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Strukturert Ordlæring: 30 ordlisten
En innføring i hvordan barnehager og skoler kan
gjennomføre “Strukturert Ordlæring” på en enkel,
rask og virkningsfull måte

Jan G. Mossige Fanny S. Platou Ernst Ottem

JJaann  GG..  MMoossssiiggee  er psykolog, spesialpsykolog ved Statped sørøst, ansvarlig redaktør av tidsskriftet
Psykologi i Kommunen.

FFaannnnyy  SS..  PPllaattoouu er cand.ed., logoped og barnevernspedagog. Hun jobber som seniorrådgiver ved
Statped sørøst, avd. språk/tale, der hun er tilknyttet team for språkvansker. Hun er opptatt av å styrke og
støtte de miljøene som er nærmest gruppen barn og unge med språkvansker, og holder i den forbindelse
mange kurs for foreldre og pedagoger i skoler og barnehager. Hun har sammen med Marit Molund Koss
utarbeidet veiledningsprogrammet Foreldre som ressurs. 

EErrnnsstt  OOtttteemm.. Cand.psychol, førsteamanuensis, ISP, Universitetet i Oslo, seniorrådgiver, Bredvet kompet-
ansesenter. Har arbeidet i over 30 år med problemstillinger knyttet til språk, lese- og skrivevansker og
taleflytproblemer. Har publisert en rekke artikler både i nasjonale, nordiske og internasjonale publika-
sjoner. Er kjent og avholdt foreleser både i universitetssammenheng og i andre fora. Har utviklet kartleg-
gingsmateriell og tester innenfor området språkvansker, blant annet "Språk 6 -16", i samarbeid med
Jørgen Frost. Ernst Ottem er medlem av Skolepsykologis review-panel for temaet språkvansker.

Begrepslæring i barnehage og skole har stått på dagsordenen i Norge i flere
tiår. Det er nok Magne Nyborgs modeller for systematisk begrepsundervis-
ning som de fleste forbinder med denne type opplæring, (f.eks. Nyborg,
1994). I dag er det først og fremst Andreas Hansen som fører arven etter
Nyborg videre,( f.eks. Hansen, 2006). Både Nyborgs og Hansens modeller
fokuserer på barns tilegnelse av grunnleggende begreper.



INNLEDNING
I 2009 ble det lansert en undervisningsmo-
dell i Norge som hadde ordenes mening som
hovedfokus. Opplæringen var enkel å
gjennomføre og førte til bemerkelsesverdig
positive resultater for språksvake barn og
unge, (Ottem, m.fl., 2009). Denne modellen
er blitt videreutviklet og presentert som
«Begrepslæring- en strukturert undervis-
ningsmodell for barn og unge med språkvan-
sker», (Sæverud m.fl., 2011). 

I de siste to årene har ulike varianter av denne
enkle begrepslæringsmodellen vært i bruk og
gitt svært lovende resultater både på relativ
kort sikt, (Tverbekkmo, 2013a) og på ganske
lang sikt, (Espenakk, m.fl. 2012). Effekten
ved å bruke denne modellen, har ført til at
mange barn og unge med språkvansker har
fått en kraftig vekst i vokabularet og benytter
språket på en helt annen måte enn før opplæ-
ringen begynte. Dette er positivt i seg selv og
får samtidig positive følger for tilegnelsen av
skriftspråket – for ikke å snakke om utvik-
lingen av sosiale relasjoner både i forhold til
jevnaldrende og voksne. Det viser seg altså at
språksvake barn har et stort uutnyttet
læringspotensiale, et potensiale som i mange
tilfeller kan bli realisert i løpet av forbløf-
fende kort tid. Dermed bør tiden være inne
for at absolutt alle språksvake barn og unge
bør trenes etter prinsippene i denne modellen
som en form for utprøvende opplæring.

Nedenfor vil vi gjennomgå hvordan den
omtalte modellen kan brukes i barnehager
og skoler av nær sagt alle som har en inter-
esse for språkvansker – det kreves ingen
utdannelse eller annen opplæring av de
voksne som skal drive opplæringen. Attpå til
viser det seg at både de som læres opp og de
som driver med opplæringen, blir både
begeistret, ivrige og uhyre motiverte av å
delta i denne formen for undervisning,
(Tverbekkmo, 2013a)

Modellen som gjennomgås her, er en variant
av den opprinnelige grunnmodellen til
Ottem, Platou, Sæverud og Forseth, (2009).
Denne nye modellen har vi kalt «Strukturert
Ordlæring: 30 ordlisten».

