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ordforrådsgapet 
Hva kan vi gjøre 

med det? 

Morfologi 

de minste  
meningsbærende  
enhetene i språket 

samarbeid: sam  + arbeid  

protesemakerlærlinger: pro + tese + mak + er + lær + ling + er   



Hvorfor morfologi?  
Hvis du kjenner til de små meningsbærende delene som ord består av, 

kan du bruke dem til å forstå nye ord..  

 • Samarbeide 

• Samkjøre 

• Samboer 

• Samtid 

• Samtale 

• Samliv 

• Samferdsel 

 

Sam- 

Potensial for 
overføringseffekter 



Fonologisk 
bevissthetstrening 

Morfologitrening Kontroll Barnehage 

Effekten av morfologisk trening vedvarer etter 6 år 

6. klasse Leseforståelse 
* 



ordforrådsgapet 
Hva kan vi gjøre 

med det? 

Learning 
context: 
Exemplar 
variability 

Morfologi 

Læringsmekanismer: 
variasjon i input 

Vi ignorer det som varierer og fokuserer på det som er konstant 
Variasjon i enkeltord  flytte fokus fra memorisering av enkeltord til 
underliggende mønstre i språket, f.eks. deler av ord og deres betydning 



Høy variabilitet i rotord kan lette læring 
av avledninger   

• ..gjøre det lettere å 
skille ut avledningen 
(kanaliserer 
oppmerksomhet 
mot invariante 
elementer) 

• ..gi en rikere 
semantisk 
representasjon 
(ulike rotord gir 
ulike semantiske 
kontekster)  
 

Gitarist 
Syklist 
Pensjonist 
Aktivist 
Optimist 
Maskinist 
Realist 
Bilist 
Humorist 
Buddhist 
Saksofonist 
Pianist 
Turist 
Spesialist 
… 
 
 
 

Gitarist 



Språkappen  
Kaptein Morf og Stjernestøvet 

• 40 treningsøkter 

• 26 avledningsmorfem  
(f.eks. sam-, -løs, mis-, over-) 

• Sammensatte ord 

• Bøyninger 

• Eksempelbasert 

• Høy variabilitet               
(hver orddel koblet med minst 
24 eksemplarer) 



Ordforståelse: 
finn bilder som passer med ordet 

 



Ordforståelse: 
fullfør setningen  



Kunnskap om delene ord er bygd opp av:  
bygg ord 

 
 



Kunnskap om delene ord er bygd opp av:  

bygg ord i setningskontekst 
 



Skriv ord 
f.eks. ord som begynner med rom- 

 





ordforrådsintervensjon: 

718 andreklassinger, inkl. 
186 minoritetsspråklige elever 
      fra 12 skoler i 3 kommuner 

matteintervensjon: 

Randomisert kontrollert studie 

8 ukers tiltak 



Undersøker effekter av tiltakene på 

• Reseptivt ordforråd 

• Produktivt ordforråd 

• Lesing  

• Staving 

• Matematikk 



Resultater 

 

 

….kommer i 2019! 



Tusen takk! 
 


