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Sammanfattning Ordförrådet utgör en viktig del för att kunna navigera sig i ett 

språk, speciellt engelskan som får en större roll i en allt mer 

globaliserad värld. Däremot finns brister i elevers ordförråd 

vilket försvårar språkutvecklingen. Syftet med studien är 

således att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan 

påverka elevers ordförrådsutveckling. Detta kommer att göras 

utifrån frågeställningen: Vad belyser forskning som 

stimulerande för elevers ordförrådsutveckling när det kommer 

till ordinlärning. Resultatet visar att det finns flera faktorer som 

påverkar om undervisningen stimulerar elevernas 

ordförrådsutveckling. Däribland elevernas motivation, vilket 

inte påverkas av enbart valet av metod utan hur undervisningen 

genomförs. Resultatet från studie visar att elevers motivation är 

en större bidragande faktor till huruvida undervisning stimulera 

en utveckling, vilket gör att vidare forskning behövs av 

kvalitativ karaktär. Ytterligare krävs forskning som undersöker 

grundskolans åldrar, där forskning från Sverige saknas, detta 

för att gynna en tidig språkutveckling. 
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Förord 

Uttrycket “Rom byggdes inte på en dag” stämmer väl överens med denna kunskapsöversikt. 

Därför vill vi tillägna ett tack till våra handledare, Ingrid Gyllenlager och Pernilla Granklint 

Enochson, som har stått ut med våra stora vida tankar, och tagit ner oss på jorden till realistiska 

mål. Framförallt vill vi säga ett stort tack till varandra, för alla djupa diskussioner, för alla känslor 

och motgångar men framförallt alla utvecklande stunder och obetald kuratortid vi tilldelat 

varandra. Vi vill också tillägna ett stort tack till våra familjer som stått ut med vårt eviga tjat om 

engelskundervisning. Det största tacket av alla vill vi ge till våra sambos, utan er hade det inte 

varit en text.  

 

Vi vill även tillägna ett tack till Veronica Brock, den lärare vi fick möta under engelskakursen 

på Högskolan i Halmstad. Hennes engagemang smittade av sig på oss. Hon har lagt grunden för 

vårt engagemang och intresse för engelskundervisning.  

 

Hanna Olsson & Emelie Östergren 
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1. Inledning  

Samhället vi lever i idag beskrivs som ett globaliserat samhälle, vilket i sin tur gör att 

språkkunskaper har betydelse för den enskilde individens förmåga att navigera sig i världen 

(Skolinspektionen, 2010). Med denna globalisering följer även en förändring av språket, där 

engelska går allt mer åt att bli ett globaliserat språk (Crystal, 2003). För att ett språk skall 

definieras som ett globaliserat språk anser lingvisten Crystal att språket behöver uppnå en av två 

aspekter globalt. Den ena aspekten är att språket blir ett officiellt språk vid sidan av modersmålet. 

Den andra aspekten är att språket har en stark roll i hela landet, ett exempel är att eleverna möter 

det tidigt i sin skolgång. I Sverige har engelska fått en allt större roll, språket introducerar tidigt 

i åldrarna och tillsammans med matematik samt svenska bildar de grundskolans kärnämnen 

(Schröter & Molander Danielsson, 2016).  

Engelskundervisningens uppgift, enligt Lundberg (2010), syftar inte enbart till att förbereda 

elever för en framtida språkanvändning utan skall även vara demokratisk likvärdig för alla och 

ta till vara på elevers nyfikenhet. Dessutom menar Lundberg att en tidig introduktion av det 

engelska språket gynnar ett fortsatt intresse för vidare inlärning hos eleverna. Som lärare är det 

viktigt att ta till vara på elevernas nyfikenhet för att väcka en lust till att vilja lära (Skolverket, 

2017). 

Det engelska språkets roll i samhället speglas inte minst i den svenska Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20111 (Skolverket, 2017): 

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, 

utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i 

olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 

(Skolverket, 2017, s.35) 

Vidare beskriver Lgr11 (Skolverket, 2017) språket som människans främsta redskap vilket 

används när vi kommunicerar, tänker och lär. För att kunna kommunicera på ett givande sätt 

anser Read (2000) att det krävs ett stort ordförråd. Författaren belyser att ord är en av 

grundstenarna i ett språk, då ord möjliggör att större konstruktioner av språk kan ske. Även 

Shastri (2010) beskriver hur viktigt ordförrådet är, då det avgör i vilken utsträckning individen 

kan kommunicera med andra. 

                                                
1 Hädanefter kommer vi att benämna Läroplanen i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som 

Lgr11. 
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2. Bakgrund  

Som vi nämnde ovan är ordförrådet en av byggstenarna i ett språk, men vad definierar egentligen 

ett ordförråd? Vi har valt att under detta avsnitt presentera vad begreppet ordförråd innebär samt 

sammanfatta vad som krävs för att lära sig och använda ett ord. Tidigare forskning kommer att 

presenteras där det har relevans. 

2.1 Vad är ordförråd? 

Alqahtani (2015) definierar begreppet ordförråd som den mängd ord som krävs för att kunna 

uttrycka sina idéer och tankar i ett språk. Ordförrådet begränsas således inte enbart till det talade 

eller det skrivna språket utan innefattar båda delar. Det första steget i att konkretisera begreppet 

ordförråd är att skilja på två olika typer av ordförråd. Lundahl (2012) väljer att skilja på de ord 

som behövs för att läsa och lyssna samt de ord som behövs för att tala och skriva. Ordförrådet 

som behövs för att lyssna och läsa benämner Lundahl som det receptiva ordförrådet medan 

ordförrådet som krävs för att tala och skriva benämns som det produktiva ordförrådet.  

Förhållandet mellan det produktiva och receptiva ordförrådet är något som undersöks i en studie 

av Karakoç och Köse (2017). I studien deltog 175 studenter från ett universitet i Turkiet. För att 

samla in data genomfördes två ordtester i det receptiva respektive produktiva ordförrådet. Data 

samlades även in från studenternas kursresultat i läsning och skrivning samt även från ett test 

som mäter ordförrådet. Karakoç och Köse har även valt att undersöka sambandet mellan det 

produktiva ordförrådet och förmågan att skriva samt mellan det receptiva ordförrådet och 

förmåga att läsa. Resultatet visar att studenterna i studien behärskade ett större receptivt 

ordförråd i förhållande till det produktiva. Resultatet är i linje med det Lundahl (2012) 

presenterar i Engelsk språkdidaktik, nämligen att vi oftast förstår mer än vad vi kan förmedla i 

tal eller skrift. Lundahl redogör således för att det receptiva ordförrådet alltid är större än det 

produktiva. Resultatet från studien av Karakoç och Köse (2017) visar även på ett samband mellan 

förmågan att läsa och storleken på det receptiva ordförrådet. Ytterligare ett samband upptäcktes, 

nämligen att det produktiva ordförrådet gav bättre resultat på det skriftliga testet.  

Utöver indelningen av det receptiva och produktiva ordförrådet menar Qian (2002) att det finns 

fyra dimensioner för att kunna använda sitt ordförråd. Den första dimensionen är ordförrådets 

storlek, vilket innebär den mängd ord individen har i sitt ordförråd. Den andra dimensionen är 

ordförrådets djup, nämligen den förståelse som finns bakom enskilda ord. Den tredje 

dimensionen handlar om hur individen lagrar ordet i minnet. Den sista dimensionen behandlar 

det receptiva och produktiva ordförrådet, mer specifikt hur individen kan använda olika ord 
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beroende på sammanhanget. Vidare beskriver Qian att dimensionerna har kopplingar 

sinsemellan och spelar alla en roll i individens användande av ord. 

2.2 Ordinlärning - en utveckling av ordförrådet 

För att tillägna sig nya ord i sitt ordförråd krävs någon form av inlärning. Lundahl (2012) 

beskriver att inlärning påverkas av huruvida ordet ingår i det receptiva eller det produktiva 

ordförrådet. Det receptiva ordförrådet kan stimuleras genom att lyssna och läsa, medan det 

produktiva ordförrådet kan stimuleras genom att samtala och skriva. Slutligen tar författaren upp 

att studera ord och fraser som ytterligare ett sätt för lära sig nya ord, men detta kopplas inte till 

vare sig det receptiva eller produktiva ordförrådet. Emellertid anser Lundahl (ibid.) att 

inlärningssätten inte bör utesluta varandra utan bör istället verka som komplement. 

Enligt Qian (2002) kan en utveckling av ordförrådet ske med hjälp av de ord som redan finns i 

individens ordförråd. Författaren menar att ordförrådet bör ses som en databas, vilken kan hjälpa 

individen när hen senare möter nya ord. Med hjälp av de ord som redan är kända skapas en 

möjlighet till att gissa betydelsen av främmande ord, men även att se nya sammanhang (Qian, 

2002). Antalet ord samt hur djup förståelsen är kan således påverka vidare ordinlärning. 

