Ordinlärningsstrategier i
undervisningen
Maria Wiksten
Nationellt centrum för svenska som andraspråk

För att en strategi ska förtjäna undervisningstid bör den:
● Innebära ett val, det vill säga att det finns flera olika strategier att välja

mellan att använda – eller inte använda
● Vara komplex såtillvida att den innefattar flera steg
● Kräva kunskap och bli effektivare med träning
● Förbättra ordinlärningen och användningen av nya ord

Nation (2013 sid 326)

Att undervisa om ordinlärningsstrategier
Det finns flera olika modeller och många har dessa moment gemensamt:
1. Ökar medvetenheten om de strategier som eleverna redan använder
2. Läraren presenterar och modellerar strategier så att eleverna blir alltmer

medvetna om hur de själv tänker, gör och lär – och hur de kan utveckla det
3. Strategierna tränas varierat många gånger och stöttningen minskar gradvis

med siktet inställt på att eleverna själva ska behärska strategierna
4. Utvärdering och justering av strategianvändningen samt reflektion om vilka

strategier som passar i nya sammanhang, och hur de då kan användas
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Att anteckna nya ord
Un bolso

En väska
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Att anteckna nya ord
folk - mängd - en
folk - sjuk - dom - ar - na
be - folk - a - de
be - folk - ning - s - tät - het - en
av - folk - ad
av - folk - ning - s - byggd - er - na
Lindberg (2018a)

folk - bok - för - ing - en
Enström (2016) s.94

Att anteckna nya ord
Att gå igenom ett nytt ord
1.

Skriv upp ordet i en förklarande mening

2.

Skriv/rita en elevnära förklaring för ordet

3.

Låt flerspråkiga elever översätta ordet

4.

Träna uttal

5.

Titta på stavningen

6.

Titta på relaterade böjningsformer

7.

Jämför ordet med närliggande, kända ord

8.

I vilken kontext passar ordet? Formellt? Informellt?

9.

Används ordet tillsammans med andra?

Kindenberg & Wiksten: Språkutvecklande SO-undervisning, 2015, Natur och Kultur

Aktiviteter för att öka elevernas ordmedvetenhet
• Redovisa ord du lärt dig för gruppen
• Förhör på ord eleverna väljer själva
• Stryka under nyinlärda ord och ord som
du provar på i en text du skriver – eller
berätta vilka ord som var nya i en
presentation som du höll

FBK Sofielundsskolan, Sollentuna kommun

Läs mer om att ordförrådet och andraspråksutveckling
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Frågar att reflektera kring
Börja gärna med att samla era spontana tankar och reflektioner, enskilt i skrift och om ni är
flera, i en runda. Sedan finns här förslag på frågar att diskutera tillsammans eller enskilt
reflektera över.
● Vilka paralleller kan ni se mellan att undervisa om strategier för att lära sig ord och andra
strategier som till exempel strategier för läsförståelse? Vilka lärdomar och erfarenheter
kring det kan ni ta med er in i det här?
● Hur antecknar eleverna nya ord de vill lära sig idag? Vilka möjligheter och begränsningar
ser de med dessa sätt och med andra?
● Hur antecknar ni lärare nya ord som tas upp i undervisningen? Finns det något där som ni
skulle vilja utveckla och utvärdera tillsammans?
● Jobbar ni idag med elevernas ordmedvetenhet? Delge varandra era erfarenheter. Planera
gärna något nytt sätt att ta upp det i undervisningen tillsammans.
● Finns det något kring detta ni skulle vilja sprida till andra lärare? Om ja, hur skulle ni då
kunna göra det?
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Kontaktuppgifter
Mejla gärna maria.wiksten@andrasprak.su.se med kommentarer, frågor och
funderingar kring det som filmen tar upp.
Diskutera filmerna med oss och med andra lärare i våra Facebookgrupper. Dela
gärna med dig där hur du och dina elever arbetar med detta.
● Svenska som andraspråk
● Sva inom vuxenutbildning NC
● Språkintroduktion och sva gymnasiet
● Sfi inom vuxenutbildning NC
Nationellt centrum för svenska som andraspråk: www.andrasprak.su.se

