforståelse. Elevene i intervensjons- og kontrollgruppen ble matchet på 

bakgrunn av disse testene. Alle elevene som deltok var majoritetsspråklige. 

Intervensjonen gikk over 10 uker med tre leksjoner à 60 minutter pr. uke. Lærerne rapporterte 

at de i snitt brukte 53.58 minutter pr. økt. Undervisning foregikk i smågrupper på 5-6 elever 

(en gruppe hadde ni elever), som ble tatt ut fra normal undervisning. Tre akademiske, 

generelle ord hentet fra ukas fagtekst var gjenstand for direkte underisning. Disse ordenes 

semantiske og morfologiske slektninger ble mer indirekte dratt inn i undervisningen. Første 

dag ble temaet og fokusordene introdusert. For å gjøre temaet klart og eksplisitt, og for å 

utvide elevenes tematiske forståelse, ble teksten lest under veiledning og diskutert. I hver 

leksjon ble det brukt varierte «ordkunnskapsaktiviteter». Disse aktivitetene var utformet med 

tanke på å stimulere forståelsen av semantiske og morfologiske trekk ved ordene, samt for å 

stimulere syntaktisk bevissthet gjennom arbeid med ordene i setninger. Morfologisk analyse 

av ord ble vektlagt, og det ble arbeidet med kategorisering av ord, ordpuslespill som genererte 

nye ord, samt diskusjon av disse. Intervensjonen inneholdt også arbeid med fonologisk og 

ortografisk kunnskap i tilknytning til ordene. Repetert lesing var en del av leksjonene på dag 2 

og 3. Lærerne evaluerte hver leksjon, og 95,7 prosent av svarene viste at lærerne mente at 

intervensjonen hadde fungert godt. 

De selekterte elevene gjennomgikk individuelle tester. Det ble brukt en en norsk oversettelse 

av leseforståelsestesten fra «Wechsler Intelligent Achievement-II» (WIAT-II). I denne testen 

skulle elevene lese fagorienterte og narrative tekstavsnitt og korte setninger høyt, for deretter 

å respondere muntlig på åpne spørsmål etter hvert tekstutdrag. Testen ble avsluttet når elevene 

ikke mestret å gi korrekte svar på spørsmålene til to påfølgende tekstutdrag, eller når det 

hadde blitt brukt 25 minutter på testen. Vokabulartesten var fra den standardiserte norske 

versjonen av «Wechsler Intelligent Scale-IV» (WISC-IV). I tillegg ble en proksimal 

vokabulartest benyttet. Non-verbale ferdigheter, morfosyntaktisk kunnskap og ordavkoding 

ble også testet. Fordi fordelingen av elevene ikke ble randomisert, ble screeningen og 
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pretestene analysert for å finne eventuelle forskjeller i testresultater mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppe. Forskerne fant ingen systematiske forskjeller, kontroll- og 

intervensjonsgruppene skåret omtrent likt.  

Posttestene var identiske med pretestene. Resultatene av testene viste at intervensjonen hadde 

signifikant effekt på standardisert leseforståelsestest, med en effektstørrelse på 0.30. 

Forskerne konkluderer med at instruksjon knyttet til forståelse av ord og ordkunnskap kan 

bedre lingvistisk forståelse, selv om resultatene må tolkes med forsiktighet. Det ble ikke 

funnet noen effekt for avkoding. For vokabular var det ingen signifikant effekt på den 

standardiserte testen, men den proksimale testen viste signifikant effekt på 1.77. 

 

3) Inductive Use of Semantic Word-Families to Accelerate Vocabulary Development and 

Reading Comprehension in Grades 3-4-5.                                                                                      

Forfattere: Michael R. Vitale, Nancy R. Romance.                                                                 

Gjennomført i USA, publisert i 2013. 

Fokuset for studien var å undersøke vekst i vokabular og leseforståelse hos elever på 3.-5. 

trinn gjennom instruksjon i multiple strategier for å fremme induktiv, semantisk, ordfamilie-

orientert tilegnelse av vokabular fra kontekst. Fra et stort skoledistrikt ble seks skoler på 

bakgrunn av demografisk likhet tilfeldig valgt ut til tre kontrollskoler og tre 

intervensjonsskoler. Hele 3., 4. og 5. trinn på skolene deltok. Intervensjonsgruppa bestod av 

39 klasser og 22 lærere, siden enkelte lærere underviste flere klasser. En kontrollskole fikk 

problemer med data fra pretesten og måtte derfor utelukkes i analysen av resultatet. Studien 

oppgir at 29 prosent av elevene i skoledistriktet var afro-amerikanere, 19 prosent var 

latinamerikanere, 5 prosent var av annen etnisk opprinnelse og at 40 prosent av elevene 

kvalifiserte til gratis lunsj.  

Studien gikk over 18 uker. Antall leksjoner er ikke eksplisitt oppgitt, men det fremkommer at 

opplegget var firedelt og ble gjennomført i tilknytning til hver fortelling som ble benyttet i 

intervensjonen. I fortellingene var det på forhånd identifisert tre nøkkelord, og tilhørende 

hvert av nøkkelordene var det identifisert en fire-ords, semantisk ordfamilie. Det ble i snitt 

brukt følgende antall fortellinger i løpet av den 18 uker lange intervensjonsperioden: 6.2 

(5.trinn), 6.4 (4. trinn) og 7.0 (3. trinn). Tallene gir grunnlag for å gjøre en beregning for å 

finne ut mer om gjennomsnittlig antall leksjoner pr. uke. Det ble i snitt brukt 6.53 fortellinger 
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på tvers av klassetrinn. Gjennomsnittlig antall fortellinger brukt i intervensjonen dividert på 

18 ukers intervensjonslengde = 2,76 uker pr. fortelling. 2,76 uker dividert på et firedelt 

undervisningsopplegg knyttet til hver fortelling = 1, 851, avrundet altså 1, 9 leksjoner pr. uke. 

Noen form for varighet på leksjonene oppgis ikke, og den er det heller ikke mulig å gjøre en 

beregning av. I de to første delene av intervensjonen ble ord undervist eksplisitt, mens i de to 

resterende delene skulle elevene finne betydningen selv. Det ble arbeidet med tekstavsnitt fra 

den aktuelle fortellingen, og fokusert på hvordan det å bytte ut ord med andre ord endrer 

betydningen av setninger og tekstavsnitt, blant annet ved å diskutere og reflektere over bruken 

av ordene under veiledning av læreren. Det er ikke gitt eksempler på hvilke ord som kunne 

inngå i ordfamiliene. Observasjoner av lærerne underveis, resulterte i at intervensjonens grad 

av gjennomføring i tråd med intensjonen, lå i spennet på 82-92 prosent. 

Pretestene ble gjennomført av lærerne i klassene under veiledning av forskerne i en toukers 

periode. Det ble brukt standardiserte tester for både leseforståelse: ITBS reading subtest og 

for vokabular: ITBS Vocabulary subtest. I tillegg ble det, i forkant av hver fortelling som ble 

brukt i undervisningen, gjennomført en todelt proksimal test for intervensjonsklassene 

bestående av: A): en ordgjenkjenningstest som indikerte i hvilken grad elevene selv mente at 

de kjente meningen av et oppgitt ord, samt B): En setningsskrivetest hvor elevene skulle 

bruke det oppgitte ord i setninger. Posttestene var identiske med pretestene. De standardiserte 

testene ble gjennomført i en periode på to uker etter endt intervensjon. De proksimale testene 

ble gjennomført underveis i intervensjonen etter hver fortelling. 

Det ble foretatt en 2-nivås HLM-analyse. Nivå 1 bestod av elevens resultat på posttest for 

vokabular/leseforståelse, med minoritetsstatus, deltakelse i program for gratis/prisredusert 

lunsj og pretest for vokabular/leseforståelse som kovariater. Nivå 2 bestod av klassetrinn og 

kontroll/intervensjonsgruppe. For både vokabular og leseforståelse ble det funnet signifikant 

interaksjon mellom intervensjon og klassetrinn, det ble derfor brukt funksjon for generell 

lineær hypotese i HLM for å teste effekten av intervensjonen og intervensjonen ganger 

klassetrinn. Mens kontrollklassene gjorde det best på leseforståelsesten på 3. trinn, akselrerte 

forskjellene i favør av intervensjonsklassene på 4. og 5. trinn. Resultatet av analysen viste at 

effekten av intervensjonen for leseforståelse var signifikant på p < .003-nivå.. HLM-analyse 

ble også brukt for å finne effekten på vokabular, noe som viste signifikant effekt på p < .0003-

nivå. På vokabulartesten gjorde intervensjonsklassene det best uavhengig av klassetrinn. 

Effektstørrelser oppgis imidlertid ikke, verken for vokabular eller leseforståelse. Når det 
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gjelder den todelte proksimale testen, er denne kun gjennomført i intervensjonsklassene, og 

det er derfor vanskelig å si noe sikkert om effekt. 

 

4) Effects of a Supplemental Vocabulary Program on Word Knowledge and Passage 

Comprehension                                                                                                                           

Forfattere: Helen Apthorp, Bruce Randel, Trudy Cherasaro, Tedra Clark, Margaret McKeown 

& Isabel Beck.                                                                                                           

Gjennomført i USA, publisert i 2012.                                                                                                        

16471 elver fra førskole, 1., 3. og 4. trinn, og 1057 lærere fra 44 skoler i 6 skoledristrikt 

deltok. Kun utvalget fra 3. og 4. trinn er brukt i litteraturoversikten, det utgjør 6647 elever. 

Studien brukte et 4-blokkdesign hvor tre rurale distrikter tilhørte en gruppe, mens de tre andre 

distriktene utgjorde de tre resterende gruppene. Skolene i hver gruppe ble tilfeldig fordelt til 

gruppe A og B, hvor skolene i gruppe B brukte intervensjonen på 3. og 4. trinn, mens 3. og 4. 

trinn på skolene i gruppe A var kontrollklasser. Det var 22 skoler i hver av gruppene. Totalt 

20 prosent av elevene som deltok i studien var minoritetsspråklige, og 75 prosent kvalifiserte 

til gratis eller prisredusert skolelunsj. 

Studiens fokus var å undersøke hvilken effekt programmet «Elements of reading: 

Vocabulary» (EOR: V) hadde på vokabular og setningsforståelse hos elever med svak 

sosioøkonomisk bakgrunn. EOR: V er et forskningsbasert program utformet med tanke på 

daglig instruksjon i ordinære klasserom fra førskole til 5. trinn (Beck & McKeown, 2004). 

Intervensjonen fokuserer på ikke-fagspesifikke, akademiske ord, såkalte «Tier-Two» ord 

(Beck, McKeown & Kucan, 2002). Intervensjonen gikk over 24 uker, med 5 leksjoner à 10-20 

minutter pr. uke. Neste skoleår ble intervensjonen gjentatt for elevene i intervensjonsgruppa. 

Første året brukte lærerne i intervensjonsklassene gjennomsnittlig 17,96 minutter pr. dag på 

vokabularundervisning på 3. trinn, og for 4. trinn var tilsvarende tall 22,17. For andre året var 

snittet på 4. og 5. trinn 14.35 minutter pr. dag. Første året oppgis det at rundt 90 prosent av 

aktivitetene og rekkefølgen av leksjonene ble gjennomført som planlagt. For andre året var 

tallet noe lavere, rundt 73 prosent for 4. trinn. For 5. trinn oppgis det ikke noe tilsvarende tall.  