Antalet ord i ordförrådet kan även påverka utvecklingen av andra förmågor. I en studie av Stæhr 

(2008) undersöks sambandet mellan ordkunskap och elevernas förmåga till att läsa, lyssna och 

skriva i det engelska språket. I studien deltog 88 elever från årskurs 9 i Danmark. Deltagarna 

genomförde sammanlagt fyra olika tester: ett förtest, lästest, skrivtest samt ett hörtest. Som 

tidigare nämnt ses ordförrådet som en av språkets byggstenar, vilket går i linje med resultaten 

från studien. Resultatet visar ett tydligt samband mellan individers ordförråd och de olika 

förmågorna. Den förmåga som är beroende av ordförrådet i större utsträckningen än de andra är 

förmågan att läsa (ibid.). Resultatet från studien visar även att elevernas ordförråd är bristfälligt. 

Stæhr (ibid.) anser att eleverna efter sju år och 750 undervisningstimmar bör ha ett bättre 

ordförråd än det resultatet visar. Forskaren drar således slutsatsen att den undervisning eleverna 

erhållit brister i stimuleringen av ordförrådet. Vidare presenterar Stæhr att resultatet visar att det 

krävs en bred och djup förståelse för att kunna använda ett ord. Resultatet går i linje med det 

Nation (2001) beskriver, nämligen att det krävs en förståelse för att kunna uttrycka sig med ord. 

Nation anser att det finns tre grupper med sammanlagt nio olika aspekter som krävs för att förstå 

ett ord. Den första gruppen handlar om ordets form, vilket innefattar att man förstår ordets talade 

form, skrivna form samt ordets olika delar. Den andra gruppen behandlar ordets betydelse, vilket 

innefattar ordets form, associationen mellan ord och dess konkreta definition. Den sista gruppen 
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behandlar användandet av ordet. Här ingår förståelsen för ordets grammatiska funktion, när, var 

och hur vi kan använda ordet samt kollokationer.2 

Alqahtani (2015) anser att genom stimulering och utmaning kan elever bli mer motiverade, vilket 

författaren beskriver som nyckeln till en bra lärprocess inom det engelska språket. Liknande 

tankegångar återfinns i Lgr11 (Skolverket, 2017), där det uttrycks att engelskundervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för språket. Alqahtani (2015) beskriver även att en förmåga hos en 

bra lärare är att skapa en stimulerande undervisning. Alla elever är olika individer som skapar 

kunskap utifrån egna erfarenheter, således bör undervisning anpassas i den mån att den utmanar 

och stöttar alla elever. 

2.4 Sammanfattning & Problemområde 

I takt med att det engelska språket antar ett mer globaliserat uttryck ställs mer krav på individers 

språkliga kunskaper. Det engelska språket skapar möjligheter för kommunikation vilket i sin tur 

bidrar till att utveckla nya möjligheter för exempelvis jobb och utbildning. Däremot krävs det en 

bra språklig grund för att kommunicera på ett givande sätt. Denna grund återfinns i ordförrådet, 

där antalet ord och den förståelse som finns bakom är viktiga för användningen. För att individen 

skall kunna använda ordförrådet krävs det någon form av ordinlärning. Däremot ser Stæhr (2008) 

i sin studie att elever inte har det ordförråd som krävs för att kommunicera bra i engelska. Stæhr 

anser att den undervisning eleverna i studien erhållit visar tydliga tecken på bristfällig 

stimulering av ordförrådet. Detta då sju år av engelskundervisning inte bidragit till en 

ordförrådsutveckling, vilket genererar vårt problemområde. 

3. Syfte 

Utifrån problemområdet blir syftet med kunskapsöversikten att undersöka vad forskning säger 

om hur lärare kan påverka elevers ordförrådsutveckling. För att vidare kunna undersöka syftet 

har vi utgått från följande frågeställning: 

● Vad belyser forskning som stimulerande för elevers ordförrådsutveckling när det 

kommer till ordinlärning? 

4. Metod 

Detta avsnitt presenterar hur insamlingen samt bearbetning av data har genomförts i 

kunskapsöversikten. En kunskapsöversikt innefattar att man systematiskt söker efter relevanta 

källor som sedan kritiskt granskas och sammanställs (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

                                                
2 Kollokation: Sammanhang som ett ord kan eller brukar ingå i.  
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2013). Vi har därför i första hand använt oss av systematiska databassökningar, och kompletterat 

med manuella sökningar. En manuell sökning innebär enligt Eriksson Barajas et al. (2013) bland 

annat en sökning i referenslistan i ett forskningsarbete. 

4.1 Datainsamling 

Den systematiska sökningen har genomförts i följande databaser: Educational Resources 

Information Center (ERIC), Libris och SwePub. The Campbell Collaboration (u.å.) anser att en 

systematisk litteratursökning måste innehålla en tydlig beskrivning av sökmetoder, hur urvalet 

genomförts samt en tydlig sökstrategi. För att sökningarna skulle följa ett systematiskt arbetssätt 

sammanställdes en sökordstabell (Se bilaga A) samt en tabell för varje steg i urvalet som slutligen 

mynnade ut i en artikelöversikt (Se bilaga B).  

Sökningen påbörjades med att utgå från egna kunskaper kring de begrepp som kan vara relevanta 

för kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar. Genom att hitta relaterade ord 

operationaliserades begreppen. Sökorden som utarbetades från start genererade en del träffar 

men dessvärre var majoriteten av träffarna irrelevanta i relation till vårt syfte. För att åtgärda 

problemet med sökorden granskades olika vetenskapliga texter för att finna relevanta nyckelord. 

Engelska sökord användes av två anledningar, dels ville vi nå ut till internationell forskning och 

dels var det på grund av att även svenska forskare ofta skriver på engelska. De sökningar vi 

utförde verifierade vår tankegång, användningen av engelska sökord genererade fler relevanta 

träffar.  

För att begränsa mängden källor till en hanterbar mängd använde vi oss av två avgränsningar. 

Den första avgränsningen var peer-reviewed, vilket genomfördes med anledning att få fram 

granskad forskning. Peer-reviewed innebär att minst två oberoende experter kritiskt granskat 

artikeln (Eriksson Barajas et al., 2013). Däremot gick inte denna avgränsning att genomföra 

direkt i databaserna Libris och SwePub utan avgränsningen fick ske manuellt. Den andra 

avgränsningen som genomfördes var en tidsbegränsning. Samhället har förändrats på bara några 

år, därför ansåg vi att en 10 års intervall fångar en mer adekvat bild av samhället idag. 

Följaktligen uteslöts forskning som var äldre än tio år. 

4.1.1 ERIC  

Den version av ERIC som användes för sökningar var den version som Högskolan i Halmstad 

erbjöd genom campusbiblioteket. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver ERIC som en databas 

som inriktar sig på utbildningsvetenskaplig forskning och därför ansågs den vara relevant för 

vårt område. 
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För att kombinera de olika sökorden användes booleska operatorer. Petticrew och Roberts (2006, 

refererad i Eriksson Barajas et al., 2013) redovisar att de booleska operatorerna innefattar 

bindeorden AND, OR och NOT. Samtliga operatorer används i våra sökningar. Däremot 

användes operatorn AND mer kontinuerligt då den skapade en möjlighet att söka på flera ord. 

Utöver de booleska operatorerna användes även citationstecken, för att söka på exakta fraser. 

Utan frassökningen sökte databasen på de enskilda orden i vocabulary development och inte på 

helheten. 

En funktion vi fann användbar i högskolans version av ERIC var Thesaurus. Med Thesaurus var 

det möjligt att söka på olika begrepp och få fram olika definitioner samt synonymer till 

begreppet. Slutligen valde vi att använda Thesaurus för två sökord. Det första sökordet var 

Teaching methods (Se bilaga A) vilket har ett flertal olika definitioner och synonymer, vi valde 

att inkludera Educational Methods, Classroom Techniques, Educational Strategies & Learning 

Strategies i sökningen. Det andra sökordet var ESL, vilket resulterade i att sökningen även 

inkluderade English Second Language och Second Language Learning. 

Utöver sökordet Teaching methods användes både begreppet för engelska som ett främmande 

språk3 och som ett andraspråk4. Vi valde att använda den booleska operatorn OR för att finna 

texter som innehöll antingen ESL eller EFL. Anledningen till att använda båda begreppen var att 

inte utesluta forskning, då det existerar delade åsikter om huruvida engelska är ett andraspråk 

eller inte i Sverige. Utöver sökorden teaching methods, EFL och ESL användes även vocabulary 

development. Vi valde även att göra en avgränsning på utbildningsnivån. Detta för att utesluta 

källor som behandlar akademiskt skrivande. Avgränsningen gjordes med hjälp av sökorden 

College, University och Higher education samt den booleska operatorn NOT. Även efter en 

avgränsning på utbildningsnivån återfanns träffar som handlade om akademiskt skrivande, 

således valde vi att även att utesluta ordet academic.  

4.1.2 SwePub & Libris 

När det kommer till sökningarna i databaserna SwePub och Libris fick vi tänka om. Då båda 

databaserna genererade endast ett fåtal träffar fick sökorden bearbetas ytterligare en gång. 

