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Denne masteroppgaven undersøker hva som kjennetegner god vokabularundervisning i 

ungdomsskolen. Etter innføringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet i 2006-2007, har 

andelen elever med svake leseferdigheter gått ned. Allikevel er det fortsatt slik at nesten 20% 

av elevene ikke har tilfredsstillende lese- og skriveferdigheter etter grunnskolen (NOU 

2015:8). Forskningslitteraturen er ganske entydig på at de med godt ordforråd forstår det de 

leser bedre enn de som ikke har så godt ordforråd, (Bråten, 2007b, s. 54). Det er sammenheng 

mellom leseforståelse og et systematisk, eksplisitt og grundig ordforrådsarbeid, og skolen og 

lærerne spiller en viktig rolle i dette systematiske arbeidet med ord (Lyster, 2009). 

Inspirasjonen for denne oppgaven hentet jeg fra min egen praksis i klasserommet, da jeg i 

møte med elever på lesekurs erfarte hvor viktig ordforrådet er for elevenes forståelse av tekst. 

Jeg oppdaget at min egen kunnskap på feltet var mangelfull, og bestemte meg derfor for å 

fordype meg i vokabularundervisning.  

Problemstillingen er: «Hva kjennetegner god vokabularundervisning i ungdomsskolen?» 

Det er gjort en litteraturstudie for å besvare problemstilling. Litteratursøkene er gjort i ulike 

databaser tilgjengelig fra biblioteket på UIO. Jeg går inn i hva forskning på feltet kan fortelle 

om vokabularundervisning i ungdomsskolen, og ser på ulike metoder og teorier som sier noe 
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om hvordan en kan jobbe med ordforråd på i klasserommet, samt hvilke læringssyn som 

ligger til grunn for hvordan vi ser på undervisning av vokabular og leseforståelse.  

Funnene i denne litteraturstudien viser at det er gjort få studier med hovedfokus på 

vokabularundervisning i helklasser på ungdomsskolen. Litteraturen gav likevel et svar på 

problemstillingen, og resultatet er at vokabularundervisning i ungdomsskolen innebærer at 

elevene lærer å forstå et akademisk språk, slik språket er i fagtekster de er forventet å kunne 

lese og forstå. Det er de fagovergripende ordene som flere av studiene peker også på hvilke 

ferdigheter framfor hvilken metode eller hvilke ord som er viktigst for 

leseforståelseskomponenten. Systematikk er nødvendig både i hvordan en velger ord for å 

undervise i, og på det organisatoriske plan, altså hvilken metode som skal brukes i 

vokabulararbeidet i klassen, og krav til organisatoriske elementer som for eksempel tid og 

innhold i timer. 

Siste del av oppgaven rettes mot didaktiske implikasjoner og videre praksis i klasserommet.  
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1 Innledning  

1.1 Tema  

Etter innføringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet i 2006-2007, har andelen elever 

med svake leseferdigheter gått ned. Allikevel er det fortsatt slik at nesten 20% av elevene ikke 

har tilfredsstillende lese- og skriveferdigheter etter grunnskolen. Disse elevene kan få 

problemer med å komme inn på videre utdanning og i arbeid. En slik utvikling er uheldig, for 

de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, regning og digitale ferdigheter er 

avgjørende for å kunne delta i informasjonssamfunnet vi er en del av. Dette vises det til i 

Ludvigsenutvalget (NOU 2015:8, 2015). Samfunnet utvikler seg i rekordfart, og skolen 

utdanner barn og unge til jobber som ennå ikke finnes. Derfor blir det nødvendig at dagens 

grunnskole forbereder elever på å tilegne seg kunnskap og bygge videre på kunnskapen de 

allerede har. Skolen må derfor fokusere på å lære elevene å lære, å lære dem til å tilegne seg 

ny kunnskap. Elevene må utvikle kompetanse i å ta kunnskaper og ferdigheter i bruk.  

Gjennom mine 8 år i ungdomsskoleklasserommet, har jeg erfart at mange elever har 

utfordringer med å forstå ord og begreper de møter i hverdagen. Tekster fra fagbøker, 

informasjonsskriv og nyhetsartikler som elevene møter daglig, inneholder ord og begreper 

som mange ungdomsskoleelever ikke umiddelbart forstår. I denne oppgaven vil jeg undersøke 

hva som kjennetegner god og systematisk vokabularundervisning i ungdomsskolen, 8-

10.trinn. Hvordan kan en lærer drive opplæring i ord- og begreper i klassene sine, og på 

hvilken måte er det hensiktsmessig i en sammensatt klasse på ungdomstrinnet?  Før jeg gjør 

rede for teorien som min studie bygger på, vil jeg redegjøre for studiens relevans og 

bakgrunnen for mitt valg av tema. Problemstillingen vil presenteres, hvilke avgrensninger jeg 

har foretatt, definisjon av sentrale begreper i oppgaven og avgrensninger i oppgaven. Til slutt 

i innledningskapitlet vil jeg beskrive oppgavens struktur.   

1.1.1 Studiens relevans  

Denne studien undersøker hvordan ord- og begrepsinnlæring kan gjøres i en vanlig klasse for 

å bidra til økt leseforståelse. Det er flere grunner til valget av dette temaet.  
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Ludvigsenutvalget (NOU 2015:8, 2015) har en bred forståelse av begrepet kompetanse. Der 

defineres kompetanse som å mestre utfordringer og løse oppgaver. Ferdigheter, kunnskaper, 

holdninger og etiske vurderinger er nødvendig for å utvikle kompetanse. Ludvigsenutvalget 

skiller mellom fagovergripende og fagspesifikk kompetanse hvor fagovergripende 

kompetanse er kompetanse som er gjeldende på tvers av faggrupper, mens fagspesifikk 

kompetanse er knyttet til fagene som er i skolen. Videre anbefaler utvalget fire 

kompetanseområder som de viktigste for elevene og samfunnet; fagspesifikk kompetanse, 

kompetanse i å lære, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, kompetanse i å 

utforske og skape. Det stilles med andre ord store krav til kunnskapstilegnelse i fremtiden, og 

for å være i stand til å tilegne seg kunnskap, er leseforståelse en nødvendig faktor. En kan 

simpelthen ikke delta i samfunnet om en ikke har tilstrekkelige leseferdigheter (Strømsø, 

2013, s. 21). 

1.1.2 Formål  

I min jobb som ungdomsskolelærer, erfarer jeg daglig at elever strever med å forstå både 

beskjeder, informasjon fra skolen/offentlige instanser, fagtekster og andre tekster de møter i 

skolesammenheng. For ungdomsskoleelever generelt dreier det seg stort sett ikke om 

avkodingsvansker, men rett og slett om at de ikke forstår hva ordene og begrepene de møter 

betyr. Elevene har god kunnskap om ulike læringsstrategier med seg fra barneskolen, men 

kunnskap om hvordan en kan forstå og finne ut av hva ord og begreper betyr, virker å være 

manglende, og det svekker elevenes evne til å forstå en tekst. For elever med vedtak om 

spesialundervisning og dermed individuell opplæringsplan, er det ofte 

leseforståelsesferdighetene som er utfordrende og som gjør læringen vanskelig. Mange 

sakkyndige uttalelser inneholder formuleringen «elevene strever med ord- og 

begrepsforståelsen» eller «PPT anbefaler systematisk begrepsinnlæring.» Lærerne er derfor 

nødt til å ta tak i ord og begrepsinnlæringen, men spørsmålet er hvordan. Og hva er 

hensiktsmessig i en helklasse? Og hvordan kan skolen jobbe systematisk med ord og 

begrepsinnlæring?  Disse spørsmålet har jeg selv stilt meg selv og mine kollegaer mange 

ganger, uten å finne tilfredsstillende svar. Læringsstrategier har vært løsningen jeg er blitt 

presentert fra skoleledelsen og til dels Utdanningsdirektoratet, men etter min erfaring vil ikke 

kunnskap om læringsstrategier i seg selv bidra til at elever forstår flere ord og begreper. 

Skolen har kanskje vært for opptatt av læringsstrategier for læringsstrategienes skyld. 
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Formålet med denne studien er derfor å undersøke hva nyere forskning sier om ord og 

begrepsinnlæring, dets bidrag til leseforståelse og hvordan en kan gjøre det i en helklasse. 

1.1.3 Problemstilling og avgrensninger 

Problemstillingen jeg ønsker å drøfte i oppgaven er som følger: Hva kjennetegner god 

vokabularundervisning i ungdomsskolen? Problemstillingen er relevant fordi 

forskningslitteratur i stor grad viser at ordkunnskap er nødvendig for leseforståelse. Lyster 

(2009) viser til National Reading Panel 2000, hvis longitudinelle undersøkelser viser at 

ordforrådet påvirker leseutviklingen etter at lesekoden er knekt. Studien hevder også at det er 

sammenheng mellom leseforståelse og et systematisk, eksplisitt og grundig ordforrådsarbeid. 

Undersøkelsen viser ikke til noen spesiell metode, men understreker skolens, og dermed 

lærerens, viktige rolle i dette systematiske arbeidet med ord (Lyster, 2009). Det er gjennom et 

litteraturstudie problemstillingen vil bli forsøkt besvart. 

 

1.2 Disposisjon over oppgaven  

I oppgavens del 2, teoridelen, vil jeg ta for meg teori som redegjør for sammenhengen mellom 

leseforståelse, ordforråd og vokabularinnlæring, og presentere noe av det som kan bidra til å 

besvare problemstillingen, hva kjennetegner god vokabularundervisning i ungdomsskolen? I 

kapittel 3 redegjøres det for metodiske valg og rammer for undersøkelsen.  I resultatdelen, del 

4, vil jeg presentere og analysere 4 utvalgte studier, og i kapittel 5 vil jeg drøfte disse 

studienes relevans for problemstillingen slik den ble presentert i teoridelen. Masteroppgaven 

avsluttes med en oppsummering og implikasjoner for videre forskning i kapittel 6.  
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1.3 Begrepsavklaringer 

1.3.1 Vokabular  

Ord og begreper, ordforråd, vokabular, leksikalsk kunnskap, ordkunnskap er alle begreper 

som brukes for å omtale individers kunnskaper om ord. I litteraturen er vokabular det 

hyppigst brukte begrepet, og ofte beskriver begrepet vokabular antallet ord en elev forstår 

innenfor et språk. Men hva innebærer det å forstå et ord?  I denne studien har jeg lagt til grunn 

Stahl and Nagy (2006) sin definisjon av vokabular. ”(…) by vocabulary we will be referring 

to student´s knowledge of word meanings. ” (Stahl & Nagy, 2006, s. 3). De refererer altså til 

elevenes kunnskap om hva ordene betyr. Stahl og Nagy understreker videre at de skiller 

mellom ord-gjenkjenning, altså gjenkjenning av det skriftlige ordet, og ordbetydning. Elevene 

må altså identifisere ordet og forstå hva ordet betyr i ulike kontekster. Nagy og Scott (2000) 

bruker begrepet ordkunnskap, og sammenligner det med å kunne bruke et verktøy. De hevder 

at det å kunne bruke ulike ord avhenger av konteksten, akkurat slik en ville brukt ulike 

verktøy til ulike formål. Det holder ikke å vite hva et ord betyr, men en må også vite når og 

hvordan en skal bruke ordet. Selv om lesing krever både gjenkjenning av det skriftlige ordet 

og forståelse for ordets mening, vil det være nødvendig med et tilstrekkelig antall forståtte ord 

for å kunne forstå en hel tekst. 

Brinchmann (2016) bruker i sin avhandling begrepet ordkunnskap, hvor kunnskap om ord i 

vid forstand ligger til grunn. Ordkunnskap dreier seg ikke bare om kunnskap om hva et 

enkeltord betyr, men også kunnskap om ordets form, funksjon, semantiske forbindelser 

mellom ord, og ordets konkrete og abstrakte betydning.  

I følge Aukrust (2007) skiller annen faglitteraturen på området også mellom dybdevokabular 

(ordbetydning og kunnskap om ord) og breddevokabular (antall ord) som begge refererer til 

forståelsen av enkeltord. Bredden handler om det antallet ord et individ kan knytte en 

betydning til, uten at det nødvendigvis klarer å definere ordene. Dybden i vokabularet handler 

om forståelsen av ordene og evnen til å definere dem. Øzerk (2010) skriver om at 

dybdevokabularet kan deles inn i reseptivt vokabular, altså hvilke ord individet kan forstå av 

andres tale, og det ekspressive vokabularet, nemlig hvilke ord individet selv kan bruke.  

Akademisk språk og skolespråk i motsetning til hverdagsspråk og dagligspråk er begreper 

som blir brukt når en leser teori om vokabular. En må derfor være oppmerksom på hvordan 
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disse begrepene operasjonaliseres. I litteraturen er begrepene brukt noe ulikt. Hirai (2010) 

oppsummerer disse ulikhetene kort og enkelt som at akademisk språk er synonymt med 

formelt språk, og dagligspråk er synonymt med uformelt språk. I denne oppgaven er det 

begrepet akademisk vokabular som har fokus. Det dreier seg om hvordan man kan jobbe med  

ord og begreper som hører til i en skolekontekst slik som Baumann og Graves (2010) referer 

til. 

I denne masteroppgaven vil uttrykket «vokabularundervisning» legge til grunn en bred 

kunnskap om ord, jamfør Brinchmanns begrep ordkunnskap (2016). Undervisning ilegges 

betydningen noe læreren planlegger og gjennomfører OG som tilrettelegger for innlæring hos 

elevene. Jeg vil også bruke begrepene ordforråd og vokabular synonymt, som begreper på 

antall ord som blir forstått og kan brukes. 

1.3.2 Leseforståelse 

Begrepet leseforståelse kan defineres på flere måter, men «leseforståelse innebærer å utvinne 

og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst» (Bråten, 2007a, s. 11) 

er en velkjent definisjon i Norge. Denne definisjonen omhandler skrevet tekst, og har dermed 

ekskludert lesing av tekster med lyd, animasjoner og film, samt at definisjonen er mer snever 

enn det engelske begrepet «literacy» som av og til brukes synonymt med leseforståelse på 

norsk. Det er Bråtens definisjon som brukes i denne oppgaven. I denne oppgaven fokuseres 

det på skrevet tekst.  

1.3.3 Undervisning/læring 

NOU 2014:7 (2014, s. 32) forsøker å definere læring, og presenterer begrepet «et bredt 

kompetansebegrep» der både de kognitive, sosiale og emosjonelle sidene ved læring er 

integrert. Her presenteres sentrale forskningsfunn som handler om hvordan elever lærer, og 

hva som kjennetegner undervisning som fremmer læring. Dette er oppsummert i sju 

forutsetninger for læring som må ivaretas på en god måte for at de skal fremme læring. Det 

dreier seg om aktiv deltakelse og forståelse for læringsprosesser, kommunikasjon og 

samarbeid, utvikling av dybdeforståelse og for hjelp til å forstå sammenhenger, utfordringer, 

undervisning som er tilpasset elevenes forkunnskaper og erfaringer, progresjon og 

målorientering, læringsmiljø som tar hensyn til motivasjon, følelser og relasjoner. De sju 

forutsetningene trenger ikke opptre samtidig for at læring skal skje, men disse punktene har 
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hver for seg, og i samspill, betydning for elevenes læring (NOU 2014:7, 2014). Dette er 

relevant for mitt arbeid fordi ordkunnskap kan ses på som en forutsetning for de sju punktene 

om hvordan elevene lærer og hva som kjennetegner undervisning som fremmer læring. En 

lærer må ha kunnskap om leseforståelse, og dermed også ordforrådets betydning for 

forståelsen, for å være i stand til å drive undervisning som fremmer læring hos elevene. 

Ordkunnskap har betydning for både kognitiv, sosial og emosjonell utvikling hos elevene. 

Språket har stor betydning både for læring, samhandling og identitetsutvikling. Elevene selv 

er nødt til å forstå ordenes betydning både muntlig og skriftlig for å kunne aktivt delta i 

læringsaktiviteter.  

NOU 2014:7 (2014) beskriver videre kognitiv læring som en konstruksjon av tankeprosesser. 

Disse tankeprosessene dreier seg om to ting, kunnskapstilegnelse og ferdighetsutvikling. 

Kunnskapstilegnelse handler om å forstå/gjenkjenne begreper, ideer og fenomener. 

Ferdighetsutvikling dreier seg om hukommelse, ferdigheter i problemløsning og 

metakognisjon. Sosial og emosjonell læring handler om elevens motivasjon, planleggings- og 

gjennomføringsevne og selvoppfatning, som også kan påvirkes og læres. I tillegg kommer den 

sosiale kompetansen. Et bredt kompetansebegrep inneholder både de sosiale og de kognitive 

ferdighetene ved læring.  Læring forutsetter at læreren tar hensyn til disse punktene i sin 

undervisning, og det er denne forståelsen av læring jeg legger til grunn i denne oppgaven, 

hvor utvikling av dybdeforståelse, hjelp til å forstå sammenhenger og undervisning som er 

tilpasset elevens forkunnskaper vil være det mest relevante i hva jeg vektlegger når jeg bruker 

begrepene undervisning og læring.  
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2 Teori 

I denne delen av oppgaven vil jeg redegjøre for teorigrunnlaget som min studie bygger på.  

2.1 Leseforståelse  

Gough og Tunmer (1986) sin kjente lesemodell er sentral i forskningen om leseforståelse. De 

presenterer det de kaller «A simple view of reading» og argumenterer for at leseforståelse er 

et produkt av avkoding og forståelse. (Reading = Decoding X Comprehension) Modellen har 

hatt stor innflytelse på leseforskningen, og fremstår i dag som like aktuell som før, selv om 

den også er omdiskutert. Modellen er noe uklar på hva som ligger i begrepet Comprehension, 

og Brinchmann (2016) hevder at flere forskere har forsøkt å imøtekomme denne uklarheten. 

Brinchmann selv gjør et forsøk på å se på hvor stor ordkunnskapens bidrag til forståelsen 

egentlig er i sin avhandling, og hun konkluderer med at arbeid med ordkunnskap kan være en 

god metode for å fremme elevenes leseforståelsesferdigheter. Den norske leseforskeren Ivar 

Bråten tar også utgangspunkt i Gough og Tunmers lesemodell. I følge Bråten (2007a) 

innebærer leseforståelse å finne og danne mening, og i denne prosessen undersøke grundig og 

samhandle med den skrevne teksten. Denne definisjonen handler om forståelse av skrevet 

tekst på skjerm eller papir.  

2.1.1 Simple view too simple? 

Til tross for en enkel ligning i Gough og Tunmers lesemodell, er de enkelte faktorene i 

modellen omfattende. Leseforståelse er en kompleks prosess, og består av mange ulike 

komponenter. Bråten (2007b) deler opp leseforståelsen i syv delkomponenter som han kaller 

ordavkoding, muntlige språk, kognitive evner, forkunnskaper, kunnskap om skriftspråk, 

forståelsesstrategier og lesemotivasjon. Han belyser videre hva disse komponentene betyr for 

leseforståelsen og hvordan undervisning kan legges til rette om en elev skulle streve med en 

eller flere av disse komponentene. Bråten (2007b) støtter seg på Vellutino (2003) i sin 

utredning om komponentene som ligger til grunn for leseforståelse, men Vellutino vektlegger 

ordavkodingen i større grad. Ifølge Vellutino (2003) er ordavkoding avgjørende for 

leseforståelsen, i tillegg til elevenes muntlige språk, fonologisk og ortografisk bevissthet, 

ordforråd, språklig bevissthet, verbal hukommelse, kunnskap om grammatikk og språkets 

oppbygning og kognitive evner som oppmerksomhetsevne, generell intelligens og visuell 
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forestillingsevne. Både Bråten og Vellutino vektlegger altså at leseforståelse består av mange 

komponenter og de er begge enige om at det er sammenheng mellom avkoding og 

leseforståelse. Sammenhengen er spesielt sterk i barneskolealder, men for de eldre barna 

hevder Bråten (2007b) at andre komponenter, som ordforråd, ser ut til å ha større betydning 

for leseforståelse.  

Det er under komponenten «muntlig språk» Bråten (2007b) omtaler ordforråd som, i tillegg til 

grammatikk, språklig bevissthet og verbal hukommelse, har stor betydning for leseforståelse. 

Leseforståelse forutsetter at leseren til en viss grad forstår ordene i teksten, og Bråten hevder 

at forskningslitteraturen er ganske entydig på at lesere med stort ordforråd ser ut til å forstå 

det de leser bedre enn lesere med et mindre ordforråd. Dette bekreftes også av Aukrust 

(2007). Hun hevder dette funnet er det best dokumenterte i leseforskningen. Vokabularet en 

leser har i førskolealder, predikerer senere leseforståelse.  

2.1.2 Bottom up, top down, top and bottom up and down?  

Bråten (2007b) hevder at automatisert ordavkoding, i faglitteraturen, har blitt presentert som 

flaskehalsen for å utvikle god leseforståelse. Hvis ordavkodingen er god, vil som regel 

leseforståelsen være god også. Et slikt syn på leseforståelse kalles et «bottom up» perspektiv. 

Den grunnleggende prosessen, avkodingen av enkeltord, har ifølge et slikt syn, størst 

betydning for leseforståelsen. Motsatt perspektiv omtales som et «top-down» perspektiv, som 

hevder at leseforståelse først og fremst avhenger av leserens kunnskaper om tekstens innhold 

og struktur, selvsagt i tillegg til ordavkodingsferdigheter. Leserens kunnskap om innholdet og 

tekstens struktur, vil i et slikt perspektiv ha betydning for en lesers evne til å forstå tekstens 

hovedidé (Bråten, 2007b). 

Bråten (2007) presenterer også et tredje perspektiv på leseforståelse, nemlig en kombinasjon 

av «bottom-up» og «top-down»- perspektivene, og han henviser her til Duke, Pressley og 

Hilden (2004). Dette perspektivet på leseforståelse argumenterer for at bunnen i flaska, altså 

grunnleggende ordavkoding, absolutt spiller en rolle for leseforståelsen, men at toppen av 

flaska, leserens forkunnskaper om tekstens innhold trolig virker inn når en leser skal forstå 

teksten. Bråten selv slutter seg til dette perspektivet, som argumenterer for at ordavkoding 

spiller en viktig rolle for leseforståelsen, men at leserens forkunnskaper er like viktig. Om en 

skal bruke flaskemetaforen, så kan det tyde på at dette perspektivet, legger flaska ned slik at 

begge komponentene blandes og virker sammen når leseren forsøker å forstå en tekst.  
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Bråten henviser også til Vellutino (2003), som argumenterer for at komponentene i 

leseforståelsen i tillegg påvirkes av sosiokulturelle forhold, som for eksempel 

familiebakgrunn, jevnaldrende, undervisning og klassemiljø. Dette omtaler også Bråten 

(2007b). En elevs forkunnskaper om emner en skal lese og lære om på skolen, vil være 

avgjørende for forståelsen av teksten. Mangelfulle forkunnskaper vil gjøre det vanskelig å 

lese med forståelse. Elever kommer fra ulike typer hjem. Noen har lest mye, deltatt i ulike 

kulturtilbud, lest og drøftet nyhetsbildet, har erfart friluftsliv og har generelt mye forkunnskap 

om emner det er naturlig å lese om på skolen. Elever opplever også læringssituasjoner ulikt, 

og hvilke elever og lærere man omgås vil også påvirke forkunnskapen om ulike emner 

(Bråten, 2007b).  

For å forstå hva som ligger til grunn for elevers leseutvikling, kan det være oppklarende å se 

på ulike teoretiske syn på hva leseforståelse er. Lesing er mange forskjellige ting- samtidig, 

hevder Kulbrandstad (2003) og viser til at hva, hvorfor, hvordan og når vi leser, endrer seg 

gjennom livet, både i takt med egne behov, og i takt med samfunnsutviklingen. Lesing er både 

en individuell ferdighet og en sosial og kulturell praksis. Det har vært en utvikling i hvordan 

teoretikere ser på leseforståelse de siste femti årene, og det gjenspeiles muligens i hvilke funn, 

metoder og forslag teoretikerne kommer frem til når de forsker på leseforståelse.  

 

2.2 Leseforståelse og kognitiv læringsteori  

Kulbrandstad (2003) omtaler kognitive læringsteorier som teorier som historisk sett har delt 

lesing inn i to delprosesser, avkoding og forståelse. Begge deler er nødvendig for at en kan 

kalle seg en leser og ikke en analfabet. En slik todeling av leseprosessen har også vært 

utgangspunktet for de moderne kognitive leseteoriene (Kulbrandstad, 2003, s. 19). I litteratur 

om lesing er det enighet om at målet med en leseprosess er at en skal forstå det en leser. Mye 

forskning har tatt for seg ordavkodingen og hva som skjer når vi avkoder enkeltord. Det store 

spørsmålet er hvordan mennesket greier å lagre så mange forskjellige ord, og hvordan vi 

klarer å finne frem til dem når vi trenger dem? Her kommer teoriene om mentale leksikon inn. 

