Att gissa ett ords betydelser –
en ordinlärningsstrategi
Maria Wiksten
Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Kan du gissa det kursiverade ordens betydelse? Hur gör du?

Sandra had won the dance contest and the audience’s
cheers brought her to the stage for an encore. ”Every
step she takes is so perfect and graceful,” Ginny said
grudgingly, as she watched Sarah dance.
Beck, I.L., McKeown, M. G. & McCaslin, E.S. (1983)
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Det vanligaste sättet att
lära sig nya ord på sitt
modersmål

Att gissa ords
betydelser varför, vem
och när?
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Är kanske mer en
läsförståelsestrategi än
en ordinlärningsstrategi?
Även om det inte blir
rätt lär man sig lite mer
om orden för var gång

Vilka faktorer inverkar på ens förmåga att gissa rätt?
● Andel okända ord i texten
● Förförståelse och kunskap om ämnet
● Hur tydligt sammanhanget är runt ordet och om det förekommer flera gånger

eller ej
● Kunskaper om andra, liknande språk
● Kunskaper om svenskans grammatik och ordbildning
● Hur skicklig man är på strategin
● Arbetsminne, förmågan att läsa och avkoda med flyt
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Prova att gissa betydelsen av dessa nonsensord
Vad kan då skola, föräldrar och barn göra för att åstadkomma en så
naturlig och kontsam språksituation som möjligt för en
minoritetsfamilj i Sverige idag? Den första förutbrankningen är att det
svenska samhället och hela dess skolgusen trufankerar föräldrar och
barn att försöka behålla och utveckla barnens förstaspråk. Den
tydligaste signalen från skolan är att man fonterar i och på
minoritetselevernas modersmål (”hemspråk”) och att man visar
intresse för vad eleverna lär sig i undervisningen. Attityderna i det
svenska samhället till tvåspråkighet och tvåspråkiga personer är
oerhört viktigta men utkant positiva attityder räcker inte.

Enström (2016 s.46)

Strategier för att gissa betydelsen
●

Läs om meningen och kontrollera om du har läst ordet rätt.

●

I vilket sammanhang står ordet? Vad kan du om ämnet?

●

Känner du igen ordet (eller delar av det) från något annat språk?

●

Vilka ord är det kombinerat med? Kan orden innan och efter ge ledtrådar till betydelsen?

●

Vilken ordklass tillhör ordet? Är det en sak (substantiv), något som händer (verb) eller beskriver
det något (adjektiv)?

●

Hur är ordet bildat? Är det sammansatt? Går det att dela upp flera delar till exempel: o-vetenskap-lig, pre-par-at, håll-bar-het? Återfinns dessa delar i andra ord du kan? Vilken betydelse har
de där?

●

Finns det sambandsord i texten som kan ge ledtrådar till betydelsen?

●

Kan man förstå meningen utan att förstå ordet?

●

Pröva att gissa vad ordet betyder! Passar den betydelsen in i sammanhanget i stort?

Kindenberg & Wiksten (2017 s.74-75) alt Enström (2016 sid 45)

Kindenberg & Wiksten (2017) Extramaterial på webben
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Lindberg (2018)

Husbåt eller båthus? Jobba med sammansättningar
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Kunskap om suffix och prefix
Prefix/suffix

Betydelse

Exempel

-bar

”som är möjlig att”

bärbar, spelbar, ätbar

-het, -ning, -else, -tion

adjektiv eller verb som blivit
sak, företeelse, egenskap

storhet, målning, skapelse,
handling

-are

”person som utför något”

ledare,

-miss, vanur-

-sam

6)

missuppfattning, missförstånd,
vantolkning
”det allra första” (om
substantiv) eller
förstärkningsord (om vardagliga
adjektiv)

uruppförande, urbefolkning,
urbra, urkass

”på det sättet”

hjälpsam, uppmärksam

Malmgren, Sven-Göran (1994)

Kjellin, Olle (2020). (Fritt tillgänglig i hans Facebookgrupp)

Träna strategin i undervisningen
●

Modeller för eleverna hur man kan göra

●

Börja med texter där det är enkelt att gissa rätt

●

Låt eleverna träna tillsammans, och sedan ensamma med minskad stöttning. Sprid gärna kunskap om
strategin till andra lärare så att eleverna kan få stöttning i olika sammanhang. Då med fokus på
läsförståelse.

●

Att gissa ords betydelser är en av de strategier som eleverna kan använda – låt dem reflektera över hur
de använder den, när de använder den (och inte), hur det fungerar och hur det kan bli bättre.

Frågor att reflektera kring och diskutera tillsammans
● Tränar ni idag era elever att gissa ords betydelser? Delge i sådana fall era

erfarenheter.
● Hur skulle ni kunna utveckla ert sätt att jobba med att gissa ords betydelser?

Vad passar era elever? Hur kan strategin kombineras med andra strategier för
att lära sig ord?
● Att gissa ords betydelser kräver att man är en aktiv läsare och språkligt

medveten – hur skulle ni mer beskriva de kunskaper och strategier som
krävs?
● Hur jobbar ni idag med ordbildning? Vad fungerar bra? Vad vill ni utveckla?
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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