TRINN 1: 
UTVELGELSE AV HVEM SOM SKAL FÅ
OPPLÆRING ETTER «STRUKTURERT
ORDLÆRING: 30 ORDLISTEN»
Hvis barnet går i barnehagen, bør denne fore-
ta en systematisk observasjon av språkrelater-
te ferdigheter hos alle barn. Det beste er enten
å benytte observasjonsskjemaet «TRAS» eller
skjemaet «Å by barnet opp til dans» - eller
«Danseskjemaet» som det gjerne kalles. Hvis
observasjonsskjemaet avslører barn som
henger litt (eller mye) etter i språkutviklingen,
bør disse være aktuelle for «Strukturert
Ordlæring: 30 ordlisten» - hvis de er eldre enn
ca. 3½ år. Det ser ut til at de yngste barna ikke
har stort nok utbytte av strukturert ordlæring,
men at de kan ha et svært godt utbytte av at
barnehagen arbeider bevisst på å styrke deres
språklige engasjement – se for eksempel artik-
kelen «Danse-skjemaet»: Et enkelt og nyttig
verktøy for hele personalet i barnehagen» i
denne utgaven av Psykologi i Kommunen,
(Haugstøl Talén, 2013). 

Hvis barnet går i skolen, bør denne benytte
skjemaet «20 spørsmål om språkferdighe-
ter» for å identifisere elever som vil ha ut-
bytte av Strukturert Ordlæring. Skjemaet bør
benyttes for alle elevene på skolen.

Særlig «Danseskjemaet» og «20 spørsmål
om språkferdigheter» er raske å fylle ut og
gir allikevel presise indikasjoner på hvilke
barn/elever som trenger ekstra oppmerksom-
het. (Se «boks» nedenfor som viser hvor du
skal henvende deg for å få tak i TRAS,
«Danseskjemaet» og «20 spørsmål om
språkferdigheter»).
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MMaatteerriieellll  ssoomm  eerr  oommttaalltt  ii  aarrttiikkkkeelleenn;;
bbeessttiilllliinnggssaaddrreesssseerr::
«TRAS»: firmapost@infovestforlag.no
«Å by barnet opp til dans»,
(«Danseskjemaet»): 
bestilling@danseskjema.no
«En veileder om begrepslæring»:
bksnettbutikk@statped.no
«20 spørsmål om språkferdigheter»:
bksnettbutikk@statped.no



TRINN 2: 
FORBEREDELSE AV 30 ORDLISTEN
Lag en liste over 30 ord som du mener at de
barna/elevene du har valgt ut, bør mestre.
Bruk din egen magefølelse til å plukke ut
ordene som er egnet for den aktuelle alders-
gruppen. Det er ikke slik at noen ord er vik-
tigere enn andre ut fra formelle kriterier, det
er DU som vet best hvilke ord som er best
egnet! Varier gjerne mellom substantiv, verb,
adjektiv, adverb og preposisjoner – men føl
deg ikke forpliktet til å ta med alle ordklas-
sene som er nevnt her. Det eneste du bør
passe på, er å inkludere i ordlisten noen ord
som du er ganske sikker på at de utvalgte
barna mestrer – og noen ord som du er gan-
ske sikker på at de ikke mestrer. Skriv opp
alle de 30 ordene på et ark – eller ta en kopi
av «Strukturert Ordlæring: 30 ordlisten» og
fyll inn ordene fortløpende under rubrikken
ORD, (se vedlegg). 

Be barnet si hva hvert enkelt ord betyr og
noter hvert svar. ( Bruker du «Strukturert
Ordlæring:30 ordlisten», skriv ned svarene
fortløpende under rubrikkene «Pre:»).  Hvis
svaret er et synonym, en bruksmåte, en klas-
sifikasjon eller et hovedtrekk ved betydning-

en av ordet, gir du svaret 1 poeng. I motsatt
fall gir du svaret 0 poeng. Her gjelder det å
være nøyaktig og litt streng; hensikten med
den etterfølgende opplæringen er å lære bar-
net å knytte mer formelle og «korrekte» ord-
meninger til hvert ord.