Hva som skjer når vi avkoder, henger sammen med det vi vet om hvordan «mentale leksikon» 

fungerer. En tar utgangspunkt i at barn lytter til språk lenge før de begynner å prate. 

Kulbrandstad (2003, s. 22) viser til Aitchisons forklaring, som tenker på et ord som en mynt 
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med to sider. På den ene siden av mynten er ordets innhold og ordklasse, men på den andre 

siden er ordet lydlige uttrykk.  

Kulbrandstad (2003, s. 29) refererer til leseforståelsesforskerne Oakhill og Garnham som 

hevder at ordforståelse er en nødvendig faktor i seg selv for forståelsen. Barn som har et lite 

utviklet ordforråd har problemer med å forstå det de leser. En kan derfor ikke skille mellom 

avkoding og forståelse slik tidligere kognitive leseforskere gjorde, men heller se de to 

komponentene som prosesser som går i hverandre.  Leseren må selv aktivt bidra til å 

konstruere mening ved hjelp av informasjonen i teksten og ved å utnytte sine egne 

bakgrunnskunnskaper (Anderson referert i Kulbrandstad (2003, s. 29)). Kunnskapen det nå er 

snakk om dreier seg om mer enn enkeltord, men også om hva som gjør at leseren forstår en 

tekst så raskt. For å forklare dette, ble det laget modeller som svarer på hvordan kunnskapen 

er lagret i hjernen og hvordan leseren får tilgang til lageret og hvordan det brukes når en skal 

forstå en lest tekst. Disse modellene går inn i det som kalles «skjemateorier», som hevder at 

en leser bruker skjemaer for å tolke og huske det vi har lest.  

I følge Roe (2011) ligger kognitive teorier om leseforståelse til grunn når hun hevder at 

individet er en nysgjerrig pådriver for økt kunnskap, og at mentale aktiviteter er det viktigste 

for læring. Leseren selv må være aktiv og konstruere mening mellom tekstens informasjon, og 

hukommelse blir i psykologien beskrevet som strukturer som ligger lagret i hjernen.  Kort 

forklart, så lagres alle erfaringene vi gjør oss, være seg lest tekst eller opplevde situasjoner, i 

hjernen som kognitive skjemaer (Roe, 2011). Disse kognitive skjemaene fungerer som en 

mental referanseramme som skaper oversikt når vi tolker eller leser en tekst. Skjemaene ligger 

lagret i hjernen, og når vi leser en tekst, hentes skjemaene fram fra langtidsminnet og er med 

på aktivere kunnskapen vi har om emnet fra før, og på den måten skape sammenheng i 

teksten. I følge Roe er ikke kognitive skjemaer detaljerte, men inneholder hovedtrekk som 

gjør at leseren lettere forstår. Et skjema vil for eksempel bestå av fortellerstruktur, slik at 

leseren gjenkjenner og forventer sjangeren eventyr når hun leser eller hører ordene «det var en 

gang.»  I alle fall i norsk kontekst. Mange skjemaer er kulturelt betinget, og når skjemaene 

knyttes til sosiale situasjoner som for eksempel et måltid, vil store ulikheter i kulturelle 

preferanser gjøre leseforståelse utfordrende, og feiltolkninger vil sannsynligvis oppstå. 

Kognitive skjemaer endres hele tiden, og jo flere erfaringer, jo flere endringer i skjemaene, og 

større forståelse blir utviklet. Skjemateoriene og bakgrunnskunnskap omhandler derfor det 

samme- nemlig erfaringene en leser har om et emne (Roe, 2011). 
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Kulbrandstad (2003) hevder at de kognitive teoriene har gitt skolen innsikt i de ulike 

delferdighetene i lesing. I teorien er avkoding forklart som en prosess som må automatiseres, 

og slik er mengdelesing blitt en del av leseopplæringen på skolen. Teoriene om leseforståelse 

legger vekt på en aktiv leser som skal skape mening i det leste ved hjelp av 

bakgrunnskunnskaper. Dette påvirker hvordan skolen må jobbe med leseforståelse. Disse 

teoriene har også inspirert til pedagogisk arbeid med metakognitive strategier ifølge 

Kulbrandstad (2003), og de kognitive teoriene har også spilt en vesentlig rolle i utviklingen av 

kartleggingsprøver i lesing, for hvordan en normal leseprosess foregår og hvordan en kan 

avdekke eventuelle lesevansker.  

Mye av forskningen innenfor det kognitive paradigmet, er eksperimentell og ikke utført i 

naturlige lesesituasjoner ifølge Kulbrandstad (2003). Det kognitive læringssynet er også 

kritisert for å undervurdere det sosiale ved læringen.  

 

2.3 Leseforståelse og sosiokulturell læringsteori 

Kulbrandstad (2003) hevder at en innenfor de sosiokulturelle læringsteoriene, er opptatt av de 

sosiale og kulturelle omgivelsene som lesingen foregår i. Hovedinteressen er bruken av 

skriftspråket i naturlige situasjoner. Kulbrandstad viser til studien til Heath fra 1982, som 

gjorde en undersøkelse av tre arbeiderklassesamfunn i Carolina i USA. Heath var interessert i 

å utforske hvordan barn i ulike miljøer lærte å kommunisere før de begynte på skolen, hvilke 

tradisjoner de ulike samfunnene hadde for å lese for barna på sengekanten, hvordan disse 

barna klarte seg på skolen og til slutt se hvordan skolen tilpasset seg barnas språklige 

utgangspunkt. De tre samfunnene hadde ulike språkkulturer, men alle hadde forventninger til 

barnas skoleprestasjoner. Maytown var et såkalt hvit-middelklassesamfunn hvor barna gjorde 

det bra på skolen. Foreldrene hadde et velutviklet ordforråd, og mange av mødrene hadde 

høyere utdanning. Bare et par kilometer unna var Roadville, et hvitt arbeiderklasseområde, og 

Tracton-området ble beskrevet som sort arbeiderklassesamfunn. I Roadville-samfunnet leste 

mødrene høyt for barna sine fra de var små, og stimulerte til å skrive små tekster som 

bursdagsinvitasjoner (Heath, 1982). I Trackton-samfunnet fikk de ikke bøker, og det var eldre 

søsken som hadde ansvaret for å lede barna inn i skriftens verden. I de tilfellene hvor lesing 

av skrift forekom, skjedde det i fellesskap. En leste høyt og så ble teksten diskutert. Lesingen 
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i Trackton ble etterfulgt av muntlige samtaler. Hjemmespråket var lite avansert, og de 

voksnes vokabular var begrenset.  Da barna fra Roadville og Trackton begynte på skolen, 

viste det seg at Roadville-barna klarte seg best, og at skolen ikke tok hensyn til det språklige 

utgangspunktet til Trackton-barna. (Heath, 1982).  

Lesing og leseforståelse er sosialt og kulturelt betinget, og som studiene fra Roadville og 

Trackton viste kan elevenes bakgrunn være avgjørende for hvordan elevene presterer på 

skolen. Heath sine studier viser at barn som ikke har en rik kontekst, utvikler et svakt 

ordforråd. Heath hevder videre at skolen som institusjon må ta hensyn til elevenes ulike 

bakgrunner og tilpasse leseopplæringen deretter (Heath, 1982). 

Oppsummert finner slike sosialantropologiske metoder at lesing ikke bare er å betrakte som 

en individuell ferdighet, men også må ses i en sosial sammenheng (Barton & Hamilton i 

Kulbrandstad (2003, s. 40)). Folk deler det de leser med andre i hverdagen, de diskuterer, 

refererer, kommenterer og viser til skrevne tekster. Lesing og skriving er altså tett forbundet 

med daglige gjøremål.  

 

2.4 Leseforståelse og utviklingsorientert 

læringsteori  

Kulbrandstad (2003) hevder at leseutvikling tradisjonelt er blitt sett på som noe som starter på 

skolen og som noe man lærer seg en gang for alle når man mestrer avkodingen. I skolen har 

en også vært opptatt av at elevene oppnår en viss lesehastighet. I følge Kulbrandstad (2003) er 

det i dag vanlig å se på lesing og leseferdigheter som ferdigheter som utvikler seg hele tiden, 

og ikke er noe en har lært en gang for alle. Leseforståelsen hos en 6-åring er ulik en voksen 

lesers leseforståelse, og det stilles ulike krav til hva det vil si å være en god leser når du er 

seks år og når du er voksen. I dag er forskere opptatt av leseutvikling i alle aldersgrupper, 

også voksne. Kulbrandstad (2003, s. 42) henviser til forskerne Barton og Hamilton som 

hevder at en gjennom hele livet vil utvikle nye måter å bruke lesing på. Bare de siste 20 årene 

har digital lesing og skriving endret seg, og lesere i alle aldre er nødt til å forholde seg til dette 

for å kunne være funksjonelle lesere og aktive samfunnsborgere.  
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Ulike forskere har ulike måter å beskrive leseutvikling på. Noen ser på lesing som ulike 

stadier, som ei trapp, andre som en flo- og –fjære-bevegelse. Den amerikanske forskeren 

Chall (1996) utarbeidet «The Stages model» for å beskrive leseutvikling fra barna var et halvt 

år og til de var ca 18 år. Chall beskriver lesing i seks stadier, og det unike med denne 

modellen er at hun deler leseutviklingen fra alderen 9-18+ inn i tre stadier. I følge 

Kulbrandstad (2003) henger stadiene tett sammen med kravene barna møter i amerikansk 

skole, og Chall, i sin leseutviklingsmodell, beskriver hvilke krav som stilles til lesingen, i 

stedet for å beskrive selve leseren. Kulbrandstad (2003) viser også til Snow, som er mer 

opptatt av hva som kjennetegner barn som lykkes med lesingen i ulike aldre, og har på den 

måten bidratt til å finne ut av hvordan vi kan avdekke lese og skrivevansker.  

Uavhengig av hvordan forskerne beskriver leseutvikling, trekker Kulbrandstad (2003) frem to 

sprang i leseutviklingen. Det første store steget handler om å knekke den alfabetiske 

lesekoden. Det andre store steget skjer når avkodingen er automatisert. Da vil en beherske de 

lesetekniske ferdighetene så godt at en kan bruke dem selvstendig for å lære. Kulbrandstad 

hevder at barn i Norge knekker lesekoden rundt 7-års alderen, og at avkodingsferdighetene er 

automatisert rundt 11 år. Vi regner derfor med at de fleste elever på ungdomsskolen har 

automatisert avkodingsferdighetene.  

Oppsummert kan en si at de utviklingsorienterte læringsteoriene ser på leseforståelse som en 

evig prosess ettersom vi stadig blir presentert nye typer tekster og krav til leseferdigheten.  

 

2.5 Hva innebærer det å kunne et ord? 

Hva er et ord? Og hva innebærer det å kunne et ord? Golden (2009) viser hvor utfordrende det 

er å definere hva et ord er. Det finnes mange definisjoner i ulike sammenhenger, og alle har 

begrensninger. Hun presenterer noen definisjoner, blant annet «ordet er den minste enheten 

som kan utgjøre et setningsledd.» Denne definisjonen forutsetter at en kan definere hva et 

setningsledd er. En annen definisjon er «ord er det som står mellom to blanke tegn i en tekst.» 

Golden hevder at denne definisjonen er en formell definisjon som ikke tar hensyn til hva ordet 

betyr. Ord blir i denne definisjonen synonymt med graford, hvilket er en fordel i 

datainnsamling, men ikke når en også ønsker å se på ordenes betydning. I en slik definisjon 

vil sammensatte ord som «hoppetau» bli regnet som ett ord, selv om det er satt sammen av to 
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deler, hoppe og tau. Bloomfields definisjon fra 1933 «ord er den minste betydningsbærende 

enhet» blir også problematisert av Golden. Golden påpeker at det er mange ord som aldri vil 

stå alene i en tekst, og i så måte blir det enda vanskeligere å bruke praktisk. Vi har altså en 

intuisjon om hva et ord er, men ulike måter å definere det på ut i fra hvilken sammenheng vi 

skal bruke det i. Golden forsøker likevel å presisere hva et ord er, og i denne oppgaven vil 

Goldens definisjon ligge til grunn. Golden (2009) hevder at et ord er et symbol som kan vise 

til visse gjenstander eller referenter. Disse referentene har noe til felles som gjør at de blir 

kategorisert sammen. For eksempel bil. «Bil» er ikke en gjenstand i seg selv, men det vi kaller 

gjenstanden. Når vi hører noen si «bil,» vekkes det et bilde av en bil-lignende gjenstand. Et 

begrep er de ideene vi har når vi har kategorisert ting sammen og som vi har laget et mentalt 

bilde av. 

Golden (2009) understreker at en må være bevisst på hvordan ordene er definert og hvilke 

kriterier for inklusjon som er lagt til grunn, når en leser forskningsartikler om ordforråd. Har 

forskeren kun sett på graford? For eksempel antallet ord som opptrer i en tekst. Har forskeren 

tatt hensyn til homografer?  Ord som har lik form men ulik betydning og homofoner (ord med 

lik uttale men ikke helt lik form)? Hva med ord med tilhørighet til et eller flere andre ord, at 

det kan diskuteres om det er et begrep?  Sent og tidlig er et eksempel. De tre ordene sammen 

har en annen betydning enn når det opptrer enkeltvis. Begrepet «sent og tidlig» betyr jo 

omtrent det samme som «veldig ofte» eller «hele tiden.»  

Det finnes mange ord som stadig opptrer sammen. Slike forbindelser kalles «kollokasjoner» 

og kan være forbundet syntaktisk (setningsledd subjekt+verbal) eller semantisk 

(innholdsmessig). Denne kunnskapen om ord er en nødt til å ha med seg når en leser teori om 

vokabular.  

For å forsøke å beskrive hva det innebærer å kunne et ord, kan Nagy og Scott (2000) bidra. 

De sammenligner det å kunne et ord med å kunne bruke et verktøy. Jo bedre en kjenner 

verktøyets egenskaper, jo lettere er det å bruke det på ulike måter. Det samme gjelder ord. Jo 

bedre en kjenner til ordets egenskaper, jo lettere er det å bruke det. Å utvide ordforrådet er en 

kompleks prosess som vokabularforskere, blant annet Nagy og Scott, beskriver i flere artikler. 

Å lære et ord er ikke å pugge for å bruke dem i setninger. Elever må kunne kjenne igjen 

ordene og vite i hvilken kontekst de kan bruke det for å være i stand til å forstå en tekst. 

Denne prosessen er femdelt ifølge Nagy og Scott (2000).  



15 

 

Den første delen beskriver det å lære seg et nytt ord som en trinnvis prosess. Hver gang man 

møter et ord, tilegner man seg en dypere forståelse av ordet ifølge Nagy and Scott (2000). Det 

betyr at en ordlæringsprosess aldri vil stoppe opp. Den andre delen dreier seg om polyseme 

ord, ord som ser likt ut nedskrevet, men som har ulike betydning, og del tre, 

multidimensjonale ord, dreier seg om at ord kan forstås på flere måter, både ut i fra 

morfologiske relasjoner (prefiks og suffiks) og semantiske relasjoner (antonym og synonym) 

mellom ord. Den fjerde delen av Nagy og Scotts inndeling av ordlæringsprosessen dreier seg 

om interrelasjonen mellom ord. Det dreier seg om at ens kunnskap om et ord er avhengig 

kunnskapen om andre ord. Ord er ikke isolerte enheter, men er lenket til hverandre. Nagy og 

Scott bruker eksempelet om at hvis en leser kan ordene kald og varm, vil leseren også ha 

kunnskap om ordet lunkent, selv om ordet ikke er nevnt tidligere. Femte, og siste del av 

prosessen, kaller de for hetrogenitet. Hva det innebærer å kunne et ord, avhenger av hva slags 

type ord det er snakk om. Funksjonsord som «det, hvis» er ulike en fagterm som for eksempel 

hypotenus.  Ord har ulike forståelsesdimensjoner. Ett ord kan kreve ulik tilnærming for ulike 

elever. Det avhenger av elevenes forkunnskaper om ordet.  

 

2.6 Ordforråd  

Å utvikle et språk er en tidkrevende og langvarig prosess. Et barn vil høre tonefallet på mors 

språk allerede i mors mage, og lytteperioden varer omtrent ett år før et barn kan uttale sitt 

første ord. Deretter utvikler språket seg gradvis, og en treåring vil kunne følge enkle beskjeder 

og bruke 2-3 fraser i samtaler om mange ting. Fra 4-5års alder vil de kunne bruke setninger 

med flere enn tre ord, og de kan lytte og forstå det meste som blir sagt hjemme. Heretter vil 

vokabularet utvikles raskt, og rundt 6-års alder, vil barnets fonologiske bevissthet være ferdig 

utviklet. Ordforrådet derimot, er under stadig utvikling. Når barnet når skolealder, er det stor 

forskjell i vokabularet, selv blant barn som er oppvokst i engelskspråklige hjem (Graves, 

2016). Graves hevder at vokabular er utrolig viktig for å lære å lese, å forstå skolefagene og 

for å delta i samfunnet utenfor skolen. Vokabularet det her er snakk om er muntlig vokabular 

og antallet ord.  

Lyster (2013) hevder at definisjonen av begrepet «ord» varierer ut i fra hvem som definerer. 

Det er forskjell på en lingvists definisjon og en vanlig forelder uten inngående kjennskap til 
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språkteori. Når en skal fastslå et barns ordforråd i ulike aldre, er det vanlig å vurdere det ut i 

fra antallet ordrøtter barnet kan. Men hva innebærer det å kunne? Lyster bruker begrepet ord 

som ordmeninger barnet har. Hva kan barnet forstå av «lydpakkene» som de hører i 

skolegården, hjemme etc? Hva kan barnet forstå av de ordene de møter når de blir lest for 

eller leser selv? Videre bruker hun Stahls begrep «ordkunnskap», som dreier seg om å forstå 

et ord i flere kontekster, ha antonymer/synonymer til ordet og kunnskap om ordets spesifikke 

betydning i ulike syntaktiske forhold (Lyster, 2013). 

Øzerk (2010) hevder at ordforråd handler om ordene en elev behersker i ulike sammenhenger, 

og deler ordforråd inn i tre typer. 1. Reseptivt ordforråd som består av alle ordene eleven 

forstår når den hører det av andre eller møter det i en tekst. 2. Produktivt ordforråd er 

mengden av ord som eleven bruker når en prater. 3. Leserelatert ordforråd som er de 

nedskrevne ordene i ulike tekster som eleven kjenner til og vet hva betyr.  Han understreker at 

å kunne et ord er en sammensatt ferdighet, og henviser til Nagy og Scott som hevder at ord er 

symboler for blant annet objekter, fenomener, mennesker og tilstander.  Disse symbolene er 

med på å gi ordet mening, og meningen ordene står for, er begreper. 

Høigård (2013) legger en bred definisjon av ordforråd til grunn, hvor semantikken (læren om 

betydningen) er en del av definisjonen. Hun beskriver ordene som symbolene våre, som 

refererer til noe i omverdenen. Ordet har en uttrykksside og en innholdsside. Uttrykket er det 

vi hører eller ser, mens innholdet er hva ordet betyr. Hva et ord betyr kan vi finne i ordboka. 

Hun skiller derimot mellom ord og begreper. Begreper er den indre forestillingen hver en av 

oss får når vi hører eller ser ordet. Det er ikke nødvendigvis samsvarende med ordbokas 

definisjon. Små barn kan bruke ordet ball om alt som er rundt, og har i så måte en vid 

forståelse av begrepet. Motsatt kan andre småbarn ha kun sin egen røde ball i tankene, og 

dermed ha en smal forståelse av begrepet. Høigård (2013) beskriver ordforråd som et sett 

betydninger som henger sammen slik at ordene er med på å definere hverandre. Når et barn 

med en vid forståelse av begrepet ball møter ordet appelsin, vil barnet justere og avgrense sin 

forståelse av ordet ball.   

Oppsummert vet vi at det er store forskjeller på barns vokabular når de ankommer skolen, og 

det er sammenheng mellom familiens sosiale bakgrunn og barns vokabular. Barn fra hjem der 

foreldrene eller foresatte har høy utdanning har et bredere og dypere ordforråd enn barn fra 

hjem med foreldre eller foresatte uten høy utdanning. Denne kunnskapen vil være avgjørende 
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for hvordan en lærer legger til rette for god vokabularundervisning i klasserommet (Heath, 

1982). 

2.7 Akademisk vokabular   

I litteraturen møter en begrepene akademisk literacy, akademisk språk og akademisk 

vokabular. I engelsk litteratur er begrepet «literacy» sentralt i de sosiokulturelle teoriene om 

leseforståelse. Literacy har ingen direkte oversettelse til norsk, men Kulbrandstad (2003) 

bruker «literasitet» og «skriftkyndighet» som norske betegnelser på literacy. Literacy handler 

om å koble lesing og skriving sammen, og å kunne bruke lesing og skriving i ulike 

situasjoner. Baumann and Graves (2010) hevder at begrepet akademisk literacy er et slags 

paraplybegrep som har ulikt innhold, avhengig av læringssynet en innehar. Baumann og 

Graves (2010) hevder at definisjonen av begrepet akademisk literacy, varierer fra en bred 

tilnærming som omfatter alle typer tekster en møter alle sammenhenger, til en smalere 

tilnærming som definerer akademisk literacy til å gjelde de ulike fagene en møter i skolen.  

De mener at begrepet akademisk språk er nært beslektet med akademisk literacy. Flere 

forskere hevder, ifølge Baumann og Graves (2010), at akademisk språk handler språket en 

møter i skolekontekst, blant annet Torgesen et. al (2007) som beskriver akademisk språk som 

den leseferdigheten som kreves for å forstå fagtekster og litteratur knyttet til skolen.  

Baumann og Graves (2010) skiller mellom akademisk språk og akademisk vokabular. De 

skriver at akademisk vokabular hovedsakelig er blir definert på to ulike måter av ulike 

forskere. Enten som et domene-spesifikt akademisk vokabular, eller som et generelt 

akademisk vokabular. Domene-spesifikt akademisk vokabular blir også kalt «teknisk 

vokabular» og dreier seg om de ordene som er spesielle innenfor et bestemt fagområde. De 

viser til blant annet Fisher og Frey, som kaller det «technical vocabulary.» Selv oppsummerer 

Baumann og Graves at domene-spesifikt akademisk vokabular referer til innholdsspesifikke 

ord og begreper som dukker opp i fagbøker innenfor de ulike fagene.  

Generelt akademisk vokabular blir brukt om ord som opptrer på tvers av fag og akademiske 

områder. Baumann og Graves (2010) henviser til ulike forskere med ulike definisjoner. «Ord 

som går på tvers av faggrupper og som har abstrakte definisjoner» og «ord, hvis mening 

endres avhengig av hvor det opptrer.» Disse ordene er ikke fagspesifikke, og videre 

presenterer Baumann og Graves også den New Zealandske forskeren Coxhead sin definisjon 
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av generelt akademisk vokabular;  «leksikale enheter som ofte opptrer på lik måte på tvers av 

faggrupper» (Baumann & Graves, 2010, s. 6)(oversatt). Coxhead laget en liste bestående av 

570 ordfamilier som alle går på tvers av faggrupper, og som tar for seg stammen i et ord, og 

alle de mulige prefiksene og suffiksene som kan kobles på og som endres ordets betydning. 

Disse ordfamiliene opptrer i 10% av alle fagtekster, men bare 1,4% i skjønnlitterære tekster. 

Coxheads liste var hovedsakelig basert på collegebøker som var publisert i New Zealand eller 

Storbritannia.  

Baumann og Graves (2010, s. 5) redegjør for begrepet, og støtter seg til Snow og Uccelli 

(2009), som viser til at forskning på akademisk vokabular for det meste har involvert elever 

med engelsk som sitt andrespråk. De konkluderte med at akademisk språk er utfordrende både 

for første- og andrespråkselever, men at også deres forskning baserer seg på flest 

andrespråkselever. Baumann og Graves (2010) problematiserer ikke dette videre, men det kan 

være grunn til å være obs på dette. Forskning, hovedsakelig basert på andrespråkselever, kan 

være problematisk fordi en blant annet ikke tar hensyn til hvilket førstespråk eleven har, og at 

det derfor kan være forskjeller på hva som er utfordrende med å lære engelsk ut i fra 

førstespråk og språkkulturen en innehar. For elever med engelsk som førstespråk, kan være 

andre typer ord som er utfordrende.  