Intervensjonspplegget fulgte en femdagers plan, hvor mål for dag 1 var å bli kjent med de 6-8 

ordene som var ukas fokusord. På dag 2-4 ble det vektlagt at elevene skulle få muligheter til å 

bruke ordene, mens på dag 5 ble det gitt en gjennomgang av hva det hadde blitt arbeidet med, 
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og elevene vurderte hva de har lært. På dag 1 ble elevene introdusert for ordene gjennom 

bilder, høytlesing og elevvennlige definisjoner. På dag 2, 3 og 4 fikk elevene varierte 

muligheter til å bruke ordene gjennom forskjellige aktiviteter under veiledning av læreren. 

Eksempler på aktiviteter er i liten grad oppgitt i studien, men det kommer frem at det ble 

arbeidet med ordassosiasjoner og bilder som utgangspunkt for elevenes bearbeiding av 

ordenes meningsinnhold. Diskusjoner av ords meningsinnhold var også sentralt. Mål for 

aktivitetene var at elevene skulle få bruke ny kunnskap om ordene i skolehverdagen. Gjennom 

hele opplegget ble det fokusert på å gi elevene kontekstuell og definisjonsmessig informasjon 

om ordene, samt multiple ordeksponeringer. 

Leseforståelsestesten «Stanford Achievement Test-10 (SAT-10) Reading Vocabulary» subtest 

ble gjennomført i forkant av intervensjonens oppstart, og fungerte som pretest. Som posttest 

for år 1 ble det kun benyttet proksimale tester. For leseforståelse ble «Test of Instructed Word 

Knowledge» for forståelse (TOIW-C) brukt. Denne testen var utviklet for å undersøke 

elevenes ferdigheter når det gjaldt å bruke egen kunnskap om fokusordene. Fokusordene 

inngikk i setninger elevene leste på egen hånd, deretter skulle de svare på flervalgsoppgaver 

om hva slags handling setningen indikerte, og hvorfor. Fordi utvalget var stort, var det ikke 

nødvendig at alle klasser skulle gjennomføre begge testene. Det ble derfor foretatt sampling. 

For vokabular ble «Test of Instructed Word Knowledge» for vokabular (TOIW- V) benyttet. 

Etter år 2 foregikk testingen gjennom bruk av standardiserte tester. Leseforståelse ble testet 

med «The Group of Reading and Diagnostic Evaluation» (GRADE): Setningsforståelse. 

Denne gikk ut på at elevene måtte lese avsnitt fra varierende typer tekster for deretter å svare 

på flervalgsoppgaver, noe som ga grunnlag for å vurdere i hvilken grad elevene nyttiggjorde 

seg leseforståelsesstrategier. Også år 2 ble det foretatt en sampling. For vokabular ble 

GRADE: lesevokabular benyttet. 

Resultat av posttest etter år 1 viste signifikant effekt av intervensjonen på den proksimale 

vokabulartesten TOIW-V med effektstørrelser på 0.95 for 3.trinn og 1.24 for 4. trinn. Også 

den proksimale leseforståelsestesten TOIW-C for 4. trinn viste signifikant effekt, med en 

effektstørrelse på 0.44. For 3. trinn var ikke TOIW-C signifikant, med en effektstørrelse på 

kun 0,09. (Alle effektstørrelser er Glass’s d). Resultater fra standardiserte tester etter år 2 viste 

ingen signifikant effekt av intervensjonen, verken når det gjaldt vokabular eller leseforståelse. 
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5) A Comparison of Multiple-Strategy Methods: Effects on Fourth-Grade Students’ 

General and Content-Specific Reading Comprehension and Vocabulary Development. 

Forfattere: Deborah Simmons, Angela Hairrell, Meaghan Edmonds, Sharon Vaughn, Ross 

Larsen, Victor Willson, William Rupley & Glenda Byrns.                                            

Gjennomført i USA, publisert i 2010. 

Studien sammenlignet hvilken effekt to ulike intervensjoner tilknyttet samfunnsfag på 4. trinn 

hadde på leseforståelse og vokabular: en med fokus på bruk av leseforståelsesstrategier og en 

vokabularintervensjon. Datamaterialet som omhandler vokabularintervensjonen og 

kontrollgruppa er brukt i litteraturoversikten. 

Studien ble gjennomført ved skoler fra to middels store skoledistrikt i Texas, begge med høy 

andel barn med svak sosioøkonomisk status. Alle de syv barneskolene i distrikt 1 takket ja til 

å delta. På grunnlag av resultat på nasjonale lesetester for 4. trinn, i tillegg til at skolene 

mottok ekstra økonomisk støtte grunnet høy andel elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn, 

ble åtte skoler fra distrikt 2 valgt ut til å delta. Skoler fra de to skoledistriktene ble matchet på 

grunnlag av fjorårets leseprestasjon. Skolene ble valgt ut til tre ulike grupper: kontrollgruppe 

(232 elever), vokabularintervensjon (355 elever) eller leseforståelsesintervensjon (324 elever) 

gjennom stratifisert, tilfeldig fordeling. Alle gruppene var representert på flere skoler i hvert 

distrikt. I skoledistriktene generelt hadde 70 prosent av elevene latinamerikansk bakgrunn, 16 

prosent var afroamerikanere og 13 prosent var amerikanere av europeisk opprinnelse. 1 

prosent av elevene var av annen, etnisk opprinnelse. I distrikt 1 kvalifiserte 77 prosent av alle 

elevene til prisredusert eller gratis lunsj, for distrikt 2 var tilsvarende tall 65 prosent. 

Intervensjonen ble gjennomført i de ordinære samfunnsfagstimene i 18 uker. 

Kontrollgruppelærerne rapporterte at de brukte i snitt 1,68 timer til faget pr. uke, mens 

vokabularintervensjonslærerne bruke 1, 47 timer pr. uke. Før vokabularintervensjonen startet, 

ble det valgt ut et sett definert vokabular som var betydningsfullt for å forstå innholdet i 

kapitlene som skulle gjennomgås i intervensjonsperioden i samfunnsfag, men som også ble 

vurdert å være sentral i senere samfunnsfaglig læring. Ut fra vedlegget ser det ut til at 

fokusvokabularet hovedsakelig bestod av fagspesifikke ord. Vokabularintervensjonen tok 

sikte på å støtte oppunder lærernes bruk av multiple strategier for å undervise i det nye 

vokabularet, og forskerne hadde utarbeidet «ordkart» som viste hvordan ulike strategier kunne 

brukes i tilknytning til hvert ord. Strategiene kunne blant annet handle om bruk av 
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definisjoner, assosiasjoner mellom nytt vokabular og relaterte ord, bruk av bilder og 

identifisering av rotord. 

Det ble presentert og arbeidet med 4-6 ord pr. uke. Intervensjonen var inndelt i tre 6-ukers 

enheter. Fokuset for de første seks ukene var eksplisitt undervisning i ord, hvor både 

kontekstuell og definisjonsmessig informasjon ble vektlagt. Lærerne brukt grafiske 

fremstillinger for å tydeliggjøre hvordan innholdet i ordene kunne kobles til de faglige 

temaene. I den andre 6-ukersperioden lå fokuset på å aktivere bakgrunnskunnskap tilknyttet 

ordene, særlig gjennom diskusjoner. I den siste 6-ukersperioden skulle elevene tilegne seg 

kunnskap om bruk av kontekstuell og morfologisk informasjon for å finne betydningen av 

ukjente ord. Det oppgis at kvaliteten på undervisningen i intervensjonen er vurdert til å være 

god, med et gjennomsnitt på 5,27 ut i fra en 7-trinnsskala, hvor 7 står for aller best. 

Pretestene ble administrert av forskere i september før intervensjonens oppstart. 

Leseforståelse ble testet med en standardisert test: Gates- MacGinitie Reading Test- 4th 

Edition- Passage Comprehension Subtest (GMRT-4). På denne testen skulle elevene på egn 

hånd lese både narrative og fagrelaterte tekstavsnitt med en lengde på 3-15 setninger, for 

deretter å svare på 3-6 flervalgsoppgaver. Vokabular ble testet via en forskerprodusert test 

(CBA-V) og en standardisert test: Test of Reading Comprehension, Social Studies 

Vocabulary Subtest (TORC-3 SS). I tillegg ble det brukt en proksimal test etter hver 6. uke 

for å måle elevenes begrepsforståelse av sentrale begrep i undervisningen: Social Studies 

Content test. Posttestene var identiske med pretestene og ble gjennomført i mars etter endt 

intervensjon. I tillegg ble det gjort kovariate målinger av lesing, til bruk i de statistiske 

analysene. 

Det var ingen signifikant effekt på de standardisert testene, verken for leseforståelse eller 

vokabular. Både den forskerproduserte vokabulartesten og den proksimale vokabulartesten 

viste derimot signifikante resultater med effektstørrelser på henholdsvis 0.74 og 0.54 

(standardisert stianalyse). 

 

6) Fostering the Development of Vocabulary Knowledge and Reading Comprehension 

Though Contextually-Based Multiple Meaning Vocabulary Instruction.                              

Forfattere: J. Ron Nelson & Scott A. Stage.                                                                     

Gjennomført i USA, publisert i 2007. 
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Studien undersøker hvilken effekt kontekstbasert instruksjon av ord med multiple meninger 

har på vokabularkunnskap og leseforståelse hos elever på 3. og 5. trinn. Alle elevene kom fra 

et mindre offentlig skolesystem i Midtvesten i USA. Åtte klasser fra 3. trinn- (totalt 134 

elever)- og åtte klasser på 5. trinn- (totalt 149 elever), i tillegg til 16 lærere, deltok. Klasser 

innen hvert trinn ble tilfeldig fordelt til enten intervensjons- eller kontrollgruppe. 95 elever 

var minoritetsspråklige, det vil si ca. 33 prosent. Rundt 32 prosent av elevene kvalifiserte til 

prisredusert eller gratis skolelunsj. Elevene innen hvert trinn ble delt inn i to grupper på 

grunnlag av resultat på pretest, med utgangspunkt i en normalfordelingskurve (normal curve 

equivalent-NCE): En for de med lav skåre (NCE< 30): gruppe «L» (low) og en for de med 

gjennomsnittlig til høy skåre (NCE >30): gruppe «A-H» (average to high).  

Intervensjonen gikk over tre måneder, med et intervensjonsopplegg bestående av to økter over 

to dager, på 20-30 minutter instruksjon pr. fokusord. Hvor mye tid som faktisk ble brukt er 

ikke oppgitt. Elevene i intervensjonsklassene gjennomgikk i snitt kontekstbasert undervisning 

i 36 fokusord med multiple meninger. En beregning viser at 36 ord delt på 3 måneder (14 

uker) gir omtrent 2,5 ord pr. uke. To økter x 2, 5 ord per uke = fem økter, noe som indikerer at 

intervensjonsopplegget antakeligvis har blitt gjennomført daglig. 