Slutligen användes sökorden EFL, ESL och vocabulary i SwePub, vilket gav träffar inom vårt 

                                                
3 Engelska som ett främmande språk kommer att förkortas EFL, utifrån den engelska översättningen English as a 

Foreign Language.  
4 Engelska som ett andra språk kommer att förkortas ESL, utifrån den engelska översättningen English as a 

Second Language. 
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syftesområde. Däremot genererade de nya sökorden enbart en träff i Libris, således fick sökorden 

bearbetas ytterligare en gång. Slutligen valdes sökorden English och vocabulary.  

4.1.3 Manuell sökning 

Under tiden källorna bearbetades fann vi intressanta referenser i olika böcker som följdes upp. 

De manuella sökningarna genomfördes med hjälp av Högskolan i Halmstads bibliotekstjänst 

ONESEARCH. En manuell sökning som genomfördes var på enstaka forskare som återkom i 

referenser. Däremot genererade sökningarna inga relevanta källor.  

Vid bearbetningen av källorna i urval ett upptäcktes ett samband, flera källor var publicerade i 

samma tidskrift. Vilket resulterade i en manuell sökning i tidskriften English Language Teaching 

(ELT), vilket genererade ytterligare en källa (Se bilaga B). 

4.2 Bearbetning av data 

Under arbetets gång dokumenterades varje urval i olika tabeller för att systematisk följa 

processen. Urval ett bestod av att läsa sökresultatens abstrakts och nyckelord för att hitta de 

källor som var relevanta för kunskapsöversikten. Relevansen baserades på om innehållet i källan 

behandlade ordinlärning inom det engelska språket. Nästa steg var urval två, där källorna från 

urval ett granskades ytterligare en gång för att ta reda på relevansen till vår frågeställning. Under 

urval två undersöktes källornas syfte, metod, urval, etiska principer samt resultat mer ingående. 

För att bekräfta relevansen i forskningen valde vi därefter att genomföra ett tredje och sista urval.  

Under urval tre granskades källorna med hjälp av checklistor tagna ur Eriksson Barajas et al. 

(2013). Syftet med att granska källorna ytterligare en gång utifrån en checklista var för att 

kvalitetssäkra. Därefter utgick vi från de fem steg som beskrivs i Eriksson Barajas et al. (2013), 

men med modifikationer för att passa vår studie. Det första steget innefattar att läsa texterna mer 

ingående var för sig. Nästa steg var att genom koder undersöka källorna. Koderna formades 

utifrån de aspekter för ordförståelse som synliggjordes i bakgrunden (Se 2.2). Källorna 

färgkodades sedan utifrån tre koder: Ordets form, ordets betydelse och användandet av ordet. 

Efter en första granskning valde vi även att använda ordet engagemang för att koda källorna. 

Utöver de förbestämda koderna hittades flera små samband som exempelvis motivation och 

problematik, vilka färgkodades. Meningen med koderna var att få en tydlig inblick i studiernas 

innehåll och för att se samband mellan källorna (Se bilaga C). Slutliga källor kategoriserades i 

teman och utifrån innehållet omformulerades de till rubriker. De teman som uppkom var 

ordinlärning via Digitala verktyg och Analoga verktyg. Det uppkom även ytterligare ett tema, 

nämligen Fritidsengelska. Under kategorin Digitala verktyg placerades de studier vars metoder 
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inkluderade digitala verktyg, exempelvis dator eller mobiltelefon. I kategorin Analoga verktyg 

ingick de studier som behandlade analoga verktyg, exempelvis skrivhäfte eller whiteboard. Ett 

kriterium för båda teman var att verktyget var en del av metoden som undersöktes och inte 

studiens metod. Det tredje temat behandlar Fritidsengelska, vilket inkluderar de studier som 

diskuterar hur engelska utanför klassrummet kan stimulera elevers ordinlärning.  

För att besvara studiens frågeställning har begreppen Förståelse och Stimulering används för att 

analysera källornas resultat. Tanken bakom begreppet Förståelse var att undersöka vad forskning 

belyser som stimulerande för elevers ordförrådsutveckling. För att undersöka förståelsen har vi 

valt att använda tre koder baserade på Nations (2001) nio aspekter till förståelse för ett ord. 

Förståelsen kommer att analyseras utifrån tre koder: ordets form, betydelse samt användningen 

av ordet. Ordets form innebär att ordet behöver förekomma i både muntlig och skriftlig form. 

Det kan även härledas till de fyra förmågorna, som innebär att man kan förstå ordet när man hör 

eller läser det, och dels att man kan använda ordet i tal och skrift. Kortfattat har vi valt att ordets 

skrivna form belyser elevers förmåga att skriva och läsa samt ordets talade form behandlar 

elevernas förmåga att lyssna och tala. Ordets betydelse innebär att arbeta med dess definition, 

betydelse eller associationer mellan ord. Slutligen kommer vi analysera utifrån hur ordet 

används, som innefattar när, var och hur man använder ordet, eller kollokationer. Vidare krävs 

det en stimulans för att få en förståelse, och detta kommer att analyseras med hjälp av begreppet 

Stimulering. 

4.3 Metoddiskussion  

Den första problematiken som framkommer är det faktum att engelska inte är vårt förstaspråk, 

vilket i sin tur leder till att sökorden i första hand utformades utefter våra kunskaper i språket. 

Således kan valet av sökord ha påverkats negativt, gentemot om våra kunskaper i språket hade 

varit på samma nivå som om det vore ett modersmål. Vidare är det av vikt att belysa att det 

engelska språket är mer invecklat och har mer specifika ord som på svenska kan vara samlade 

under ett mer generellt begrepp. Ett exempel på detta är begreppet vocabulary development som 

har en mer specifik betydelse på engelska än på svenska. Detta har medfört att den svenska 

översättningen inte enbart kan vara ordförråd utan vi använder ordet ordförrådsutveckling. 

Sökord ska därför inte enbart baseras på en direkt översättning utan bör noga övervägas så att 

rätt definition används. 

Vidare finns det ytterligare aspekter att ta upp kring vårt val av sökord och de databaser vi valt 

att använda. Vi har från början utgått från samma sökord vid alla tre databaser, med viss skillnad 
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i avgränsningarna. Då ERIC täcker internationell forskning bidrog det till att vi var tvungna att 

göra avsevärt fler avgränsningar i den databasen, gentemot SwePub och Libris. I de två 

sistnämnda databaser var vi även tvungna att tänka om i våra sökningar. Vilket resulterar i att 

källor från Libris och SwePub erhölls genom andra sökord. Användandet av olika sökord medför 

att sökningen inte blir helt systematisk. 

Det som blev problematisk vid uppstarten var att finna relevant forskning om 

engelskundervisningen i Sverige. Detta är anledningen till vårt val att utöka sökningen till 

engelskundervisningen generellt i världen och inte begränsa oss till studier inom Sverige. Även 

här har vi stött på hinder, där en faktor ligger i att det engelska språket har olika stor roll i olika 

länder. I vissa delar av världen betraktas det som ett andraspråk, i andra som ett främmande 

språk. Denna faktor är en av anledningarna till att vi utökade sökningen från engelska som ett 

främmande språk till att även inkludera begreppet engelska som ett andraspråk. Då vår studie 

inriktar sig på att undersöka vad forskning säger om ordförrådsutveckling och inte berör 

socioekonomiska aspekter, anser vi att internationell forskning kan användas till vår studie. När 

det kommer till åldersbegränsningen på de deltagande i källorna valde vi att inte begränsa 

sökningarna. Vårt val att inte begränsa åldersnivån baserades på att ordinlärning sker genom hela 

språkutvecklingen, oavsett om det handlar om mellanstadieelever eller gymnasieelever.  

Vid databassökningarna uppkom det forskning från Sverige som behandlade området extramural 

english, vilket vi valde att översätta till fritidsengelska. De två studier som inkluderades i 

kunskapsöversikten under temat fritidsengelska behandlar den engelska eleverna möter på 

fritiden gentemot deras kunskaper i engelska. Studiernas syfte låg inte i tydlig linje med 

ordinlärning men däremot med vårt syfte att undersöka vad som stimulerar ordförrådsutveckling.  

Vad som också bör lyftas är att majoriteten av studierna som bearbetades var kvantitativa. En 

stor del av studierna följde en experimentell5 design som analyserades med hjälp av för- och 

eftertester. Endast ett fåtal av studierna innefattade intervjuer eller observationer. Emellertid är 

avsikten med kunskapsöversikten att granska och jämföra effekterna av olika metoder vilket gör 

att vi kan jämföra dem trots att studierna innehåller olika tillvägagångssätt.  

5. Resultat  

I följande avsnitt presenteras den forskning som valts ut och dess resultat utifrån de titlar som 

framgår under databearbetningen (Se 4.2).  