 

2.8 Sammenhengen mellom ordforråd og 

leseforståelse 

Årsaken til at en ønsker å drive god vokabularundervisning i ungdomsskolen, er et ønske om 

å utvikle god leseforståelse, ettersom forskerne er ganske enige om at de med godt ordforråd 

forstår det de leser bedre enn de som ikke har så godt ordforråd, slik Bråten (2007b, s. 54) 

hevder. Dette finner en også hos (Lyster, 2013; Vellutino, 2003). Aukrust (2007) presenterer 

flere studier som forsøker å forklare hvorfor det er sammenheng mellom talespråk i 

førskolealder og senere leseforståelse. Er det talespråket og alle dets komponenter (vokabular, 

grammatiske kunnskaper, språklig bevissthet og verbal hukommelse), eller er det bare noen 

aspekter ved talespråket som kan forutsi barnas senere leseforståelse? Dette spørsmålet har 

vist seg vanskelig å besvare, ettersom de ulike komponentene henger sammen. Ulike studier 

har konkludert med ulike forklaringer, noen mener at det alle komponentene i talespråket som 
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er avgjørende for senere leseforståelse, mens andre studier har kommet frem til at vokabular 

og samtaleferdighetene som er de viktigste predikatorene for senere leseforståelser. Griffin, 

Hemphill, Camp & Wolfs studie fra 2004 (referert i Aukrust (2007, s. 115)), konkluderte med 

at det er samtaleferdighetene og evnen til å fokusere på innholdet i samtalen, som støtter 

utviklingen av leseforståelsen. Aukrust (2007) viser også til Snow som konkluderte med at det 

var førskolebarnas vokabular deres samtaleferdigheter som utpekte seg som predikatorer på 

senere leseferdighet (Snow 2001 i Aukrust 2007). Sammenhengen mellom vokabular og 

leseforståelse ble tydeligere jo eldre barna ble.   

2.8.1 Matteuseffekten 

Hvordan kan så sammenhengen mellom vokabular og leseferdighet forklares? Aukrust (2007) 

hevder at mange studier viser at det er en nær sammenheng mellom sosioøkonomisk 

bakgrunn og barns vokabular. Det faktum kan gjøre det vanskelig å identifisere nøyaktig 

hvilke faktorer som påvirker leseforståelsen. Selv om det er en sammenheng mellom 

talespråket i førskolealder, spesielt vokabular, og senere leseforståelse, så betyr ikke det at det 

er en direkte linje mellom dem. Vokabularet kan jo bare indikere den generelle læringsstøtten 

som barnet har fått gjennom oppveksten, eller som den såkalte” Matteus-effekten” hvor 

vokabularet indirekte påvirker leseforståelsen i senere alder. Denne forklaringen blir i 

litteraturen først omtalt av Stanovich i 1986 (Aukrust, 2007, s. 116). Navnet på effekten 

henviser til Bibelen og Matteusevangeliet om at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. 

På samme måte beskriver Stanovich lesing. Er man god til å lese, så leser man mye og på den 

måten møter nye ord, og utvikler et stort ordforråd. Motsatt vil de som ikke er så gode til å 

lese heller ikke lese så mye, og dermed ikke utvikle ordforrådet sitt. Indirekte påvirkes 

leseforståelsen i senere alder.  

2.8.2 Hvordan drive vokabularundervisning?  

Det er laget utallige vokabularprogrammer, spesielt i engelskspråklige land, og noe er også 

blitt forsøkt tilpasset norske forhold. Resultatene er langt fra entydige, og gir på ingen måte 

noen fasit på hvordan en kan gjennomføre ordforrådsundervisning i praksis. Dessuten er det 

ulikheter i forskningenes utvalg, noen baserer seg på minoritetsspråklige, andre for elever 

med lese/skrivevansker. Det er likevel mulig å trekke ut noen hovedprinsipper (McKeown & 

Beck, 2011). Det første prinsippet handler om at kunnskap om vokabular er bygget opp i et 
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nettverk av skjema, slik Høigård (2013) også beskriver. Det andre prinsippet er handler om at 

vokabularet læres ut i fra konteksten, men det i seg selv er ikke tilstrekkelig for en dyp 

forståelse av et ord. Det tredje prinsippet beskriver vokabulartilegnelse som en trinnvis 

prosess, slik Nagy og Scott (2000) har beskrevet.  

Shanahan og Shanahan (2015) presenterer hvordan en kan legge opp til 

ordforrådsundervisning, og argumenterer for en fagspesifikk tilnærming til lesing i fagene. 

Det samme gjør til dels Maagerø og Skjelbred (2010). De argumenterer for at fagtermer er 

nødvendige for forståelsen av faget, og at elevene må kunne lese som en forsker i naturfag 

eller som en historiker i historie. Faglærerne må bruke fagtermene, elevene må bearbeide 

begrepene og bruke dem om og om igjen slik at elevene tilslutt erobrer fagspråket og kan 

bruke det på en korrekt måte. De beskriver faglærernes rolle som leselærer, og viser til nyttige 

metoder for faglærere som kan brukes i klasserommene. 

Skartveit, Hoem og Håland (2015, s. 63) viser til amerikanske forskere, blant annet Shanahan 

og Shanahan 2012 og Gillis 2014, som identifiserer at faglærere først og fremst identifiserer 

seg som faglærere, og ikke som leselærere. Mantraet om at alle lærere er leselærere, har 

antagelig ikke like stor appell til faglærerne. Eksplisitt undervisning av læringsstrategier har 

vist seg effektivt for de lavt presterende elevene, men det er kanskje ikke motivasjon nok for 

en faglærer for å ta i bruk en generell metodikk.  Det kan derfor være grunn til å tro at 

faglærere blir mer motivert av å bruke fagspesifikke lesestrategier fordi disse strategiene har 

direkte røtter til de enkelte fag ifølge Skartveit et al. (2015).   

Derfra blir jo spørsmålet, hvilke metoder viser seg å være gode? Og har 

vokabularundervisning noen generell effekt på ordforrådet, eller er det kun begrenset til de 

ordene som det jobbes med i vokabularundervisningen? Dette har Frost, Ottem, Hagtvet og 

Snow (2016) studert, og den studien blir presentert i del 4.2 
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3 Metode  

I dette kapitlet vil det redegjøres for undersøkelsens forskningsmetodiske tilnærming. Her 

presenteres først studiens design, deretter omtales validitet og reliabilitet, før det redegjøres 

for prosedyrer for innsamling og utvalg av studier.  

«Forskning viser at...» er et utsagn som ofte blir brukt for å argumentere for eller mot noe. Et 

såkalt ekspertargument som dette, har oftest som hensikt å gi ekstra tyngde i legitimeringen 

av sitt standpunkt, og ofte fungerer det slik. Et forskningsargument veier tungt i politikken og 

vil kunne påvirke praksis, i vårt tilfelle i skolen. Motsatt vil også noen hevde at forskning ikke 

har noe for seg, forskning er kjøpt og betalt av oppdragsgivere og forskere finner det de 

ønsker å finne (Kleven, Hjardemaal, & Tveit, 2014). Begge disse holdningene påstår Kleven 

er å havne i grøfter på hver sin side av veien. Han understreker at forskningsresultater alltid er 

forbundet med usikkerhet, men at forskningsresultater vanligvis gir et sikrere grunnlag for 

beslutning enn personlig synsing. En masterstudent skal være kvalifisert til å lese 

forskningsrapporter og bruke forskningsresultater, og det er denne kunnskapen som settes på 

prøve i en litteraturstudie som dette.  

3.1 Metaanalyse som metode  

En metaanalyse er en oppsummering av forskning som er gjort på et bestemt område. 

Enkeltundersøkelser er i ulik grad forbundet med usikkerhet og kan sjeldent besvare et 

forskningsproblem helt tilfredsstillende (Christophersen, 2002). Målemetoder, 

utvalgsprosedyrer og forskningsdesign er alle kilder til usikkerhet. En metaanalyse forsøker å 

derfor å basere slutningene sine på analyser av resultater i en rekke enkeltstudier. Det 

forutsetter at det er samme problemstilling som ligger til grunn i alle enkeltstudiene. 

Metaanalysen kan se på gjennomsnittlig resultat for enkeltundersøkelser og vurdere i hvilken 

grad resultatene fra enkeltundersøkelser varierer.  En metaanalyse vil også kunne se på 

hvorfor resultatene i enkeltundersøkelser varierer og forsøke å gi en forklaring på 

variasjonene. Analyse av variasjonene kan gi informasjon om hvor sikkert en tendens kan 

generaliseres (Christophersen, 2002). Lund (2002) hevder at en metaanalyse som metode kan 

ses på som et hjelpemiddel for teoridannelse, dog med endel svakheter. Lund hevder også at 

metaanalyser antakelig vil dominere forskning i fremtiden, som en metode for å kunne samle 
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mange resultater fra enkeltundersøkelser innenfor et domene, i tillegg til å være grunnlag for 

teoridannelse.  

Metaanalyser kan brukes i både evidensbasert praksis og i testing av teori. Formålet med 

denne undersøkelsen er det første, altså forskning som er tilgjengelig, hvilke typer tiltak har 

best effekt i forhold til gitt problem. For å kunne gi kvalifiserte råd, må vår kunnskap være 

basert på flere effektstudier/evalueringsstudier.  

3.2 Validitet 

Validitet betyr gyldighet, og er en egenskap ved slutninger. Validitet handler om sannheten i 

slutningene vi trekker fra data. Data i seg selv kan ikke være invalide, det er det slutningene 

våre som kan være. Men, svakheter ved innsamlingsmetodene kan svekke dataenes kvalitet, 

noe som igjen kan gi oss lite valide slutninger (Kleven et al., 2014). Kleven et. al skisserer tre 

kritiske spørsmål en alltid skal stille seg når en leser forskningslitteratur. Hvordan er 

begrepene operasjonalisert? (Begrepsvaliditet) Hvilke alternative forklaringer er mulige? 

(Indre validitet) Hvilken kontekst er resultatene gyldige i? (Ytre validitet)  Spørsmålene er 

basert på Cook og Campbells validitetssystem for kausale undersøkelser, som beskriver fire 

kvalitetskrav (Lund, 2002). Cook og Campbells fire kvalitetskrav er statistisk validitet, 

begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet. I tillegg til Kleven et.al sine tre kritiske 

spørsmål, presenterer Lund også statistisk validitet, samt hvilke mulige feilfaktorer som kan 

gjøre det vanskelig å oppnå valide slutninger. God statistisk validitet innebærer at en 

sammenheng eller tendens er rimelig sterk. Hva som ligger i «rimelig sterk» avgjøres ved 

bruk av skjønn innenfor ulike forskningsområder. Cook og Campbell betrakter god statistisk 

validitet som en forutsetning for de tre andre kvalitetskravene (Lund, 2002, s.106).  

Det er Kleven et. al sine tre kritiske forskningsspørsmål jeg vil stille når jeg i del 5. drøfter og 

diskuterer i hvilken grad funnene i de utvalgte studiene bidrar til å besvare problemstillingen.  
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3.3 Reliabilitet 

Reliabilitet betyr pålitelighet og sier noe om målingens konsistens, stabilitet og nøyaktighet. 

Reliabilitet kan ikke måles, bare estimeres. Det dreier seg om å vurdere om en annen forsker 

ville komme fram til samme resultat ved å bruke samme type måling. Kan målingene 

etterprøves og gi samme resultat, kan en anta at målingen har høy grad av reliabilitet (Kleven 

et al., 2014).  

3.4 Redegjørelse for innsamlingsmetode  

Da jeg tidlig januar hadde en omtrentlig problemstilling, tok jeg utgangspunkt i Søk og skriv- 

sidene på biblioteket ved UiO, samt deltok på søkekurs der. Min problemstilling var i 

utgangspunktet: Hva kjennetegner god vokabularinnlæring i en helklasse på ungdomsskolen? 

Skrivesenteret på biblioteket oppfordret til å søke bredt for å avklare problemstilling, metode 

og tilnærming. De tipset om å skumlese ulike artikler.  

Mine søk på vokabular + ungdomsskole + helklasse gav ingen treff på norsk. På engelsk 

derimot, gav kombinasjonen vocabulary, adolescent, whole class over 8000 treff. Jeg forsøkte 

deretter å begrense søket til å omhandle 2010- 2017, og fikk deretter færre treff, bare 3237.  

Sortert etter relevans, klikket jeg meg inn i de mest relevante artiklene som inneholdt de tre 

søkeordene i tittelen. Jeg ville finne studier som handlet om en helklasse som gruppe, ikke 

bare minoritetsspråklige, dyslektikere etc. Det viste seg å være svært krevende oppgave- de 

studiene jeg fant omhandlet kun 1 gruppe elever. Jeg møtte på utfordringer også ved 

definisjonen av vokabular, hvordan de ulike studiene målte fremgang, antall ord som ble 

forbedret- hvordan de telte, samt hvordan whole-class begrepet ble brukt.  Flere av studiene 

jeg fant dreide seg om hele klasser med elever med engelsk som andrespråk. . Jeg innså etter 

hvert at min kunnskap om vokabular ikke var god nok, og at det å finne studier som dreide 

seg direkte om min problemstilling, ikke fantes. Det i seg selv er ett funn, og kanskje kan det 

være en indikasjon på at det kan være nødvendig å forske på dette i fremtiden.   

I innledningsfasen av søkene, så jeg hovedsakelig etter vokabularprogrammer og hvilken 

effekt det har på leseforståelse for elever i ungdomsskolealder. Etter hvert som jeg skumleste 

og nærleste noen av studiene, innså jeg at jeg kanskje ikke ville finne én spesiell type 

instruksjon/undervisning som kunne svare på problemstillingen som omhandlet en hel klasse. 



24 

 

Mange masteravhandlinger og artikler belyser ulike programmer og effekten for 

enkeltgrupper av elever. Skulle jeg velge ut en studie per elevgruppe og se på om de kunne 

være effektive for en hel klasse? Og skulle jeg være rigid på aldersgruppen?  

Dokumentasjon av søkene er viktig, og jeg laget meg en søkeprotokoll (vedlegg 1) tidlig i den 

innledende fasen. Jeg valgte å notere antall treff på de ulike søkene, samt kommentere de som 

var mest relevante, som et forsøk på en kodingsprotokoll. Kodingsprotokollen inneholder 

inklusjon og eksklusjonskriterier. Denne protokollen er dessverre ikke gjennomgående 

systematisk, men jeg har likevel gjort et ærlig forsøk på transparent protokollføring. Tidlig 

innså jeg at å treffe på ungdomsskolealder var utfordrende, og at det var gjort mye forskning 

på de yngre elevene, særlig når jeg søkte de siste 10 år.  

Intensjonen har vært å gjøre et troverdig vitenskapelig søk, og jeg har forsøkt å vurdere 

kildene etter relevans for min problemstilling. For å oppnå best mulig validitet, lette jeg etter 

primærkilder og nyere litteratur om vokabular til bruk i studien. For å finne ut av hva som er 

nyere og sentral litteratur om vokabular, leste jeg mange artikler og bøker om vokabular for 

deretter å se hvor de henviser. Å få til et systematisk søk var målet, men hvilke forutsetninger 

har jeg for å gjøre systematiske søk samt vurdere relevansen til de ulike studiene? I teorien 

skulle jeg være kvalifisert via forskningsmetodekurset som innledet masterskrivingen. 

Derimot møtte jeg på utfordringer når det kom til å velge søkeord. Vokabular på norsk og 

vocabulary på engelsk trenger ikke være synonymer, det samme med instruction, 

undervisning, teaching, innlæring, kunnskap, knowledge. Jo mer jeg skumleste artikler, jo 

mer forvirret ble jeg over alle de ulike definisjonene, og tvilte på egne evner til å begrense 

søkene og vurdere om jeg hadde valgt de riktige søkeordene. De ulike databasene presenterte 

også ulike forslag til søkerord, noe jeg dessverre ikke benyttet meg av i den innledende fasen. 

Etter hvert som jeg leste/skumleste artikler, ble det tydeligere for meg at academic vocabulary 

måtte med i søket.  

3.4.1 Subjektivitet?  

Reliabilitet betyr hvor pålitelig dataene er. Det anses for høy reliabilitet hvis mange forskere 

kommer frem til samme resultat ved å gjøre den samme undersøkelsen. Ettersom dette er en 

litteraturstudie, vil dataene her være litteraturen jeg har valgt å bruke. Jeg er altså den eneste 

«forskeren» som har valgt ut data. Om en legger en hermeneutisk tenkemåte til grunn, kan en 

hevde at analysen av dataene er basert på min subjektive oppfatning av relevans og innhold. 



25 

 

En annen forsker ville, ut i fra sin subjektive oppfatning, komme frem til andre data. I så måte 

vil dette litteraturstudiet ikke være særlig reliabelt. Allikevel kan jeg ved å være transparent 

og ærlig om egen bakgrunn, samt om hvilke begrunnelser som ligger bak inkludering og 

ekskludering av data, bidra til å øke reliabiliteten. Min subjektive oppfatning har bakgrunn i 

allmennlærerutdanning, masterprogrammet lesing og skriving for alle fra UiO, samt 12års 

erfaring fra klasserommet, både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Gjennom mine år i 

klasserommet, har jeg erfart hvordan det er å omsette teori til praksis. Mitt utvalg av data i 

denne studien vil være påvirket av håpløsheten en i blant kan føle når teori og praksis ikke 

samsvarer, og motsatt, gleden over at en intervensjon har effekt på elevers utvikling av 

leseforståelse. Jeg har nok derfor ubevisst bevisst valgt ut studier med «praksisøyne.» Altså 

sett etter noe som representerer klasserommet. Jeg så i utgangspunktet etter 

intervensjonsstudier i helklasser.  

Noen gjengangere ble det i søketreffene mine. Jeg skumleste disse artiklene og så gjennom 

litteraturlista, og fant derfra masse spennende litteratur om blant annet vokabularprogrammer. 

Word Generation-programmet ble ofte nevnt, og jeg gjorde derfor spesifikke søk på dette 

vokabularprogrammet. Her fant jeg mye interessant i lærerøyemed og brukte dessverre alt for 

mye tid på å lese om dette programmet. Ettersom WG- programmet og effektstudier om dette 

programmet så ofte kom frem søketreffene mine, valgte jeg å innlemme dette søkerordet og 

ha med en studie om WG i mitt utvalg.  

Michael F. Graves var også en gjenganger i litteraturlistene, og et enkelt søk på han i 

biblioteket ledet meg til The Vocabulary Book, Learning and Instruction. Fra et 

lærerperspektiv er boka interessant, og ettersom boka sier en del om hvordan vokabular kan 

jobbes med i klasserommet, var denne litteraturen aktuell i datautvalget.  

Mot slutten av søkeprosessen, valgte jeg å kun konsentrere meg om de siste 2 år, altså 2016-

2017. Årsaken til denne begrensningen var at jeg ønsket å se på hva som er siste nytt på 

forskningsfeltet. Mange av treffene fra 2007-2010 omhandlet yngre elever, mens ved å 

begrense søket til siste to år, fant jeg flere søk om ungdommer/adolescents. Det kan kanskje 

bety at det den siste tiden er gjort mer forskning på denne aldersgruppen? Jeg fant også noen 

avhandlinger som gikk igjen i søketreffene, og disse ble vurdert som mer relevant enn de som 

opptrådde kun 1 gang.  
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I den avsluttende fasen hvor jeg fokuserte på å søke og velge ut aktuelle studier til mitt eget 

prosjekt, falt valget på følgende kriterier:  

 Publisert siste 2 år (2016-2017) 

 Opptrådde hyppig i ulike søk og treff i søkeloggen 

 Fokuserte på helklasser 

 Avhandlinger foran masteroppgaver 

 Norske forhold måtte representeres 

 Akademisk vokabular måtte inngå  

Til slutt måtte jeg tillate spredning i alder. Jeg fokuserte hovedsakelig ungdomsskolealder, 

men måtte ned til mellomtrinnsalder 4.-7. Dette kan også være aktuelt for 

ungdomsskolelærere. Utgangspunktet for utvalget var et ønske om finne ut hva nyere 

forskning sier om sammenhengen mellom vokabular og leseforståelse, og hva som 

kjennetegner vokabularundervisning som bidrar til økt leseforståelse hos elever i og rundt 

ungdomsskolealder. 

Mine utvalgte studier er basert på disse kriteriene. Alle funnet ut i fra søk i databaser fra UiO. 

Hovedsakelig ORIA. I tillegg har jeg vurdert noe av pensumlitteraturen jeg er blitt presentert 

gjennom masterprogrammet i lesing og skriving.  
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4 Analyse 

De fire utvalgte studiene for analyse vil bli presentert etter tur. Ettersom to av disse studiene i 

baserer seg på Word Generation-programmet, vil jeg i analysedelen først presentere litt 

bakgrunnsinformasjon om dette programmet.  

Deretter presenterer jeg det amerikanske studiet Contributions of Academic Language, 

Perspective Taking, and Complex Reasoning to Deep Reading Comprehension av LaRusso, 

Kim, Selman, Ucceli, Dawson, Jones, Donovan og Snow (2016), som ser på sammenhengen 

mellom elevenes ferdigheter i akademisk språk og perspektivtaking og deres leseforståelse.  

Videre presenterer jeg det norske studiet The effects of transfer in teaching vocabulary to 

school children: An analysis of the dependencies between lists of trained and non-trained 

words foretatt av Frost, Ottem, Hagtvedt og Snow (2016). Denne studien ser på effekten av 

vokabularundervisning og analyserer sammenhengen mellom forståelsen av ord det er 

undervist i og ikke-underviste ord hos norske elever. Forskerne sammenlignet hvor effektive 

to vokabularinstruksjonsprogrammer var i å påvirke ikke-underviste ord.  

Deretter vil jeg presentere Phillips Galloway (2016) sin doktorgradsavhandling The 

Development of Core Academic Language and Reading Comprehension in Pre-Adolescent 

and Adolescent Learners fra Harvard University presenteres. Den ser på hvilke ferdigheter 

skolen kan jobbe målrettet mot for å forbedre leseforståelsen til elevene.  

Jeg vil også presentere  The Vocabulary Book av Graves (2016). Der presenteres det ikke en 

spesifikk studie, men heller flere metoder for lærere som skal undervise i vokabular.  

Metodene er et resultat av 30 års forskning på vokabular. Kapittel 7, Selecting Vocabulary to 

Teach presenterer en metode for hvilke ord det bør undervises i, og hvordan læreren kan velge 

ut ordene til undervisning. 

I de fire utvalgte studiene vil jeg fokusere på begreper brukt i studiene, læringssyn, metode og 

selvsagt presentere funn og resultater. Til sist i denne analysedelen, vil jeg oppsummere 

funnene og gi en oversikt over de utvalgte studiene, i en tabell.  
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4.1 Bakgrunn Word Generation-programmet  

Word Generation (WG) er et vokabularprogram for elever fra 4-8 trinn i USA, utviklet av 

Catherine Snow fra Harvard University (Strategic Education Research Partnership, 2017). 

Programmet går ut på å lære elevene ord på tvers av skolefagene. Bakgrunnen for utviklingen 

av WG var viktigheten av at elever skulle forstå at en sak ikke nødvendigvis er rett eller feil, 

men at det finnes mange ulike perspektiver på en sak, for eksempel synet på en krig. Hvem 

som er venn og fiende i en krig, avhenger av øyet som ser. Det er en del av det å lære faget 

historie, å forstå at bevisførsel kan hjelpe oss å bestemme hvilken forklaring vi setter vår lit 

til. I naturfaget er det også grunnleggende å forstå at vår kunnskap om naturen er basert på 

bevis og begrunnelser, og at menneskets forståelse kan endre seg gjennom tiden. Slik 

kompleks forståelse er nødvendig for å være i stand til å lese og forstå fagtekster. WG- 

programmet fokuserer på å lære elevene til å lytte til ulike forklaringer og selv være i stand til 

å forstå flere perspektiver og selv formulere argumentere for sitt syn (Strategic Education 

Research Partnership, 2017). 

Snow, Lawrence, og White (2009) har beskrevet Word Generation som en 

kvasieksperimentell studie som omhandlet ord- og begrepsinnlæring. Intervensjonen ble laget 

for å forbedre innlæringen av akademisk vokabular på tvers av faggrenser på skoler i Boston.  