Tredjeklassingene lærte ord med to betydninger, mens femteklassingene lærte ord med 3-4 

betydninger. For alle elever ble det i tillegg fokusert på tre synonymer for hver av ordenes 

betydninger. Ut i fra en tretrinns utvelgelsesprosedyre for ordene, fremkommer det at ordene 

det ble arbeidet med er blant de 1000 mest høyfrekvente ord i tekster på tvers av fagområder, 

som på 3.-6. trinnselever ofte ikke kjenner til. Det ser altså ut til at det ble arbeidet med 

generelle, akademiske ord i denne studien. Hvert fokusord og det tilhørende settet med 

relaterte ord ble undervist over to dager. Aktivitetene på dag 1 bestod av introduksjon av 

ordene gjennom å bruke synonymer for de ulike betydningene av ordene. Elevene diskuterte 

og skrev setninger som inneholdt synonymene. På dag 2 ble det fortalt om ords opprinnelse. 

Elevene fikk deretter praktisere betydningene av ordene gjennom setningskontekster. En 

oppgave var å matche ord med rett meningsinnhold. Elevne skulle også skrive korte 

fortellinger hvor hver betydning av fokusordene inngikk. Fideliteten i studien ble oppgitt å 

være svært god, basert på læreres spørreskjemabesvarelser, samt et utvalg arbeider av elever i 

gruppe «L» og «A-H». 

Kun standardiserte tester ble benyttet. Nøyaktig tidspunkt for gjennomføring av testene er 

ikke oppgitt. GMRT (4th Edition) (Form S) for 3. og 5. trinn ble brukt for å måle elevenes 
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leseforståelsesferdigheter. Det er som tidligere nevnt en flervalgsoppgave som består av små 

tekstavsnitt fra ulike fag og temaer. Testen ble gjennomføret i løpet av 50 minutter i hel 

klasse. Test fra tilsvarende testbatteri ble brukt for å undersøke vokabularferdighetene, nemlig 

GMRT (4th Edition) Form S. Posttestene var identiske med pretest, men her ble Form T 

benyttet. 

Intervensjonen viste best effekt på leseforståelse for lavt presterende elever på 3. trinn, med 

en effektstørrelse på 0.67. Også for 3. klasseelever i gruppen A-H var det signifikant effekt på 

0.57.  For elever på 5.trinn var ikke effektstørrelsene like store, med en effektstørrelse på 0,46 

for de lavest presterende elevene. De høyt presterende elevene på 5. trinn hadde tilnærmet 

ingen effekt på leseforståelse med en effektstørrelse på -0.08. Det var effekt også på 

vokabularkunnskap, men disse var mindre, og de var kun signifikante for de lavest 

presterende elevene: 0.28 for 3. trinn og 0.14 for 5. trinn. For elever på begge trinn i gruppen 

A-H var det ingen signifikante effekter på vokabularkunnskap. 

 Oppsummering av resultater 

Seks studier ble inkludert til litteraturoversikten, fem av disse studiene ble gjennomført i USA 

og èn ble gjennomført i Norge. For fem av studiene var intervensjonslengden 10-18 uker, 

mens èn studie (studie 4) gikk over 24 uker og ble gjentatt for de samme elevene påfølgende 

skoleår. Denne studien hadde høyest antall deltakere, 6647 elever deltok. I de resterende 

studiene varierte deltakerantallet fra 118- 1232 elever. Hvor langvarige og frekvente øktene 

som ble gjennomført er, varierte fra 10-60 minutter, 3-5 ganger pr. uke, der hvor dette oppgis. 

Tre av de amerikanske studiene oppgir å ha inkludert minoritetsspråklige elever, de to 

resterende amerikanske studiene kategoriserte elevgrunnlaget ut fra etnisitet. Den norske 

studien bestod kun av majoritetsspråklige elever, men denne intervensjonen var rettet mot 

elever som strevde med lesing. Halvparten av studiene hadde altså intervensjoner som var 

rettet mot elever som strevde med lesing, og/eller med svak sosioøkonomisk bakgrunn. 

Samtlige studier målte effekten av intervensjonen med standardiserte leseforståelsestester. For 

fire av seks studier, dvs. studie 1, 2, 3 og 6, ble det rapportert at at intervensjonene hadde 

signifikante effekter på standardiserte leseforståelsestester, for hele eller størsteparten av 

deltakerne. Halvparten av studiene brukte også proksimale leseforståelsestester, og det ble 

funnet signifikante effekter på disse testene i èn studie, og for rundt halvparten av deltakerne i 

en annen studie. Det ble også gjennomført vokabulartester i samtlige studier. For proksimale 
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vokabulartester, som ble benyttet i fire av seks studier, ble det funnet signifikante effekter. 

Det ble dessuten gjennomført standardiserte vokabulartester i alle studiene, men kun 

halvparten av studiene rapporterer om effekt på disse. 

Når det gjelder innhold i intervensjonene, oppgis det i samtlige studier at det ble arbeidet med 

fokusord som var gjenstand for eksplisitt undervisning. Antall fokusord varierte fra 3-10 

fokusord pr. uke. For halvparten av studiene (studie 1, 2 og 4), oppgis det spesifikt at 

fokusordene var generelle, akademiske ord, mens for studie 6 fremkommer dette mer 

indirekte. For studie 5 var fokusordene hovedsaklig fagspesifikke ord, mens studie 3 ikke 

oppgir hva slags ord det ble arbeidet med. Det fremkommer dessuten at samtlige studier, på 

en eller annen måte, arbeidet med andre ord som er relatert til fokusordene. I den grad det 

fremkommer hvilke typer ord dette gjaldt, dreide det seg om ords multiple betydninger, 

synonymer, antonymer, morfologiske slektninger samt elevenes frie ordassosiasjoner for å 

koble ny vokabularkunnskap til allerede kjente ord.  

Samtlige studier oppgir at det ble fokusert på å arbeide med fokusordene eller de relaterte 

ordene i kontekster. Dette arbeidet dreide seg hovedsaklig om muntlig eller skriftlig 

setningsproduksjon. For alle studiene utenom studie 6, inngikk fokusordene i tekster som det 

ble arbeidet med i intervensjonsklassene/gruppene. Ikke alle studier oppgir hva slags tekster 

som ble brukt, eller hvordan disse ble lest, men det fremkommer alt i alt at både narrative 

tekster og fagtekster ble benyttet, og at tekstene ble lest høyt, individuelt eller med veiledning.  

Flere av studiene har et eksplisitt fokus på at elevene skal tilegne seg ordlæringsstrategier 

(studie 2, 3, 5 og 6). Av disse studiene oppgir studie 3 og 6 at ordlæringsstrategien som ble 

vektlagt er nyttiggjørelse av kontekstuell informasjon. Studie 5 oppgir at det ble arbeidet både 

med nyttiggjørelse av kontekstuell og morfologisk informasjon for å finne betydningen av 

ukjente ord, mens i studie 2 lå hovedvekten på nyttiggjørelse av morfologisk informasjon. 

Oppsummert ble det altså jobbet med fokusord i samtlige intervensjoner, og for hoveddelen 

av intervensjonene var dette generelle, akademiske ord. Samtlige intervensjoner inkluderte 

også arbeid med ord som på ulike måter er relatert til fokusordene. Alle intervensjoner knyttet 

fokusord, og eventuelt også relaterte ord, opp mot kontekster i form av setninger eller skriftlig 

tekst, eller begge deler. Fire av seks intervensjoner oppgir dessuten at generativ ordkunnskap i 

form av ordlæringsstrategier vektlegges. 
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5 Diskusjon av resultater 

I denne delen av oppgaven vil resultatene fra de seks inkluderte studiene oppsummeres og 

drøftes, gjennom å besvare forskningsspørsmålene: 

1) Hvilken effekt har vokabularintervensjoner på leseforståelsen hos elever på 3.-5.trinn? 

2) Hva kjennetegner de vokabularintervensjonene som eventuelt har hatt effekt på 

leseforståelsen hos elever på 3.- 5.trinn? 

 

Den deskriptive presentasjonen av de inkluderte studiene som ble gitt i kapittel 4, samt 

teorifremleggelse i kapittel 2, vil danne grunnlaget for drøftingen av forskningsspørsmålene. 

Siden det ble identifisert studier som fant at intervensjonene ikke hadde effekt på elevenes 

leseforståelse, vil forskningsspørsmål 2 tidvis basere seg på en sammenligning av 

vokabularintervensjoner med og uten effekt. Forskningsspørsmål 2 fordrer detaljert 

informasjon om intervensjonene, og diskusjonen vil dermed suppleres med noe mer 

informasjon enn det som framgikk av presentasjonen i kapittel 4.  

 Forskningsspørsmål 1: Hvilken effekt har 

vokabularintervensjoner på leseforståelsen hos 

elever på 3.-5. trinn? 

Tabell 2 og 3 gir en oversikt over hvilke standardiserte og proksimale leseforståelsestester 

som har blitt gjennomført før og etter intervensjonene i de ulike studiene, og hvilken effekt 

som eventuelt ble funnet. Alle effektstørrelser (ES) er Cohen’s d hvis ikke annet er presisert. 

Funnene vil utdypes nedenfor. 
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Alle studiene målte leseforståelse med standardiserte tester, men ulike tester ble benyttet. 

Halvparten av studiene benyttet tester med flervalgsoppgaver: Studie 5 og 6 brukte GMRT 

4th Edition, og studie 4 brukte GRADE: Passage Comprehension. I de resterende studiene ble 

det benyttet tester som benyttet mer åpne spørsmål: studie 1 og 3 brukte ITBS reading 

comprehension og studie 2 brukte en norsk oversettelse av leseforståelsestesten fra WIAT-II  

Vokabularintervensjonene i studie 1, 2, 3 og 6 hadde signifikant effekt på standardiserte 

leseforståelsestester. Det skal likevel presiseres at for to av studiene profitterte ikke alle 

elevene likt på intervensjonen. Studie 6 rapporterer at de lavest presterende tredjeklassingene 

hadde best effekt av intervensjonen, men den ga også effekt for tredjeklassinger i gruppen A-

H, samt femteklassinger i gruppen L. Også i studie 3 rapporteres det om at elevene hadde noe 

ulikt utbytte. Mens elevene på 3. trinn ikke hadde effekt av intervensjonen, viste det seg at 

intervensjonseffekten ble forsterket med økende klassetrinn. Elevene på 5.trinn hadde dermed 

størst effekt av intervensjonen. Denne studien oppgir imidlertid ikke en effektstørrelse, noe 

som gjør det vanskelig å vurdere hvor stort utbytte elevene egentlig har hatt. Oppsummert står 

altså funnene i studie 3 og 6 i kontrast til hverandre: Studie 6 fant at intervensjonen hadde 

best effekt for de yngste og lavest presterende elevene, mens resultater fra studie 3 viser at 

intervensjonen hadde størst effekt for de eldste elevene.  

To vokabularintervensjoner hadde ikke signifikant effekt på standardisert leseforståelsestest, 

disse tilhørte studie 5 og 4. For sistnevnte ble standardisert test kun gjennomført etter andre 

året med intervensjonen. Elevgrunnlaget i disse to studiene består av til sammen 7224 elever, 

det er med andre ord et stort utvalg som ikke har hatt utbytte av vokabularintervensjonene 

målt med standardiserte leseforståelsestester. Studie 3 oppgir ikke hvor mange elever som 

deltok i studien. Det er derfor vanskelig å oppgi en tilsvarende, samlet utvalgsstørrelse for 

studiene som gjennomførte en intervensjon som hadde effekt på standardiserte 

leseforståelsestester. Samlet utvalg for studie 1, 2 og 6 er imidlertid kun 1633 elever, det vil si 

i overkant av en femtedel av utvalget i studie 4 og 5. 