                                                
5 En experimentell design kännetecknas av minst en experimentgrupp som tilldelas ex en uppgift och en 

kontrollgrupp. Deltagarna randomiseras till grupperna (Eriksson Barajas et al., 2013). 
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5.1 Ordinlärning via digitala verktyg 

Jafari och Chalak (2016) har utfört en studie på två olika skolor i Iran. Sammanlagt deltog 60 

elever från junior high, vilket motsvarar Sveriges årskurs 5-7. Syftet med studien är att undersöka 

hur användandet av applikationen WhatsApp6 kan påverka elevernas ordkunskap. I studien 

slumpades eleverna till en kontrollgrupp samt en experimentgrupp där eleverna fick installera 

applikationen på mobiltelefoner, surfplattor samt datorer. Genom WhatsApp fick eleverna ta del 

av instruktioner, bilder, videos och övningar kopplade till utvalda ord. Meningen med 

videofilmerna var för att höra ordet uttalas. Den data som tagits fram av de för- och eftertest som 

genomfördes visar på en större utveckling hos elever som deltagit i experimentgruppen än 

kontrollgruppens deltagare. Således drar forskarna slutsatsen att användandet av WhatsApp för 

ordinlärning haft en positiv inverkan på elevernas ordförrådsutveckling.  

Ytterligare en forskare som genomfört en studie i användandet av WhatsApp är Lai (2016), men 

till skillnad från föregående studie undersöks WhatsApp enbart som en mobilapplikation. Syftet 

med studien är att undersöka om användningen av mobila verktyg kan förbättra inlärningen av 

verb i det engelska språket. I studien deltog 45 elever från grade 7 i Kina, vilket motsvarar 

årskurs 6 i Sverige. Den stora skillnaden mellan föregående studie och Lais studie är att resultaten 

inte överensstämmer. Genom ett för- och eftertest samlades data in, resultatet från studien visar 

inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna. Det resulterade i att forskaren analyserade 

studiens data i form av chatthistorik och använda ord mer ingående. Resultatet av sidospåret går 

i linje med Jafari och Chalaks (2016) resultat, nämligen att de elever som varit aktiva i chatten 

presterade bättre än de elever som varit mindre aktiva eller befann sig i kontrollgruppen (Lai, 

2016).  

Vidare väljer Lai (2016) att problematisera valet att inte styra deltagarnas användning av 

applikationen. Istället för att styra innehållet fick deltagarna själva skapa chattgrupper samt 

bestämma samtalsämnen i chatten. Varje veckodag skickade Lai ut fem användbara verb i de 

olika grupperna, men deltagarna fick själva styra hur och om de användes i appen. Lai menar att 

elevernas valfrihet påverkade den data som samlats in, vilket skiljer sig mot Jafari och Chalak 

(2016) där deltagarna erhöll tydliga instruktioner via applikationen.  

Även Wang och Huang (2016) har undersökt en applikation. Den stora skillnaden från de två 

föregående studierna är att applikationen konstruerades av forskarna. Applikationen är baserad 

                                                
6 WhatsApp är en applikation till telefonen som låter användaren samtala och skriva meddelanden till andra inom 

appen (https://www.whatsapp.com).  
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på ordinlärning i det engelska språket genom stavelser med bildstöd och enkla meningar. Syftet 

med studien skiljer sig från de studier som presenterats tidigare i avsnittet då man istället väljer 

att fokusera på vilka attityder eleverna har till ordinlärningen. Deltagarna i studien var 63 elever 

från grade 4 i Taiwan, vilket motsvarar Sveriges årskurs 3. Eleverna delades in i två grupper, en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Studien delades sedan in i två delar, den första delen 

genomfördes av båda grupperna och innefattade ordinlärning via appen I SEE. I den andra delen 

separerade man grupperna så att enbart experimentgruppen använde appen. Applikationen 

berörde även tal då eleverna kunde få ordet uppläst samt behövde uttala ordet för att gå vidare 

till nästa nivå. För att samla in data genomfördes enkäter samt ett för- och eftertest (ibid.). 

Resultatet visar att deltagarna i experimentgruppen erhållit en större utveckling av ordförrådet. 

Vidare visar resultatet från studien att eleverna i experimentgruppen hade mer positiva känslor 

och attityder till ordinlärning i det engelska språket. Enkäten visar även på att det inte var 

surfplattan som var den motiverande faktorn, utan tillvägagångssättet i sig, det vill säga 

applikationen. Eleverna i experimentgruppen var mer motiverade till att lära sig, vilket bland 

annat visade sig genom att de fortsatte använda applikationen även efter studiens avslut.  

Även Ebrahimzadeh (2017) har undersökt hur elever påverkas av att använda olika digitala 

verktyg för ordinlärning. Syftet med studien är att undersöka hur digitala spel på datorn påverkar 

elevers ordinlärning. Genom att inte enbart undersöka elever som spelar på datorn, utan även 

inkludera elever som tittar på, samlar studien in data även från passivt deltagande. I studien 

deltog 241 elever från ett high school i Iran, i Sverige är motsvarigheten årskurs 8-9 samt år 1-2 

på gymnasiet. Eleverna placerades i tre grupper: readers, players och watchers. Alla tre grupper 

fick börja med att se en film som berörde temat och de utvalda orden. Den första gruppen, 

readers, fick sedan läsa en text inom samma ämne medan players och watchers fick spela ett 

digitalt spel. Skillnaden mellan players and watchers är att watchers enbart tittade på. De utvalda 

orden var en del av spelet där orden både uttalades och uppkom i textform naturligt. Det 

genomfördes även ett för- och eftertest för att samla in data. Resultatet av studien visar att elever 

som spelat eller enbart tittat på ett digitalt spel presterade bättre än elever som enbart läst. 

Däremot var det ingen signifikant skillnad mellan de elever som tittade på eller spelade det 

digitala spelet. Ebrahimzadeh drar således slutsatsen att det inte påverkar inlärningen om 

eleverna är passiva eller aktiva deltagare vid användning av digitala spel.  
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Mohsen (2016) har genomfört en studie för att undersöka två olika typer av hjälpmedel som kan 

appliceras vid undervisning med multimedia7 verktyg. I studien deltog 34 elever som 

slumpmässigt drogs ur grade 7-9, motsvarigheten är årskurs 6-8 i Sverige, på en skola i 

Saudiarabien. Deltagarna delades sedan in i två grupper, båda grupperna fick se en film men med 

olika hjälpmedel. Den första gruppen fick kommentarer och bildtexter till hjälp och den andra 

gruppen fick kommentarer samt manus till hjälp. Kommentarerna bestod av både den engelska 

definitionen av ordet samt översättningen på modersmålet. Studien genomförde utöver ett för- 

och eftertest ytterligare ett test förlagt fem veckor efter studien för att undersöka metodernas 

effekt på minnet. Resultatet av studien visar att båda hjälpmedlen är bra verktyg för att stimulera 

elevers ordförrådsutveckling, samt hjälpte eleverna att lära sig orden i ett längre perspektiv. I 

synnerhet visar sig kommentarer och bildtexter ha en starkare positiv inverkan på ordinlärningen. 

Samtliga studier berör förståelse, på ett eller annat sätt. Vad som dock blir tydligt är att varje 

inlärningsmetod för sig inte uppfyller alla aspekter för förståelse. När det kommer till att förstå 

ordets form är det enbart studierna av Ebrahimzadeh (2017) och Jafari och Chalak (2016) som 

berör både ordets talade och skrivna form. Däremot berör inlärningsmetoderna som presenterats 

ovan inte samtliga fyra förmågor, lyssna, läsa, tala och skriva. De elever som deltog i studierna 

av Ebrahimzadeh (2017) samt Jafari och Chalak (2016) arbetade med att läsa och lyssna, dock 

skiljer studierna sig åt. Eleverna som deltog i Jafari och Chalaks studie arbetade nämligen även 

med förmågan att skriva på engelska. Utav de fem studier som presenteras ovan är det enbart i 

Wang och Huangs (2016) studie som eleverna arbetade med sin förmåga att uttrycka sig i talad 

engelska. När det kommer till att förstå ett ord är det enbart inlärningsmetoden i Lais (2016) 

studie som ger eleverna möjlighet att arbeta med ordets betydelse. Av de fyra studierna är det 

enbart i Wang och Huangs (2016) studie som inlärningsmetoden innefattade att eleverna explicit 

arbetade med bildstöd för att nå en förståelse för ordet. Den inlärningsmetod som presenteras i 

Jafari och Chalaks (2016) studie möjliggjorde för eleverna att arbeta med bilder, däremot mer 

som ett komplement. Resterande studier innefattade inlärningsmetoder där eleverna i studien 

arbetade med översättning av orden direkt till modersmålet. Samtliga studier, så när som på en 

studie, innefattade metoder som berörde användning av ordet. Den studie, vars inlärningsmetod 

inte berörde användningen av ordet är den Wang och Huang (2016) genomförde. Ordet som 

presenterades i ett sammanhang, men enbart i en enkel mening. I de andra studierna arbetade 

                                                
7 Multimedia - system av flera olika medier som är integrerade med varandra och syftar till att ge mottagaren 

rikare information, starkare upplevelse etc. än vad bara ett medium kan erbjuda (NE,2017). 
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eleverna med hur ett ord kan användas genom att placera ordet i olika sammanhang samt i en 

kontext.  

Resultaten som har presenterats tidigare i avsnittet visar på skillnader i hur undervisningen kan 

stimulera elevers ordinlärning. I sin studie ser Lai (2016) en problematik i att använda metoder 

som inte är genomtänkta. Den chattapplikation, WhatsApp, som användes i studien användes 

ostyrt, vilket inte bidrog till en utveckling hos eleverna då de blev icke aktiva deltagare. 