Snow, Lawrence og White tok utgangspunkt i forskning om utvikling av ordforråd. Elevene 

må læres de ordene de trenger for å forstå en tekst. Mellomtrinnselever må lese tekster som 

inneholder mange tekniske og fagspesifikke ord, i tillegg til det Snow, Lawrence og White 

kaller «all purpose academic words.» I norsk litteratur (blant annet i Maagerø og Skjelbred 

(2010)), brukes begrepet «ikke faglige-abstrakte ord» og «generelle akademiske ord.» Det er 

disse generelle akademiske ordene Word Generation tar utgangspunkt i, og kan være ord som 

faktor, struktur, funksjon, analyse. Snow. Lawrewnce og White hevder at elever som ikke 

kjenner til de generelle akademiske ordene, strever med fagtekster som inneholder disse 

generelle ordene, og dermed strever elevene også med å forstå de fagspesifikke ordene.  

WG-programmet ble gjennomført over en periode på 24 uker, hvor elevene hver uke ble 

presentert for 5 generelle akademiske ord. Et akademisk ordforråd i Word Generation 

inkluderer både ord som refererer til tenkning og kommunikasjon, som for eksempel antyde 

og benekte, samt ord som er felles på tvers av fag, som element og faktor. Begge typer ord 
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kan gjøre leseforståelse vanskelig om elevene ikke har lært hvordan de kan bruke dem 

(Strategic Education Research Partnership, 2017).  

 

Alle faglærere skulle bruke de utvalgte fem ordene i sine fag. Uke for uke fulgte elevene og 

lærerne et fast opplegg, ca 15 minutter hver dag.  De fleste av ukas ord var hentet fra «the 

Academic Word List» (AWL), utviklet av Coxhead (2000).  Mandager ble de presentert for 

en kort tekst som inneholdt ukas fem ord. De fem ordene ble også diskutert og definert. 

Teksten ble lest sammen i klassen, og tekstene skulle handle om ulike dilemma eller noe 

elevene kunne diskutere og drøfte. Dette arbeidet foregikk stort sett i språkfaget. Tirsdag, 

onsdag og torsdag skulle de andre faglærerne også sørge for å lese tekster i sine fag som 

inneholdt ukas fem ord, og som også drøftet dilemmaet ut i fra sitt fags perspektiv.  På 

fredagen ble elevene bedt om å skrive en tekst hvor de skulle ta stilling til ukens dilemma 

(Snow et al., 2009, s. 328).  

Resultatet av intervensjonen viste at elevene som hadde deltatt i Word Generation-prosjektet 

viste signifikant forbedring i forståelsen av ord og begreper i forhold til 

sammenligningsgruppen. Denne måten å jobbe med generelle akademiske ord viste seg å 

være spesielt effektivt for elever med flerspråklig bakgrunn sammenlignet med elever med 

kun engelsk som bruksspråk. Snow et al. (2009) konkluderte også med at systematisk arbeid 

med dybdelesing, lesing av tekster om aktuelle temaer/dilemmaer, klasseromsdiskusjoner og 

skriving av korte tekster sannsynligvis medvirket sterkt til at elevene skåret bedre på 

kartleggingsprøver i leseforståelse, kalt Massachusetts Comprehensive Assessment System, 

MCAS.  

Det er gjort følgestudier av programmet, og det presenteres flere forskningsprosjekter på WGs 

hjemmeside, deriblant funnene fra et stort forskningsprosjekt kalt Catalyzing Comprehension 

through Discussion and Debate (CCDD). Denne eksperimentelle studien hadde et stort utvalg 

elever. I skoleårene 12/13 og 13/14 deltok 35 skoler deltok fra 4 ulike distrikter. Til sammen 

var det 7773 elever fra 4-7.klasse med. Funnene viste signifikant forbedring i det innlærte 

vokabularet for 6. og 7. klassingene.  Dette forskningsprosjektet kontrollerte lærervariabelen 

ved å gi de deltakende lærerne er utdanning i metoden, med sommerskole og opplæring, samt 

at forskerne selv deltok sområdgivere underveis i implementeringsfasen. Det ble altså lagt 

massive ressurser i eksperimentet.  



30 

 

4.2 Presentasjon av studie 1 

Contributions of Academic Language, Perspective Taking, and Complex Reasoning to Deep 

Reading Comprehension (LaRusso et al., 2016), tester hypotesen om at ferdighetene 

akademisk språk, perspektivtaking og komplekse begrunnelser kan predikere resultatet på en 

test av dyp leseforståelse (se kap. 4.2.1). Undersøkelsen bruker data fra en stor amerikansk 

evaluering av det overnevnte Word Generation-programmet og utfører regresjonsanalyser for 

å se på forholdet mellom akademisk språk, komplekse begrunnelser og perspektivtaking opp 

mot dyp leseforståelse. Forskerne kontrollerer for demografiske variabler og klassetrinn. Dyp 

leseforståelse er ansett å være en nødvendig faktor for videre utdanning ifølge 

vurderingssystemene CCSS (Common Core Standards build) og PISA (Program of 

International Student Assessment). PISA bruker begrepet «leserammeverk» som definerer det 

høyeste nivået av leseferdighet. Oppgaver på dette nivået i PISA, måler i hvilken grad leseren 

er i stand til å gjøre multiple slutninger, gjøre presise og detaljerte sammenligninger av ulike 

tekster, å håndtere motstridene og konkurrerende informasjon i en tekst, være i stand til å 

reflektere og evaluere en tekst. Dette er ferdigheter som kjennetegner en leser med «Deep 

Reading Comprehension.» Kun 0.8% av amerikanske high school studenter presterte på dette 

nivået i PISA-undersøkelsen, og artikkelforfatterne vil derfor finne ut hvordan en kan hjelpe 

elevene til å oppnå høyeste ferdighetsnivå i leseforståelsen. LaRusso et al. (2016) hevder at 

det har vært lite undervisningsfokus på dypere leseforståelse, og at det ikke er blir testet 

tilfredsstillende nok. Begreper brukt i studiet 

Undersøkelsen bruker begrepene  “Deep Reading Comprehension,”  “Academic Language,” 

“Social Perspective Taking,”og “Complex Reasoning.” Dyp leseforståelse dreier seg om å 

lese for å samle tekst-bevis for en påstand, dedusere ordmening fra nærlesing av tekst, 

integrere informasjon om et tema fra ulike teksttyper (multiple tekster) og lese for å kritisere 

andres argumentasjon.  

LaRusso et al. (2016) presenterer flere definisjoner, og viser til Halliday (1987, 1993), 

Scheppegrell (2001, 2007), Scacella (2003), med flere, som beskriver hva som skiller 

akademisk språk og hverdagsspråk. De hevder at et akademisk språk blant annet kjennetegnes 

ved færre pronomen og verb i setningene, flere nominaliseringer og flere passivsetninger. 

Dette er bevist at gjør en tekst vanskeligere å lese. Tradisjonelt har nærlesing og fokus på 

akademisk språkstruktur og skrivetrening vært foreslått som metode for å hjelpe lærere og 
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elever til å utvikle kompetanse i å lese akademisk språk. LaRusso et al. hevder derimot at 

ingen av disse metodene for undervisning i akademiske språkferdigheter, er blitt relatert til 

endring i leseforståelsen.  

Perspektivtaking blir i LaRusso et al. (2016) forklart som evnen til å forstå at ulike 

tekstforfattere har ulike erfaringer og forklaringer på samme hendelse. Det er flere syn på 

mange saker, og folks ulike oppfatninger av en sak avhenger av deres egne livserfaringer, og i 

det å forstå at en annens synsvinkel ikke betyr at en må ta stilling til om man er uenig eller 

ikke.  Evnen til å forstå og navigere mellom disse ulike perspektivene av en sak, er nødvendig 

for å forstå litteratur, historiske konflikter og evaluering av hendelser. 

Perspektivtakingsferdigheter handler om posisjonering.  LaRusso et al. (2016) hevder at 

denne ferdigheten vil være på steg 5 i Challs (1983) steg-teori, altså den nest mest avanserte 

form for leseferdighet.  

Det å gi komplekse begrunnelser forklares i denne studien med kompleksiteten i elevenes 

tankegang. Det handler om å være i stand til å gi komplekse begrunnelser for et synspunkt, 

altså elevenes evne til å stille spørsmålstegn ved en påstand, kreve beviser, sannhet, 

kunnskap, konflikt og diskusjoner. Ferdigheten karakteriserer evnen til å tenke effektivt på 

tvers av komplekse saker som ikke har et fasitsvar, som for eksempel spørsmål som ser på for 

eksempel ulvebestand. Hvorvidt en skal skyte ulv eller ikke er det stor debatt om, og ett 

fasitsvar finnes ikke. Slike spørsmål krever at en kan forstå årsak-virkning tankegang, og 

forstå at det kan være mange årsaker til at noe skjer.  

4.2.1 Læringssyn 

Denne undersøkelsen vil jeg plassere under sosiokulturell læringsteori. LaRusso og hans 

medforskere måler «dyp leseforståelse» ved bruk av 3 ulike tester. En av testene kalles 

«Social Perspective Taking» som måler om elevene greier å se en sak fra flere sider når de får 

spørsmål om hypotetiske sosiale dilemmaer. Ferdigheten dreier seg om elevens evne til å lese 

det sosiale samspillet vi er en del av, gjennom skriftlige tekster, debatter, sosiale relasjoner og 

deltakelse i samfunnet. Ved å legge disse ferdighetene inn i leseforståelsen, er læringssynet 

åpenbart. LaRusso et. al (2016) representerer derfor et sosiokulturelt læringssyn som 

vektlegger det sosiale og kulturelle omgivelsene lesingen foregår i.  
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4.2.2 Metode 

Studien benyttet data fra en storstilt evaluering av Word Generation programmet. Denne 

undersøkelsen tar for seg kontrollskolene (12 stk) i andre året av den store studien av WG. 

Deretter gjør LaRusso et al. (2016) en multippel regresjonsanalyse for å studere 

sammenhengen mellom en avhengig variabel (dyp leseforståelse) og tre uavhengige variabler 

(akademisk språk, perspektivtaking og komplekse begrunnelser). De undersøker om de tre 

uavhengige variablene predikere utfallet på en test av dyp leseforståelse og hvor store de tre 

variablenes unike bidrag er til dyp leseforståelse. 

Måleinstrument 

I undersøkelsen er det brukt ulike målingsinstrumenter for å måle de ulike faktorenes 

påvirkning av dyp leseforståelse. For å måle akademiske språkferdigheter har de benyttet The 

Core Academic Language Skills-Instrument (CALS-I). Dette verktøyet måler elevens 

forståelse av akademiske ord som er utbredt i muntlig og skriftlig akademisk diskurs på tvers 

av faggrupper, som en ikke bruker så mye i hverdagssamtaler. Eksempler på slike ord er: 

likevel, konsekvent, for det første, på en annen side. Testen er en 50 minutters penn og papir-

test som benytter både multiple-choice, matche- og kortsvarsoppgaver. Oppgavene måler 

elevens evne til å sammenfatte ideer, finne temaer, organisere tekst, bryte ned ord, 

sammenligne setninger, identifisere definisjoner, tolke påstander, og forstå metaspråklig 

vokabular.  

I målingen av perspektivtaking har LaRusso et al. (2016) benyttet The Social Perspective 

Taking Acts Measure (SPTAM) som analyserer elevenes skriftlige kortsvar på 

standardspørsmål om ulike sosiale situasjoner som vanligvis oppstår på mellomtrinnet. 

SPTAM måler i hvilken grad elever fra 4.klasse og oppover er i stand til å ta ulike individers 

perspektiv med i beregningen når de svarer på spørsmål om hypotetiske sosiale dilemmaer. 

Sosial perspektivtaking referer til ferdighetene en elev har for å «lese» den sosiale verdenen 

gjennom tekst, sosial samhandling og deltakelse i et sosialt samfunn. Elevenes svar er kodet 

for å måle tre sosiale ferdigheter som ligger til grunn: bekreftelse av ulike meninger om en 

sak, uttrykking av tanker og følelser hos bestemte deltakere i scenarioet, og posisjonering av 

disse scenario-baserte deltakerne avhengig av rolle, situasjon, kontekst, kulturell bakgrunn og 

motivasjon.  
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Å gi komplekse begrunnelser er målt ved bruk av en såkalt reflective judgement-test 

(RFJ001). Testen er databasert og presenterer elevene for et scenario som for eksempel en 

typisk familiær uenighet som ikke har et fasitsvar. Elevene skriver et svar på en rekke 

spørsmål designet for å lokke frem strategier for hvordan elevene bestemmer seg og 

presenterer en løsning på uenigheten.  

Dyp leseforståelse blir målt ved bruk av verktøyet The Global Integrated Scanario-based 

Assessment (GISA). Det er et databasert verktøy som presenterer ulike scenarioer for elevene, 

hvor elevene er nødt til å finne informasjon fra ulike steder for å være i stand til å svare. 

Elevene blir for eksempel bedt om å vurdere om en vindmøllepark er en god løsning for et 

samfunn. I tillegg blir de gitt en rekke ulike tekstkilder som for eksempel nettsider, eposter, 

avisartikler og utdrag fra fagbøker.  Deretter skal elevene evaluere ulike kilder, integrere dem 

i sin egen oppfatning og komme fram til en løsning på scenariet, basert på oppgaven de fikk, 

og til slutt  vurdere hvorvidt en vindmøllepark er en god løsning.  

4.2.3 Funn i studie 1  

Undersøkelsen beskriver en tre-nivå modell for å analysere resultatene. Forskerne så på 

variansen mellom skoler, klasser imellom og innad i hver klasse.  Den største variansen i dyp 

leseforståelse-skåre, var på individnivå, men variansen mellom klasserom og skoler var også 

store nok til å være interessante i seg selv.  

LaRusso et al. (2016) fant at ferdighetene å uttrykke tanker og følelser hos bestemte deltakere 

i scenarioet, og å posisjonere scenario-baserte deltakerne pluss akademisk språkbruk kunne 

predikere dyp leseforståelse. Akademisk språks rolle ble også testet, og viste en sterk og 

positiv predikator for dyp leseforståelse (CE= 20.66, p < .001). Om en legger sammen både 

perspektivtakingsferdighetene og akademisk språk, viser resultatet at 

perspektivtakingsferdighetene på høsten, predikerte vårens resultater på dyp 

leseforståelseskåren høyere enn de samme ferdighetene på høsten. Akademiske 

språkferdigheter kunne også alene predikere positiv utvikling på dyp leseforståelse 

sammenlignet mellom høst og vår-resultat. Disse ferdighetene forklarte 50% av den totale 

variansen i dyp leseforståelse.  
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Når LaRusso et al. (2016)så på «å gi komplekse begrunnelser» sin rolle i å predikere GISA-

resultater, viste det seg at høst-skåren på testen alene var en sterk og positiv predikator for  

vår-skåren på dyp leseforståelse(CE= 44.24, p <.001) også når perspektivtaking og 

akademiske språkferdigheter var kontrollert for. Om en legger sammen alle de tre 

indikatorene (perspektivtaking, akademisk språk og komplekse begrunnelser) og 

studentvariasjonen, forklarte de 52% av den totale variansen i dyp leseforståelse på elevnivå.  

Oppsummert betyr det at akademisk språk var den variabelen som forklarte mest variasjon for 

dyp leseforståelse, og i så måte er det et viktig område å fokusere på i mellomtrinnsalder, 

ettersom tekstene blir mer og mer avanserte. LaRusso et al. (2016) fant også at både 

perskpektivtaking og posisjoneringsferdigheter hadde sammenheng med dyp leseforståelse, 

riktignok etter at akademisk språkferdighet ble lagt til. Posisjoneringsferdighetene viste 

statistisk signifikant resultat, og LaRusso et al. (2016) understreker viktigheten for 

mellomtrinnselever å være i stand til å innta ulike perspektiver og se ting fra ulike 

synsvinkler.   

Å gi komplekse begrunnelser er også en signifikant predikator for dyp leseforståelse. LaRusso 

et al. (2016) hevder at det er spesielt viktig for mellomtrinnselever å forstå økende komplekse 

tekster. Gode avkodingsferdigheter og muntlig språk må ligge til grunn, men studiet viser at 

behovet for gode tekster og mer utfordrende leseforståelsesoppgaver som innebærer å 

evaluere og sammenligne materiale, samt å vise hva en har lest med ulike innfallsvinkler, er 

avgjørende for den dype leseforståelsen som kreves i ungdomsskoleklasserommet.  

Funnene i LaRusso et al. (2016), om at akademisk språk, perspektivtaking og 

posisjoneringsferdigheter har unike bidrag til dyp leseforståelse, viser at vi må se forbi SVR 

(Simple View of Reading) når vi forsøker å finne ut av hva som påvirker leseforståelsen for 

mellomtrinnselever. LaRusso et al. (2016) kritiserer SVR for å ikke være like gyldig for eldre 

elever. Litteraturen som støtter SVR har ofte vært basert på yngre elever, og enkelte forskere 

hevder at SVR overser ferdigheter som effektivitet og flyt, ferdigheter som blir viktigere jo 

eldre elevene blir. Dessuten hevder LaRusso et al. (2016) at SVR måle leseferdigheter ved 

bruk av enkle tekster med spørsmål som ikke krever at leseren må begrunne sitt svar. Eldre 

elever er forventet å lese avanserte tekster på tvers av fag, samt sammenfatte opplysninger og 

analysere tekstene på sofistikerte måter.  
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4.3 Presentasjon av studie 2 

The effects of transfer in teaching vocabulary to school children: An analysis of the 

dependencies between lists of trained and non-trained words. Frost, Ottem, Hagtvedt og Snow 

(2016) har i denne studien studert effekten av vokabularundervisning og  analysert 

sammenhengen mellom forståelsen av ord det er undervist i og ikke-underviste ord. De 

sammenlignet hvor effektive to vokabularinstruksjonsprogrammer var i å påvirke ikke-

underviste ord. Hvilken betydning vokabularet har for leseforståelsen, er ikke nevnt i 

artikkelen.  

4.3.1 Begreper brukt i studiet  

De fire kategoriene for læring kalles «lærte ord» og «inkonsistente svar», «ord konsistent 

forstått» og «ord konsistent ikke forstått». «Lærte ord» og «inkonsistent lært» hevdes er de 

eneste målemulighetene som potensielt kan fange opp en overføringseffekt mellom trente ord 

og kontroll-lista.  Motsatt er hypotesen at kategoriene «ord konsistent forstått» og «ord 

konsistent ikke forstått» ikke vil fange opp noen overføringseffekt ettersom de vil 

representere elevens basisvokabular. Frost et al. (2016) ønsket videre å finne ut i hvilken grad 

de to sistnevnte variablene relaterer seg til bakgrunnskunnskap og kognitive evner.  

Frost et al. (2016) bruker begrepet «traditionally gain.» Med dette begrepet menes at 

forskjellen mellom post-test og pre-test skåren tradisjonelt sett er blitt brukt som et mål på 

læring. Men hva innebærer det at et ord er lært? Dette forsøker Frost et al. (2016) å finne ulike 

nyanser av. De hevder den tradisjonelle målemetoden er feil, og presenterer i denne 

undersøkelsen en alternativ måte å måle læring på, noe de kaller for «true gain» Med denne 

måten å måle læring på, mener de at det tydeligere kommer fram i hvilken grad et ord er lært. 

De presenterer 4 grader av ordlæring. Konsekvent forstått, tilfeldig forstått, lært, konsekvent 

ikke forstått. True gain representerer forskjellen mellom antallet ord læreren har klart å 

undervise elevene og antallet ord læreren IKKE har klart å undervise elevene i. 

Overføringseffekt  

En vanlig måte å måle effekten av vokabularundervisning, er å måle antallet lærte ord fra en 

liste med ord en har undervist i. Hvis antallet lærte ord også ser ut til å øke på en liste med ord 

en IKKE har undervist i, kan det bety at indirekte læring har skjedd. Om det i tillegg er slik at 
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antallet lærte ord en ikke har undervist har sammenheng med antallet lærte ord en HAR 

undervist i, men ikke motsatt, vil det oppstå det Frost et al. (2016) kaller en overføringseffekt.   

Frost et al. (2016) var ute etter å finne ut om vokabularundervisning har en generell effekt på 

ordkunnskapen eller om effekten er begrenset til de ordene som er undervist i, altså se etter en 

overføringseffekt. For å måle denne overføringseffekten ble det laget to ordlister, en med ord 

elevene skulle bli undervist i, og en kontrolliste med ord de ikke var innom i undervisningen. 

Tradisjonelt har disse kontrollistene blitt brukt som et mål på hvor effektiv undervisningen 

har vært. Det har blitt antatt at hvis det etter undervisningsperioden ikke var noen forskjell 

mellom den underviste lista og kontrollista, så betydde det at undervisningen ikke var 

effektiv. En slik konklusjon mener Frost et al. (2016) er problematisk, og at den overser det 

faktum at læring kan ha skjedd likevel, selv om det ikke vises på en post-test av kontrolliste-

ord. En elev som har lært mange ord fra undervisningslista, kan som en effekt av treningen, 

være i stand til å reformulere sine svar på post-testen av kontrollordene på en mer effektiv 

måte enn elever som lærte færre ord gjennom trening/undervisning. Bruken av kontrollister 

kan avsløre læreeffekt på andre måter, ved å se på sammenhengen mellom de to ordlistene i 

programmet og andre relevante variabler. For å finne slike sammenhenger, har Frost et al. 

(2016) brukt regresjonsanalyse. Det kan altså være skjulte sammenhenger mellom listene som 

kan peke mot en slags generalisert kunnskap som er overført til kontrollista. Disse skjulte 

sammenhengene blir i studiet kalt «generaliseringseffekt.»  

Frost et al. (2016) beskriver hvilke betingelser som ligger til grunn for målingen av 

overføringseffekten i regresjonsanalysen. Mulige variabler som kan fange opp effekten av 

overføringen, kan være at post-test-sum-score på lista med trente ord predikerer post-test 

sum-score på kontroll-lista, men ikke motsatt. Ved en slik sammenheng, kan en anta at eleven 

har lært noe generelt som har blitt overført til kontroll-lista. En annen mulig måte å måle 

effekten på, er å se på forskjellen mellom pre-test og post-test sum skåre Hvis forskjellen i 

resultatet på pre- og post-test på undervisningslista predikerer forskjellen i resultatet på pre og 

post-test på kontrollista, kan en anta at det er en slags overføringseffekt.  

4.3.2 Læringssyn  

Ettersom vokabularinstruksjonsprogrammene som Frost et al. (2016) sammenligner og 

verdsetter samtale og diskusjon, vil denne undersøkelsen kunne påstås ha et sosiokulturelt 

perspektiv på læring. Samtidig ligger det i WG-programmets natur at eleven selv er aktiv i 
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leseprosessen, og selv bidrar til å konstruere mening ut i fra teksten som leses og egen 

bakgrunnskunnskap. Slikt sett legger Frost et al. (2016) også et kognitivt læringssyn til grunn. 

Når Frost et al. (2016) også ser etter en overføringseffekt fra innlæringen av trente ord til ord 

elevene ikke har jobbet med, korresponderer det også med et utviklingsorientert læringssyn, 

hvor ordlæringen stadig fortsetter å utvikle seg.  

4.3.3 Metode   

Studien er foretatt i Norge, med 81 elever i andre, femte og åttende trinn fra samme skole, 

som ble undervist i ordkunnskap inspirert av Word Generation (WG)- metoden, og 51 elever i 

første, sjette og åttende trinn, som ble undervist i ordkunnskap inspirert av programmet 

«Thinking Schools (TS)» TS er opprinnelig ikke designet for vokabularundervisning, men det 

inneholder spesifikke aktiviteter som fokuserer på vokabular og strategilæring. Felles for 

programmene er at elevene hver uke ble presentert for 12 nye ord i en periode på 7 uker *3. 

Totalt 21 uker. WG-programmet la vekt på aktuelle temaer og klasseromsdiskusjon, mens TS-

programmet brukte tankekart og vektla organiseringsstrategier.  

Frost et al. (2016) sin studie har et kvasieksperimentelt design som sammenligner to 

vokabularprogrammer å utforske læringseffekten og overføringen mellom en liste av trente og 

utrente ord. Deltakerne var 132 barn fra 1,2,5,6 og 8.trinn fra 1 skole beliggende i et område 

med høy sosioøkonomisk status. Klassene ble tilfeldig utvalgt, 81 elever deltok i WG-

programmet og 51 elever i TS-programmet. Frost et al. (2016) beskriver de to programmene 

deres studie er basert som kontekstbaserte, men at de skiller seg fra hverandre i temaer og 

hvordan de er organisert.  