Derfor holder det ikke at barnet viser ordme-
ninger gjennom gester og bevegelser, slike
svar gir 0 poeng! Hvis du ber barnet si hva
f.eks. ordet «måne» betyr, og svaret er « noe
rundt som lyser», gir det heller ikke poeng,
fordi svaret ikke er tilstrekkelig presist: Det
er mye annet som er rundt og lyser. Hvis bar-
net derimot svarer « vi ser den lyse på him-
melen når det er mørkt», er dette et eksem-
pel på at barnet har beskrevet et hovedtrekk
ved ordet og at du bør gi svaret poeng.

Når hvert barn i utvalget er testet med de 30
ordene du har valgt ut, ( «30 ordlisten»), går
du gjennom poengene barnet har fått og
lager to ordlister med 15 ord i hver. Den ene
ordlisten kalles «øvingsordliste», den andre
kalles «testordliste».  Prøv så godt du kan å
gjøre begge ordlistene omtrent like vanskeli-
ge ved at du fordeler ord der barna har fått
henholdsvis 1 og 0 poeng noenlunde likt i de
to ordlistene, se figur 1 over.
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“30 ordliste”
10 ord som gir 1 poeng

20 ord som gir 0 poeng

“Øvingsordliste” – 15 ord
5 ord som gir 1 poeng

10 ord som gir 0 poeng

“Testordliste” – 15 ord
5 ord som gir 1 poeng

10 ord som gir 0 poeng

Figur 1: 
Den opprinnelige «30 ordlisten» deles i to slik at vi får en «øvingsordliste» og en «testord-
liste» som hver består av 15 noenlunde like vanskelige ord. I dette eksempelet har barnet
avgitt 10 godkjente svar og 20 ikke-godkjente svar på den opprinnelige «30 ordlisten».



Før ordlæringen skal begynne, legges tes-
tordlisten til side. Ordlæringen skal kun
omfatte de 15 ordene som er oppført i øving-
sordlisten. Hvis du bruker den vedlagte
«Strukturert Ordlæring:30 ordlisten», mar-
kerer du de 15 øvingsordene med en rød Ø
foran ordet i listen.

TRINN 3: 
GJENNOMFØRINGEN AV 
STRUKTURERT ORDLÆRING
Sett sammen en gruppe med tre, fire barn og
presenter ett ord fra øvingsordlisten hver
dag. Sett av ca. 30 minutter til denne opplæ-
ringen. Bruk gjerne tankekart og gjennomgå
ett ord hver dag sammen med gruppen. Det
er viktig at barna skal lære seg til å finne
frem til riktige ordmeninger gjennom dialo-
ger med hverandre og med læreren. Utfordre
barnas nysgjerrighet og engasjement, la
ingen slippe unna med å si «vet ikke»!
Oppfordre barna til å oppdage flere ordme-
ninger til dagens ord, (hvis dette er mulig).
På øst-norsk kan f.eks. ordet «far» bety både
«pappa» og «spor». Likeledes kan ordet
«hest» bety både et «dyr» (substantiv) og
«rusten stemme» for eksempel «Han snakket
hest» (adverb). 

Når det gjelder innholdet av opplæringen
forøvrig, er det bare fantasien som setter
grenser, men hensikten er å forbedre barnas
kognitive funksjoner slik at de venner seg til
å se etter mer «konvensjonelle» ordmening-
er. Som idé-kilde til opplæringen, anbefales
heftet «Begrepslæring- en strukturert under-
visningsmodell for barn og unge med språk-
vansker», (Sæverud m.fl., 2011). 

Når opplæringen er over etter 15 ganger, tes-
tes hvert barn individuelt med alle de 30
opprinnelige ordene i ordlisten. Hvis du
benytter den vedlagte «Strukturert Ordlæ-
ring: 30 ordlisten», så noterer du barnets
svar under rubrikken «Post:». Så er det bare
å gå i gang med å sammenligne resultatene
med den første utprøvingen som ble foretatt
med de samme ordene før opplæringen
startet.  

Forhåpentligvis vil barna score langt bedre
enn tidligere på «øvingsordlisten». Spesielt
interessant er det imidlertid å sammenligne
resultatene på «testordlisten»: Forbausende
ofte vil barna ha en klar forbedring også når
det gjelder disse ordene – til tross for at de
ikke har fått opplæring i dem. Dette tyder på
at barna som tidligere hadde liten oppmerk-
somhet rettet mot ordmeninger, nå har fått et
sterkere fokus på ordenes betydning.