Ebrahimzadeh (2017) kommer i sin studie dock fram till att även om man inte är en aktiv 

deltagare kan en stimulerande ordinlärning ske. Vidare har även Jafari och Chalak (2016) använt 

WhatsApp, men fick ett positivt resultat som visade att elevernas ordförråd utvecklades efter 

användandet av applikationen. Skillnaden mellan studierna är att Jafari och Chalak (2016) styrde 

innehållet i chatten, medan Lai (2016) enbart tillförde ord. Även den egenkonstruerade 

applikation som Wang och Huang (2016) använder i sin studie resulterar i en utveckling av 

ordförrådet. Eleverna blev också mer motiverade men utifrån resultatet kan man se att den 

motiverande faktorn inte var verktyget i sig utan hur det användes. Utöver faktorn att motivera 

eleverna till vidare inlärning undersöker Mohsen (2016) om användandet av olika hjälpmedel 

kan hjälpa eleverna att minnas orden i framtiden. Resultatet visar att eleverna kunde bibehålla 

orden i minnet även efter att studien avslutats med hjälp av de två olika hjälpmedlen.  

5.2 Ordinlärning via analoga verktyg 

Kang (2015) har genomfört en studie för att undersöka om läsning av texter inom samma tema 

genererar en bra ordinlärning. Studien omfattade två klasser, med sammanlagt 61 elever från 

grade 11 i Korea, vilket motsvarar år 1 i det svenska gymnasiet. Eleverna delades in i två grupper, 

en grupp som läste texter från olika teman och en grupp vilka läste texter inom ett och samma 

tema. Den första texten som presenterades läste båda grupperna och som stöd fanns en 

översättning av de utvalda orden i marginalen. Stödet med ord i marginalen upprepades inte i 

fler texter, däremot arbetade eleverna i experimentgruppen med samma ord i alla texter. Genom 

ett för- och eftertest inom det receptiva och produktiva ordförrådet samlades data in. Resultatet 

visade att de elever som deltagit i studien stimulerades i sin ordförrådsutveckling. Resultatet 

visar även på att både det receptiva och produktiva ordförrådet utvecklades hos de elever som 

deltagit i undersökningen. Kang (2015) anser att eleverna stimuleras av att få möta orden i olika 

former samt kontexter. Två olika typer av ordtest genomfördes, med syfte att undersöka 

skillnaden mellan isolerade ord och ord i kontext. Resultatet visar att eleverna presterade bättre 

i ordtesten med isolerade ord, oberoende grupptillhörighet. Emellertid visar resultatet utifrån en 

enkät att eleverna kände att de förstod orden bättre i en kontext. Resultatet från enkäten visade 
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även att läsning inom samma tema gjorde det möjligt för eleverna att minnas orden bättre, genom 

att orden associerades med varandra. 

Fler studier har gjorts på området texter, och hur det kan bidra till en utveckling av ordförrådet. 

Min (2008) väljer i likhet med föregående studie att undersöka läsning av texter inom samma 

tema. Syftet med studien är att undersöka om läsning och ordövningar leder till större 

ordinlärning än om eleverna enbart läser inom samma tema. I studien deltog 50 elever från ett 

senior high school i Taiwan, vilket motsvarar det svenska gymnasiet. Deltagarna delades in i två 

grupper, som i studien benämns som RV-gruppen (Reading Plus Vocabulary-Enhancement 

Group) och NR-gruppen (Narrow Reading Group) (ibid.). En likhet var att båda grupperna erhöll 

en läsförståelsetext veckovis. Studiens data samlades in med hjälp av för- och eftertest samt även 

ett fördröjt eftertest. Resultatet visar att båda metoderna gav effekt på elevernas receptiva och 

produktiva ordförråd. Vid en jämförelse av resultaten från de båda grupperna blir det dock tydligt 

att RV-gruppen var den grupp som visade på den främsta utvecklingen. Vidare visar eftertestet 

som genomfördes tre månader senare att RV-gruppen kunde fler ord än NR-gruppen men att 

båda grupperna utvecklat sitt ordförråd. Emellertid visar resultatet att ord från det receptiva 

ordförrådet var svårare att lägga på minnet än från det produktiva ordförrådet.  

Ytterligare en studie som undersöker elevernas förmåga att använda ord från ordförrådet är en 

studie av Davoudi och Yousefi (2016). Syftet är att undersöka effekten av att använda Keyword 

metoden som en metod för ordinlärning med fokus på bevarandet av ord under en längre period. 

Metoden som används innebär kortfattat att eleverna associera ordet med andra ord och bilder 

för att minnas. I studien deltog 38 elever från en grade 4 i Iran, vilket motsvarar årskurs 3 i 

Sverige. Deltagarna delades in i en experiment- och en kontrollgrupp. Experimentgruppen 

använde den metod som studien ämnade att undersöka, och deltagarna i gruppen fick börja med 

att lära sig om själva metoden och vad den innebar. Eleverna fick utvalda ord som hämtades från 

läromedlets innehåll, däremot fick eleverna själva utarbeta Keywords för ordet. Kontrollgruppen 

fick emellertid ordinarie undervisning. Studiens data samlades in med hjälp av ett förtest samt 

två eftertester, varav ett var fördröjt. Resultatet på det första eftertestet visar att 

experimentgruppen presterade signifikant bättre än kontrollgruppen. Även på det andra 

eftertestet presterade experimentgruppen bättre. Således visar resultatet från studien att 

användandet av Keyword metoden, i det här fallet, påverkade elevernas ordförrådsutveckling och 

deras minne i en positiv bemärkelse. 

I en studie av Coyle och Gómez Gracia (2014) är syftet att undersöka vilken potential sånger har 

när det kommer till elevers förståelse och användande av ord i det receptiva samt produktiva 
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ordförrådet. I studien deltog 25 elever i åldern 5-6 år från Spanien. Den sång som forskarna valde 

att använda till studien var The wheels on the bus, och de ord som eleverna skulle lära sig 

hämtades från sången. Läraren började med att introducera bussens olika delar med bildstöd, 

varje del fick även en unik rörelse. Eleverna fick tillsammans med läraren sedan sjunga låten 

med hjälp av rörelser, under låtens gång använde läraren även bilder som stöd. Genom att utföra 

ett förtest samt två eftertester, varav ett var fördröjt, samlades data in. Vid en jämförelse av 

studiens förtest och eftertest hittade Coyle och Gomez Gracia en signifikant utveckling på 

experimentgruppens receptiva ordförråd. Resultatet från studien visar dock att elevernas 

produktiva ordförråd inte påverkades. Vidare presterade majoriteten av eleverna bättre på det 

fördröjda eftertest än det test som utfördes direkt efter studien. Utifrån observationer kunde 

forskarna även dra ytterligare slutsatser. Det visade sig att eleverna var väldigt fokuserade på att 

härma lärarens tal och rörelser, snarare än att förstå orden. Således argumenterar forskarna för 

att lärare behöver fundera över eventuella distraktioner som kan leda till att eleverna endast 

härmar. 

Tidigare i texten beskrivs vad som krävs för att få en förståelse, vilket innefattar ordets form, 

betydelse samt att få kunskap över hur ordet kan användas. I de fyra studier som presenteras 

under avsnittet är det ingen som behandlar både ett ords talade och skrivna form. Mins (2008) 

och Davoudi och Yousefis (2016) studier behandlar både läsning och skrivning inom det skrivna 

språket medan Kang (2015) enbart behandlar läsning. Vi kan således se att majoriteten av 

studierna berör förmågan att läsa. Den fjärde studien av Coyle och Gómez Gracia (2014) 

använder enbart det talade språket som innebär förmågorna att tala och lyssna. En skillnad man 

måste ha i beaktning är att den sistnämnda studiens deltagare är mellan 5-6 år, vilket innebär att 

det skrivna språket troligen inte är fullt utvecklat. När det kommer till ordets betydelse är den 

stora skillnaden mellan studierna att Coyle och Gómez Gracia (2014) använde bildstöd. Alla 

studier behandlar hur ord kan användas genom att arbeta kring ordets sammanhang. Davoudi och 

Yousefi (2016) använder ord inom samma tema som elevernas läromedel. Kang (2015) däremot 

använder ord tagna ur de tema som texterna behandlar, dock varierar han orden genom att isolera 

dem eller sätta dem i en kontext. Resultatet från studien visar att eleverna kände att de fick en 

större förståelse för ord när dem sattes i kontext, däremot visar resultatet på en större utveckling 

av de isolerade orden. Tre av fyra studier ovan arbetar med att sätta orden i kontext, studien som 

avviker från detta är Davoudi och Yousefis (2016) som endast arbetar med isolerade ord.  