WG-programmet er basert på spesifikke skriftlige tekster og elevgruppas interesser. For 

eksempel kunne en ukes tema være «hva er meningen med å gå på skolen?» I løpet av uka 

møtte elevene ukas ord som omhandlet ukas tema flere ganger, både i undervisningen og i 

ulike tekster og aktiviteter i ulike fag. Ordene var stort sett akademiske ord, som analyse, 

faktor, funksjon, struktur. Fredag skulle hver elev skrive en kort tekst hvor hun tar stilling til 

ukas tema og bruke ord hun har lært i løpet av uka (jmf. kap 4.1).  

TS-programmet baserte seg «Thinking Schools» konseptet for 1., 6. og 8.trinnselever. 

Programmet er ikke spesifikt designet for vokabularinstruksjon, men det fokuserer på 

spesifikke aktiviteter som fokuserer på vokabular og læringsstrategier. Vokabularvalget i TS-



38 

 

programmet baserer seg på 50% ord fra tekster i elevenes egne tekstbøker og 50% ord fra den 

akademiske ordlista Coxhead (2000). Det var ikke noe predesignet undervisningsopplegg, 

men lærerne hadde blitt lært opp i bruk av tankekart når en presenterte ukas ord, samt at de 

brukte diskusjoner om ordenes betydning hver uke. Lærerne ble bedt om å etablerere gode 

læringsmiljøer og få elevene med i metakognitive diskusjoner om ordbetydninger. Felles for 

de to programmene var 12 ukentlige fokuksord i løpet av 7 uker, totalt 21 uker.  Ulikhetene 

var programmenes utgangspunkt. WG-programmet fokuserte på ukentlige temaer og 

klasseromsdiskusjon, mens TS-programmet hadde læringsstrategier som utgangspunkt.  

Måleinstrument  

Testingen ble gjort ved bruk av multiple-choice tester spesialutviklet for studiet. Identiske 

pre- og post-tester for både den trente ord-lista og kontroll-lista. «Traditional gain» og «True 

gain» ble kalkulert for hver deltaker og for begge ordlistene. Data fra BPVS (ordforråd) og 

Raven (non-verbal intelligens) ble valgt og brukt i analysen sammen med variabelen alder.  

4.3.4 Funn i studie 2  

Resultatet i undersøkelsen var blant annet at det var ingen signifikant forskjell i programmene 

på læringen av ord det ble undervist i. Ikke i noen av de fire kategoriene læring var det noen 

forskjell på post-test. Frost et al. (2016) konkluderer derfor med at de to 

undervisningmetodene er like gode. Når det kom til læring av ord i kontrollista, viste funnene 

at WG-elevene forsto flere ord enn TS-elevene, og TS-elevene hadde flere ord de konsekvent 

ikke forsto sammenlignet med WG-elevene. Med andre ord, TG-elevene synes kontrolliste-

ordene var vanskeligere enn WG-elevene. Dette hevder Frost et al. (2016) kan skyldes to ting, 

enten at TS-elevene var utsatt for vanskeligere ord i sin kontrolliste enn WG-elevene. 

Alternativt at TS-elevenes ord var mer fagspesifikke, mens WG-tekstene inneholdt flere 

generelle akademiske ord, som kan være lettere å overføre.  

Hovedfunnene i studien er altså at kategoriene «lærte ord» og «inkonsekvente svar» viste seg 

å være treffsikre indikatorer på effekt i WG-programmet, men ikke i TS-programmet. For 

WG-programmet betyr det at elevene som hadde lært mange ord fra den trente lista, også 

lærte seg mange ord fra kontroll-lista. Elever med få inkonsekvente svar fra trent liste, hadde 

også få inkonsekvente svar ord fra kontroll-lista. Dette hevder Frost et al. (2016) beviser det 

de kaller en overføringseffekt for WG-elevene. En slik effekt fant de ikke hos TS-elevene. For 
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denne elevgruppa var resultatet på den trente lista avhengig av resultatet på kontrollista, noe 

som indikerer en enkel vokabulareffekt. Dette synet ble også støttet i funnene av signifikant 

sammenheng mellom bakgrunnskunnskap, alder og resultatet på kontrollista for TS-elevene 

(Frost et al. (2016). Mulige årsaker til denne forskjellen i programmene, antar de å være 

ulikhetene i de to programmenes oppbygning. Begge programmene bruker tekster for å 

undervise i ord, men WG-programmet hadde en strammere og mer detaljert 

undervisningsplan, og de ukentlige WG-diskusjonene rundt ukas tema, hadde muligens en 

positiv effekt på motivasjonen og elevenes evne til å reflektere rundt temaet på slutten av uka. 

TS-programmet hadde en mer løs struktur, og lærerne selv måtte bestemme når og hvordan de 

skulle bruke tankekartene i undervisningen.  

Frost et al. (2016) konkluderer med at deres funn kan tolkes som at det å undervise i 

vokabular ikke har noen effekt, men at WG-programmet viste at målretta ordinnlæring 

påvirker den generelle ordinnlæringen. Dette funnet hevder de er med på å støtte annen 

forskning som hevder at vokabularundervisning som fokuserer på å utvikle generelle 

ordkunnskap/ordbevissthet, er en viktig basis for at elevene selv reflekterer rundt betydningen 

av ordene de møter på skolen. Det øker elevenes metaspråklige bevissthet.  
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4.4 Presentasjon av studie 3  

The Development of Core Academic Language and Reading Comprehension in Pre-

Adolescent and Adolescent Learners (Phillips Galloway, 2016) er en extended abstract, 

(kappen) av en doktorgradsavhandling fra 2016 fra Harvard University. 

Phillips Galloway (2016) ser på hvilke ferdigheter skolen kan jobbe målrettet mot for å 

forbedre leseforståelsen til engelsklærende i offentlige, urbane «middleschools» (elever i 

alderen 12-15 år), særlig de som lærer engelsk som andrespråk, og/eller kommer fra hjem 

med lavere sosioøkonomisk status. Det fokuseres i avhandlingen på språkferdighetene som 

kommer etter den første leseopplæringa, nemlig ferdigheter som trengs for å lese mer 

komplekse tekster (akademiske ferdigheter).  

Phillips Galloway (2016) presenterer to studier som bygger på hverandre. I studie 1 (Phillips 

Galloway, 2016, s. 21) ser hun på utviklingen av akademiske språkferdigheter og 

leseforståelse for elever med engelsk som første og andrespråk. Studien fokuserer først og 

fremst på elever som ligger under gjennomsnittsnivå i leseferdigheter. I del to av 

avhandlingen (Phillips Galloway, 2016, s. 74), undersøkes forholdet mellom CALS, 

leseforståelse og sosioøkonomisk status. 

Studien hevder å bevise at elevens CALS- ferdigheter påvirker hvor mye elevene utvikler 

leseforståelsen, og at sosioøkonomisk status påvirker leseforståelsen indirekte, ettersom 

elevenes utgangspunkt vil ha noe å si for hvor langt de vil nå etter intervensjonen. Ut i fra 

disse funnene, argumenterer Phillips Galloway (2016) for at CALS bør tillegges mer vekt i 

undervisningen, og at fokuset fram til nå har vært for mye på vokabular framfor de 

akademiske ferdighetene som beskrives i CALS.  

4.4.1 Begreper brukt i studien 

I innledningen av studien, operasjonaliserer Phillips Galloway (2016) begrepet akademiske 

språkferdigheter. Hun tar utgangspunkt i at akademiske språkferdigheter kan kalles et 

paraplybegrep, og innunder denne paraplyen kommer begrepet Core Academic Language 

Skills, forkortet CALS. CALS dreier seg om språkfokusert undervisning og undersøkelser, og 

refererer til språklige ferdigheter som trengs for å kunne navigere i tekster på tvers av 

faggrenser. En vid definisjon av akademiske språkferdigheter vil inneholde både de 
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fagspesifikke og de generelle begrepene som blir brukt i skolesammenheng. CALS dreier seg 

kun om de generelle fagbegrepene som opptrer på tvers av fag, som elever møter i tekster, 

særlig på skolen, for eksempel til tross for, med andre ord, hypotese, generelt. Disse ordene er 

nyttige når en skal lese, forstå og formidle abstrakte ideer og konsepter gjennom språket 

hevder Phillips Galloway (2016, s. 25). For å forstå fagtekster, stilles det krav til akademiske 

språkferdigheter som å forstå og produsere definisjoner, forklaringer, beskrivelser og 

argumenter gjennom å bruke et presist, konsist og reflektert språk.  

Phillips Galloway (2016) hevder at akademisk språk tidligere har blitt målt kun med antallet 

fagord en elev har kunnet. Kunnskap om hva fagordene betyr er relevant for leseforståelsen, 

men elevene blir også utsatt for andre ord i fagtekster. For å oppnå god leseforståelse er også 

disse ikke-fagspesifikke ordene nødvendig å forstå. CALS blir beskrevet som lingvistiske 

ferdigheter som bidrar til leseforståelse. Disse ferdighetene er ferdigheter i å kjenne igjen 

morfologiske konstruksjoner i språket. En av ferdighetene er nominalisering- subjektivering 

av verb, for eksempel verbet å konstruere kan omgjøres til substantivet konstruksjon. Slike 

nominaliseringer er vanlig i fagtekster. Om leseren kjenner igjen den morfologiske 

konstruksjonen og suffikset «sjon» vil han forstå at det er snakk om et substantiv, og dermed 

være i bedre stand til å forstå hva teksten handler om. Ferdigheter i å forstå kompleks syntaks 

er også nødvendig. I fagtekster er ofte informasjonstettheten høy, og en enkelt setning kan 

inneholde mange meningsbærende ord en er nødt til å forstå for å forstå meningen i setningen. 

Dessuten trengs ferdigheter i å forstå og bruke tekstbinderord. I fagtekster brukes ord som 

binder setninger sammen, som for eksempel. til tross for, med andre ord. Slike ord og uttrykk 

bidrar til å binde sammen påstander og for å markere tekstoverganger. I tillegg trenger en 

ferdigheter i å forstå språklige referanser i tekster som for eksempel: Peter hopper, han er 

kjempeglad.Å vite hvordan en bygger opp en argumenterende tekst med tittel, ingress, 

argumenter, eksempler og konklusjon er også en ferdighet som bidrar til leseforståelsen. Å 

gjenkjenne en fagtekst bidrar til å bedre leseforståelsen. Det samme gjelder ferdigheter i å 

forstå metaspråklig vokabular. Ord om metaspråk opptrer ofte i akademiske tekster, de 

refererer til argumentasjonsrekkefølge, tankeprosess, og kan være ord som generelt, 

motargument, oppsummert.  

 

Å kunne forstå ord som signaliserer forfatterens holdning/synspunkt/grad av sikkerhet 

(sannsynligvis, usannsynlig, beviselig). Disse delferdighetene blir viktige bidragsytere til 
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leseforståelsen, i tillegg til kunnskapen om de spesifikke fagbegrepene som elevene møter i 

fagtekster ifølge Phillips Galloway (2016). 

4.4.2 Læringssyn 

Phillips Galloway (2016) sin studie opererer ut i fra et sosiokulturelt læringssyn. I et 

sosiokulturelt læringssyn, vil akademiske språkferdigheter dreie seg om evnen til å kunne 

bruke språket for å manøvrere seg mellom ulike språksamfunn. Akademisk språk blir sett på 

som skolespråk, og elevenes bakgrunn vil være med på å påvirke hvilket utgangspunkt de har 

når de kommer til skolen, jf. Heath (1982).  

Phillips Galloway (2016) fremhever også lærerens rolle i klasserommet, og henviser til 

Vygotsky. Lærerne er erfarne språkbrukere og er i stand til å støtte en akademisk språklæring 

hos sine elever, og slikt sett støttes en sosiokulturell tankegang.   

I studien legges også et utviklingsorientert læringssyn til grunn når det kommer til utviklingen 

av akademisk leseforståelse. Phillips Galloway (2016) forsøker i avslutningen av studien å 

vurdere hvordan funnene kan påvirke lærere og forskere til å videreutvikle programmer for 

akademisk språkinstruksjon. I arbeidet må å utvikle programmer og metoder, ligger det til 

grunn en holdning om at leseforståelse er en kontinuerlig prosess. Studien har også inntatt noe 

de kaller et funksjonelt perspektiv på læring. De hevder at dette studiet er unikt ettersom de 

forsøker å fange opp elevenes kunnskap og oppmerksomhet omkring akademiske 

språkferdigheter som er vanlige i tekster de møter på skolen og i ulike fagdiskurser. I denne 

studien blir det kun fokusert på de språkferdighetene som er mest nyttige på skolen, som for 

eksempel overtalelse, forklaringer og definering av ulike fagtermer. Metode 

Utvalget i studiet er hentet fra en stor intervensjon laget for å øke mellomtrinnselevers 

leseforståelsesferdigheter. Intervensjonen inkluderte 24 skoler fra tre distrikter i nordøstlige 

USA.  Skolene var fra et område med etnisk mangfold og lav inntekt. Skolene ble randomisert 

og delt inn i intervensjonsgrupper og kontrollgrupper. Denne studien tar for seg kun 

kontrollgruppa, 12 skoler, totalt 833 elever, hvorav 12 % av elevene var i gruppen «English 

Language Learners,» elever som har engelsk som andrespråk, og 19 % av elevene var 

kvalifisert for spesialundervisning. Det var kjønnsbalanse og jevn fordeling av etnisk 

bakgrunn sammenlignet med distriktet.  Elevene ble testet på høsten og våren i 6. og 7.klasse. 

Testene ble administrert av erfarne testere  
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Måleinstrument  

Også i dette studiet benyttes måleinstrumentene CALS-I for å måle generelt akademisk språk 

og GISA for å måle leseforståelse (se kap. 4.2.3.1 for beskrivelse).   

4.4.3 Funn i studie 3 

Phillips Galloway (2016) sine funn var først og fremst at resultatene i målingen av akademisk 

språk (CALS-I) viste at elever med engelsk som andrespråk hadde signifikant lavere skåre i 

begynnelsen av intervensjonsperioden enn elevene med engelsk som førstespråk. Derimot 

hadde de like rask fremgang som sine medelever med engelsk som førstespråk. Tross like 

rask fremgang, greide ikke andrespråkselevene å ta igjen gapet som var tilstede i 

utgangspunktet. For å ta igjen den avstanden, ville det kreves 3 ekstra år for å mestre på 

tilsvarende nivå som deres førstespråksmedelever oppnådde i 7.klasse. Dette forteller oss at 

akademisk språk er en stor utfordring for andrespråkselever og at sosial bakgrunn har mye å si 

for nivået i utgangspunktet.  Enda viktigere, hevder Phillips Galloway at dette funnet også 

tyder på at mellomtrinnsalderen er en alder hvor akademisk språkutvikling har stor vekst, en 

slags akademisk-språklig gullalder.  

Et annet funn av var at elevenes skåre på CALS-I-testen i begynnelsen av 6.trinn var positivt 

signifikant i samsvar med skåren på GISA-testen på samme tidspunkt. Utviklingen av 

akademisk språk var signifikant i samsvar med utviklingen i leseforståelse. Elever med rask 

vekst i akademisk språk, opplevde tilsvarende rask vekst i leseforståelsen. Et tredje funn var 

at skåren på CALS-testen i begynnelsen av 6.klasse hang sammen med veksten i 

leseforståelsesferdighetene mellom 6. og 7.klasse. Disse hovedfunnene hevder Phillips 

Galloway beviser at utviklingen av akademisk språk og progresjon i utviklingen av bestemte 

språkferdigheter, er avgjørende for å støtte leseforståelsesutviklingen, både for første og 

andrespråks-elever. Dette funnet, om at andrespråks-elever ligger bak førstespråks-elever i 

resultat på både akademiske språkferdigheter og leseforståelse, er bekymringsfullt med tanke 

på andrespråkselevers språkutvikling. Phillips Galloway hevder også at førstespråks-elever fra 

lav-inntektsfamilier også ser ut til å trenge støtte i utviklingen av akademiske 

språkferdigheter. De akademiske språkferdighetene påvirkes altså i stor grad av elevenes 

sosioøkonomiske bakgrunn. 
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Ved å identifisere konkrete språkferdigheter som bidrar i betydelig grad til leseforståelse, 

hevder Phillips Galloway (2016) at disse funnene bygger videre på tidligere forskning som 

har vist tilsvarende mønstre når det gjelder vokabularutvikling. Andrespråkselever utvikler 

CALS-ferdighetene i samme fart om førstespråkselever. Dette indikerer at elevers utvikling i 

en type ferdighet henger sammen med utviklingen i en annen. Et slikt funn bør reise spørsmål 

om hvordan lærere underviser elever for at de skal utvikle god leseforståelse av fagtekster. 

Phillips Galloway påstår også at funnene bør føre til at måleredskapet CALS-I blir brukt for å 

påvirke undervisning/instruksjon i skolen i arbeidet med å støtte leseforståelsesutviklingen 

hos elever i alderen 12-15 år.  

 

4.5 Presentasjon av studie 4 

I The Vocabulary Book (Graves, 2016), presenteres ikke en type studie, men heller flere 

metoder for lærere som skal undervise i vokabular. Kapittel 7, Selecting Vocabulary to Teach 

presenterer hvilke ord det bør undervises i, og hvordan læreren kan velge ut ordene til 

undervisning. Graves (2016) har de siste 30 årene jobbet med å utvikle vokabularprogrammet 

«The four-part vocabulary program» som er mye brukt i USA.   

«The four-part vocabulary» programmet inneholder 4 komponenter som Graves anser som 

grunnleggende for å utvikle vokabularet for engelskspråklige/engelsklærende. De fire 

komponentene er; 1: hyppige, varierte og omfattende språkerfaringer, 2: å undervise i 

enkeltord. 3: å lære bort ordlæringsstrategier og 4: fostre ordbevissthet. De siste årene har 

Graves hatt fokus på hvilke ord det er verdt å undervise i. Graves understreker at vokabular-

læringsoppgaven er enormt stor. Bøker og annet lesestoff for skolebarn inneholder over 

180000 ulike ord. I løpet av et skoleløp vil et skolebarn ha lært seg 50000 av dem. Det er altså 

mange flere ord å lære enn det er tid til på skolen. Dessuten er det stor forskjell i antallet ord 

barn kan når de ankommer skolen, og et effektivt vokabularprogram må treffe både de som 

kan få ord og de som kan mange ord når de begynner på skolen. Graves (2016) vier et helt 

kapittel om hvilke ord en skal velge å undervise i, og viser ulike utgangspunkt for et slikt 

valg. Det er denne delen som blir presentert her i kap. 4.5.  
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4.5.1 Begreper brukt i studiet  

Graves (2016) presenterer 4 typer ord som bør undervises i. Essensielle ord som er nøkkelord. 

De er avgjørende for å forstå en fagtekst, som for eksempel fortid, nåtid, fremtid, sosial likhet, 

diktatur, totalitarisme. Generelt nyttige ord vil variere fra alder til alder, men dreier seg om 

ord som ikke er fagspesifikke, men generelle. Mer kjente ord, som ikke er høyfrekvente ord, 

men småord som andrespråkselever ikke nødvendigvis kan, som for eksempel consider, 

recent. Til slutt importerte ord som er ord som brukes for å forklare og som forbedrer 

forståelsen for et tema, for eksempel demokrati.  

4.5.2 Læringssyn  

Ettersom Graves (2016) sitt første punkt i ordlæringsprogrammet er å gi rike og varierte 

språkerfaringer, er det nærliggende å hevde at det er et sosiokulturelt læringssyn som ligger til 

grunn. Graves understreker det faktum at de fleste ord læres ved tilfeldigheter, og derfor må 

elever bli utsatt for mange lese og- lyttesituasjoner, diskusjoner og få mange skriveerfaringer 

gjennom skoledagen. I tillegg understreker han at det er gjennom å lytte og diskutere de 

yngste elevene lærer nye ord. Det er altså den sosiale settingen som, ifølge Graves, er den 

viktigste for vokabularutviklingen.  

Samtidig beskriver Graves (2016) hvordan voksne kan undervise elevene i enkeltord.  Det 

presenteres flere metoder for hvordan en kan gå fram, og legger spesielt vekt på viktigheten i 

å undervise enkeltord til elever med lavere sosioøkonomisk status. Det beskrives ulike nivåer 

av ordkunnskap, og metoder for hvordan en kan øke nivå. Målet er å sette elevene i gang på 

den lange veien til å fullstendig beherske ord, og via undervisning gjøre elevene i stand til å 

utvikle sin forståelse for ord, og tilslutt kunne bruke ordet i egen tale og skriving. En slik 

metode kan passe inn i et utviklingsorientert læringssyn, hvor en tar hensyn til at 

leseforståelse ikke er noe en lærer seg en gang for alle, men som er en kontinuerlig prosess. 

Samtidig passer metoden også inn i en kognitiv tankegang, som vektlegger prosessene som 

foregår inni hodene til enkeltelever, og som hevder at elevaktivitet og den individuelle 

drivkraften er nødvendig for å oppnå leseforståelse. Leseren selv må være aktiv i egen 

læringsprosess, og Graves presenterer ulike metoder lærerne kan bruke for at elevene skal 

være i stand til å aktivt ta del i leseprosessen og vokabularutviklingen.  
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4.5.3 Metode  

Graves (2016) baserer seg på en prosedyre for å velge ut ord til instruksjon, som han selv har 

utarbeidet i samarbeid med flere forskere. Prosedyren er en teoretisk basert tilnærming til 

ordutvalg, og kalles SWIT (Selecting Words for Instruction in Texts). Bakgrunnen for denne 

tilnærmingen til ordutvalg er at ordene som skal velges ut skal bidra til leseforståelse. SWIT-

prosedyren ble utviklet som en del av en treårig studie hvis hensikt var å undersøke og utvikle 

et fullstendig program som involverte flere typer vokabular, hadde en signifikant varighet og 

som ble gjennomført i en vanlig skolekontekst. Dette programmet ble kalt Multifaceted, 

Comprehensive Vocabulary Instructional Program (MCVIP), og er basert på Graves’ tidligere 

forskning på vokabularinstruksjon (Graves et al., 2014). Å tilby rike og varierte 

språkerfaringer, undervise i individuelle ord, undervise i ord-læringsstrategier og støtte ord-

bevissthet er fire komponenter som gav grunnlag for studiet. De ønsket å undersøke hvorvidt 

evidensbasert vokabularinstruksjon og læreplan-pakker kunne bli utviklet slik at det ville 

utgjøre en forskjell i ekte klasserom. Hensikten med undersøkelsen var altså å utforske 

MVCIP- programmet når det var utført av vanlige lærere i sine klasser på mellomtrinnet. 

Studiets metode var et formativt eksperiment, hvis hensikt ikke er å sammenligne 

intervensjonsgrupper og kontrollgrupper, men å teste ut en metode, gjøre endringer og 

modifikasjoner underveis basert på dataene en til enhver tid får ut av prosjektet, basert på hva 

elevene gjør og lærer/elevtilbakemelding på programmet.  

Dette eksperimentet involverte 606 elever fra 15 klasserom fra 3 sosiokulturelle ulike skoler 

fra 3 forskjellige stater i USA. Hver undersøkelsesgruppe ble ledet av en forsker og 

forskningsassistent som jobbet tett med fire-fem lærere.  Underveis i treårsperioden ble 

metoden årlig evaluert og forbedret, for at forskerne kunne lære mer om hvordan 

effektiviteten kunne forbedres. Det ble lagt opp til et tett samarbeid tre skolene mellom, 

kunnskap og erfaringer ble delt og den profesjonelle utviklingen ble sterkere. De kvalitative 

dataene ble samlet inn gjennom observasjonsnotater, video/lydopptak av vokabulartimer, 

samarbeidsmøter mellom forskere og lærere, samt fokusgrupper med elever. I tillegg ble det 

gjort intervjuer, skriftlige refleksjonsnotater og undervisningsgjenstander ble studert. Disse 

kvalitative dataene viste at elevene forbedret kunnskapen, oppmerksomheten og interessen for 

vokabular. Oppsummert, fant de at det treårige formative eksperimentet viste at MCVIP-

programmet er et program det er mulig å implementere i klasserommet av lærere, og at 

SWIT-metoden hjalp lærerne til å identifisere de ordene som var viktigst for elever å lære.  
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SWIT-metoden i Graves (2016), består av en 4-punkts liste for hvordan læreren skal gå fram 

når han skal velge ut ord en skal undervise i. 1: Indentifisere potensielt ukjente ord. Det kan 

være mange i en fagtekst. 2: Identifisere hva slags ordtype det er snakk om, samt velge hvilke 

ord som skal ignoreres. Graves foreslår å velge ut kun 10 ord fra de ulike ordtypene pr. uke. 