Når det gjelder leseforståelse målt med standardiserte tester, fremkommer det altså at 

intervensjonene i studie 1 og 2 hadde effekt for samtlige elever. For studie 6 og 3 hadde 

hoveddelen av elevene effekt på leseforståelsen. Oppsummert rapporterer med andre ord fire 

av seks inkluderte studier at vokabularintervensjonen hadde effekt på leseforståelse målt med 

standardiserte tester, for enten hele, eller hoveddelen av utvalget. Datamaterialet fra studie 4 
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og 5 viser likevel at en stor gruppe elever ikke hadde effekt av intervensjonene målt med 

standardiserte leseforståelsestester. 

Når det gjelder proksimale tester, ble dette gjennomført i halvparten av studiene. I studie 3 ble 

proksimal test kun gjennomført i intervensjonsklassene, og det er derfor vanskelig å si noe 

sikkert om effekt. I studie 1 og 4 ble det også gjennomført en proksimal test, for studie 4 ble 

denne benyttet etter det første året av intervensjonen. Resultatet av den proksimale testen i 

studie 1 var signifikant, med en effektstørrelse på 0.29, det vil si noe høyere enn for 

standardisert test i samme studie. Resultatetene av proksimal leseforståelsestest i studie 4 

viste at intervensjonen hadde statistisk signifikant effekt for 4. trinn, med en effektstørrelse på 

0.44. (Glass’s d). For 3. trinn var effektstørrelsen kun 0.09, (Glass’s d) og ikke signifikant.  

Intervensjonene i studie 4 og 5 er gjennomført ved skoler med høy andel elever med svak 

sosioøkonomisk bakgrunn, og i studie 4 oppgis det at studien ble gjennomført med et spesifikt 

fokus på disse elevene. Elever med svak sosioøkonomisk status er en elevgruppe som ofte har 

et dårlig utviklet vokabular (Farkas & Beron, 2004; Hart & Risley, 1995), noe som innebærer 

økt risiko for vansker med å forstå skrevet tekst (Lyster, 2009). Det er dermed beklagelig at 

intervensjonene ikke lykkes bedre med å fremme leseforståelsen hos disse elevene. Positivt 

må det imidlertid kunne sies å være at omkring halvparten av elevene i studie 4, det vil si 4. 

trinn, hadde signifikant effekt av vokabularintervensjonen, målt med proksimal 

leseforståelsestest.  

Samlet sett varierer altså effekten av vokabularintervensjonene (der hvor effektstørrelser er 

oppgitt) på standardiserte tester for leseforståelse fra -0.11 (Glass’s d) / - 0.08 (Cohen’s d) til 

0.67 (Cohen’s d; Sistnevnte effektstørrelse er kun for en undergruppe av elever). To av tre 

gjennomførte proksimale tester i studiene kan si noe sikkert om effekt, disse viser 

effektstørrelser fra 0.09-0.44 (Glass’s d). Dette indikerer samlet sett at 

vokabularintervensjonene har varierende effekt, fra negativ til moderat, og de sprikende 

funnene er i tråd med tidligere forskning (Elleman et. al, 2009). Meta-analyser har imidlertid 

funnet vesentlig høyere felles effektstørrelse for proksimale tester enn for standardiserte tester 

for leseforståelse (Elleman et al., 2009; Stahl & Fairbanks, 1986). Denne studien er en 

systematisk litteraturoversikt og dermed ikke sammenliknbar med tidligere meta-analyser. 

Det er likevel interessant at resultatet av de tre proksimale testene spriker mindre enn de 

standardiserte, og at den høyeste effektstørrelsen som ble funnet for leseforståelse alt i alt, er 

på en standardisert test.  
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Siden intervensjonen i studie 4 kun hadde effekt på proksimal test for 4. trinn og ikke for 3. 

trinn, og heller ikke hadde effekt på standardisert test året etter, vil det neste underkapitlet, 

som tar opp forskningsspørsmål 2, konsentreres om intervensjonene i studie 1, 2, 3 og 6. En 

sammenligning med innholdet i intervensjonene i studie 4 og 5 vil gjøres der det fins 

forskjeller som kan belyse diskusjonen.  

 Forskningsspørsmål 2: Hva kjennetegner de 

vokabularintervensjonene som hadde effekt på 

leseforståelsen hos elever på 3.-5. trinn? 

Å besvare forskningsspørsmål 2 innebærer at det må gjøres en vurdering av hvilke kjennetegn 

ved vokabularintervensjonene i studie 1, 2, 3 og 6 som skal vektlegges. Av plasshensyn kan 

ikke alle trekk kommenteres, men i drøftingen som gis velger jeg å vektlegge 

innholdsmessige kjennetegn som kan identifiseres i minst tre av fire intervensjoner som hadde 

effekt på standardiserte leseforståelsestester, og som i tillegg kan begrunnes og utdypes ut i 

fra tidligere fremlagt teori. Kjennetegnene vil relateres til, og ses i lys av de tre prinsippene 

for vokabularlæring som ble lagt frem i teoridelens underkapitler 2.7.1- 2.7.3: det å bli 

eksponert til et rikt og variert språk, opplæring i enkeltord, og generativ ordkunnskap, 

ordbevissthet og ordlæringsstrategier. Opplæring i enkeltord gjennom vektlegging av 

fokusord var et gjennomgående og styrende trekk ved intervensjonene og vil derfor diskuteres 

først.  

For å tydeliggjøre analysen av kjennetegn, presenteres det i tabell 4 en oversikt over 

innholdsmessige, og mer strukturelle trekk ved samtlige intervensjoner.  
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 Et overblikk 

Tabellen viser at det var seks innholdsmessige fellestrekk som ble vektlagt i minst tre av fire 

intervensjoner som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester. Fellestrekkene var 

arbeid med: fokusord, ord med relasjon til fokusordene, ord i setningskontekster, diskusjoner, 

(tematisk eller knyttet til ords betydning, eller begge deler), skriftlig tekst hvor fokusord ble 

hentet fra, og opplæring i ordlæringsstrategier. Alle disse elementene får støtte i teori som 

viktige momenter i vokabularundervisning som søker å fremme leseforståelse, og i det 

følgende er dette egenskaper ved intervensjonene som vil drøftes nærmere. Siden diskusjoner 

i elevgruppene kunne handle om ords betydning i setninger, men også være relatert til tekst og 

tema, vil «diskusjon» som innholdsmessig trekk integreres i de avsnittene under som 

omhandler arbeid med ord i setningskontekster, samt bruk av skriftlig tekst.  

 Opplæring i enkeltord                                                                        

Arbeid med fokusord og relaterte ord 

Opplæring i enkeltord er, som tidligere nevnt, et vesentlig prinsipp for vokabularundervisning 

som søker å fremme leseforståelse, og vektlegges av en rekke teoretikere (Ash & Bauman, 

2017; Graves, 2006; Stahl & Nagy, 2006). Det er særlig de generelle, akademiske ordene som 

kan bidra til forståelse av lest tekst (Vadasy & Nelson, 2012), og disse er ofte ukjente for 

elevene (Beck et al., 2005). Felles for alle de inkluderte studiene er at det ble arbeidet med et 

antall fokusord som var gjenstand for eksplisitt instruksjon, noe som er i tråd med Stahl & 

Fairbanks (1986) som vektlegger at det må gis definisjonsmessig informasjon om ordene som 

er gjenstand for undervisning. I tre av fire intervensjoner som hadde effekt på leseforståelsen 

målt med standardiserte tester, var dessuten fokusordene generelle, akademiske ord. Den siste 

studien oppgir ikke hva slags ord som ble vektlagt. Antall fokusord varierte fra tre ord over 

nærmere tre uker, til ti ord pr. uke. Intervensjonene i studie 4 og 5 som ikke hadde effekt på 

standardiserte leseforståelsestester, arbeidet med henholdsvis 6-8 og 4-6 ord pr. uke, og skilte 

seg derfor ikke fra de intervensjonene som hadde effekt når det gjelder antall fokusord. 

Intervensjonen i studie 5 arbeidet imidlertid med fagspesifikke ord, noe som ikke ble vektlagt 

i de fire andre intervensjonene hvor det er oppgitt hva slags type ord det ble arbeidet med. 

Et kjennetegn ved samtlige av de intervensjonene som hadde effekt på leseforståelse målt 

med standardiserte tester, er at kunnskap om ord som kunne relateres til fokusordene, samt 

ordrelasjoner, var en integrert og uttalt del av intervensjonen. Relasjonen mellom fokusordene 
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og andre vektlagte ord kunne være semantisk, morfologisk eller formmessig orientert, 

sistnevnte som ord med lik fonologisk og ortografisk representasjon, men med ulikt 

meningsinnhold (homonymer). Semantiske slektninger av fokusord kunne være synonymer, 

antonymer, overordnede og underordnede ord, samt andre ord som tematisk ofte opptrer 

sammen med fokusordet. Morfologiske slektninger kunne være ord med like røtter, suffikser, 

prefikser eller bøyningsendelser. Enkelte intervensjoner integrerte dessuten kunnskap om ord 

med ulike typer relasjoner til fokusordene, i undervisningen. Fokuset på ordrelasjoner 

fremkom gjennom kategorisering av ord, ved å bruke ulike typer ord i samme setning, 

gjennom diskusjon av meningsinnhold og gjennom eksplisitte forklaringer. 

Ordkunnskap har som tidligere vist mange aspekter, og kunnskap om disse aspektene er en 

del av individets semantiske nettverk (Scott, 2005, Stahl & Nagy, 2006). Dybdekunnskap om 

ord, samt rike semantiske nettverk kan bidra til leseforståelse (Beck et al., 1982; Stahl & 

Nagy, 2006). Det virker dermed åpenbart at dybdekunnskap om ord og rike semantiske 

nettverk vil gi positivt utslag på proksimale leseforståelsestester. Intervensjonene i studie 1, 2, 

3 og 6 ga imidlertid effekt på leseforståelse målt med standardiserte tester. Hvordan kan dette 

forklares? Det er vanskelig å si akkurat hvilke mekanismer som har blitt iverksatt, men 

intervensjonene må i hvert fall ha favnet bredere enn kun enkeltordene som var gjenstand for 

undervisning. Kanskje har forståelsen av at ord er relatert til hverandre, samt innsikt i at det 

fins ulike typer ordrelasjoner, og kunnskap om hva som kjennetegner disse relasjonene, 

bidratt til mer generaliserbar vokabularkunnskap hos elevene? Dette er kun en hypotese. Det 

er likevel interessant at intervensjonene i studie 4 og 5, som ikke hadde effekt på 

standardiserte leseforståelsestester, ser ut til å ha hatt et svakere fokus på relaterte ord. I studie 

5 oppgis det riktignok at det ble fokusert på ordassosiering mellom det nye vokabularet og 

relaterte ord. Det er imidlertid ikke oppgitt hva slags type ord det er snakk om, eller hvorvidt 

ordassosieringen ble støttet og utvidet av læreren. Studien oppgir at det er et visst fokus på 

morfologisk informasjon, men det ser ut til at vektleggingen av morfologi er knyttet opp mot 

fokusordene, og ikke eksemplifiseres gjennom fokusordenes morfologiske slektninger. For 

studie 4 oppgis det at det ble arbeidet med ordassosiasjoner i form av synonymer og 

antonymer, men at dette i størst grad ble gjort i kontrollklassene. 