När vi läser och lyssnar använder vi ord från det receptiva ordförrådet, när vi sedan skriver eller 

talar använder vi ord från det produktiva ordförrådet. I studien av Coyle och Gómez Gracia 
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(2014) kan man se detta tydligt. Studiens resultat visar att det receptiva ordförrådet förbättrades 

genom sång men att det produktiva ordförrådet förblev opåverkat. Coyle och Gomez Gracia 

(ibid.) observerade även eleverna, och märkte att de var mer engagerade i att härma lärarens 

rörelser och uttal än att lära sig orden. Både läsning inom samma tema (Kang, 2015; Min, 2008) 

och läsning med tillhörande övningar (Min, 2008) utvecklade elevernas produktiva och receptiva 

ordförråd. Även Keyword metoden (Davoudi & Yousefis, 2016) utvecklade elevers ordförråd 

men däremot valde forskarna att inte undersöka effekterna i det produktiva eller receptiva 

ordförrådet explicit. En aspekt som påverkades av de metoder som presenterats ovan är minnet, 

elevernas förmåga att minnas orden i efterhand utvecklades. I studien av Min (2008) kunde man 

däremot genom ett fördröjt ordtest se en skillnad i minneshanteringen, eleverna tappade fler ord 

i det receptiva ordförrådet än i det produktiva. Motsatsen såg man i studien av Coyle och Gómez 

Gracia (2014), där eleverna presterade bättre i testet som genomfördes en tid efter studiens avslut 

än testet som genomfördes vid slutet på perioden.  

5.3 Ordinlärning på fritiden 

En faktor som kan påverka elevers ordinlärning presenterar Sundqvist (2009) i sin studie är den 

engelska som eleverna möter utanför skolan. I studien deltog 74 elever från årskurs 9 på tre olika 

skolor i Sverige. Studiens data baseras på resultat från en enkät, muntliga språktest, ordtest, 

intervjuer samt två veckodagböcker. Meningen med dagböckerna var att elever noterade 

kontakten med engelska utanför klassrummet. Resultatet från veckodagböckerna visar att den 

vanligaste aktiviteten var att lyssna på musik, följt av att spela videospel. Att lyssna på musik 

väljer Sundqvist att benämna som en passiv aktivitet. Dock visade det sig att några elever 

översatte låttexter från engelska till svenska, och blev således aktiva deltagare. Resultatet från 

studien visar att fritidsengelskan har ett samband med elevernas ordförrådsutveckling. De 

aktiviteter som visade sig påverka ordförrådet mest var videospel och att surfa på internet. 

Överlag visar resultatet att fritidsengelska gynnar, enligt studien, elevers kunskaper i engelska.  

Olsson (2012) har valt att undersöka fritidsengelska som en påverkande faktor på elevers 

förmåga att skriva på engelska. Utöver att enbart undersöka skrivförmågan väljer Olsson (ibid.) 

att inkludera ordförråd i studien. Data samlades in genom granskningen av två texter, en 

språkdagbok, en enkät samt intervjuer. I studien deltog 37 elever i årskurs 9 från en skola i 

Sverige. Resultatet från studien belyser att det finns ett starkt samband mellan fritidsengelska 

och hur eleverna presterade. De elever som mötte fritidsengelska i större grad fick ett högre 

slutbetyg i engelska. Resultatet visar även att de elever som inte fick ett godkänt slutbetyg i 

engelska hade ett lägre antal kontakter med engelska på fritiden. Olsson presenterar även 
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resultatet att de elever som varit aktiva med engelska på fritiden visade tecken på ett rikare 

ordförråd, genom antalet ord och ordval, samt förmågan att skriva längre meningar. Studien 

presenterar även att antalet kontakter med engelska utanför klassrummet varierar starkt från elev 

till elev, vissa möter det hela tiden och andra endast ett fåtal gånger om inte alls. Vidare framkom 

det att den vanligaste aktiviteten på fritiden där eleverna mötte engelska var att lyssna på musik. 

Att lyssna på musik eller titta på tv anses vara passiva aktiviteter men däremot menar Olsson 

(2012) att aktiviteterna kan vara aktiva då det kan trigga känslor, fantasi och aktivera våra sinnen.  

Resultaten från både Sundqvist (2009) och Olsson (2012) visar att den engelska som eleverna 

möter på fritiden har en påverkan på elevernas kunskaper inom det engelska språket och kan 

således påverka ordförrådsutvecklingen. Följaktligen visar studierna ovan på ett starkt samband 

mellan fritidsengelska och elevernas ordförråd. Resultatet från Sundkvist (2009) visar att det 

specifikt var videospel och att surfa på internet som främst stimulerade ordförrådsutvecklingen. 

Emellertid belyser resultaten från båda studier att lyssna på musik var den vanligaste aktiviteten. 

De studier som presenterats under avsnittet redogör att lyssna på musik i grunden är en passiv 

aktivitet, men att en passiv aktivitet inte nödvändigtvis måste vara det. Sundqvist (2009) ser i sin 

studie att aktiviteten lyssna på musik blir aktiv när låttexterna exempelvis översätts, medan 

Olsson (2012) belyser att musik kan väcka aktiva känslor och sinnesstämningar.  

6. Diskussion  

6. Resultatdiskussion 

Under följande avsnitt kommer vi att med utgångspunkt i kunskapsöversiktens syfte och 

frågeställning diskutera resultatet i relation till bakgrund, tidigare forskning och egna 

reflektioner. 

Resultatet av kunskapsöversikten visar att olika verktyg och metoder kan användas för att 

stimulera elevers ordförrådsutveckling. Vidare pekar inte resultatet på någon skillnad mellan att 

använda analoga och digitala verktyg i undervisningen. En aspekt som lyfts i resultatet är att 

eleverna inte kände att det var verktyget i sig som skapade motivationen till att lära utan hur 

undervisningen konstruerades. Vilket går i linje med det Alqahtani (2015) belyser, att motivation 

inte enbart kommer från elevers intresse för materialet utan genom hur lärare utmanar och 

stimulerar eleverna. Även om en inlärningsmetod i grunden är motiverande för eleverna att 

använda, betyder det inte nödvändigtvis att den stimulerar ordinlärning. Vidare framkommer det 

att hur undervisningen konstrueras har en stor roll i huruvida den stimulerar eleverna. Tydliga 

instruktioner och tydligt innehåll är någonting som är av relevans när det kommer till elevernas 
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ordinlärning. Om detta inte är tydligt kan det resultera i att eleverna blir icke deltagande, och 

därmed inte heller lär sig. Däremot kan undervisningen styra eleverna till att fokusera mer på 

lärarens instruktioner än att ta till sig kunskap. 

I kunskapsöversiktens bakgrund belyser Staehrs (2008) studie en brist i elevers ordförråd. Vilket 

kan kopplas till dimensionerna (Se 2.1) som Qian (2002) menar krävs för ett användbart 

ordförråd. Dimensionerna handlar kortfattat om antalet ord, hur ordet kan användas, vilken 

förståelse som ligger bakom ordet samt hur ordet lagrats i minnet. En stimulerande undervisning 

måste således göra det möjligt för eleverna att utveckla alla fyra dimensionerna i sitt ordförråd. 

Resultatet från kunskapsöversikten visar att lärare kan genom ordinlärning utveckla antalet ord 

en individ har i sitt ordförråd. Antalet ord i ordförrådet kan i sin tur påverka att individen med 

hjälp av gamla ord förvärvar nya (Qian, 2002).   

Hur, var och när ett ord kan användas kopplar vi till det receptiva och produktiva ordförrådet. 

Ordförråden skiljer sig från varandra när det kommer till hur de används och hur man kan 

stimulera en utveckling inom vardera (Lundahl, 2012). Således har undervisningen en viktig roll 

i att stimulera denna utveckling, något som kunskapsöversikten visar på inte alltid är så enkelt 

att göra. Resultatet ger en indikation på att det receptiva ordförrådet kan utvecklas genom att 

arbeta med texter av olika slag, någonting som går i linje med det som Lundahl (2012) menar, 

att det receptiva ordförrådet utvecklas genom bland annat läsning. Majoriteten av studierna som 

presenterats under resultat använder läsning för att stimulera ordförrådsutveckling. Resultatet 

kan styrkas av både det som Staehr (2008) och Karakoç och Köse (2017) presenterar, nämligen 

det samband som finns mellan läsning och det receptiva ordförrådet. Resultatet visar även på att 

undervisning genom en produktiv metod, exempelvis sång, inte behöver innebära att eleverna 

utvecklar det produktiva ordförrådet. Således drar vi slutsatsen att man inte kan hävda att 

ordinlärning inom det receptiva eller produktiva ordförrådet är isolerat till en specifik typ av 

förmåga, utan precis som Lundahl (2012) anser, krävs det ett samarbete mellan dem.  