3: Utvikle optimal instruksjon av de utvalgte ordene. Graves kaller det for powerful 

instruction. I boka blir det presentert 7 ulike ord-læringsmetoder, og enda flere eksempler på 

hvordan en kan instruere i ordforråd, men metodene er ment å bruke FØR lesing. Før-

undervisning av vokabular fører til økt leseforståelse, hvilket er målet med 

vokabularundervisning. Jo bedre instruksjonen er, jo bedre vil leseforståelsen blir. De ulike 

metodene er svært tidkrevende, men gir resultater ifølge Graves (2016 s. 113.) 4: Etter å a 

identifisert hvilke ord og hvordan undervise i dem, oppfordrer læreren elevene også til å se 

etter disse utvalgte ordene i andre settinger. Læreren sørger for at ordene de har jobbet med 

blir repetert og at elevene møter ordene i andre sammenhenger. Dette for å utvikle den 

4.komponenten i programmet, elevenes ordbevissthet.  

Hvordan skal lærere velge ut ord? Her presenterer Graves (2016) sin metode for dette 

arbeidet. Hovedsakelig mener han at ordene må velges ut fra tekstene elevene leser til enhver 

tid, men at lærerens profesjonelle skjønn i utvelgelsen av ord kan bli bedre ved å bruke 

offisielle ordlister. Slike lister finnes det mange av, blant annet Coxhead (2000) sin 

«Academic Word List.» De offisielle ordlistene er spesielt utarbeidet for instruksjon av både 

generelle og fagspesifikke ord. For aldersgruppen 12-15 år introduserer Graves (2016) en 

nyere ordliste, og henviser til Gardner og Davies liste fra 2013 kalt «the Academic 

Vocabulary List». Denne lista hevder Graves har flere fordeler for bruk i USA, ettersom den 

baserer seg på ord fra amerikanske bøker. Coxhead (2000) sin liste baserer seg på bøker fra 

New Zealand og GBR. Lista baserer seg på et større, nyere og et mer representativt utvalg 

ord. Ordene i «The Academic Vocabulary List» er ord med felles ordstammer, og ulike 

bøyningsformer av ordet, samt at lista skiller mellom ulike homografer. Coxheads liste 

baserer seg på ord med felles ordstamme OG som hører til samme ord-familie og alle dets 

bøyninger og avledningene fra ordstammen.  
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4.5.4 Funn i studie 4 

Graves (2016) har et helhetlig syn på vokabular, og skiller i utgangspunktet ikke mellom 

generelle og fagspesifikke ord. Det presiseres heller ikke hvordan ordene er telt, når det 

hevdes at et skolebarn bør ha lært seg 50000 ord. Det er i kapitlet om hvordan en lærer skal 

velge ut hvilke ord for undervisning, Graves sier noe om dette. Her hevder han at en lærer må 

vite hvilke ord elevene kan fra før, før en kan velge ut hvilke ord å undervise i. SWIT-

metoden presenteres som en metode for utvalg av ord og i Graves et al. (2014) konkluderer de 

med at det finnes lite litteratur om hvordan lærere kan velge ord til vokabularundervisning, 

men at SWIT-metoden er en aktuell metode som kan hjelpe lærere i å velge ut ord på en 

strategisk måte, samt at lærerne blir mer bevisst på behovet for engelsklærende og andre 

elevers behov for vokabularutvikling. I tillegg konkluderer de med at SWIT-metoden er en 

tidkrevende metode. Lærerne som brukte metoden rapportert at i løpet av år 2 og 3 av 

prosjektet, tok det mindre tid. Jo mer en bruker SWIT jo mindre tidkrevende vil det bli. 

Konklusjonen var også at det også er mulig å bare bruke deler av SWIT-metoden. Metoden 

vil fortsatt bistå læreren i utvelgelsen av passelige ord å undervis i, og hjelpe elevene i å forstå 

og lære fra tekstene de leser når de innehar et sterkere vokabular. 
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4.6 Oppsummering av presentasjonen og analysen 

av de utvalgte studiene 

Tabell 1: 

 Contributions of 
Academic Language, 
Perspective Taking, 
and Complex 
Reasoning to Deep 
Reading 
Comprehension 
(LaRusso et al., 
2016) 

The effects of transfer in teaching 
vocabulary to school children: An 
analysis of the dependencies between 
lists of trained and non-trained 
words. (Frost et al., 2016) 

The Development of Core 
Academic Language and 
Reading Comprehension in 
Pre-Adolescent and 
Adolescent Learners 
(Phillips Galloway, 
2016) 

The Vocabulary 
Book kap.7.  
(Graves, 2016) 

Hensikt Teste hypotesen om 
at ferdighetene 
akademisk språk, 
perspektivtaking og 
komplekse 
begrunnelser kan 
predikere resultatet 
på en test av dyp 
leseforståelse 

Sammenligne hvor effektive 
vokabularinstruksjonsprogrammene 
Word-Generation og Thinking 
Schools var i å påvirke ikke-
underviste ord.  

Studere sammenhengen 
mellom akademiske 
språkferdigheter og 
leseforståelse for elever 
med engelsk som første 
og andrespråk. 

Utvikle en metode 
som vanlige lærere 
kunne bruke I 
vanlige klasser for 
å utvikle 
ordforrådet til 
elevene.  

Begreper Akademisk språk, 
perspektivtaking og 
komplekse 
begrunnelser 

True gain- en mer presis måte å 
måle antallet lærte ord på i et 
vokabularinstruksjonsprogram.  

CALS-ferdigheter.  Definerer og 
grupperer typer 
ord det bør brukes 
tid på i 
undervisning. 

Læringssyn Sosiokulturelt 
læringssyn 

Sosiokulturelt og kognitivt 
læringssyn + utviklingsorientert 
læringssyn.  

Utviklingsorientert + 
sosiokulturelt + 
funksjonelt læringssyn+ 
kognitivt læringssyn  

Sosiokulturell og 
utviklingsorientert 
læringssyn 

Metode Basert på et 
intervensjonsstudie.  
Bruker multippel 
regresjonsanalyse 
for å studere 
sammenhengen 
mellom en avhengig 
variabel (dyp 
leseforståelse) og 
tre uavhengige 
variabler 
(akademisk språk, 
perspektivtaking og 
komplekse 
begrunnelser) 

Kvasi-eksperimentelt design, 
sammenligner to metoder.  
 

Basert på et 
intervensjonsstudie med 
randomisert utvalg. Tar 
for seg kontrollgruppa og 
gjør en regresjonsanalyse 
for studere 
sammenhengen mellom 
leseforståelse og CALS-
ferdigheter for elever 
med engelsk som 
førstespråk 
sammenlignet med 
andrespråkselever.  

Basert på et 
formativt 
eksperiment med 
bruk av 
Multifaceted 
Comprehensive 
Vocabulary 
Instructional 
Program (MCVIP).  

Funn  Akademisk språk 
var den sterkeste 
predikatoren for 
dyp leseforståelse. 
De tre variablene 
hadde alle  unike 
bidrag til dyp 
leseforståelse. 

TS og WG-metoden gav like 
resultater på post-test av ordene 
som det ble undervist i. Elevene i 
WG-programmet viste en 
overføringseffekt på posttest av 
ordene det ikke var undervist i. Det 
var ikke å finne for TS-elevene 

Andrespråks-elever ligger 
bak førstespråks-elever i 
resultat på både 
akademiske 
språkferdigheter og 
leseforståelse, 
 
Elever med rask vekst i 
akademisk språk, 
opplevde tilsvarende rask 
vekst i leseforståelsen 
både hos første og 
andrespråkselever. 
 
Utviklingen av akademisk 
språk og progresjon i 
utviklingen av bestemte 
språkferdigheter, er 
avgjørende for å støtte 
leseforståelsesutviklingen 
 
  

SWIT-metoden kan 
bistå læreren i å 
velge ut aktuelle 
ord på  en 
strategisk måte  
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5 Drøfting og diskusjon av resultatene  

Samtlige av studiene som her er presentert, dreier seg om akademiske språkferdigheter eller 

akademisk vokabular. Vokabularundervisning er i denne oppgaven forstått som undervisning 

i ordkunnskap, hvor målet er at elevene forstår og kan bruke ord i egen tale eller tekst. Da jeg 

begynte å lete etter svar på min problemstilling, trodde jeg at jeg ville finne flere metoder en 

kan bruke i klasserommet som ville bidra til å øke ordkunnskapen og ordforrådet til elevene. 

Det viste seg å være en forenklet måte å se på vokabularundervisning. Studiene jeg har 

presentert viser at nyere forskning på feltet heller forsøker å identifisere hvilke akademiske 

språkferdigheter som ligger til grunn for god leseforståelse, hvilke språkferdigheter som har 

størst påvirkning på leseforståelsen, og hva slags vokabular som fremmer leseforståelse for de 

eldre elevene. 

5.1 Komplekse begrunnelser 

Funnene til LaRusso et al. (2016), om hvordan akademisk språk, perspektivtaking og 

posisjoneringsferdigheter bidrar til dyp leseforståelse, viser at vi må se forbi «The Simple 

View of Reading» når vi forsøker å finne ut av hva som påvirker leseforståelsen for 

mellomtrinnselever. SVR blir for enkelt, og LaRusso et al. (2016) har funnet at ferdighetene 

akademisk språk, perspektivtaking og det å gi komplekse begrunnelser hver for seg er unike 

predikatorer for dyp leseforståelse for de eldre elevene. Disse tre ferdighetene hevder 

LaRusso et al. (2016) kreves for å forstå avanserte fagtekster som elevene møter på 

mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Studien forteller ikke direkte hva som er god 

vokabularundervisning, men presenterer hvilke ferdigheter som bidrar til at en elev skal være 

i stand til å lese og forstå en tekst.  

For å være i stand til å gi komplekse begrunnelser og å kunne avsløre ulike perspektiver i 

tekster, hevder LaRusso et al. (2016) at det er nødvendig med gode tekster og mer utfordrende 

leserforståelsesoppgaver som innebærer å evaluere og sammenligne materiale. Dette er et 

interessant funn som konkretiserer et kjennetegn på god vokabularundervisning i 

klasserommet. I klasserommet må lærerne være bevisst hvilke tekster det jobbes med når en 

skal utvikle leseforståelsen i ulike fag. Det vil stille krav om at læreren ikke ukritisk kun 

bruker lærebøkene som tekstgrunnlag. Om faglærere får en bedre forståelse av hva som ligger 
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bak dyp leseforståelse, håper forfatterne at det vil utvikles metoder for vokabularundervisning 

som går direkte på de lingvistiske og kognitive utfordringene som elevene møter på.  

Akademisk språk, perspektivtaking og komplekse begrunnelser er avgjørende faktorer for dyp 

leseforståelse. LaRusso et al. (2016) fremhever viktigheten av at lærere i fag som for 

eksempel historie og naturfag, såkalt teoritunge fag, må forstå dette fenomenet. LaRusso et al. 

(2016) hevder at praksis til nå har vært å hjelpe elever til å drive nærlesing og å gi elevene 

avanserte tekster. Dette er en praksis jeg kjenner meg igjen i, og jeg vil, noe pessimistisk, 

hevde at deler av leserforståelsespraksisen i disse fagene ofte er å nærlese tidvis vanskelige 

tekster fra fagbøkene, bruke organiseringsstrategier for å få oversikt over temaet, og forklare 

de fagspesifikke og vanskelige ordene for elevene. LaRusso et al. (2016) påstår at det er 

usannsynlig at disse metodene vil hjelpe elever som strever med de tre ferdighetene til å forstå 

tekstene, og at det i stedet fører til frustrasjon og redusert motivasjon.  

5.2 Målretta ordinnlæring 

Frost, Ottem, Hagtvet og Snow (2016) fant en liten tendens i WG-programmet som viste at 

målretta ordinnlæring påvirker den generelle ordinnlæringen. Målretta ordinnlæring i WG-

programmet innebærer en stram og innholdsrik ukeplan med utvalgte ord for uka og et 

ukespørsmål som en skal forsøke å finne svar på. Ordene blir brukt i ulike fagsammenhenger 

gjennom hele uka med faste klassesamtaler om ordene. Lærerne som gjennomførte de to 

intervensjonene, rapporterte om at ukespørsmålet og diskusjoner rundt temaet bidrar til økt 

motivasjon for dybderefleksjon og forståelse om emnet og ordene de møter på skolen. Dette 

er interessant. Målretta ordinnlæring i stramme og godt planlagte rammer som i det 

tverrfaglige WG-programmet, bidrar til at elevene utvikler sin metaspråklige bevissthet. Selv 

om Frost et al. (2016) ikke hovedsakelig fokuserer på leseforståelse, viste seg det seg at det å 

undervise i vokabular på en systematisk måte vil føre til metaspråklig bevissthet som dermed 

støtter opp om elevens egenutvikling av sine leseferdigheter. En slik systematikk stiller store 

krav til tverrfaglig samarbeid, og en organisering av skoleuka som legger til rette for 

oppfølging av ukas tema og elevenes arbeid med ukas ord etter endt uke. Samtidig gjelder 

systematikken også i utvelgelsen av ord som gjenspeiles på tvers av fag slik Graves (2016) 

også presenterer en metode for.  
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5.3 Akademiske språkferdigheter  

Phillips Galloway (2016) betegner mellomtrinnsalderen som en slags akademisk-språklig 

gullalder, og foreslår at akademisk språk- instruksjon bør bli en daglig undervisningsform og i 

fokus i helklasselæring, særlig i klasser med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Hun anbefaler 

videre at det er de generelle fagordene som opptrer på tvers av fag det bør brukes tid på. 

Studien fokuserer på de lingvistiske ferdighetene som bidrar til leseforståelse, og det hevdes 

at for å forstå fagtekster, kreves det akademiske språkferdigheter som å forstå og produsere 

definisjoner, forklaringer, beskrivelser og argumenter gjennom å bruke et presist, konsist og 

reflektert språk. En lang rekke ferdigheter blir presentert, og dette er interessant. Ferdighetene 

som ligger til grunn for CALS-metoden, krever at lærerne er bevisst på hva som gjør tekster 

vanskelige for elevene. De må vite hvordan setningsstrukturen er bygget opp, 

tekstbindeordenes funksjoner, hvordan fagteksten er bygget opp, identifisere det 

metaspråklige vokabularet i tekstene og kunne identifisere ord som signaliserer 

tekstforfatterens synspunkt, holdning og grad av troverdighet. En slik tilnærming forutsetter 

gode språkkunnskaper hos lærerne og det er muligens ikke et perspektiv naturfag- og 

samfunnsfagslærere har vært opptatt av.  

Kunnskap om ord og ords oppbygning, slik Golden (2009) presenterer, har kanskje 

tradisjonelt ligget hos norsklærerne. Phillips Galloway fant at elever som forbedret sine 

CALS-ferdigheter også forbedret leseforståelsen, og CALS-ferdighetene dreier seg blant 

annet om å «pakke ut» morfologiske strukturer i komplekse ord og setninger. Dette samsvarer 

med hva Golden (2009) presenterer som ligger til grunn for å forstå et ord samt syntaktiske og 

semantiske kollokasjoner. Jeg vil hevde at ferdigheter hos lærerne om fagets literacy, samt 

kunnskap om ord, setninger, tekster og tekstoppbygging er nødvendig for drive god 

vokabularundervisning. Når et av Phillips Galloway (2016) sine hovedfunn er at elever med 

rask vekst i akademisk språk, opplevde tilsvarende rask vekst i leseforståelsen, er dette funn 

som absolutt er relevant for problemstillingen og for hvordan en arbeider med akademisk 

vokabular i klasserommet.  

Graves (2016) sin SWIT-metode har som mål å hjelpe lærere i å velge ut ord på en strategisk 

måte, samt bevisstgjøre lærerne i hva som kreves for at elever utvikler vokabularet sitt. Det er 

snakk om det akademiske vokabularet, og Graves presenter tilslutt en guide i hvordan lærere 

kan bruke generelle prinsipper i vokabularinstruksjonen, det han kaller for powerful 
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instruction. Graves beskriver ulike undervisningsmåter, som innebærer å identifisere i hvilken 

grad elevene forstår ulike ord. Metoden inkluderer både definisjon og kontekstuell 

informasjon om et ord, involverer elevene i aktiv og dyp prosessering av ordene, utsetter 

elevene for multiple møter med ordene, ser etter ordene i ulike kontekster over tid, bruker 

diskusjonsmetoder får elevene til å aktivt bruke ordene. Altså en svært tidkrevende prosess 

som Graves selv også understreker. Han poengterer også at tidsbruken ikke kan være like 

voldsom hver eneste gang en skal jobbe med vokabular, men at det er tidkrevende å undervise 

i vokabular om en søker varig ordkunnskap for elevene.  

 

5.4 Lærerens rolle 

Graves (2016) legger også vekt på lærerens rolle i vokabularutviklingen hos elevene, og hans 

påstand om at bare ett initiativ fra læreren om å fokusere på, og undervise i ord, er med på å få 

elevene litt videre på den lange veien frem til full og rik forståelse av ordet. Graves (2016) får 

fram hvor uendelig stor vokabularinnlæringsoppgaven er, men at lærernes kan bidra litt ved å 

være i stand til å identifisere hvilke ord en skal prioritere i klasserommet. Graves (2016) 

svarer i grunn på spørsmålet jeg forventet å finne svar på i innledningen av dette studiet, og 

presenterer en rekke praktiske metoder for hvordan en kan drive god vokabularundervisning i 

et ungdomsskoleklasserom. 

Oppsummert vil jeg presentere likheter og ulikheter i funnene, og kort om hva en som lærer 

kan hente ut fra disse studiene sett under ett. Systematikken og strukturen i metodene er 

vektlagt både i Graves (2016) og Frost et al. (2016) sine funn. Dessuten har alle studiene til 

felles at de fokuserer på de generelle akademiske ordene som opptrer på tvers av fag. LaRusso 

et al. (2016) og Phillips Galloway (2016) omtaler hovedsakelig hvilke ferdigheter som kreves 

for å forstå akademiske ord og dermed oppnå bedre leseforståelse, mens Frost et al. (2016) og 

Graves (2016) forsøker å identifisere hvilke ord en skal fokusere på når en arbeider med 

vokabularundervisning. Som lærer i ungdomsskolen er dette relevant og interessant, og viser 

at leseforståelse for ungdomsskoleelever krever både akademiske ferdigheter og generell 

akademisk ordkunnskap. For å få til dette, kreves det systematikk og metodene presentert i 

funnene kan bidra i denne prosessen.   
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5.5 I hvilke sammenhenger er studiene gyldige?  

Kriteriene for utvalget i denne litteraturstudien, er basert på problemstillingen «hva 

kjennetegner god vokabularundervisning i ungdomsskolen». Ut ifra dette er kriteriet for 

utvelgelsen av de presenterte studiene satt. De utvalgte studiene måtte være gyldige i et 

ungdomsskoleklasserom og de måtte behandle vokabularundervisning.  

Ytre validitet 

Av studiene som her er presentert, er tre av fire gjennomført i USA, med elever med engelsk 

som første- og andrespråk. Størrelsen på utvalget er store i de amerikanske studiene, og de er 

hentet fra ulike sosioøkonomiske nivåer. Det er også satt inn betydelige ressurser til 

opplæring av lærere/forskere, samarbeid i klasserommet og i planleggingsstadiet.  

LaRusso et al. (2016) benytter data fra en stor evaluering av WG-programmet. De har tilgang 

til et stort utvalg (n=2933), som styrker resultatenes ytre validitet. Resultatene fra en 

amerikansk studie vil ikke nødvendigvis kunne overføres til norske forhold. Likevel er 

elevmassen sammensatt også ved mange skoler i Norge, så for skoler med en andel av elever 

med minoritetsbakgrunn, vil funnene i denne studien kunne være valide. Ved å gjøre et 

eksperiment vil man med meget stor sikkerhet si at man vil få de samme resultatene i de fleste 

tilfellene.  

Phillips Galloway (2016) baserer seg på samme utvalg som LaRusso et al. (2016), men har 

studert 6. og 7.klassingene spesielt. Denne studien har bare fulgt elevene i ett skoleår, noe 

som kan være for lite til å bruke resultatet for å si noe om varighet.  Dessuten kan elevene i 

gruppa andrespråkselever (ELS) ha store forskjeller i sin språkforståelse. Dette er en 

sammensatt gruppe, og studien tar ikke hensyn til denne ulikheten blant elevene som er 

kategorisert som andrespråkselever.  Den ytre validiteten kan likevel hevdes å være god nok 

til å kunne anta at et tilsvarende resultat kunne blitt funnet også i norsk sammenheng på skoler 

som ligger i tilsvarende urbane områder som i dette studiet. Dessuten er aldergruppen 

interessant for å belyse problemstillingen i dette litteraturstudiet. 6. og 7.klassinger er tett i 

alder til ungdomsskoleelever.  

I den norske studien Frost et al. (2016), er utvalget bare 81 enspråklige elever fra 1., 2., 5., 6. 

og 8.trinn fra samme skole i et urbant område med høy sosioøkonomisk status. At utvalget 
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som sier noe om WGs påvirkning av ikke-trente ord i en språktest, kun kommer fra samme 

skole og område, må tas med i betraktningen når en vurderer studiets ytre validitet. 

Elevmassen i ulike norske skoler er svært forskjellige, så funnet i dette studiet kan være 

gyldig for en del skoler i og rundt norske byer, med lav andel av tospråklige elever. Samtidig 

er et utvalg på bare 81 elever for knapt til å kunne generalisere en tendens (Lund, 2002). 

Dessuten er alderen på elevene i utvalget svært spredt. Fra 1.- 8.trinn. Funnene er allikevel 

interessant for problemstillingen, ettersom det er en norsk studie som tester ut to 

vokabularinnlæringsmetoder på norske elever. Selv om problemstillingen i denne oppgaven 

hovedsakelig var ute etter ungdomstrinnet, er det likevel mulig å bruke funn fra yngre elever 

også hos de eldre fordi elever er en sammensatt gruppe med store sprik i leseferdigheter.  

Den ytre validiteten i Graves’ studie fremstår tydelig. Funnene og metoden kan være 

anvendbar for alle lærere uavhengig av klasse. Metoden er et resultat av et ønske om å hjelpe 

den vanlige læreren i sitt daglige arbeide, og er i så måte gyldig for de fleste amerikanske 

klasserom. Når det gjelder gyldighet under norske forhold, kan en være mer usikker hvorvidt 

det er hensiktsmessig å dele ord inn i kategorier slik det er gjort i studien, og om det dermed 

er en god metode for norske lærere. Funnene kan likevel være interessante også for norske 

forhold, ettersom det dreier seg om lærernes forberedelser til ordinstruksjon ut i fra tekstene 

de leser. Det kan altså tilpasses norsk læreplan, norsk klasserom og hjelpe norske lærere med 

det utfordrende arbeidet det er å velge hvilke ord som skal prioriteres i vokabularundervisning 

i Norge. Aldersgruppen i utvalgene er yngre enn elevgruppen problemstillingen i denne 

oppgaven omhandler. Hvorvidt funnene er gyldige for en eldre elevgruppe, kan diskuteres. 

Utvalgene i de presenterte studiene har alle med elever i alderen 11-12 år, og derfor vil jeg 

hevde at funnene kan være gyldige også for elever i ungdomsskolen.  Elever utvikler seg i 

ulik takt, så jeg vil hevde at funnene kan brukes også for norske ungdomsskoleelever, som 

tross alt kan være 12 år når de begynner i 8.klasse  

Selv om disse studiene, som mange eksperimentelle/kvasi-eksperimentelle/formative 

eksperimenter, er viet mange ressurser og god opplæring av de som skal utføre studiene, 

påstår jeg likevel at studiene kan være gyldige i et vanlig norsk klasserom. Rammene vil aldri 

bli identiske. Dessuten belyser studiene hvordan en lærer kan legge opp undervisningen i 

vokabular. Funnene i denne studien kan hjelpe læreren til å finne retningen for sitt arbeid med 

vokabular i klasserommet, og bidra til økt bevissthet i hva som ligger til grunn for 

leseforståelse hos ungdomsskoleelevene, selv om ikke ressursene følger med.  
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Indre validitet 

Når en leser en slik omfattende statistisk analyse som LaRusso et al. (2016) presenterer, kan 

vi bare ha kontroll over de variablene som inngår i analysen. Andre variabler, som ikke er tatt 

med, kan ha påvirkning på dyp leseforståelse, det kan finnes alternative forklaringer som 

ligger til grunn for LaRusso et al. (2016) og Phillips Galloway (2016) sine funn. Blant annet 

elevenes ordkunnskap, avkodingsferdigheter, lytteforståelsesferdigheter, muntlige ferdigheter, 

skriftlige ferdigheter, forståelse av muntlig språk, kan ha noe å si for resultatet. Det samme 

med elevenes modning fra 5-7.klasse. Hvordan teksttypene de leste, om de var varierte eller 

avanserte nok, og under hvilke omstendigheter de ble tatt, kan også forklare funnene.  