Oppsummert viser det seg altså at tre av fire av intervensjonene som hadde effekt på 

leseforståelse målt med standardiserte tester, arbeidet med generelle, akademiske ord som 

ukas fokusord. Disse intervensjonene hadde dessuten et spesifikt fokus på ord med en relasjon 
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til fokusordene, i form av morfologiske, semantiske eller formmessige egenskaper. 

Vektlegging av ordrelasjoner kan ha vært av betydning for utvikling av en mer generell 

forståelse av hvordan ord er relatert til hverandre, samt innsikt i hva som kjennetegner slike 

relasjoner. Begge deler kan ha bidratt til at intervensjonene hadde effekt på standardiserte 

leseforståelsestester. I de intervensjonene som ikke hadde effekt på standardiserte 

leseforståelsestester, fremkommer ikke et tilsvarende fokus på arbeid med relaterte ord og 

ordrelasjoner, uten at man kan si for sikkert hvorvidt dette karaktertrekket kan forklare 

mangelen på effekt. 

 

Ord i setningskontekster- utforsking og diskusjon av form og innhold i setninger 

Det å arbeide med ord i kontekst er, i likhet med definisjonsmessig informasjon, et sentralt 

prinsipp når det gjelder opplæring i enkeltords betydning (Stahl & Fairbanks, 1986). Så ser 

det også ut til at det å knytte ordlæringen til kontekster, var en gjennomgående grunnregel i 

samtlige av de inkluderte studiene. Hvordan denne grunnregelen ble gjennomført i praksis 

varierte noe, men felles for alle intervensjonene er at elevene hørte og produserte setninger 

hvor fokusordene inngikk, det vil si at det ble arbeidet med fokusordene i setningskontekster. 

For de intervensjonene som hadde effekt på standardiserte leseforståelsetester, var et annet 

fellestrekk at det også ble arbeidet med ord som hadde en relasjon til fokusordene i 

setningskontekster. I samtlige av disse fire intervensjonene ble det arbeidet med å produsere 

eller høre setninger hvor ord med en relasjon til fokusordene inngikk. Tilsvarende trekk 

fremkommer ikke for intervensjonene i studie 4 og 5. I tillegg hadde tre av fire intervensjoner 

som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester, det vil si intervensjonene i studie 2, 3 

og 6, et tydelig fokus på diskusjon og/eller utforsking av setninger hvor fokusord og/eller 

deres slektninger inngikk. 

Diskusjonene i studie 2 skilte seg ut ved et spesielt grammatisk fokus i arbeidet med ord i 

setningskontekster. Elevene diskuterte og utforsket hvorvidt setninger var syntaktisk korrekte, 

eller om ordstillinger måtte endres. Det ble også diskutert hvordan ord måtte bøyes eller 

tillegges endinger for å gjøre en setning korrekt. Det ble i tillegg brukt setningspuslespill hvor 

elevene skulle sette sammen ord til syntaktisk korrekte setninger. I intervensjonene i studie 3 

og 6 lå fokuset i diskusjonene hovedsaklig på hvorvidt setningskontekstene kunne bidra til å 

belyse hva som var de intenderte betydningene av ordene, eller hvordan ord endret eller bidro 

til meningsinnhold i setningskontekster. Arbeidet med utforsking og diskusjon av setninger og 
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setningers betydning i studie 2, 3 og 6 vektla dermed hvordan større fragmenter av språk 

formidler mening, og at ordet i seg selv kun står for en mindre, men samtidig betydningsfull 

del av dette fragmentet. Det at ords bidrag til setningers totale meningsinnhold, samt forholdet 

mellom ordet og resten av setningen, ble løftet frem, analysert og diskutert, tilsier at 

intervensjonene integrerte et metalingvistisk tilsnitt på arbeid med ord i setningskontekster, 

fordi både innhold og form ble vurdert «utenifra». 

Metalingvistisk bevissthet er, som nevnt, en mer overordnet språklig kompetanse bestående 

av flere lingvistiske ferdigheter, deriblant syntaktiske og morfologiske ferdigheter (Nagy, 

2007; Stahl & Nagy, 2006). Oppøvelse av disse ferdighetene ble, som vist, vektlagt i 

intervensjonenes arbeid med ord i setningskontekster. Metalingvistisk bevissthet handler også 

om evnen til å manipulere språklige enheter (Oakhill & Cain, 2007), samt bevissthet rundt 

hva ord er og at ord kan ha flere betydninger (Stahl & Nagy, 2006). Det ble arbeidet med 

manipulasjon av både ord og setninger gjennom endring av ordstilling eller ordendelser. Det 

ble også fokusert på at ord kan ha ulike betydninger og at disse kan avhenge av kontekst. Den 

metalingvistiske hypotesen argumenterer for at metalingvistisk bevissthet er en mer generell 

verbal evne som påvirker både leseforståelse og vokabular, noe som kan bidra til å forklare 

den sterke relasjonen mellom variablene (Nagy, 2007). Et metalingvistisk fokus i 

intervensjonene kan dermed ha vært hensiktsmessig, fordi det kan ha bidratt til å fremme både 

vokabular og leseforståelse.  

Hvordan mening fremkommer både gjennom setninger og ord og forholdet mellom disse kan 

dessuten relateres direkte til diskusjonen rundt hva språkforståelse er. Språkforståelse, som 

ifølge «the simple view of reading» er en av to distinkte komponenter i leseforståelse, handler 

om evnen til å tolke informasjon som gis gjennom ord, setninger og kontekst (Gough & 

Tunmer, 1986). Vokabular er altså vesentlig for språkforståelsen. Samtidig er det, som nevnt, 

vanskelig å skille vokabular fra andre deler av språket, eksempelvis grammatiske aspekter, da 

disse også kan formidle mening (Crystal & Varley, 1993). Grammatisk kunnskap, for 

eksempel at rekkefølgen av ord er av betydning for meningsinnholdet i setninger og avsnitt, 

eller at ord må tilføyes affikser i bestemte syntaktiske konstruksjoner for å kunne signalisere 

intendert betydning, vil dermed også være et vesentlig aspekt ved ordkunnskapen. Det samme 

gjelder bevissthet omkring hvordan ords meningsinnhold farges av en setningskontekst. De 

samme momentene inngår imidlertid også, som vi har sett, i metalingvistisk bevissthet. 

Metalingvistisk bevissthet er med andre ord nært knyttet til både språkforståelse og 
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vokabular. I arbeidet med utforsking, analysering og diskusjon av setninger i intervensjonene 

i studie 2, 3 og 6 fremstår metalingvistisk bevissthet som et bindeledd mellom språkforståelse 

og vokabular. Det kan ha vært av betydning for intervensjonenes effekt på leseforståelse. 

Oppsummert er arbeid med ord i kontekst en grunnregel for opplæring i enkeltord. I tre av fire 

studier som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester, ble det arbeidet med ord i 

kontekst gjennom metalingvistisk utforsking og diskusjoner av setninger hvor fokusord og 

deres slektninger inngikk. Det metalingvistiske fokuset kan ha bidratt til å knytte ordlæringen 

tettere opp mot den mer overordnede språklige kompetansen som språkforståelse er. 

 Det å bli eksponert for et rikt og variert språk 

Tekstlig utgangspunkt: tematiske diskusjoner og kontekstuell ramme 

Tre av fire intervensjoner som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester, det vil si 

studie 1, 2 og 3, hentet fokusordene fra kortere eller lengre skriftlig tekster som ble lest i løpet 

av intervensjonsperioden. Å bruke tekst har en rekke fordeler i vokabularundervisning. 

Skriftlige tekster har generelt en høyere andel avansert vokabular og mer avanserte 

lingvistiske strukturer, sammenlignet med dagligdagse samtaler (Kamil & Hiebert, 2005; 

Oakhill & Cain, 2007; Stahl & Nagy, 2006). Arbeid med skriftlig tekst er derfor sentralt når 

det gjelder å gi elever mulighet til å eksponeres for til et rikt og variert språk. Tekst kan 

dermed bidra til tilfeldig ordlæring, fordi det gir elevene mulighet til å plukke opp ukjente 

ord. Skriftlig tekst bidrar dessuten med en kontekstuell ramme for hvordan ord kan brukes og 

forstås, og er således en måte å tilby kontekstuell informasjon om enkeltord på, i tråd med 

Stahl & Fairbanks (1986). I tillegg kan skriftlig tekst danne grunnlag for diskusjoner, som 

også er sentralt når det gjelder å eksponere elever for et rikt og variert språk (Graves, 2006).  

I studie 3 oppgis det ikke hva slags tekster som ble brukt i intervensjonen, bortsett fra at det er 

fortellinger hvor de semantiske ordfamilieordene og fokusordene inngår. Studien utdyper ikke 

intervensjonens arbeid med tekst bortsett fra det som allerede er kommentert ovenfor, - at 

tekstavsnitt ble knyttet til diskusjon av betydningen av ord og setninger i tekstavsnitt. I studie 

1 og 2 er derimot arbeidet med tekst tydeligere gjort rede for. I studie 2 fremkommer det at 

det brukes tid på lesing av tekst som en del av intervensjonen. Tekstene som ble brukt var 

korte fagtekster. I starten av hver økt ble temaet og fokusordene introdusert eller repetert. I 

hver økt ble det også brukt tid på felles veiledet eller repetert lesing av teksten, samt 
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diskusjon. Diskusjonen skulle tydeliggjøre det tekstlige innholdet og utvide elevenes 

tematiske kunnskap. Åpne spørsmål som ikke kunne besvares kun ved å gjennomsøke tekst, 

ble vektlagt. Elevene i denne studien var svake lesere, noe som tilsier at felles høytlesing og 

diskusjon var spesielt hensiktsmessig, da svake lesere har vanskelig for å tilegne seg nytt 

vokabular gjennom egen lesing (Stahl & Nagy, 2006; Swanborn & deGlopper, 1999).  

Diskusjon av tekst var også sentralt i intervensjonen i studie 1. I denne intervensjonen ble det 

brukt to skjønnlitterære romaner hvor fokusordene ble hentet fra. Romanene ble inndelt i 

ukentlige tekstmengder på 15-30 sider. Lærerne kunne tilpasse lesingen til sine elever, ved å 

velge om teksten skulle leses høyt, sammen med en læringspartner, eller individuelt, men det 

fremkommer ikke at selve lesingen var en del av intervensjonen. På dag 3 ble spørsmål fra 

teksten diskutert. Spørsmålene som dannet utgangspunktene for diskusjonen, dreide seg 

direkte om forståelsen av ords betydning i tekst. Svarene elevene ga skulle forklares og 

begrunnes, i likhet med spørsmålene i intervensjonen i studie 2. Ifølge Beck & McKeown 

(2001) er det å resonnere, begrunne og forklare idèer i tekst noe som kan bidra til både 

tekstforståelse og vokabularkunnskap, fordi tekstlige hovedpoenger knyttes sammen og gjøres 

eksplisitte ved at elevene selv bruker begreper og ord som er sentrale i teksten. Bruk av åpne 

spørsmål i intervensjonen i studie 1 og 2 kan derfor ha bidratt direkte til forståelse av den 

leste teksten, men også til bedret vokabularkunnskap. Samtidig er det å reflektere over og 

tolke tekst viktig for å utvinne mening ved det man leser (Bråten, 2007b). Det samme gjelder 

det å stoppe opp ved, og søke å finne betydningen av, ukjente ord (Stahl & Nagy, 2006). Det 

er derfor mulig at arbeidet med tekst i studie 1 og 2 kan ha tilbudt en hensiktsmessig måte å 

forholde seg til tekst og ukjente ord på, som kan ha bidratt til leseforståelse. 