Den tredje dimensionen som krävs för att använda ett ord är att det finns en förståelse bakom 

själva ordet. Vi har därför valt att utgå från Nations (2001) nio aspekter (Se 2.2) som krävs för 

att förstå ett ord. Resultatet från vår studie visar dock på att det är svårt att behandla alla aspekter 

med hjälp av enbart en inlärningsmetod. Detta blir tydligt då ingen av studierna presenterar 

inlärningsmetoder som berör ordets form, betydelse och användning simultant. Således anser vi, 

utifrån vårt resultat, att det krävs mer än en inlärningsmetod för att förstå ett ord. 
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Den sista dimensionen Qian (2002) anser är viktig för användandet av ordförrådet är hur ordet 

lagras i minnet. Utifrån vårt resultat kan vi se att det finns flertalet metoder som kan ge en positiv 

effekt på elevernas förmåga att bibehålla sin förståelse kring ett ord. Dock finns det tillfällen då 

eleverna visar sig ha ett större ordförråd vid ett senare skede än när orden först testas. Därmed 

finns det en problematik i att förhöra eleverna på ord i samband med lärtillfället, för att sedan 

inte göra en återkoppling och se hur kunskaperna eventuellt har utvecklats. 

Elevernas engagemang har också en bidragande roll i ordförrådsutvecklingen. Ovan lyfter vi en 

typ av engagemang, nämligen elevernas motivation. En stimulerande undervisning kan 

följaktligen skapa engagemang hos eleverna i form av motivation. Utifrån vårt resultat kan vi 

även se att den engelska som eleverna möter utanför klassrummet kan vara en bidragande faktor 

till elevernas engagemang i klassrummet. Detta på grund av att den engelska som eleverna 

engagerar sig i på fritiden är något de valt själva genom aktiviteter som de finner intressanta. För 

att kunna behålla det engagemanget behöver läraren även tänka på att inte bara utforma en 

undervisning som stimulerar ordinlärning, utan som även stimulerar motivation. Detta går även 

i linje med det som krävs av Lgr11 (Skolverket, 2017), nämligen att undervisningen ska väcka 

en lust till att lära. Vidare bör aktiviteter som anses vara passiva inte avvisas direkt för att dem 

inte kan stimulera ordinlärning. Passiva aktiviteter kan dels bidra enskilt till en stimulerande 

undervisning men även omvandlas till aktiva då exempelvis känslor och sinnen kopplas in.  

Slutligen vill vi trycka på att vårt resultat även styrker vikten av att ha en varierande 

undervisning. Alqahtani (2015) belyser att vi alla är olika och har således olika erfarenheter vilket 

gör att kunskap konstrueras olika från individ till individ. Detta kan kopplas ihop med 

fritidsengelska, vissa elever möter troligen fritidsengelska mer frekvent än andra. I lärares 

uppdrag blir det därmed viktigt att utmana och stimulera alla elever. Vilket innebär att använda 

metoder som inte endast kan stimulera en ordinlärning utan även tar till vara på de kunskaper 

eleverna tar med sig in i klassrummet. 

7. Konklusion och implikation 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare kan påverka elevers ordförrådsutveckling genom 

ordinlärning. Vilket undersöks genom följande frågeställning: Vad belyser forskning som 

stimulerande för elevers ordförrådsutveckling när det kommer till ordinlärning? 

Resultatet från studien visar att det finns ett flertal aspekter att ta i beaktning när det kommer till 

att utveckla en stimulerande undervisning. Elevernas engagemang och motivation har en 

bidragande effekt på huruvida undervisningen stimulerar en utveckling av ordförrådet. Däremot 
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har översikten visat att valet av verktyg inte är det som i första hand stimulerar en 

ordförrådsutveckling hos eleverna, utan det är det faktiska materialet undervisningen utgår ifrån 

som är den bidragande faktorn. En stimulerande undervisning innefattar dock inte enbart att 

skapa motivation utan syftet bör även vara att skapa en förståelse för de ord som berörs. Utifrån 

resultatet kan vi dra slutsatsen att enskilda inlärningsmetoder har svårt att täcka alla de 

dimensioner som behövs för att kunna använda orden likväl som att förstå dem. 

Inlärningsmetoder bör istället verka kompletterande för att kunna innefatta alla dimensioner som 

krävs för att utveckla ett användbart ordförråd. 

De kunskapsluckor som upptäckts i kunskapsöversikten är avsaknaden av forskning som berör 

flera metoder samt belyser negativa aspekter. Den forskning som presenterats i studien baseras 

på användandet av en specifik metod i experimentgruppen, medan kontrollgruppen får ordinarie 

undervisning. För att undersöka vad som stimulerar elevers ordförrådsutveckling anser vi att 

forskning även behöver behandla flera metoder i samma studie, alternativt specificera vad 

ordinarie undervisning innebär. Under granskningen av forskning fann vi ytterligare en 

kunskapslucka. Majoriteten av källorna innefattar kvantitativa studier, vilket skapar en önskan 

om vidare forskning av kvalitativ karaktär för att kunna undersöka elevers attityder till 

ordinlärning. Den forskning som presenterats möjliggör inte en generalisering, då studierna till 

största del genomförts i Asien och Mellanöstern. Följaktligen behövs fortsatt forskning inom den 

svenska skolan, även specifikt i de lägre åldrarna. Slutligen generar kunskapsluckorna kring 

avsaknaden av kvalitativ forskning inom lägre åldrar i Sverige ett nytt problemområde, där 

elevers attityder kan undersökas, vilket är av intresse för examensarbete II. 
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Bilaga A - Sökordstabell 

Databas Sökord   Begränsningar Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Valda 

källor 

Datum 

Eric 

(hh.se) 

Teaching methods8  Peer Reviewed + 10 års begränsning + Educational Level: Elementary Education, Grade 

1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education, 

Secondary Education) 

18 563 - - - 1/12 

 Teaching methods* AND 

(EFL OR ESL9) 

 Peer Reviewed + 10 års begränsning + Educational Level: Elementary Education, Grade 

1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education, 

Secondary Education 

1 890 - - - -II- 

 Teaching methods* AND 

(EFL OR ESL) AND 

“vocabulary development”  

Peer Reviewed + 10 års begränsning + Educational Level: Elementary Education, Grade 

1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education, 

Secondary Education) 

186 - - - -II- 

 Teaching methods* AND 

(EFL OR ESL) AND 

“vocabulary development” 

NOT (College OR university 

OR “higher education”) 

Peer Reviewed + 10 års begränsning + Educational Level: Elementary Education, Grade 

1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education, 

Secondary Education) 

142 - - - -II- 

 Teaching methods* AND 

(EFL OR ESL) AND 

“vocabulary development” 

NOT (College OR university 

OR “higher education”) NOT 

academic 

 / Peer Reviewed + 10 års begränsning + Educational Level: Elementary Education, 

Grade 1 - 12, High Schools, Junior High Schools, Middle Schools, Primary Education, 

Secondary Education) 

103 46 26 8 -II- 

        

Swepub EFL OR ESL 10 års begränsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

+ refereegranskat 

147 - - - 1/12 

                                                
8 I sökordet ingår: Educational Methods, Classroom Techniques, Educational Strategies & Learning Strategies. 
9 I sökordet ingår: English Second Language & Second Language Learning. 
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 (EFL OR ESL) AND 

vocabulary 

10 års begränsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 23 - - - 1/12 

 EFL Vocabulary 10 års begränsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  21 5 3 1 19/12 

 ESL Vocabulary  10 års begränsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  15 0 0 

 

0 19/12 

        

Libris        

 EFL OR ESL 10 års begränsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

mat:(avhandling) + refereegranskat 

326 - - - 1/12 

 EFL OR ESL AND vocabulary  10 års begränsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

mat:(avhandling)  

1 0 0 0 1/12 

 English AND vocabulary 10 års begränsning:(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

mat:(avhandling)  

11 2 2 1 1/12 
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Bilaga B - Artikelöversikt  

Eric: 

Titeln Författare 

(år / land) 

Syfte Metod Resultat Urval 

The Role of WhatsApp 

in Teaching Vocabulary 

to Iranian EFL Learners 

at Junior High School 

Jafari, S & 

Chalak, A (2016 / 

Iran) 

Om WhatsApp har en 

signifikant roll i att 

förbättra EFL-elevers 

ordkunskap 

Kontroll samt 

experimentgrupp. För 

och eftertest 

genomfördes. 

 

Användandet av WhatsApp hade en 

positiv påverkan på elevernas 

ordförrådsutveckling.  

60 junior high elever, 14 år. 

Slumpmässigt urval från 

två skolor. 

Mobile immersion: an 

experiment using 

mobile 

instant messenger to 

support second-

language 

learning 

 

Lai, A (2016/ 

Kina) 

Undersöka om mobile 

immerson kan förbättra 

inlärningen av 

högfrekventa engelska 

verb 

Genomförde för och 

eftertest + analys av 

chatthistorik – 

användandet samt 

ordval. 

 

Ingen skillnad mellan grupperna. Men 

när detta undersökte på djupet såg han 

ett samband mellan hur aktiv man var 

i chatten och hur väl man presterade. 

Inuti experimentgruppen var 

användandet av chatten varierande! 

I Hongkong placeras 

secondary schools i tre 

fack, 1-3 band. (efter 

elevernas akademiska 

prestationer) Urvalet är ur 

band 3.  

45 deltagare från 7th grade 

11-14år. Eleverna fick 

själva skriva upp sig för att 

delta. 

Promoting L2 

Vocabulary Learning 

through Narrow 

Reading 

Kang, E, Y. (2015 

/ Korea) 

Undersöka om läsning 

inom samma tema 

resulterar i ordinlärning.  