Ikke sjelden ser man i tillegg at det skjer en
stor forandring med de barna som er med på
«Strukturert Ordmening»: De blir mer åpne,
aktive og nysgjerrige, noe som i sin tur kan
føre til at de engasjerer seg mer med andre
barn og får større utbytte av tiden i barneha-
gen eller på skolen.

NOEN AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
I overraskende mange tilfeller ser det ut som
om barn med funksjonelle språkvansker
«våkner» språklig og sosialt etter å ha
gjennomgått den opplæringen som er omtalt
som «Strukturert ordlæring: 30 ordlisten».
Denne oppvåkningen kan være såpass
omfattende at spesialpedagogiske tiltak ikke
er nødvendig; barna fortsetter å utvikle seg i
riktig retning såfremt de ansatte i barneha-
gen/skolen følger opp og gir noe ekstra opp-
merksomhet slik at det språklige engasje-
mentet holdes ved like.  

Hvis barnet bare har begrenset utbytte av
opplæringen, er det all mulig grunn til å sette
opp en ny «30 ordliste» og gjennomføre en
ny økt med Strukturert Ordlæring. Hvis
denne ekstra-økten ikke gir ønskede resulta-
ter etter gjentatte forsøk, bør barneha-
gen/skolen henvende seg til PPT for hjelp. 

Og en ting må slåes fast en gang for alle:
Alle barn i barnehagen, uansett alder, bør
observeres ved hjelp av «Danseskjemaet»
eller «TRAS» eller eventuelle andre reliable
observasjonsskjema. Likeledes bør alle sko-
lebarn observeres ved hjelp av «20 spørsmål
om språkferdigheter».  Hvis man ikke benyt-
ter gjennomprøvde observasjonsinstrumen-
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ter for alle barn, men i stedet stoler på barne-
hage- og skoleansattes antagelser om hvilke
barn som har språkvansker og dermed bør
undersøkes, så overser man et betydelig
antall språksvake barn som ikke får den hjel-
pen de har rett til. Dette er alvorlig i seg selv,
siden barn med språkvansker som ikke får
hjelp er i faresonen for å utvikle svært alvor-
lige lærevansker, psykiske vansker og sosia-
le vansker som vil følge dem hele livet, (jfr.
Dalby m.fl., 2009 og Dahl, 2012). Det som
gjør det hele enda mer alvorlig, er at det er
enkelt og raskt å oppdage alle barn med
funksjonelle språkvansker, samt at det i
mange tilfelle er relativt enkelt å tilby gode
og effektive tiltak som kan føre til et viktig
og varig vendepunkt i barnas liv:
«Strukturert Ordlæring: 30 ordlisten» er et
eksempel på en slik type tiltak – et tiltak som
de aller fleste barn synes er spennende å
være med på.

Og hva står man igjen med hvis det viser seg
at den type tiltak som her er beskrevet ikke
virker for enkelte barn? Jo, da har barneha-
gen/skolen gjennomført en viktig utprø-
vende opplæring som kommer til nytt for de
faginstansene som senere skal fordype seg i
barnet og dets språkvansker. I stedet for å
vente og se, har barnehagen og skolen vært
proaktive og rutinemessig iverksatt utprø-
vende opplæring uten å nøle.
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1. Lag en liste over 30 ord som du mener barna du skal undervise, 
bør mestre

2. Skriv opp ordene under hverandre på ark 1, 2 og 3 i rubrikkene 
som er nummerert fra 1 til 30

3. Be hvert barn si hva hvert ord betyr. Skriv ned barnets svar i 
rubrikkene som er merket «Pre». (Dette er en pre-test)

4. Godkjent svar gir 1 poeng, ikke-godkjent svar gir 0 poeng. 
Skriv ned poengene for hvert svar i rubrikken til høyre for den 
rubrikken der du noterte barnets svar

5. Legg sammen antall poeng for hvert ark og skriv summen i 
rubrikken «Poeng pre-test» nederst på hvert ark

6. Summer poengene for alle arkene i rubrikken «Sum ark 1, 2 og 3»

7. Lag to ordlister på 15 ord hver som er noenlunde like vanskelige

8. Marker de ordene som skal utgjøre øvingsordlisten med «Ø» inne i 
dette heftet. De andre 15 ordene utgjør «kontroll-ordlisten»