Et annet poeng er at når det kontekstuelle utgangspunktet for ordene gjøres eksplisitt, 

gjennom eksempelvis diskusjon og høytlesing, kan det bidra til utvidelse av ordkunnskap og 

semantiske nettverk, fordi ordene blir plassert og benyttet i en tematisk sammenheng som 

også vil inkludere og synliggjøre andre relevante ord og begreper. Ordrelasjoner belyses 

dermed mer implisitt, noe som også kan være betydningsfullt. Tematiske diskusjoner kan 

dessuten bidra til å aktivere semantisk kunnskap, som ifølge Nation (2008) kan lette 

ordavkodingen. Intervensjonene i studie 2 gikk dessuten enda lenger i bruken av tekst som 

kontekstuelt utgangspunkt: her ble tekstene brukt som et semantisk rammerverk, som kastet 

lys over både ordenes betydning og deres minste bestanddeler gjennom et morfologisk 

læringsfokus. Når temaet og teksten for uka eksempelvis handlet om resirkulering og 
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fornybare ressurser, ble affikser som re- og -bar vektlagt. Relasjonen mellom ords betydning, 

oppbygning og tekstlig tema ble dermed gjort eksplisitt i denne intervensjonen. Samtidig ble 

morfologisk kunnskap integrert. Alt i alt peker disse trekkene på et metalingvistisk tilsnitt i 

intervensjonen, noe som, som vist, kan ha vært av betydning både for leseforståelse og 

vokabular. 

I studie 4 og 5 er det mer uklart i hvilken grad det har blitt benyttet skriftlig tekst i 

intervensjonene. I studie 4 oppgis det at det ble brukt tekst til høytlesing under introduksjonen 

av fokusordene, men det gis ikke mer utfyllende informasjon. I studie 5 oppgis det at 

fokusordene er knyttet til innhold i kapitler i den samfunnsfaglige læreboken som ble brukt i 

perioden, men det utdypes ikke hvordan det ble arbeidet med tekst. Det skal dessuten trekkes 

frem at intervensjonen i studie 6, som hadde effekt på standardisert leseforståelsestest, ikke 

brukte tid på lesing av skriftlig tekst. Det at det ikke ble brukt skriftlig tekst i denne 

intervensjonen peker på at et skriftspråklig, tekstlig utgangspunkt ikke kan sies å være en 

nødvendighet i vokabularintervensjoner som søker å bedre leseforståelse, til tross for 

fordelene det kan medbringe. 

Oppsummert ble det altså benyttet skriftlig tekst hvor fokusord inngår, i alle intervensjonene 

som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester, utenom intervensjonen i studie 6. 

Tekstene bidro med en semantisk og kontekstuell ramme som kan ha lettet forståelsen og 

tilegnelsen av ord, men som også kan ha bidratt til å belyse ordrelasjoner mer implisitt. 

Diskusjon av tekst ved å bruke åpne spørsmål som utgangspunkt kan også ha vært et positivt 

trekk. I studie 2 utgjorde dessuten den leste teksten et slags semantisk rammeverk som knyttet 

sammen både tekst, ordkunnskap og tema. 

  Arbeid med ordbevissthet og ordlæringsstrategier  

Det å lære elever strategier for å kunne trekke egne slutninger om betydningen av ukjente ord, 

kan være betydningsfullt i vokabularundervisning som søker å fremme elevers leseforståelse 

(Ash & Bauman, 2017, Graves, 2006, Pressley et al., 2007, Stahl & Nagy, 2006). Det ble 

arbeidet med ordlæringsstrategier i tre av fire intervensjoner som hadde effekt på 

standardiserte leseforståelsestester. To av intervensjonene fokuserte på kontekstuell 

ordlæringsstrategi, mens èn fokuserte på morfologisk ordlæringsstrategi. Ingen av studiene 

vektla opplæring i begge typer ordlæringsstrategier, noe som fremstod som fordelaktig i 

studiene til Lesaux et al. (2010; 2014). Det er derfor interessant at studie 5, som ikke 



63 

 

rapporterte effekt av intervensjonen på elevenes leseforståelse, oppgir at det ble arbeidet både 

med kontekstuell og morfologisk ordlæringsstrategi. Arbeidet foregikk imidlertid kun de siste 

seks ukene av den 18 uker lange intervensjonen. 

Intervensjonen i studie 6 konsentrerte seg om ord med flere betydninger, og det oppgis at det 

ble fokusert på kontekstuell ordlæringsstrategi. Det ble vektlagt at elevene skulle opparbeide 

seg en bevissthet om at mange av ordene de møter i tekst kan ha flere betydninger, noe som 

tilsier at intervensjonen har et spesifikt fokus på ordbevissthet. At ordbevissthet er av 

betydning for selv å kunne finne betydning av ukjente ord understrekes av Nagy (2005), og 

det kan se ut til at dette ble tatt til følge i denne intervensjonen. Intervensjonen vektla 

dessuten at konteksten ordet står i kan bidra til å identifisere rett betydning, og setninger hvor 

synonymer for fokusordenes ulike betydninger inngikk, ble utforsket og diskutert. Det oppgis 

imidlertid at samtlige av de ulike betydningene av fokusordene ble forklart i forkant gjennom 

bruk av synonymer. Det ser dermed ikke ut til at intervensjonen direkte tilbød elevene rike 

muligheter til selvstendig identifisering av helt ukjente betydninger av ord, men at deltakerne 

snarere skulle finne ut hvilken av de allerede kjente betydningene som var intendert, i en gitt 

kontekst. 

I intervensjonen i studie 3 jobbet elevene med ukjente ord relatert til fokusordene. Ordene ble 

brukt i allerede kjente tekstavsnitt hentet fra fortellingene benyttet i intervensjonen. Det ble 

deretter diskutert hvordan setningene kunne bidra til å forklare hva de nye ordene betød. Det 

at ords betydninger ble diskutert i lys av kontekst, peker på kontekstuell ordlæringsstrategi, 

selv om det ikke tydeliggjøres hvor eksplisitt undervisningen var på dette punktet. 

Diskusjonene indikerer uansett at også i denne intervensjonen var ordbevissthet sentralt.  

I studie 2 ble det, i tråd med studiens tydelige vektlegging av morfologisk kunnskap, 

undervist i morfologisk ordlæringsstrategi. Læringsfokuset lå på å hjelpe elever med å forstå 

hvordan de kunne trekke slutninger om betydningen av ukjente ord ved å studere ordets 

bestanddeler som affikser og rotmorfem. Aktivitetene som ble gjennomført kunne for 

eksempel handle om å bli kjent med ulike affikser, å sette til eller fjerne disse fra rotmorfem, 

for deretter å diskutere hva betydningen av de nye ordene kunne være. Slike aktiviteter må 

også kunne sies å handle om ordbevissthet fordi det ga elevene mulighet til å erfare hvordan 

både ukjente og kjente ord er bygget opp og satt sammen. Trolig kan aktiviteten også ha gitt 

opphav til interessante og morsomme ordsammensetninger som ble diskutert, og gitt 
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undervisningen et humoristisk og motiverende preg, noe som trekkes frem hos Stahl & Nagy 

(2006) som vesentlig i arbeidet med ordbevissthet.  

Oppsummert ble det altså arbeidet med ordlæringsstrategier og ordbevissthet i tre av fire 

intervensjoner som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester, men ingen av disse 

intervensjonene vektla arbeid med begge ordlæringsstrategiene. Studie 5, som rapporterte om 

ingen effekt på elevenes leseforståelse, oppgir imidlertid at det ble arbeidet med begge 

strategiene de siste seks ukene av intervensjonen. 

 Oppsummering av forskningsspørsmålene 

I dette kapitlet har de to forskningsspørsmålene blitt drøftet og besvart: 

1) Hvilken effekt har vokabularintervensjoner på leseforståelsen hos elever på 3.-5.trinn? 

Det ble funnet sprikende effekter, som varierte i størrelsesorden på -0.11 (Glass’s d)/ -0.08 

(Cohen’s d) til 0.67 (Cohen’s d) på standardiserte tester for leseforståelse. Kun to studier 

gjennomførte proksimale leseforståelsestester som kunne si noe sikkert om effekt, effekten 

varierte fra 0.09- 0.44 (Glass’s d). 

2) Hva kjennetegner de vokabularintervensjonene som hadde effekt på leseforståelsen hos 

elever på 3.- 5.trinn? 

Fire av seks studier fant at intervensjonen hadde positive, signifikante effekter på 

standardiserte leseforståelsestester: studie 1, 2, 3 og 6. Analysen avdekket at det var seks 

innholdsmessige kjennetegn som både preget minst tre av fire intervensjoner i disse studiene, 

og som kunne utdypes og begrunnes ut i fra relevant teori. Disse var arbeid med: fokusord, 

ord med relasjon til fokusordene, ord i en setningskontekster, diskusjoner, (tematisk eller 

knyttet til ords betydning, eller begge deler), skriftlig tekst hvor fokusord ble hentet fra, og 

opplæring i ordlæringsstrategier. Forskningsspørsmål 2 ble derfor konsentrert om disse seks 

kjennetegnene ved intervensjonene i studie 1, 2, 3 og 6, og drøftet ut fra teoretiske 

perspektiver fremlagt i kapittel 2. Det ble i noen grad gjort en sammenligning med 

intervensjonene i studie 4 og 5.  
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 Validitet- noen refleksjoner  

Analysen av resultater, og diskusjonen av forskningsspørsmålene, tar utgangspunkt i studiene 

som ble inkludert i litteraturoversikten. Skal forskningsresultater kunne sies å være valide, må 

det stilles krav både til kvaliteten på datagrunnlaget resultatene bygger på, og de slutninger 

som trekkes fra data (Kleven, 2011a). Det er derfor hensiktsmessig å diskutere i hvilken grad 

den metodiske prosessen har frembragt et valid datagrunnlag for de slutningene som har blitt 

trukket i besvarelsen av forskningsspørsmålene. Samtidig må også enkeltstudienes kvalitet 

vurderes. Utvalget av studier har trolig vært av størst betydning for hva slags slutninger som 

ble trukket om effekt og i hvilken grad disse slutningene er pålitelige. Samtidig danner de 

inkluderte studienes intervensjoner, spesielt de som ble rapportert å ha effekt, grunnlaget for 

den deskriptive analysen av innholdsmessige trekk som ble gjort i forbindelse med 

forskningsspørsmål 2. Hvilke studier som ble inkludert har dermed alt i alt vært vesentlig for 

resultatene som foreligger. Jeg vil derfor begynne med å belyse kilder til usikkerhet ved den 

metodiske prosessen som førte til identifisering av de seks studiene.    

 Valditet i metodiske valg og vurderinger 

Når man gjør systematiske litteraturoversikter er det alltid en fare for at man ikke finner alle 

relevante studier, noe som kan føre til et skjevt utvalg (Petticrew & Roberts, 2006), og 

følgelig svakere kvalitet på datagrunnlaget. I denne litteraturoversikten ble det søkt kun etter 

effektstudier, noe som gjør at publiseringsskjevhet er en spesielt relevant validitetstrussel. 