Kontroll samt 

experimentgrupp. För 

och eftertest 

genomfördes. 

Tematisk läsning resulterade i att 

eleverna presterade bättre i det 

receptiva ordförrådet än 

kontrollgruppen. Testen visade också 

att båda grupperna presterade bra i 

testet där man testar isolerade ord. 

Samma gällde för det produktiva 

ordförrådet. 

61st elever i grade 11, 

ålder 17-18år. deltagarna 

var från två klasser. 

The Effect of Keyword 

Method on Vocabulary 

Retention of Senior 

Davoudi, M. & 

yousefi, D. (2016 

/ Iran) 

Undersöka effekten på 

användandet av Keyword 

som en metod för att 

minnas. 

Kontroll samt 

experimentgrupp. För 

och eftertest samt ett 

fördröjt eftertest. 

Det första post testet visade skillnad 

mellan grupperna (experiment 1). Det 

lite senare eftertestet visade också på 

att experimentgruppen presterade 

38st elever från ett senior 

high school- grade 4 från 

två klasser. ålder 17–18 år. 
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High School EFL 

Learners in Iran 

signifikant bättre. Såldes dras 

slutsatsen att det påverkar minnet. 

Samma lärare i båda 

klasserna. 

Readers, Players, and 

Watchers: EFL 

Students' 

VocabularyAcquisition 

through Digital Video 

Games 

Ebrahimzadeh, M.  

(2017 / Iran) 

Undersöka hur ett digitalt 

videospel påverkar 

ordinlärningen hos elever. 

3 grupper: Readers, 

players & watchers. 

Ett förtest och 5 

eftertester som gavs 

varje vecka. 

Resultatet av studien visar att elever 

som spelat eller tittat på ett digitalt 

spel presterade bättre än elever som 

enbart läst. Ingen signifikant skillnad 

mellan eleverna som tittade eller 

spelade det digitala spelet 

241 i åldern 12-18. 

25 valdes bort i resultatet 

på grund av olika 

anledningar (fuskat/spelat 

hemma/missat för många 

lektioner) 

 

Effects of Help Options 

in a Multimedia 

Listening Environment 

on L2 Vocabulary 

Acquisition 

 

Mohsen, M, A. 

(2016 / 

Saudiarabien) 

Undersöker två olika 

multimedia hjälpmedel 

som hjälp i ordinlärning. 

ACA – annotations, 

captions, Animation 

ATA – annotations, 

transcripts, animation 

Kontroll och 

experimentgrupp. 

Genomförde ett för 

och eftertest samt ett 

fördröjt eftertest.  

Både hjälpmedlen var bra för 

inlärningen. Båda hjälpmedlen var bra 

för det produktiva ordförrådet. 

34 elever, 7-9 grade. 14-16 

år. slumpmässigt urval ur 

en population på 88 elever 

 

Interactive Syllable-

Based English 

Vocabulary Learning in 

a Context-Aware 

Environment 

 

Wang, W-Y & 

Huang, Y-M 

(2016 / Taiwan) 

Undersöka om elevernas 

attityder till ordinlärning 

påverkas av metoden – 

stavelse baserad metod. 

Experiment och 

kontrollgrupp -  

Två enkäter med + ett 

för och eftertest 

Experimentgruppen hade signifikant 

större positivitet inför 

inlärningsmetoden än 

kontrollgruppen. Resultatet visade 

även på att experimentgruppen hade 

större motivation.  

63 elever från grade 4. 

Medelåldern var 10år. 

EFL Vocabulary 

Acquisition and 

Retention: Reading plus 

Vocabulary 

Enhancement Activities 

and Narrow Reading 

Min, H-T. (2008 / 

Taiwan) 

Studien undersöker om 

läsning tillsammans med 

aktiviteter kring ord leder 

till större ordinlärning än 

om man endast läser. 

Förtest, eftertest samt 

ett fördröjt eftertest. 

Båda sätten var effektiva sätt för att 

lära sig ord. Den grupp som fick både 

läsa och göra övningar gjorde dock 

mycket bättre ifrån sig i slutändan, 

gentemot de som endast läste.  

I post testet kunde inte läsa + övnings 

gruppen en tredjedel av orden, medan 

läsgruppen inte kunde knappt halva. 

50 elever från en high 

school i Taiwan. 
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Libris: 

Titeln Författare 

(år / land) 

Syfte Metod Resultat Urval 

Extramural English 

matters: out-of-school 

English and its impact 

on Swedish ninth 

graders’ oral proficiency 

and vocabulary 

(Avhandling) 

Sundqvist, P. 

(2009 / Sverige) 

Syftet är att undersöka om 

extramural engelska 

(engelska på fritiden) har 

en effekt på elevers 

muntliga färdig samt 

ordförråd 

Studien sträcker sig 

under tio månader, 

från augusti till juni. 

 

Enkät, Muntligt 

språktest, Ordtest, 2st 

veckodagböcker för att 

mäta och undersöka 

elevers fritidsengelska 

+ Intervjuer, 8 elever 

 

Alla elever är inte aktiva med 

fritidsengelska. Det finns ett större 

samband mellan fritidsengelska och 

ordförråd. 

 

 Hon hittar ett samband mellan vilka 

aktiviteter som kan hjälpa elever i 

ordförrådsutveckling. 

 

Desto mer tid som spenderades med 

fritidsengelska desto större ordförråd. 

 

De aktiviteter där man är aktiv - 

datorspel, läsning är viktigare för 

inlärningen 

 

De som deltog i studien var 

niondeklassare från fyra 

klasser från tre olika skolor. 

Sammanlagt deltog 89 

elever. 

Swepub: 

Titeln Författare 

(år / land) 

Syfte Metod Resultat Urval 

“Everything I read on 

the Internet is in 

English” On the impact 

of extramural English on 

Swedish 16-year-old 

pupils’ writing 

proficiency 

Licentiatuppsats 

Olsson, E. (2012 

/ Sverige) 

Syftet är att undersöka 

vilken påverkan 

fritidsengelska har på 

elevernas förmåga att 

skriva på engelska. 

Granskning av 2 

texter, en 

språkdagbok, en enkät 

samt intervjuer. 

Samband finns mellan fritidsengelska 

och de betyg eleverna erhöll. Eleverna 

med mest fritidsengelska aktiviteter 

erhöll höga betyg. Elever som är 

aktiva med engelska på fritiden = 

rikare ordförråd. 

37 elever – årskurs 9 
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Manuell sökning – English Language Teaching: 

Titeln Författare 

(år / land) 

Syfte Metod Resultat Urval 

Using songs to 

enhance L2 

vocabulary acquisition 

in preschool 

children 

 

Yvette Coyle 

and Remei 

Gómez Gracia 

Syftet är att undersöka 

vilken potential sånger 

har i relation till barns 

förståelse och 

användning av ord. 

Förtest, eftertest 

som genomfördes 

direkt efter studien, 

samt ett eftertest 

fem veckor senare. 

Generellt utvecklades elevernas 

receptiva ordförråd, medan ingen 

signifikant skillnad kunde ses i det 

produktiva.  

I det receptiva ordförrådet gjorde 

eleverna bättre ifrån sig på det 

fördröjda eftertestet än det direkt 

efter. 

 

25 barn i åldern 5-6 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Bilaga C - Kodöversikt 

Titel, författare, år Ordets 

form 

Ordets 

betydelse 

Hur ordet 

används 

Engagemang Tema 

Effects of help options in a multimedia listening environment on L2 vocabulary acquisition, 

Mohammed Ali Mohsen (2016) 

 X X  D 

EFL Vocabulary Acquisition and Retention: Reading plus Vocabulary Enhancement Activities and 

Narrow Reading, Hui-Tzu Min (2008) 

 X X  A 

Interactive Syllable-Based English Vocabulary Learning in a Context-Aware Environment, Wen-Yen 

Wang, Yueh-Min Huang (2016) 

 X  X D 

Mobile immersion: an experiment using mobile instant messenger to support second-language 

Learning, Arthur Lai (2016) 

  X X D 

Promoting L2 Vocabulary Learning through Narrow Reading, Eun Young Kang (2015)  X X  A 

Readers, Players, and Watchers: EFL Students' Vocabulary Acquisition through Digital Video Games, 

Mohsen Ebrahimzadeh (2017) 

X X X  D 

The Effect of Keyword Method on Vocabulary Retention of Senior High School EFL Learners in Iran, 

Mohammad Davoudi & Dina Yousefi (2016) 

 X X  A 

The Role of WhatsApp in Teaching Vocabulary to Iranian EFL Learners at Junior High School, 

Sanaz Jafari & Azizeh Chalak (2016) 

X X X X D 

Extramural English matters: out-of-school English and its impact on Swedish ninth graders' oral 

proficiency and vocabulary, Pia Sundqvist (2009) 

   X E 

Using songs to enhance L2 vocabulary acquisition in preschool children. 

Yvette Coyle, & Remei Gómez Gracia (2014) 

 X X  A 

"Everything I read on the Internet is in English": On the impact of extramural English on Swedish 16-

year-old pupils’ writing proficiency, Eva Olsson (2012) 

   X E 
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