9. La hvert av disse ordene være «dagens ord» i 15 dager og la 
barna få trene på dagens ord; ett ord hver dag i 15 dager

10. Når barna har trent på dagens ord i 15 dager, prøves barna på 
nytt i alle de 30 ordene; «post-test»

11. Skriv ned barnets svar for hvert ord i rubrikken «Post» utenfor 
hvert ord og noter poeng for hvert svar

12. Summer poengene for hvert ark og skriv summen for hvert ark 
i rubrikken «Poeng post-test»

13. Skriv ned den endelige summen i rubrikken «Sum ark 1,2 og 3: 
Poeng post-test»

14. Resultatene overføres til et ark for hele gruppen

15. LYKKE TIL

Strukturert Ordlæring: 30 ordlisten

Barnets navn ...............................................................................................................................................................................................

Barnets ID     ......................................................

jamos
Sticky Note
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1 Pre:

Post:

2 Pre:

Post:

3 Pre:

Post:

4 Pre:

Post:

5 Pre:

Post:

6 Pre:

Post:

7 Pre:

Post:

8 Pre:

Post:

9 Pre:

Post:

10 Pre:

Post:

11 Pre:

Post:

ORD Barnets svar, (synonym, bruksmåte, klassifikasjon 
eller hovedtrekk er rett svar

POENG

Ark 1: Poeng pre-test Ark 1: Poeng post-
test
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12 Pre:

Post:

13 Pre:

Post:

14 Pre:

Post:

15 Pre:

Post:

16 Pre:

Post:

17 Pre:

Post:

18 Pre:

Post:

19 Pre:

Post:

20 Pre:

Post:

21 Pre:

Post:

22 Pre:

Post:

ORD Barnets svar, (synonym, bruksmåte, klassifikasjon 
eller hovedtrekk er rett svar

POENG

Ark 2: Poeng pre-test Ark 2: Poeng post-
test



55PSYKOLOGI I KOMMUNEN nr. 3, 2013

Strukturert Ordlæring: 30 ordlisten

23 Pre:

Post:

24 Pre:

Post:

25 Pre:

Post:

26 Pre:

Post:

27 Pre:

Post:

28 Pre:

Post:

29 Pre:

Post:

30 Pre:

Post:

ORD Barnets svar, (synonym, bruksmåte, klassifikasjon 
eller hovedtrekk er rett svar

POENG

Ark 3: Poeng pre-test Ark 3: Poeng post-
test

Sm ark 1, 2 og 3: Poeng pre-test Sum ark 1, 2 og 3. Poeng post-test
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PP-TJENESTENS MATERIELLSERVICE

Media minner oss stadig om at vi
har for mange dårlige lesere i Norge. 

Jan Klingenberg og Elsebet Skaar
har utviklet STAS (Standarisert Test
i Avkoding og Staving) som et hjel-
pemiddel for:

- Tidlig oppdagelse av lesevansker
- Kartlegging av leseprosessen
- Tilpasset hjelp
- Oppfølging av utviklingen

STAS kan brukes og er normert fra
slutten av 2. klasse til ut ungdoms-
skolen.

STAS-materialet består av følgende:
Gruppeleseprøver: 

De tre gruppeprøvene kan tas i
full klasse og tar til sammen 10 min. 

Individuelle leseprøver: 
Det er 3 individuelle leseprøver
som tar til sammen ca. 10 min.

Orddiktater: 
Det er 2 orddiktater som kan
tas i full klasse.

STAS er billig i bruk. Etter kjøp kan du
kopiere til egen skole/arbeidsplass.

Vi mener STAS er et nyttig hjelpe-
middel i en systematisk lese- og
skriveopplæring

STAS
StandarisertTest iAvkoding ogStaving

STAS - komplett kr 3.400,-
Manual - separat kr    375,-
Lærerveiledning 
- separat kr    125,-
Priser eks. MVA

PP-TJENESTENS
MATERIELLSERVICE

Postboks 115 – 2714 Jaren
Tlf.: 61 32 80 21 - Fax: 61 32 80 02
E-post: bestilling@ppt-materiell.no
Hjemmeside: www.ppt-materiell.no