Publiseringsskjevhet handler om at non-signifikante resultater gjør at en studie har svakere 

sannsynlighet for å bli publisert i et fagfellevurdert tidskrift, og eksperimentell forskning er 

særlig utsatt i dette henseende (Torgerson, 2003). Resutater fra upubliserte studier blir ofte 

enten ikke rapportert, eller kun rapportert gjennom publiseringskanaler som hører til 

kategorien «grå litteratur» (Jesson et al., 2011). Grå litteratur er ofte ikke tilgjengelig gjennom 

de ordinære databasene, men kan blant annet identifiseres i egne databaser, ved å studere 

referanselister til andre litteraturstudier innen fagfeltet, eller via kontakt med forskere 

(Petticrew & Roberts, 2006). For å unngå publiseringsskjevhet i systematiske 

litteraturoversikter, bør det derfor, ifølge Petticrew & Roberts (2006), også søkes etter grå 

litteratur. I denne studien ble det i samråd med fagreferent ved Universitetsbiblioteket ikke 

søkt etter grå litteratur, da dette ville kunne bli svært omfattende og ta lang tid. Resultatene fra 

litteraturoversikten viser at fire av seks intervensjoner hadde effekt på standardiserte 
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leseforståelsestester for hele eller hoveddelen av elevutvalget. Søk etter grå litteratur kunne ha 

bidratt til at flere studier som ikke fant effekt av vokabularintervensjoner, ble inkludert i 

litteraturoversikten. Det skal likevel påpekes at søket som ble gjennomført var rettet mot å 

fange opp alt av studier, ikke kun de som er fagfellevurdert, innenfor de databasene som ble 

benyttet. 

I det neste trinnet av det metodiske arbeidet, det vil si inklusjons- og eksklusjonsprosessen, 

kan et usikkerhetsmoment i denne litteraturoversikten være at studier feilaktig ble vurdert til 

ikke å møte inklusjonskriteriene. Flere teoretikere (Andrews, 2005; Jesson et al., 2011; 

Torgerson, 2003) fremhever at minimum to forskere bør samarbeide om inklusjons- og 

eksklusjonsprosessen i en systematisk litteraturoversikt, da det vil minske risikoen for at 

relevante studier overses. Denne undersøkelsen har blitt gjennomført av kun en person, og 

uten en samarbeidspartner var det ikke mulig å foreta en sammenligning av hvordan 

overskrifter, sammendrag og fullteksstudier ble vurdert. I denne studien kan spesielt valget 

om å screene titler som et første steg av inklusjonsprosessen være et spesielt svakt punkt, 

fordi overskriften ikke nødvendigvis kan fortelle hvorvidt studien er relevant eller ikke. Jeg 

vurderte imidlertid at det ville være for omfattende å lese samtlige sammendrag, og mange 

referanser ble dermed ekskludert på grunnlag av tittel. Det skal dessuten kommenteres at 

mange av referansene som ble med til 2. trinn, hvor sammendrag ble lest, hadde 

intervensjoner som fokuserte på flere språklige ferdigheter, deriblant vokabular. Det måtte 

derfor foretas en vurdering av i hvilken grad studienes intervensjoner ble dekket av 

begrepsoperasjonaliseringen av vokabularintervensjoner som fremkom gjennom 

inklusjonskriteriene, nemlig at hovedfokuset for studien skulle ligge på vokabularlæring. 

Dette kriteriet er ikke alltid enkelt å vurdere ut i fra et sammendrag. Samarbeid med en annen 

fagperson kunne derfor bidratt til at studiers hovedfokus hadde blitt vurdert anderledes. Slik 

inklusjons- og eksklusjonsprosessen foregikk, er det med andre ord en mulighet at relevante 

studier ble oversett. 

Inklusjonskriteriene som ble satt har dessuten i seg selv vært av betydning for hvilke studier 

som ble inkludert. Jeg valgte å for eksempel kun å inkludere studier med kontrollgruppe og 

studier hvor det ble utført målinger av leseforståelse både før og etter intervensjonen. 

Begrunnelsen for disse relativt «strenge» inklusjonskriterieriene var å sikre et visst nivå av 

indre validitet i studiene, da kvasieksperimentell forskning uten kontrollgruppe og pretest i 

langt mindre grad kan gi grunnlag for slutninger om hvorvidt intervensjonen er årsak til 
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eventuell effekt (Kleven, 2011b; Shadish et al., 2002; Vellutino & Schatschneider, 2011). (Se 

også kap. 3.2.1- inklusjonskriterium 4 og 5). Særlig kontrollgruppekriteriet innebar at mange 

studier ble ekskludert, til tross for at disse studiene kunne hatt særegne styrker og bidratt med 

viktig informasjon. Det skal forøvrig bemerkes at det ikke ble ekskludert rene eksperimentelle 

studier på grunnlag av at de manglet pretest. Tilfeldig fordeling til kontroll- og 

intervensjonsgruppe som i rene eksperimentelle design kontrollerer for alt som kan være av 

betydning sett bort i fra tilfeldigheter (Kleven, 2011b), og har derfor tilfredsstillende indre 

validitet selv uten pretest.  

Oppsummert var det altså flere momenter ved arbeidet med identifisering og inkludering av 

studier som kan ha bidratt til et skjevt utvalg, noe som er av særlig betydning for spørsmålet 

om hvorvidt vokabularintervensjoner har effekt på elevers leseforståelse. Hadde det blitt 

funnet flere, eller andre studier som rapporterte om effekt, kunne det imidlertid også resultert i 

et annet analysegrunnlag for å besvare forskningsspørsmål 2. Jeg ser det likevel som en styrke 

ved denne litteraturoversikten at fagpersoner har blitt kontaktet underveis og bidratt med 

innspill på det metodiske arbeidet. Søk har blitt loggført (se vedlegg), og den metodiske 

prosessen har blitt dokumentert, noe som gir andre mulighet til å kontrollere og vurdere 

arbeidet som har blitt utført. Samtidig er det ikke kun den metodiske prosessen som er 

avgjørende for kvalitet i datagrunnlaget i en litteraturoversikt, - like viktig er enkeltstudienes 

kvalitet. Spesielt sentralt er påliteligheten i enkeltstudienes rapportering av hvorvidt 

intervensjonene hadde effekt eller ikke. Disse resultatene danner grunnlaget for 

forskningsspørsmål 1, og er derfor også av betydning for hvilke kjennetegn som ble løftet 

frem i besvarelsen av forskningsspørsmål 2. 

 Validitet i de inkluderte studiene 

En usikkerhetsfaktor når det gjelder denne litteraturoversiktens datagrunnlag, er at samtlige av 

de inkluderte studiene benyttet et kvasieksperimentelt design. I kvasieksperimentelle design 

brukes det allerede bestående grupper fremfor en tilfeldig fordeling av deltakere til 

intervensjons- og kontrollgrupper (Kleven, 2011b). Å bruke allerede bestående grupper gjør 

at variabler som kan påvirke resultatet, ikke er tilfeldig fordelt i intervensjons- og 

kontrollgruppene (Vellutino & Schatschneider, 2011). Det er dermed vanskelig å si med 

sikkerhet om gruppene er sammenliknbare (Kleven, 2011b). En ikke-tilfeldig fordeling 

innebærer derfor at det er vanskeligere å trekke sikre slutninger om effekten av et tiltak 
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(Vellutino & Schatschneider, 2011). Det at de inkluderte studiene benyttet 

kvasieksperimentelle design gjør altså at det er større usikkerhet knyttet til hvorvidt 

intervensjonene hadde effekt, enn hvis det hadde blitt benyttet rene eksperimentelle design 

med en tilfeldig fordeling av elever til gruppene.  

Som nevnt var bruk av pretest et inklusjonskriterium, og pretest gjør det mulig å kontrollere 

statistisk for en del variabler hos elevene som kan ha vært av betydning for resultatet. Det er 

likevel umulig å kontrollere for alle variabler som kan være relevante, da det alltid vil finnes 

ukjente variabler som kan påvirke resultatet (Vellutino & Schatschneider, 2011). I samtlige 

studier ble det forsøkt kontrollert for eventuelle ulikheter i elevgruppene ved hjelp av 

statistiske analyser med utgangspunkt i pretestene, og en studie benyttet dessuten matching av 

deltakere på bakgrunn av testingen. Det er likevel altså ingen garanti for at det ikke fins 

variabler som kan ha vært av betydning for studienes resultater. 

Fire av de seks inkluderte studiene oppgir at det ble brukt separate skoler som kontroll- og 

intervensjonsskoler. Dette kan bringe med seg både fordeler og ulemper. Det at 

intervensjonen ikke ble gjennomført side om side med mer standard undervisning på en og 

samme skole, minsker risikoen for at intervensjonsopplegget mer ubevisst også ble tatt i bruk 

i kontrollklassene, og kan således ha vært en fordel. En annen side av saken poengteres av 

Shadish et al. (2002), som trekker frem at bruk av interne kontrollgrupper i 

kvasieksperimenter kan være en fordel, fordi det kan øke sannsynligheten for at gruppene er 

sammenliknbare. Det kan altså ha vært forskjeller på skolene i de av studiene som brukte 

elever fra ulike skoler til kontroll- og intervensjonsgrupper, og forskjellene kan ha påvirket 

resultatet. Ulikhetene kan handle om arbeidskultur blant lærere og elever, psykososialt og 

fysisk læringsmiljø, ledelse ved skolene og lignende.  

Andre faktorer kan true studiers pålitelighet uavhengig om det brukes kvasieksperimentelle, 

eller rene eksperimentelle design. En faktor som det i pedagogisk forskning er umulig å 

kontrollere godt for, er lærervariabelen (Kleven, 2011b). I alle de inkluderte studiene var det 

lærere som allerede kjente elevene som underviste. Hvis enkelte av lærerne som underviste i 

intervensjonsklassene var spesielt dyktige lærere, kan det ha vært en medvirkende årsak til 

eventuell positiv effekt. Hvordan klassene tidligere har blitt undervist kan også ha noe å si for 

hvor lett det er å oppnå fremgang i elevgruppa. Lærervariabelen er derfor et 

usikkerhetsmoment i samtlige studier. Et annet punkt som fortjener en kommentar, er 

målingen av leseforståelse. Når man måler variabler i pedagogisk forskning, vil man aldri 
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oppnå fullstendig samsvar mellom det teoretiske begrepet som måles, og operasjonaliseringen 

av det, det vil si hvordan det måles (Kleven, 2011c). Snow (2003) fremhever at det å måle 

leseforståelse er spesielt vanskelig fordi fenomenet er så komplekst. Leseforståelse ble målt 

med ulike tester i de enkelte studiene, og leseforståelsesbegrepet ble derfor dekket på litt ulike 

måter. Sammenligning av testresultatene er dermed ikke uproblematisk. 

Oppsummert er det altså en rekke kilder til usikkerhet i de enkelte studienes grunnlag for å 

trekke slutninger om intervensjonenes effekt. Flere av disse usikkerhetsmomentene er knyttet 

til det at det ble benyttet kvasieksperimentelle design i samtlige av de inkluderte studiene.  