(LaRusso et al., 2016) innrømmer å ha ulike prosedyrer for testingen, noen tok testen på 

papir, andre på data. Det kan har hatt konsekvenser for resultatet. Det samme med 

klasserommene, miljøene, og lærerne. Forskerne selv kommenterer denne mulige mangelen, 

sammen med kritikk av manglende data. Flere elever sluttet i perioden, noen kom til. I store 

undersøkelser påvirker ikke dette  nødvendigvis veldig mye, men samlet kan alle disse 

faktorene, og flere til, vil påvirke studiets indre validitet. Dette er variabler som ikke inngår i 

CALS-testen, og som kan være med på å belyse sammenhengen mellom akademiske 

språkferdigheter og leseforståelse uten at det kommer til syne i disse studiene.  

Når en skal vurdere den indre validiteten i studien gjennomført av Frost med flere, må en 

vurdere hvilke alternative forklaringer som er mulige for å forklare at resultatet av 

ordinnlæring etter WG viste seg å være bedre enn ordinnlæring etter TS. Forskerne selv 

hevder at lærerinnsatsen var like god på begge grupper. Men hva vet vi om kunnskapen til 

lærerne i utgangspunktet? Det kan ha vært forskjeller i utdanning, kunnskap og ferdigheter 

om leseforståelse blant lærerne. Blant lærerne som deltok, får vi ikke vite noe om det er 

lærere som har ønsket seg det selv, eller om også de var tilfeldig valgt ut i randomiseringen av 

elevmassen som ble gjort i utgangspunktet. Dette må en ta hensyn til når en vurderer indre 

validitet, slik Kleven et al. (2014) understreker. Dessuten var strukturen i disse to metodene 

svært ulike. Det kan ha hatt noe å si for resultatet. WG-lærerne fulgte en slags oppskrift, mens 

det i TS-programmet var lagt opp til at lærerne selv måtte velge ut og bestemme hvordan de 

ville bruke tankekartene. Det kan jo ha vært ulikheter i måten dette ble gjort på i de ulike TS-

elevgruppene som må legges til grunn for resultatet.  

Graves (2016) hevder at SWIT-metoden bidrar til å hjelpe lærere med å velge ut ord som skal 

prioriteres i undervisningen. Han hevder at forskning på vokabular de siste 30 årene har sagt 
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mye om hvordan en skal undervise i vokabular, men at det er langt mindre informasjon om 

hvordan en skal velge ut ord til undervisning ut i fra alle ordene som er mulig. Det er dette 

Baumann and Graves (2010) forsøker å gjøre noe med i sin studie. MCVIP-programmet 

inneholder mange elementer som beskriver hvordan en skal undervise i vokabular, mens 

SWIT-metoden er et bidrag for å hjelpe lærerne med å velge ut ord. For å vurdere den indre 

validiteten i dette arbeidet og i hvilken grad studien er relevant for min problemstilling, er det 

grunn til å spørre hvordan ble lærerne fulgt opp og hva slags kompetanse lærerne som jobber 

på disse skolene har. Hvorvidt lærerne har meldt seg på intervensjonen frivillig og hvilke 

elever som ble valgt ut i eksperimentet, mangler det informasjon om. Alle disse elementene 

vil kunne svekke studiets indre validitet. 

Begrepsvaliditet  

Alle de fire studiene som her er presentert, bruker begrepene akademiske språkferdigheter 

eller akademisk vokabular uten at de utdyper begrepene så tydelig. De har en noe ulik og 

utydelig operasjonalisering av begrepene.   

Både Phillips Galloway (2016) og LaRusso et al. (2016) bruker begrepet akademiske 

språkferdigheter i sine presentasjoner av studiene. Samtidig har de brukt måleredskapet 

CALS-I som baserer seg på ord som er lingvistisk utbredte i muntlig og skriftlig akademisk 

diskurs på tvers av faggrupper. Studiet dreier seg om det generelle akademiske ordforrådet, og 

jeg hevder derfor at dette korresponderer med akademisk vokabular som er begrepet de andre 

studiene har brukt.  

Frost et al. (2016) bruker begrepet vokabular, men ettersom de bruker ord fra bøkene til 

elevene som deltar i de to programmene de sammenligner, mener jeg det korresponderer med 

begrepet akademisk vokabular. Ordene i WG-programmet var for det meste akademiske ord, 

og TS-programmets ord var halvparten hentet fra fagbøkene til elevene, og den andre 

halvparten hentet fra en akademisk ordliste.  

Graves et al. (2014) har med både fagspesifikke ord og generelle ord i sin presenterte metode 

for utvalgte ord til instruksjon. De fagspesifikke ordene går inn under kategorien essensielle 

ord, og er nøkkelordene i teksten en skal lese og forstå, uavhengig av om det er en saktekst 

eller en fortelling eleven skal lese. Ordene er derfor organisert annerledes her enn i de andre 

presenterte studien, men jeg vil likevel hevde at ordene Graves (2016) skriver om, tilsvarer 
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det de andre studiene legger i begrepet akademiske ord. Samtidig er begrepene i Graves 

(2016) mer detaljert, og bidrar til å sette ord i kategorier slik at det skal bli mer systematisk og 

enklere for lærere å bestemme hvilke ord som skal instrueres.  

Begrepsvaliditeten i studien til Frost et al. (2016) fremstår utydelig. Hvilke ord er egentlig 

brukt på elevene i de to programmene? Er det forskjeller i ordutvalget? Og er det ulikheter i 

ordkunnskapen til de to gruppene? I diskusjonsdelen kommer det frem at forskerne har 

forsøkt å holde likt nivå på vanskelighetsgraden av de akademiske ordene, men at ordene i 

TS-lista kan ha vært litt vanskeligere enn ordene i WG-lista. En ulikhet i ordene en 

sammenligner, er med på å svekke begrepsvaliditeten i studiet. Dessuten sies det ikke noe om 

hvilke ord som er testet, annet enn at TS-ordlista var mer fagspesifikk enn WG-lista som 

besto av generelle akademiske ord. Hvilken betydning har dette for resultatet, og er dette 

sammenlignbart? En kan spørre seg om det er WG-metoden i seg selv, med sin systematikk 

som fører til en overføringseffekt eller er det det ordutvalget, altså generelle akademiske ord 

som gjør det. Eller om det er en kombinasjonen. Dette problematiserer validiteten når vi ikke 

vet om TS-gruppa ville gjort det bedre om en brukte generelle akademiske ord også der. Tross 

at ordene som blir presentert er engelske, vil jeg hevde at det har høy gyldighet også under 

norske forhold, ettersom skillet mellom fagspesifikke og generelle ord også opptrer i norsk 

sammenheng. Hvilke ord dette vil være for norske elever vil være ulike de engelske, men 

ferdighetene som ligger til grunn for å bruke disse ordene vil være de samme uavhengig av 

om det er engelsk eller norsk. Når de ulike studiene bruker begreper uten å utdype dem 

tydelig for leseren, kan det ses på som en svakhet ved studiene og gjøre dem mindre 

etterprøvbare. Det gjør det også vanskeligere å sammenligne studiene, ettersom de ikke 

opererer med de samme begrepene og ikke nødvendigvis måler de samme tingene (Lund, 

2002). Likevel vil jeg hevde at til tross for at studiene bruker ulike begreper og til dels 

operasjonaliserer begrepene ulikt, er studiene tydelige nok på hva de presenterer, og at jeg i 

denne studien vil kunne bruke funnene for å belyse problemstillingen jeg er ute etter å finne 

svar på.  
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5.6 Resultatene og læringsteori 

I mine funn, vil jeg hevde at det er overvekt av sosiokulturelle læringsteorier- fokus på 

elevaktivitet og elever og lærere i en sosial interaksjon seg imellom. Samtidig er det 

momenter i alle studiene som korresponderer med både kognitive, sosiokulturelle og 

utviklingsorienterte læringssyn. I NOU 2014:7 (2014) sine sju forutsetninger som må ivaretas 

for å fremme læring, samt at de legger både kognitive prosesser OG sosial emosjonell læring 

til grunn for læringen, viser at læringssynet i Norge er bredt. Et bredt kompetansebegrep 

inneholder både de sosiale og de kognitive ferdighetene ved læring, og funnene i denne 

oppgaven bekrefter med det at synet på vokabularundervisning i nyere forskning, også 

samsvarer med et bredt læringssyn.  

Nagy and Scott (2000) sin trinnvise ordtilegnelsesprosess innebærer at ordlæringsprosesser 

aldri vil stoppe opp, og jeg vil hevde at de representerer et utviklingsorientert syn på læring.  

Det korresponderer med både Frost et al. (2016), Phillips Galloway (2016) og Graves (2016) 

sine funn. De vektlegger at det er ulike nivåer av forståelse, og at forståelse av et ord vil være 

ulikt avhengig av hvilket nivå en befinner seg på. Jo høyere opp i skolesystemet, jo dypere 

forståelse kreves for å forstå tekstene en skal lese, og flere ferdigheter må beherskes. Et 

utviklingsorientert læringssyn erkjenner at en aldri blir utlært som leser, og dette samsvarer 

med Nagy og Scotts teori om at ordlæring er en trinnvis prosess.  

Studiene jeg har presentert har alle Gough og Tunmer (1986) sin lesemodell som bakteppe, og 

virker til å støtte opp under att leseforståelse er en kompleks prosess som består av mange 

komponenter. Studiene jeg har sett på tar hovedsakelig for seg elever i alderen 10-12 år, som 

har avkodingen er på plass. Det er i forståelsesfaktoren fra SVR studiene vektlegger de mange 

komponenters bidrag ulikt.   

LaRusso et al. (2016) hevder at the Simple View of Reading er en for enkel måte å se 

leseforståelse på, og at det må legges til flere ferdigheter for å forklare leseforståelsesnivået til 

eleven. Akademisk språk var den sterkeste predikatoren for dyp leseforståelse, og LaRusso et 

al. (2016) har utvidet begrepet leseforståelse til dyp leseforståelse for å få med kravene som 

stilles til forståelsen av tekster på høyere nivå i utdanningssystemet. Bråten (2007b) tar for 

seg komponentene ordavkoding, muntlige språk (ordforråd, grammatikk, språklig bevissthet 

og verbal hukommelse), kognitive evner, forkunnskaper, kunnskap om skriftspråk, 

forståelsesstrategier og lesemotivasjon når han belyser hva som påvirker leseforståelsen. 
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Funnene i studiene jeg har presentert, vil jeg hevde bygger videre på teorien jeg presenterte 

innledningsvis. De presenterte studiene belyser vokabularkomponenten på en praksisnær 

måte, med vekt på ferdigheter og metoder læreren kan bruke for å styrke elevenes vokabular 

og dermed deres leseforståelse. Jeg vil hevde at funnene i de presenterte studiene bidrar til å 

få teori og praksis nærmere hverandre, fordi funnene, i tillegg til å belyse elevenes 

nødvendige ferdigheter, også tar for seg hvordan læreren kan bidra til dette arbeidet.  

Funnene til Phillips Galloway (2016), støtter opp om teorien til Heath (1982), at elevenes 

sosioøkonomiske bakgrunn har noe å si for vokabularet og dermed også leseforståelsen. 

Phillips Galloway støtter opp om Heath når de begge understreker at skolen må ta hensyn til 

dette når en jobber med leseforståelsen. Phillips Galloway (2016) bekrefter med sine funn at 

Heaths funn fra 80-tallet fortsatt er gjeldene. Det er forskjell på elevenes vokabular og 

leseforståelsesutgangspunkt når de begynner på skolen, og Phillips Galloway (2016) hevder å 

bevise at vokabularutviklingen i aldersgruppen heldigvis er like rask for aldersgruppen 

uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Skolen har derimot en utfordring med å forsøke å 

tette dette gapet gjennom tiden elevene er i skolen.  

 

5.7 Oppsummering av hovedtrekkene i funnene 

mine  

I dette litteraturstudiet har jeg forsøkt å finne ut av hva kunnskapsorientert forskning hevder 

bør ligge til grunn for systematisk arbeidet med vokabular i ungdomsskoleklasserommet. Jeg 

har listet opp hovedtrekkene i mine funn om hva som kjennetegner god 

vokabularundervisning i ungdomsskolen: 

 

Generelt akademisk vokabular  

Mine funn viser at vokabularundervisning i ungdomsskolen innebærer at elevene lærer å 

forstå et akademisk språk, slik språket er i fagtekster de er forventet å kunne lese og forstå.  

Studiene jeg har presentert, har alle har spesielt fokus på akademisk språk, og det er de 

generelle akademiske ordene, som opptrer på tvers av faggrenser, som er ilagt fokus. 
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Arbeid med leseferdigheter som styrker leseforståelsen  

Ikke bare akademisk vokabular, men også elevens evne til å lese en tekst kritisk- kunne ta 

perspektiv og utføre komplekse begrunnelser bidrar til å øke leseforståelsen slik LaRusso et 

al. (2016) hevder. En kan spørre seg om når disse ferdighetene blir jobbet med på 

ungdomsskolen, og om norskfaget har fått for stort ansvar for dette. Så må en også vurdere 

hvilke av CALS-ferdighetene som presenteres i Phillips Galloway (2016), som er mest 

effektive å jobbe med i klasserommet. Dette er i strid med min hypotese innledningsvis 

hypotese til denne masteroppgaven. Jeg forventet å finne en metode som fremsto mer aktuelle 

enn andre i arbeidet med å styrke elevenes vokabular. I stedet peker flere av disse studiene på 

hvilke ferdigheter framfor hvilken metode eller hvilke ord som er viktigst for 

leseforståelseskomponenten. 

 

Systematikk  

Ut i fra mine funn, ser systematikk ut til å gjelde både i hvordan en velger ord for å undervise 

i, og på det organisatoriske plan, altså hvilken metode som skal brukes i vokabulararbeidet i 

klassen, og krav til organisatoriske elementer som for eksempel tid og innhold i timer. SWIT-

metoden presenteres som en måte en kan velge ut ord på en systematisk måte. Det er å 

betrakte som lærerens hjelpemiddel for å velge ut ord, og bidrar i aller høyeste grad til å 

belyse problemstillingen. WG-programmet har en stram og systematisk organisering av 

vokabularundervisningen, noe som kan ha vært en av suksessfaktorene til programmet. Er 

dette noe å ta med seg i norske forhold? Ifølge de presenterte studiene gir programmet til og 

med en overføringseffekt og øker den metaspråklige bevisstheten til elevene. 

Tverrfaglig samarbeid om vokabularundervisning og leseforståelse 

Oppsummert viser funnene at fagovergripende vokabularundervisning krever et tett 

samarbeid mellom de ulike faglærerne og skolens ledelse, særlig om en tenker å sette i gang 

en intervensjon som ligner på WG-metoden. 
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5.8 Begrensninger  

De utvalgte studiene har, slik all forskning har, sine begrensninger, som en må ta i betraktning 

når en forsøker å omsette funn til teori og derfra til praksis.  

Langtidseffekt 

Langtidseffekten av vokabularundervisningen er en begrensende faktor. Ingen av 

undersøkelsen i denne litteraturoversikten kan si noe om langtidseffekten av metodene, 

programmene eller ferdighetene de har presentert. Det er mangel på longitudinelle studier på 

dette. Hva som skjer når forskerne og ressursene det kan medføre er borte fra skolen, og om 

praksis og kunnskapen er endret for godt, får vi ikke svar på uten et lengre tidsperspektiv.  

Ressurser 

I de presenterte studiene, ligger det til grunn store ressurser i form av tid, lærerressurser og 

forskerressurser. I WG-programmet innebar det også en skolering av hele skoler og et tett 

samarbeid mellom forskere og deltakerne i studiene. En storstilt satsing iverksettes, og skillet 

mellom teori og praksis oppstår. For hvordan skal dette gjennomføres under «vanlige 

praksisforhold?»  Akkurat denne utfordringen står lærere i norske klasserom i hver eneste 

gang en forsøker å omsette teorier til praksis. De indre rammene som ligger til grunn for 

resultatene i teorien, er tidvis umulig å få til i praksis. Samtidig må en være forsiktig med å gi 

opp før en har forsøkt å ta i bruk metoder som forskning har vist at gir resultater. En kommer 

ikke videre i sin utvikling som lærer om en skal vente på økte ressurser. Jeg vil hevde at om 

en lærer i klasserommet forsøker å omsette teori til praksis, vil det gagne elevene og gi 

læreren flere erfaringer en kan bygge videre på. Om det etter hvert ender med en forbedret 

endring av praksis og bedre leseforståelse hos elevene, kan en håpe på at rammene på den 

enkelte skole legges til rette for denne praksisen.   

Ordutvalg 

Mine funn hevder at det er den generelle akademiske ordkunnskapen som bør vektlegges i 

klasserommet, samtidig som de ulike fagene har sine fagspesifikke ord. Hvilke ord det er 

snakk om kommer ikke tydelig frem i studiene, med unntak av hos Graves (2016).  
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Mangel på studier under norske forhold 

Forskning på systematisk vokabularundervisning virker, ut i fra mine søk og funn, til å være 

høyaktuelt i USA, men på bakgrunn av svært få norske treff, virker det som om dette mangler 

i Norge. Hvorfor har det fått lite plass i norsk leseopplæring? Det er flere norske studier og 

programmer som ser på barnehagebarns ordforråd og deres leseforståelse i skolealder, men 

det er lite å finne i «den andre leseopplæringen.» for elever i ungdomsskolealder. Ut i fra 

mine søk og funn, er det svært få studier som omhandler ungdomsskoleklasserommet og hele 

elevgruppen. Det finnes riktignok forsking på ulike grupper elever, som dyslektikere, 

minoritetsspråklige, svaksynte, adopterte. Det er likevel er det et funn i seg selv av det er lite 

forskning på arbeid med vokabular i helklasser som gruppe. Phillips Galloway (2016) og 

LaRusso et al. (2016) vektlegger at utviklingen av akademisk språk er den viktigste 

delkomponenten som kreves for å ha god leseforståelse. Hvordan en kan påvirke ferdighetene 

som predikerer god leseforståelse er det usikkerhet om. Dette må vi ta med oss videre i 

utviklingen av nye programmer.  



64 

 

5.9 Didaktiske implikasjoner, konsekvenser for 

praksis  

Funnene i dette litteraturstudiet har gitt meg kunnskap om hva akademisk vokabular er og om 

hvilke ferdigheter som ligger bak akademisk leseforståelse. I innledningen til dette prosjektet 

stilte jeg spørsmål om hvordan en kan drive systematisk vokabularundervisning i en 

helklasse. Funnene i dette studiet viser at systematikk er nødvendig, og at det forutsetter tid 

og tverrfaglig samarbeid.  Leseforståelse for ungdomskolelevene krever et godt generelt 

akademisk vokabular, som igjen krever samarbeid mellom faggruppene for å definere hvilke 

ord det er nødvendig å jobbe med.  

I denne masteroppgaven har jeg presentert noen metoder som kan brukes for å fremme 

leseforståelse. Amerikanske studier har vært opptatt av å utvikle ulike programmer for 

vokabularundervisning, og slike metoder er det kanskje behov for i Norge også. For å utvikle 

et fagovergripende akademisk språk, viser funnene i denne undersøkelsen at læreren må bruke 

tekster og deres mange muligheter til bevisstgjøring av ordbetydninger. I egen praksis vil en 

bevisstgjøring av faglærere om hvilke muligheter som ligger i en fagtekst muligens være 

fordelaktig for elevene. Å bevisstgjøre lærere og elever om hva som gjør fagtekster 

utfordrende og tidvis vanskelig. Funnene i denne studien har gitt meg verktøy til å 

systematisere ord-typer og velge ut aktuelle ord.  

Sosiokulturell læringsteori er dominerende i mine funn. I praksis vil konsekvensen av dette 

læringssynet understreke betydningen av at en lærer aldri overse elevens sosioøkonomiske 

bakgrunn og tilpasse vokabularundervisningen til den elevgruppa en har. Det vil også være 

nødvendig å holde frem det faktum at lesing er en aktiv og sosial prosess. Selve læringen 

skjer i et fellesskap slik de sosiokulturelle læringsteoriene fremhever, og det gjenspeiles også i 

funnene presentert her. Elevene er nødt til å ha god leseforståelse for å kunne delta aktivt i 

samfunnet. Både lesing og skriving er tett forbundet med daglige gjøremål. Slikt sett vil 

tekstutvalget en gjør i klasserommet endres for min egen del, ved at jeg vil forsøke i større 

grad å bruke autentiske tekster i undervisningen, og bevege meg mer bort fra læreboka som 

hovedkilde. En annen konsekvens av mine funn vil være å verdsette diskusjonen og undringen 

omkring ord eller temaer, og la elevene i fellesskap få tid til å undersøke, diskutere, debattere 

og finne løsninger og oppsummeringer av ulike emner slik WG-programmet vektlegger 

(Strategic Education Research Partnership, 2017). 
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I teorien jeg presenterte innledningsvis, er det den fagspesifikke tilnærmingen til 

vokabularundervisning som ser ut til å ha vært mest vektlagt når det gjelder leseforståelsen. I 

mine funn dreies det mer mot generelle fagtermer som opptrer på tvers av fagområder, hvilket 

vil kunne påvirke praksis i stor grad. Min erfaring fra klasserommet er at vi har brukt masse 

tid på læringsstrategier i de ulike fagene, definert fagbegreper, men at vi har hatt lite fokus på 

tverrfaglig samarbeid om de generelle akademiske ordene som opptrer i tekster for 

ungdomsskoleelever. Dette ønsker jeg å endre i egen praksis. En annen konsekvens av 

funnene mine, vil være å fokusere på ferdighetene som trengs for å være i stand til å forstå ord 

og dermed oppnå bedre leseforståelse, og i mindre grad fokusere på å definere enkeltord i fag.  
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6 Avslutning 

Som i all forskning, har også denne litteraturstudien sine begrensninger, hovedsakelig i valg 

av studier til presentasjon. Å få en total oversikt over ny og aktuell forskning på feltet 

vokabularundervisning, er krevende, også for en mastergradsstudent, og det vil derfor knyttes 

usikkerhet rundt studieutvalget. Tross begrensninger, tyder funnene fra studiene jeg har 

presentert på at det er finnes flere pedagogiske tilnærminger som kan svare på 

problemstillingen hva kjennetegner god vokabularundervisning på ungdomstrinnet? Jeg 

tillater meg derfor også antyde noe om videre forskning på feltet.  

6.1 Veien videre  

I videre forsking kan det være interessant å se på hvordan norske elevers ord og 

begrepslæring foregår og hvordan det undervises i det i skolen. Utdanningsdirektoratet og 

Lesesenteret i Stavanger har i min master-periode, utviklet språkløyper, en nasjonal strategi 

for språk, lesing og skriving (2016-1019), som er en sammenfatning av hvordan skoler kan 

jobbe med språk, lese og skriveutviklingen gjennom hele barnehage og skoleløpet. Dette er 

interessant, ettersom de forsøker å systematisere språkopplæringen i norsk skole. Ett av mine 

funn er at det er de generelle akademiske ordene som anbefales å være i fokus, og det kunne 

vært interessant å sett på norske ordlister og laget en systematisk metode for ord- og 

begrepsinnlæring på ungdomsskolen på tvers av faggrenser. I læreplanen er faggrensene 

tydelige, men når det gjelder leseforståelse vil det kunne være interessant å se etter de 

tverrfaglige emnene og systematisk arbeide med ord og begreper innenfor tverrfaglige emner. 

Jeg vil også hevde at det trengs mer forskning på elever i alderen 11-16 år, hvilke ferdigheter 

som ligger bak god leseforståelse i denne aldersgruppen, og hvordan en kan styrke disse 

ferdighetene i klasserommet.  

Ettersom jeg også har brukt forholdsvis lang tid på min masteravhandling, har jeg også fått 

følelsen av at jeg bare finner gammelt nytt, og at forskningen løper fra meg mens jeg sitter og 

leser. I språkløypa for ungdomstrinnet, skilles det mellom fagspesifikk og fagovergripende 

lesing og skriving. For den fagovergripende lesinga og skrivinga, er Lesesenteret på vei til å 

presentere en pakke for hvordan en kan jobbe med ord og begreper. Denne pakken blir 

tilgjengelig i løpet av 2017, så det kan tyde på at det jeg har funnet i internasjonal 

leseforskning er i ferd med å prøves ut i norske klasserom, og at metoder for dette arbeidet 
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som passer for norske klasserom blir presentert i språkløypene som etter hvert ligger 

tilgjengelig. Dette hadde vært interessant å se nærmere på, men kom dessverre for sent inn i 

min sfære. Slik jeg ser det, tar dette prosjektet for seg literacy i norsk kontekst, og forsøker å 

systematisere språkopplæringen i norsk skole, akkurat det jeg selv har etterlyst.  

