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Vokabularintervensjoner for 
tospråklige barn



SL+ prosjektet

ØMålet er å utarbeide et pedagogisk 
opplegg som vil styrke barnas 
vokabular



Flerspråklighet

Eksponering av 
flere språk, og 
dermed mindre tid 
til å lære de 
samme ordene



Hvorfor vokabular?

Viktig for blant annet 
barns språkforståelse, 
kommunikasjon, 
deltakelse i lek, 
leseforståelse og 
læring i skolen. 



Hva betyr det å kunne et ord?

• Barnet kjenner til form-innhold koblingene av 
ordet

• Barnet kjenner også til flere aspekter: 
sammenstilling, flere betydninger, 
utledningen av ord.  

(Webb, 2020)



Noen prinsipper som er relatert til det 
å kunne et ord:
• Alle aspekter av ordkunnskap er ikke ikke like viktige
• Ordkunnskap kan beskrives ut i fra bredde, dybde
• Ordkunnskap utvikles over tid
• Noe kunnskap er begrenset til enkeltord, mens 

annen kunnskap er mer systematisk
• Noe kunnskap må læres, mens annen kunnskap blir 

konstruert gjennom sunn fornuft og kunnskap om 
verden.

(Nation, 2020)



Ulike tilnærminger til ordlæring

• Aktiviteter som er laget for å eksplisitt 
fokusere på ordlæring blir omtalt som 
«bevisst/direkte » (intentional) 
vokabularlæring

• Aktiviteter som involverer ordlæring gjennom 
å bli eksponert for betydningsfokusert input 
blir omtalt som «indirekte» (incidental) 
vokabularlæring

(Webb, 2020)



Hvordan arbeide med ord?

• Historier og 
aktiviteter som 
inneholder 
utvalgte ord

• Møte ordene i 
ulike 
kontekster og 
variasjoner



Hvordan velge ord?

• Ukjente ord for barna
• Avanserte ord, lavfrekvente ord i dagligtalen. 
• Når bør barn kunne ulike ord?
• Relevante ord for barna
• Viktig for senere læring og for å forstå

nettverk av ord
• Ord som har flere betydninger



Eksempel på akademiske ord

(Gardner & Davies, 2014, s. 317)



Takk for meg!
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