 Andre usikkerhetsmomenter- og en oppsummering 

Et metodisk valg som er av betydning for forskningsspørsmål 1, er at det ikke ble gjort en 

meta-analyse for å finne en felles, oppsummerende effektstørrelse. I en meta-analyse vektes 

studienes resultater ut fra antall deltakere (Bus, van IJzendoorn & Mol, 2011). De to studiene 

som rapporterte om ingen effekt på standardiserte leseforståelsestester hadde nesten fem 

ganger så mange deltakere som de studiene med motsatt funn, sett bort i fra studie 3 hvor 

deltakerantall ikke ble oppgitt. Det at det ble rapportert om negative effekter for en så stor 

andel elever, ville altså fremkommet tydeligere i resultatene av en meta-analyse enn i denne 

systematiske litteraturoversikten, som kun fant at to av seks studier rapporterte om manglende 

effekt på standardiserte leseforståelsestester. En meta-analyse ville dermed gitt et sikrere svar 

på hva som er effekten av vokabularintervensjonene på leseforståelsen. 

Selv om forskningsspørsmål 2 var av deskriptiv karakter («Hva kjennetegner de 

vokbularintervensjonene som hadde effekt på leseforståelsen? »), ble det i diskusjonen likevel 

gjort forsøk på å forklare hvordan enkelte innholdselementer i intervensjonene kan ha vært 

spesielt betydningsfulle for effekten på elevens leseforståelse. Dette er ikke uproblematisk. 

Selv om forklaringene baserte seg på fremlagt teori, er ikke det teoretiske grunnlaget 

nødvendigvis sikkert, da teori kan være et resultat av mer eller mindre usikre 

forskningsresultater. Et annet moment som bør kommenteres, handler om at en oppsplitting 

av innholdsmessige elementer og arbeidsmåter kun presenterer deler av en helhet. Alle 

intervensjonene til studiene som ble inkludert i denne litteraturoversikten bestod av relativt 

komplekse undervisningsopplegg. Det er derfor ikke usannsynlig at det var integrasjonen av 

de ulike elementene og arbeidsmåtene, i form av helhetlige intervensjoner, som først og 

fremst ga effekt på elevens leseforståelse. Det er med andre ord ikke gitt at de enkeltstående 
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elementene alene ville hatt særlig kraft. Jeg valgte likevel i noen grad å utdype hvorfor 

enkelte egenskaper ved intervensjonene kan ha vært spesielt betydningsfulle for 

intervensjonenes effekt på elevenes leseforståelse, fordi det ga muligheter til å belyse fremlagt 

teori, og koble teori opp mot praksis på en spesifikk og eksplisitt måte. Slik detaljkunnskap 

kan være nyttig å ha med seg i en praktisk skolekontekst, hvor det hele tiden må tas raske valg 

om hva som skal vektlegges i undervisningen. I undervisning generelt vil det ofte være 

vanskelig å vite nøyaktig hva som har gitt effekt, men at noe er fundert i både 

forskningsresultater og teori vil trolig være den beste, mulige kvalitetssikringen.  

Avslutningsvis er det hensiktsmessig å vise til Kleven (2011a), som minner om at det i all 

samfunnsvitenskapelig forskning vil være kilder til usikkerhet, og forskningsresultater bør 

ikke betraktes som udiskutable sannheter. Usikkerhetsmomentene i denne litteraturoversikten 

er knyttet både til den metodiske prosessen og til validiteten i de inkluderte enkeltstudiene. 

Det at det ikke ble gjort en meta-analyse gjør at det er vanskelig å si noe generelt om hva 

slags effekt vokabularintervensjonene hadde på elevenes forståelse av skriftlig tekst. Når det 

gjelder forskningsspørsmål 2, er det problematiske aspekter ved det å søke å forklare hvorfor 

enkeltelementer i intervensjonene kan ha vært særskilt betydningsfulle for effekten på 

leseforståelse.  
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6 Didaktiske konsekvenser 

Leseforståelse er avgjørende for å lykkes med skoleprestasjoner, men også for å fungere godt 

i en voksentilværelse (Lervåg et al., 2017). Det er derfor en nødvendighet at undervisningen i 

skolen tar sikte på å utvikle elevers forståelse av skriftlig tekst. «The simple view of reading» 

ser leseforståelse bestående av de to distinkte komponentene avkoding og språkforståelse, og 

er en hensiktsmessig forklaringsmodell på et komplekst fenomen, spesielt for yngre elever. 

Vokabular er en viktig del av språkforståelsen, og det foreligger en sterk korrelasjon mellom 

vokabular og leseforståelse. Det er likevel mer usikkert hvorvidt forholdet er kausalt, på den 

måten at vokabular har en direkte påvirkning på leseforståelsen. 

Resultater og funn i denne systematiske litteraturoversikten viser at det fins eksempler på 

vokabularintervensjoner som har hatt effekt på leseforståelse målt med standardiserte tester 

hos elever på 3.-5. trinn. Hva slags læringsinnhold som ble vektlagt, og hvordan 

intervensjonene ble gjennomført, kan derfor være av interesse for spesialpedagoger og lærere. 

Det kan se ut som om et viktig trekk ved intervensjonene som hadde effekt på standardiserte 

leseforståelsestester, var at det ble gjennomført omfattende undervisning i både fokusord av 

typen generelle, akademiske ord, og ord med en form for relasjon til fokusordene. I tillegg til 

eksplisitte forklaringer av ords meningsinnhold, ble det vektlagt hvordan ord er relatert til 

hverandre gjennom semantiske, morfologiske eller formmessige egenskaper. Forståelsen av 

relasjoner mellom ord utgjør et viktig aspekt ved ordkunnskapen, og er en sentral del av 

individers semantiske nettverk. Begge deler kan bidra til leseforståelse.  

Et annet innholdsmessig kjennetegn som fremstod som betydningsfullt, var arbeid med 

fokusord og ord relatert til fokusordene i en setningskontekst. Setninger og ord, forholdet 

mellom disse, og hvordan de bidro til det totale meningsinnholdet, ble utforsket og analysert 

«utenifra» og diskutert. Undervisningen integrerte dermed et metalingvistisk fokus som kunne 

se ut til å fungere som et bindeledd mellom språkforståelse og vokabular, noe som fremstod 

som betydningsfullt. I tillegg ble det arbeidet med et tekstlig utgangspunkt hvor fokusordene 

ble hentet fra, i tre av fire studier hvor det ble funnet effekt på standardiserte 

leseforståelsestester. Tre av disse fire intervensjonene vektla dessuten arbeid med 

ordlæringsstrategier. Oppsummert ble det altså arbeidet bredt med ord og ordkunnskap i de 

fire intervensjonene som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester. Det brede 

læringsfokuset i intervensjonene, som inkluderte mange sider ved ordkunnskap, 
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metalingvistisk utforsking og diskusjon av ord og setningers betydning, ordlæringsstrategier, 

samt bruk av tekstlig utgangspunkt, kan altså være momenter å ta med seg hvis man skal 

planlegge og gjennomføre vokabularundervisning med mål om å styrke elevers leseforståelse. 

Det er likevel viktig å minne om at fem av de seks inkluderte studiene ble utført i USA. Både 

skolesystem, språk, lærerutdanning og elevgrunnlaget i disse studiene skiller seg derfor fra det 

vi finner i en norsk skolekontekst. Skulle tilsvarende intervensjoner gjennomføres i Norge 

måtte de ha blitt tilpasset en annen undervisningskontekst, noe som kunne gitt andre 

resultater. En av de inkluderte studiene som viste seg å ha effekt på standardisert 

leseforståelsestest ble gjennomført i Norge, og bidrar derfor med kunnskap om en mulig måte 

å gjennomføre en vokabularintervensjon i en norsk skolekontekst. Litteraturoversikten viser at 

intervensjonen i denne studien hadde flere innholdsmessige likhetstrekk med de amerikanske 

intervensjonene som hadde effekt på standardiserte leseforståelsestester. Slike 

innholdsmessige likhetstrekk indikerer at det er enkelte fokusområder som med fordel kan 

vektlegges i vokabularundervisningen, selv om funnene må tolkes med forsiktighet. 

 Avsluttende kommentarer  

Er det slik at det foreligger et kausalt forhold mellom vokabular og leseforståelse, på den 

måten at vokabularet direkte påvirker forståelsen av lest tekst? Det er åpenbart at det å forstå 

ordene man leser er avgjørende for hvorvidt man får tak i tekstens meningsinnhold, men 

utover det faktum kan spørsmålet være vanskelig å besvare ved enten et «ja» eller et «nei». 

Funnene fra denne litteraturoversikten viser at det fins eksempler på vokabularintervensjoner 

som kan bedre leseforståelsen, og at det er enkelte kjennetegn ved intervensjonene som hadde 

effekt på standardiserte tester som muligens kan ha vært betydningsfulle. Oppsummert peker 

kjennetegnene på en bred tilnærming til vokabularundervisning. Ord ble ikke bare arbeidet 

med som isolerte enheter, de ble diskutert, analysert og undersøkt enkeltvis, men også i 

relasjon til andre ord, og ut i fra kontekster. Det kan derfor være betimelig å spørre hvor 

grensen går mellom vokabularkunnskap og grammatiske- og metaspråklige ferdigheter, eller 

mellom vokabularkunnskap og setningsforståelse. Ferdighetene er innvevd i hverandre, og 

bidrar samlet til språkforståelseskomponenten i «the simple view of reading». Nettopp fordi 

ferdighetene ser ut til å være så innvevd i hverandre er kanskje kausalitetsspørsmålet når det 
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gjelder vokabular og leseforståelse fortrinnsvis av teoretisk interesse, og vil avhenge av 

hvordan man definerer og avgrenser vokabularbegrepet.  

I en didaktisk sammenheng er det derimot viktigere å vite noe om hvordan man kan arbeide 

med vokabular for å fremme leseforståelse. Dette «hvordan» peker på betydningen av 

forskning i undervisningssammenheng: Tiltak som iverksettes i undervisningssammenheng 

bør ha dokumentert effekt. Det er likevel noen innsigelser som bør tas i betraktning. For det 

første må intervensjoner tilpasses en skolehverdag og de aktuelle elevene, noe som med stor 

sannsynlighet gjør visse endringer i form og/eller innhold nødvendige. For det andre er ofte 

ikke alle elementer i intervensjoner like enkle å gjennomføre i en skolekontekst, noe som gjør 

at deler av intervensjoner kanskje ikke egner seg. Det kanskje største ulikhetsmomentet er 

likevel at intervensjoner i eksperimentell og kvasieksperimentell forskning foregår i en 

avgrenset tidsperiode, mens pedagogisk opplæring og undervisning foregår over mange år.  

Når det gjelder vokabularlæring, understreker imidlertid både Lyster (2009) og Frost (2010) 

at det å lære nytt vokabular tar tid, og skal det fremme leseforståelse er det helt nødvendig at 

undervisningen må ha en viss varighet (Frost, 2010; Lyster, 2009; Nagy, 2005). Kanskje er 

det derfor først og fremst et gjennomgående fokus på ordkunnskap og begrepsopplæring fra 

førskolealder og gjennom hele opplæringsløpet som vil kunne bidra til bedre leseforståelse for 

elever. Elleman et al. (2009) understreker nettopp behovet for forskning på langvarige 

intervensjoner. Oppsummert fremstår altså en bred tilnærming til, og en gjennomgående 

innsats når det gjelder vokabularundervisning i skolen som meningsfylt. Innsatsen vil være 

viktig for alle elever, men kanskje spesielt for de elevene som har et svakt vokabular, og som 

ofte vil streve mest med å forstå og lære av skriftlig tekst.  
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