Det hadde også vært interessant med store studier med et utvalg som gjenspeiler et 

helklasserom på ungdomstrinnet og ikke bare fokuserer på enkeltgrupper som 

minoritetsspråklige el. Her er det spennende muligheter for videre forskning i Norge.   

Mitt ønske med denne masteroppgaven, er at jeg har bidratt til å fokusere på 

vokabularinnlæring på ungdomstrinnet, og hva som finnes av forskning og funn på feltet. Jeg 

håper oppgaven kan være interessant for lærere i skolen som interesserer seg for leseforståelse 

og ønsker å systematisere ord- og begrepsinnlæringen i klasserommet. 
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Vedlegg 1 

Søkeprotokoll  

Problemstilling:  

Hva kjennetegner god vokabularinnlæring på ungdomstrinnet?  

Synonymer og alternativer-listene ble til underveis i søkingen- etter hvert som jeg leste mer 

/flere artikler. Hentet fra databasenes emneordlister.  

Ord fra 

problemstillingen:  

Synonymer  Alternativer  Resultater/tr

eff 

Vokabular Ord 

Ordforråd  

Ordkunnskap 

Begrep 

Vocabulary 

Academic language 

Academiic 

vocabulary 

Word knowledge  

Vocabulary 

Program  

Core Academic 

Language  

Ordkunnskap   

Innlæring Undervisning  

Teaching  

Instruction 

Effective Method  

Program  

Læring 

Utvikling 

Development  

Gain  

Building meaning 

Generating knowledge 

 

Ungdomstrinnet Middle school 

students  

Grade 8-10 

High school  

Ungdomsskole 

Adolescents  

Adolescent 

Learners 

Minoritetsspråklige 

Elever med 

lese&skrivevansker  

ESL-students  

 

 

 

  Leseforståelse 

Læringsstrategier 

Betydning av ordforråd  

Word Generation  

 

Nøkkelord for søket: 

Vokabularinnlæring, ungdomstrinnet , teaching, vocabulary instruction, effective method, 

effects of vocabulary instruction,  
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Database Søkeord Treff Tittel Kommentar/kodingsprotokoll 
ORIA 1.feb 

2017 

Vokabular ungdomsskole  

helklasse 
0   

 vocabulary adolescent 
whole class 

8068   

 vocabulary adolescent 

whole class/ 2010-2017 
3237   

ORIA 

15.feb 2017 

Ordkunnskap OG 

undervisning 

4 Ellen Iren Brinchmann 2016, 

Betydningen av ordkunnskap for 

utvikling av leseforståelse. (avhandling)  

 

 Vokabular OG 

innlæring 

3 2016. Ordforråd. Silje Slutterun Wiksted   

 Vokabular OG 

undervisning OG  

Ungdomstrinnet 

0   

IDUNN Ordlæring 4 Åsta Haukås. Lærerholdningar til språk 

størrelser(?) 

 

 Vokabular 414   

 Vokabular OG 

undervisning ELLER 

innlæring 

57   

 Vokabular OG 

undervisning ELLEr 

innlæring ELLER 

skolen 

57   

 ------#----- ELLER 

leseforståelse 

57 M. Lerby, und i praksis   

ERIC OVID Vocabulary teaching 

2000-2016 

162   

 Vocabulary 

development teaching 

1 Nilsen, Pace, Nilsen 2005   

 Vocabulary instruction 665   

 Vocabulary instruvtion 

2011 

146   

Web of 

Science 

Vocabulary instruction 114   

 Vocabulary instruction 

AND 

education/educational  

76   

 Vocabulary instruction 

AND adolescents AND 

teaching 

17 Goldman, Snow, Vaughn 2015. Common 

themes in teachers reading for 

understanding. Lessons from three projects 

 

ORIA Ordforråd ELLER 

ordlæring ELLER 

vokabular 

6109   

 ---#---- OG 

undervisning + siste 10 

år 

467 2016. Rosman, Danelle ,Larsson, Foslund. 

Ordforrådsutvikling gjennom dialogisk 

høglesning- en mulitstrategisk….  

Andrespråkselever.  

 

Svenske minoritetsspråklige elever født i 

Sverige vs ikke født i Sverige. Hvordan 

dialogisk høgtlesning påvirker 

ordforrådsutviklingen i svensk. 

Kvantitavive og kvalitative 

datainnsamling.  

ORIA Ordkunnskap ELLER 

ordlæring ELLER 

vokabular OG 

ungdsomsskolen siste 

10 år. 

32 2016. Ellen Iren Brinchmann. Betydningen 

av ordkunnskap for utv. av leseforståelse. 

Avhandling. 

 

Anne Goldmanns bok  

 

Lærarhaldningar til språklæringsstrategiar- 

Åsta Haukås  

 

 Begrepsinnlæring 

ELLER vokabular OG 

leseforståelse 

87 Maria Lindgren 2011. 5+6.trinn. 

Vokabular.  

 

Taylor 

&Francis 

Online 

Vocabulary 162 Artikkel. Frost, Ottem, Snow, Hagtvet, 

Lyster, White. 7-14åringenr og multiple 

choice-tester.  

Handler (etter å ha skumlest) om 

testmetoder og hvordan vokabular 

påvirker resultater i lesetester med MC.  

Lesetestene tar ikke høyde for vokabular-

problemer og gir derfor ikke svar på det vi 

egentlig lurer på når vi tester elevene. Sier 

mye om hvordan MC-testene er bygget 



72 

 

opp og hvilke fallgruver/misforståelser 

det kan føre til. 

 Vocabulary instruction 48812    

ORIA  

21.feb 2017 

Ordkunnskap OG 

leseforståelse 

8 Brinchmann 2016. Betydningen av 

ordkunnskap.  

 

Anna Nordby 2007. Utvikling av 

vokabular.   

 

 

 

 

Anna Nordby- vokabular hos barn i 

2.klasse. Kvanttitativ empirisk studie. 

Viser sammenheng mellom 

vokabularbredde, dybde, grammatikk og 

inference og arb.minne.  

ORIA 

21.feb 2017 

Ordforråd OG 

leseforståelse 

85   

 Ordforråd OG 

leseforståelse/ artikler 

6 Fagene oppløses i fremtidens skole. Sylvi 

Penne 2016  

 

 

   Læring av lærestoff og utvikling av språk 

på skolen- Noen metodiske opplegg i Oslo-

skolen . Kamil Øzerk 2009. Norsk 

pedagogisk tidsskrift 04/2009 (volum 93)  

Presentasjon av et metodisk opplegg 

utprøvd i en 3-års periode i Oslo-skolen, 

kalt NEIS-modellen. Hovedsakelig på 

minioritetsspråklige elever, men kan 

omfavne alle elever. Elevene må beherske 

lærestoff og språk, lærere med 

systematiske, metodiske opplegg kan lette 

elevenes læring og utvikling.  

ERIC 22.feb 

2017 

Word knowledge 491 Experimental Effects of Word Generation 

on vocabulary, Academic Language and 

Perspectives Taking High Poverty Middle 

Schools. 2016 (Jones, Kim, La Russo, Ha 

Yeon, Selman, Barnes, Donowan, Snow)  

Middle school- grade 5,6,7 , research 

based vocabulary program, 3rd year 

evaluation.  

 Word knowledge AND 

high school 

27 Nr. 7: Vocabulary Strategies that Work. Do 

this-Not this. Wilfong 2013. Book.  

 

Nr.10: Promoting Vocabulary 

Development in Your Classroom. 2000. 

Long, icole Amber. Masteroppgave  

 

 

 -----#----- past 5 years 7 The effects of Vocabulary Breadth and 

Depth on English Reading. (Li, Kirby 

2005) Journal Article, Grade 8. 

Chinese students learning english as a 

second language.  

 Vocabulary Program  51 

mye om ESL 

Experimental Effects of Word Generation 

on vocabulary, Academic Language and 

Perspectives Taking High Poverty Middle 

Schools. 2016 (Jones, Kim, La Russo, Ha 

Yeon, Selman, Barnes, Donowan, Snow)  

 

Limitations of Vocabulary Instruction. 

Article. Nagy, Herman 1984 

Middle school- grade 5,6,7 , research 

based vocabulary program, 3rd year 

evaluation.  

 ------#------- past 5 

years 

11 1.treff: Experimental Effects of Word 

Generation on vocabulary, Academic 

Language and Perspectives Taking High 

Poverty Middle Schools. 2016 (Jones, 

Kim, La Russo, Ha Yeon, Selman, Barnes, 

Donowan, Snow)  

 

2.treff: A study of a District Wide 

Vocabulary Program Implemended to 

Improve Reading Comprehension on the 

North Carolina End of Grade Assessment.  

 

5.treff:  Experimental Effects og WG on 

reading Performance in High Poverty 

Middle Scools.  

 

10.treff:  

Middle school- grade 5,6,7 , research 

based vocabulary program, 3rd year 

evaluation.  
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2012- Effects of a Supplemental 

Vocabulary Program on Word Knowledge 

and P…. 4th grade…  

 

 

 

 

 Word Generation  39  1. treff: 2015, Lawrence, Snow. Word 

Generation Trial: Discussing Mediatestthe 

Impact of Program Treatment on Academic 

Word learning.  

Classroom discussion mediated 14% of 

the treatment effect on vocabulary 

Outcome.  

26.februar 

2017 ORIA 

Begrepslæring/siste 10 

år 

41   

27.februar 

2017 ORIA 

Ordlæring 17 Anne Golden, ordforråd, ordbruk og 

ordlæring. Bok. 3.utgave 2009.  

 

 

 

 

 

1.mars 2017  

ORIA  

Samfunnsfag OG 

ordforråd OG 

ungdomsskolen 

3 Thon, Lene, T (2014). Leseforståelse i 

ungdomsskolen. Om hvordan lærere 

underviser i forståelse av fagtekster. 

Masteroppgave.  

 

ORIA Begrepsforståelse OG 

samfunnsfag  

16 1.treff.  

Frode Olav Haara, & Eirik S. Jenssen. 

(2013). Grunnleggende ferdigheter i 

grunskoleutdanningen. Uniped, 2(01), 102-

114 

 

2.treff.  

Avlagte doktorgrader og mastergrader i 

statsvitenskap våren 2016. (2016). Norsk 

Statsvitenskapelig Tidsskrift, (04), 283.393. 

 

3.treff.  

Experimental Effects of Word Generation 

on vocabulary, Academic Language and 

Perspectives Taking High Poverty Middle 

Schools. 2016 (Jones, Kim, La Russo, Ha 

Yeon, Selman, Barnes, Donowan, Snow .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIC 1.mars 

2017 

Social Studies, 

instruction AND 

vocabulary 

23 

Treffene hadde 

ofte 

læringsstrategier 

som fokus.  

1.treff 

Applying Research in Reading 

Comprehension to Social Studies 

Instruction for Middle and High School 

Students 

 

3.treff  

Redefining Vocabulary: The New Learning 

Strategy for Social Studies. Alexander- 

Shea, Aimee. Journal Article.  2011 

 

ORIA 

1.mars 2017 

Begrepsforståelse 

samfunnsfag 

16 1+2. treff- fra vgs  

3.treff fra 5.trinn 

4.treff vurdering under kunnskapsløftet.  

5.treff Aktiv læring. En påvirker for 

motivasjon og begrepsforståelse i 

samfunnsfag. Mariell Bertelsen Apeland. 

(2016) VGS 

 

 

 

 

6.treff. Lesing i samfunnsfag. En studie av 

hvordan samfunnsfagslærere kan fremme 

leseforståelse hos elever; Ingunn 

Stangeland. 2016. Masteroppgave. 

Ung.trinnet.  

 

 

Handler om vgs i Troms. Aktiv læring en 

påvirker for motivasjon og 

begrepsforståelse i s.fag. Fokus på 

konstruktivistisk læringsteori (Dewey) 

Kvalitativ metode, 
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ORIA  

1.mars 2017 

Vokabular 

samfunnsfag 

13 Lesing av fagtekst- en studie av læreres 

aktivering av minoritetsspråklige elevers 

bakgrunnskunnskap.  

 

ORIA Leseforståelse 

samfunnsfag 

22 En del masteroppgaver.   

 -----#--------- 

materialtype: artikler  

8 1.treff: minoritetsspråklige gr.sk elever 

som ankommer Norge etter fylte 16 år. 

Nordlie og Anmarkrud 2015.  

 

2.treff: Multiple tekster- til innsikt og 

besvære. Artikkel i Norsk pedagogisk 

tidsskrift, 2009. Bråten (red)  

 

5.treff. Læring av lærestoff og utvikling av 

språk på skolen- noen metodiske ideer 

utprøvde opplegg i Oslo-skolen. Basert på 

NEIS- metoden. Hv.saklig 

minoritetsspråklige elever.  

 

Web of 

Science 

Social Studies 

Vocabulary Instruction 

85 treff   

 

 

 

 

 -----#-------- education 

educational research, 

education special.  

62 treff 

rangert fra 

nyeste til eldste 

4.treff- Literacy and Text reading in 

Middle and High School Social Studies 

and English Language Arts Classrooms. 

By Swanson, Wanzek, McCulley. 2016. 

Middle& High School. 1 academic year.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.treff: Textbook Characteristics That 

Supportor Thwart Comprehension: The 

Current State of Social Studies Texts. 

Berkely, King-Sears, Vilbas. 2016.  

 

8.treff. Research- Based Lessons That 

Support Student Independent Reading in 

Social Studies Swanson, Reed, Vaughn. 

2016. High School.  

 

Ser på praksisen til lærere i undervisning 

av literacy. Fokus på 15-åringer. Aktuell. 

Ikke noe spesielt program, men studerer 

lærernes praksis i ett år. Hvilke tekster og 

hvor stor mengde er brukt og i hvilken 

grad vektlegges instruksjonspraksis i 

vokabular og leseforståelse for å øke 

elevenes mulighet til å lese med 

forståelse?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sier noe om tekstboka, og hvilke 

utfordringer det er å lese og forstå 

tekstene. Middleschool. 

 

 

 

 

 

Hvordan hjelpe studentene med å lære på 

egenhånd av tekstene i fagene. Les denne.  

   

Web of 

Science 

8.mars 2017 

Social studies  AND 

vocabulary AND 

reading comprehension 

/ times cited 

62 treff Social studies viste seg å omfatte en del 

studier om babyer og små barn, og deres 

sosiale skills, ikke faget samfunsfag… 

 

 Social studies literacy  

AND vocabulary AND 

reading comprehension 

/ times cited 

29 De mest siterte tekstene handlet om små 

barn, spansktalende 5.klassinger som skal 

lære engelsk, førsteklassinger, autistiske 

barn,  

 

ORIA 

15.mars 

2017 

Literacy samfunnsfag 47 treff  Treff nr 46. :Læring av lærestoff og 

utvikling av språk i skolen. Noen 

metodiske ideer basert på utprøvde opplegg 

i Oslo-skolen (2009). Norsk Pedagogisk 

Tidsskrift, 93(04), 294-309.  
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 Literacy samfunnsfag 

vokabular 

2 treff Randi Nordlie,  & Øistein Anmarkrud. 

(2015) Leseforståelse hos 

minoritetsspråklige grunnskoleelever som 

ankommer Norge etter fylte 16 år. Norsk 

Pedagogisk Tidsskrift, (05), 321-333. 

Denne teksten handler om minoritetsspr 

elever og konkluderer med at avkodingen 

kan predikere leseforståse, og at 

avkodingsferdighetene på 2.språket må 

jobbes mer med for å få kompetente 

lesere.  

   Teksten over hadde en litteraturliste, som 

ledet meg til følgende artikkel:  

Prediction of learning and comprehension 

when adolescents read multiple texts: the 

roles of word-level processing, strategic 

approach, and reading motivation. Bråten, 

Ferguson, Anmarkrud, Strømsø 2012,  

 

Artikkelen bruker ordet ”word 

recognition” og ”word recognition skills”. 

Fant at word recognition var en unik 

prediktor for leseforståelse når elevene i 

10.klasse leste multiple tekster.  

Her er aldersgruppen innafor, samt noen 

funn om word-recognition. Word 

recognition = ordavkoding!  

ORIA 

1.august 

2017  

Word Generation 499400 treff 

Sortert etter 

relevans 

Treff nr.1 Tittel: Word 

GenerationForfatter:  Carol Westby, Word 

of mouth, fagfellevurdert tidsskrift 

 

   Teksten over ledet med til 

http://wordgen.serpmedia.org/ 

hjemmesiden til WordGeneration. Derfra 

ligger det opplegg og referanser til forsking 

som er gjort i forbindelse med, og av WG. 
http://ccdd.serpmedia.org/publications.html  

 

 For de eldre barna, som jeg er opptatt av, 

er det utviklet et prosjekt som heter 

STARI, samt et eget opplegg i naturfag, 

kalt SciGen.  

 

 

 

Aktuelt å hente artikler herfra.  

 Men hvordan fant jeg 

denne??  

Ligger under WG- 

vocabulary instruction 

past 5 years 

 Language profiency, home- language 

status, and English vocabulary 

development: A longitudinal follow-up of 

the WG program. (Lawrence, Capotosto, 

Lee-Branum, White, Snow 2012)  

Longditunelt kvasistudie som ser på 

effekten av WG-programmett, akademisk 

vokabular fra både ESL, native speakers.   

ERIC 

20..aug 2017 

Academic Vocabulary+ 

2016-currente date 

25 tre 

Aanalyse av 

implemeterings 

srategier, noe 

for blinde 

elever,  

spesialelever , 

japanske 

studenter, for 

unge elever,   

Treff 7: Children's Productive Use of 

Academic Vocabulary 

5.trinn 
 
 
 

Treff 12:  

Crosson, Amy C.; 

ORCID: 

http://orcid.org/0000-

0003-2833-... 

Title: 

When to Take 

up Roots: The 

Effects of 

Morphology 

Instruction for 

Middle School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructional influences on productive use 
of academic vocabulary were investigated 
among 460 mostly African American and 
Latina/o fifth graders from 36 classrooms 
in eight public schools serving low-income 
families. Students received a 6-week unit 
on wolf management involving 
collaborative group work (CG) or direct 
instruction (DI). The big question that 
students tried to answer during the unit 
was whether a community should be 
permitted to destroy a pack of wolves. In 
an individual oral interview about an 
analogue to the wolf question, whether 
whaling should be allowed, both CG and 
DI students used more general and 
domain-specific academic vocabulary from 
the Wolf Unit than uninstructed control 
students. CG students used more general 
academic vocabulary in the whale 
interview than DI students, and this was 
mediated by the CG students' greater use 
of general academic vocabulary in 
classroom dialogue during the Wolf Unit. 

http://wordgen.serpmedia.org/
http://ccdd.serpmedia.org/publications.html
http://orcid.org/0000-0003-2833-0602
http://orcid.org/0000-0003-2833-0602
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and High 

School English 

Learners 

 

These results suggest that CG is an 
effective instructional approach to promote 
acquisition and productive use of academic 
vocabulary for children from underserved 
communities. (As Provided) 
 
 
A majority of the challenging words that 
adolescent readers encounter in school 
texts are morphologically complex and 
from the Latinate layer of English. For 
these words, bound roots carry important 
meaning, such as the relation between 
innovative and its bound root, nov, 
meaning "new." This study investigated the 
effects of instruction about bound Latin 
roots on academic word learning and 
morphological problem-solving skill with 
English Learners (EL) at three grade 
bands: Grades 6-8, 9-10, and 11-12. 
Employing a within-subjects design, 82 
students participated in two 
counterbalanced intervention conditions: 
an academic vocabulary without 
morphology (comparison condition) and a 
morphology-focused academic vocabulary 
intervention (treatment condition). The 
largest treatment effects were observed for 
oldest students, but positive effects were 
observed at all grade levels. Results 
suggest that instruction focused on the 
major meaning-carrying components of 
academic words of the Latinate layer in 
English--bound roots--is especially 
effective for ELs in the secondary grades. 
(As Provided) 
 

ORIA 

20.aug 2017 

Academic Language 

Reading 

Compprehension / 

2016-current 

date/artikkel 

Relevans 

712 treff 1.treff Contributions of Academic 

Language, Perspective Taking and 

Complex Reasoning to Deep Reading 

Comprehension.  

Baserer seg på en longgdituenell 
sttudie CCSLs-standarrd og PISA 
rammeverket.  

Samme Development Core 

Academic Language 

Reading 

Comprehension / 2016-

2017/artikler/sorter 

etter relevans 

1515 1.treff: 

 

Academic Language Across Content 

Areas: Lessons From an Innovative 

Assessment and From Students’ 

Reflections About Language  

Uccelli, Paola ; Phillips Galloway, Emily 

Journal of Adolescent & Adult Literacy, 

January 2017, Vol.60(4), pp.395-404 

[Fagfellevurdert tidsskrift] 

  

 

Samme Development Core 

Academic Language 

Reading 

Comprehension / 2016-

2017//avhandling/sorter 

etter relevans 

1 

 

The Development of Core Academic 

Language and Reading Comprehension 

in Pre-Adolescent and Adolescent 

Learners  

Phillips Galloway, Emily 

Phillips Galloway, Emily. 2016. The 

Development of Core Academic Language 

and Reading Comprehension in Pre-

Adolescent and Adolescent Learners. Doctoral 

dissertation, Harvard Graduate School of 

Education.  

 

Ønsket å se etter avhandlinger, kun 1 
treff- interessant..Forsøker å 
identifisere skolerelevante 
språkferdigheter forbi vokabular som 
bidrar til variasjonen i 
leseforståelsesutvikling i middle-
school years. Akademiske 
språkferdigheter og leseforståelse. Og 
CALS-fokusert instruksjon. Ser på den 
signifikante påvirkningen på 
leseforståelse  et spesifikt kjerne-sett 
av akademiske språkferdigheter  

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=2&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_wj10.1002%2fjaal.553&indx=1&recIds=TN_wj10.1002%2fjaal.553&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=2&frbg=&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28DUO%29%2Cscope%3A%28%22UBO%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=%5B2016+TO+2017%5D&mode=Basic&vid=UBO&rfnGrp=1&tab=default_tab&srt=rank&fctN=facet_searchcreationdate&vl(freeText0)=Development%20Core%20Academic%20Language%20Reading%20Comprehension&dum=true&dstmp=1503230760980
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=2&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_wj10.1002%2fjaal.553&indx=1&recIds=TN_wj10.1002%2fjaal.553&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=2&frbg=&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28DUO%29%2Cscope%3A%28%22UBO%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=%5B2016+TO+2017%5D&mode=Basic&vid=UBO&rfnGrp=1&tab=default_tab&srt=rank&fctN=facet_searchcreationdate&vl(freeText0)=Development%20Core%20Academic%20Language%20Reading%20Comprehension&dum=true&dstmp=1503230760980
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=2&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_wj10.1002%2fjaal.553&indx=1&recIds=TN_wj10.1002%2fjaal.553&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=2&frbg=&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28DUO%29%2Cscope%3A%28%22UBO%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=%5B2016+TO+2017%5D&mode=Basic&vid=UBO&rfnGrp=1&tab=default_tab&srt=rank&fctN=facet_searchcreationdate&vl(freeText0)=Development%20Core%20Academic%20Language%20Reading%20Comprehension&dum=true&dstmp=1503230760980
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=2&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_wj10.1002%2fjaal.553&indx=1&recIds=TN_wj10.1002%2fjaal.553&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=2&frbg=&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28DUO%29%2Cscope%3A%28%22UBO%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=%5B2016+TO+2017%5D&mode=Basic&vid=UBO&rfnGrp=1&tab=default_tab&srt=rank&fctN=facet_searchcreationdate&vl(freeText0)=Development%20Core%20Academic%20Language%20Reading%20Comprehension&dum=true&dstmp=1503230760980
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_dash1%2f27112709&indx=1&recIds=TN_dash1%2f27112709&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28DUO%29%2Cscope%3A%28%22UBO%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=dissertations&mode=Basic&vid=UBO&rfnGrp=1&tab=default_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&vl(freeText0)=Development%20Core%20Academic%20Language%20Reading%20Comprehension&dum=true&dstmp=1503230988078
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_dash1%2f27112709&indx=1&recIds=TN_dash1%2f27112709&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28DUO%29%2Cscope%3A%28%22UBO%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=dissertations&mode=Basic&vid=UBO&rfnGrp=1&tab=default_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&vl(freeText0)=Development%20Core%20Academic%20Language%20Reading%20Comprehension&dum=true&dstmp=1503230988078
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