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Prinsipp 1 Morfologi
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Spist te

ist

bygg ingutVann kraft

‘person som utøver
eller er opptatt av noe’

‘fortid’

Å lære om de minste delene av ord som har egen betydning,
morfemene, gir elevene fleksibel kunnskap som kan brukes 
med mange nye ord

Optimist
Syklist
Spesialist
Pensjonist
Buddhist
…



Effekten av morfologisk trening vedvarer etter 6 år

Morfologitrening det siste året i barnehagen ga varige effekter på leseforståelse. 
Elevene som hadde fått morfologitrening i barnehagen, hadde fremdeles et forsprang
på leseforståelse i 6. klasse.

Lyster, S. A. H., Lervåg, A. O., & Hulme, C. (2016). 
Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. 
Reading and writing, 29(6), 1269-1288.
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Morfologi

Prinsipp 1

Strategisk variabilitet

Prinsipp 2

gitar ist



Prinsipp 2 Variabilitet

For å kanalisere elevenes 
oppmerksomhet mest mulig 
effektivt mot læringsmålet,                                  
har vi høy variasjon i alle 
andre elementer. Slik blir 
læringsmålet det mest 
konstante i elevens input.

Torkildsen et al. 2013; Plante og Gómez 2018



Læringsmål: -ist
Pensjonist
Aktivist
Optimist
Maskinist
Realist
Bilist
Humorist
Buddhist
Saksofonist
Pianist
Turist
Spesialist
Resepsjonist
Gardist
Hinduist
…
…Så mye som 24 unike eksemplarer kan være 

nødvendig for å lære mønstre fremfor enkeltord

Torkildsen et al. 2013; Plante og Gómez 2018

Gitarist
Syklist



Design: Jesús González Torres



Kaptein Morf og Stjernestøvet

• 40 økter (ca. 15 min)
• 26 avledningsmorfem 

– -ist, -løs, mis-, over-

• Ord med flere avledninger
– mistenksom, gjenbrukbar

• Sammensatte ord
– Bilbrann vs. brannbil

• Bøyninger
• Eksempelbasert
• Høy variabilitet

– Hvert læringsmål (morfem, 
f.eks. -ist) koblet med minst 
24 rotord Programmering og interaksjonsdesign:

Engagelab, UiO
https://www.uv.uio.no/iped/om/engagelab/

Utviklet for: barn i småskolen
Platform: iPad 

https://www.uv.uio.no/iped/om/engagelab/


Kaptein Morf slipper opp for drivstoff 
og må lande på jorda..



Alle oppgaver
og svaralternativer 
leses opp

Ord leses når eleven trykker

Stjerner for rette svar

progresjon i oppsamling
av stjernestøv (per økt)



12 ulike oppgavetyper

• Ordforståelse

• Ordbygging

• Skriving



Ordforståelse –hvilke ord passer 
sammen?



Ordforståelse:
finn bilder som passer med ordet



Ordforståelse
– ord i setnings og billedkontekst



Ordforståelse – hvilket ord passer best 
med bildet?



Ordforståelse
–finn ordene som passer best



Bygg ord



Bygg ord i setningskontekst



Hvor mange ord kan du komme på
som begynner med ….?
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Kaptein Morf:

717 andreklassinger
12 skoler, 3 kommuner

Variert elevgruppe, 
26% minoritetsspråklige

Aktiv kontrollgruppe (matte):

Randomisert kontrollert studie



Pretester

Språk 

Lesing

Staving

Matte

Tiltak

8 uker

(40  økter)

Posttester

Språk 

Lesing

Staving

Matte

Vanlig skole

i 6 mnd

Posttester  
6mnd

Språk 

Lesing

Staving

Matte

T1                                T2          […….]           T3    

De tre målepunktene

Tidlig vår 2. trinn Før sommerferie 2. trinn Høst 3. trinn



Elevene jobbet selvstendig med appen. Lærerne ga teknisk støtte og motiverte
elevene i arbeidet.

Foto: Shane Colvin, UiO



Hvordan målte vi framgang?
Undersøkte effekter av tiltaket på

Produktiv ordkunnskap

Reseptiv ordkunnskap

Lesing (leseflyt) 

Staving

NB: resultater er ennå ikke publisert!



Resultater ordkunnskap
Produktiv ordkunnskap

• Bedre ferdigheter etter å ha 
jobbet med Kaptein Morf

• Bedring også på ord som 
ikke er brukt i appen

• Effektene, både på trente og 
nye ord var robuste og 
vedvarte etter 6 mnd

Reseptiv ordkunnskap

• Bedre ferdigheter etter å ha 
jobbet med Kaptein Morf

• Bedring kun på ord som er 
brukt i appen

• Effektene på ord som er 
brukt i appen vedvarte etter 
6 mnd

Ingen sammenheng mellom effekten på ordkunnskap og 
de ferdighetene elevene hadde i utgangspunktet 
(kognitive ferdigheter, leseferdigheter og verbalt minne)



Resultater leseflyt og staving

Leseflyt

• Bedre leseflyt etter å ha 
jobbet med Kaptein Morf

• Særlig elever med gode
leseferdigheter fra før
hadde god effekt av appen
på lesing
– kanskje fordi de leste mer og

brukte opplesningsfunksjonen
mindre?

Staving

• Bedre staveferdigheter etter
å ha jobbet med Kaptein
Morf

• Effekten holdt seg like sterk
6 måneder etter og var ikke
avhengig av elevens 
forkunnskaper



Oppsummering

• Effektene er betydelige med tanke på at dette er 
et gratis tiltak av kort varighet og hvor det ikke 
kreves opplæring for å gjennomføre tiltaket. 

• Elevene blir også bedre på ord de ikke har møtt i 
appen

• 96% av elevene synes det var supert (39%), bra 
(35%) eller ok (22%) å jobbe med appen (N ~ 570)

• Potensiale i å kombinere appen med et 
klasseromsopplegg.



• Gratis tilgjengelig

• Arbeid pågår med: 

– Login via Feide

– Lærerdahsboard for å 
følge klassens arbeid

Kontakt: Prosjektleder
Janne von Koss Torkildsen
janneto@isp.uio.no 

Programmering: Richard Nesnass, Engagelab
Design: Jesús González Torres



Tusen takk!
Spesiell takk til alle elever, lærere og skoleledere som har

deltatt i utprøvingen



Veien videre

To pågående 
doktorgradsprosjekter: 

Siri S. Bratlie: Enhancing 
morphological knowledge in 
primary school children with 

language minority 
backgrounds

Jarl K. Kristensen: Can affect 
and behavior in interaction 
with Kaptein Morf predict 

learning outcomes?

Hvordan kombinere appen
med gruppeintervensjon for 
elever med hørselshemming

Nytt doktorgradsprosjekt

Oppstart september 2020


