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Abstract	  
 

The purpose of this essay is to discuss and compare different ways of learning new words and 

expanding your vocabulary in a foreign language. This is done by an examination of relevant 

literature and available research, as well as by an empirical study with two upper secondary 

school classes, in which two different methods are put to the test: one traditional method of 

the kind that is found to be most common in second language acquisition, and one designed to 

take existing research into account. The results show that, although effective in the initial 

stages of acquisition, the traditional method, where words are learned in isolation and via 

translation to L1, results in a very limited form of knowledge. A big part of the words 

acquired via this method is also forgotten soon afterwards. The other method, where words 

were learned and tested in its proper context, was found to result in a broader form of 

vocabulary knowledge, covering more aspects, and that remained over time. The results were 

discussed in relation to relevant research, the documents that govern the Swedish school 

system and the national course tests in English. The conclusion is that traditional methods of 

teaching and testing vocabulary are in many ways insufficient for advanced learners such as 

pupils in upper secondary school. New methods, based on research, should be employed in its 

stead. This essay illustrates one such method.
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1	  	  Inledning	  
 

Ord är stommen i varje språk, de byggstenar med vilka vi skapar mening. Ett rikt ordförråd är 

en förutsättning för all sorts språklig kommunikation, såväl verbal som skriven. Utan 

tillräcklig ordkunskap kan vi inte kommunicera med andra på ett meningsfullt sätt (Read 

2000:1). 

 Att lära sig nya ord är således en mycket viktig del i processen av att tillägna sig ett nytt 

språk, oavsett vilken nivå man befinner sig på. När vi först börjar lära oss ett nytt språk 

behöver vi ett grundläggande ordförråd för att överhuvudtaget kunna uttrycka oss. Men 

behovet av nya ord tar inte slut bara för att vi har tillägnat oss dessa språkliga grunder. I takt 

med att vi utvecklas och blir allt mer avancerade användare av det nya språket stöter vi på nya 

situationer där våra grundläggande kunskaper inte är tillräckliga (Read 2000:1). Vi behöver 

då en utökad ordkunskap för att kunna uttrycka oss adekvat i olika sammanhang och med 

olika syften. Att lära sig behärska ett språk kräver alltså en kontinuerlig utökning av 

ordförrådet. 

 Det verkar dock som om ordinlärning i organiserad form är någonting som överlåts åt lägre 

stadier och överges mer och mer ju äldre eleverna blir. Min egen erfarenhet, både som elev, 

observerande lärarstudent och verksam lärare säger mig också att den ordinlärning som 

förekommer i skolan ofta är av en väldigt traditionell och mekanisk karaktär. Eleverna ges ett 

visst antal ord i läxa utifrån gloslistorna längst bak i deras kursböcker. Dessa ord nöts sedan in 

under en kortare period för att eleven ska klara det efterföljande läxförhöret eller provet, men 

kunskaperna befästs aldrig vilket gör att en stor del av orden glöms bort så fort förhöret är 

genomfört. 

 Jag har många gånger frågat mig vilka resultat detta tillvägagångssätt verkligen ger och om 

det inte finns något bättre sätt att arbeta med ordinlärning på. Som blivande lärare i engelska 

känns det viktigt för mig att ha adekvata verktyg med vilka jag kan hjälpa mina kommande 

elever att utveckla sitt språk. Eftersom just ordkunskap är en så grundläggande och viktig 

komponent i processen av att tillägna sig ett språk vill jag undersöka hur man i 

undervisningen kan arbeta för att utveckla denna förmåga hos sina elever. Är ordinlärning via 

gloslistor ett effektivt sätt för att utöka sitt ordförråd? Vilken sorts kunskaper ger denna 

metod? Kan man utforma gloslistor och glosförhör på ett sätt som ger djupare kunskaper, eller 

bör denna metod överges helt och hållet? 
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1.1	  	  Syfte	  och	  frågeställning	  
 

Syftet med denna uppsats är följaktligen att diskutera olika sätt att arbeta med ordinlärning på 

i gymnasieskolan, samt att jämföra och i viss mån utvärdera två sådana metoder. Detta 

kommer att göras främst genom en granskning av tidigare forskning och sammanställning av 

relevant litteratur, men som en mindre del av forskningsprojektet kommer dessutom en 

empirisk undersökning att genomföras, där två olika metoder av ordinlärning sätts på prov – 

den ena av den traditionella sort som tycks vara vanligast i skolan, den andra baserad på 

tillgänglig forskning om hur vi tillägnar oss ordkunskap – för att se vilka resultat dessa ger. 

Ett sekundärt syfte är även att diskutera dessa båda ordinlärningsmetoder utifrån den 

ordkunskap som efterfrågas i styrdokument och nationella prov.  

 Frågeställningen blir således: 

 

• Vilken betydelse har utformningen av ordinlärningsmetoden för att ge eleverna en 

bred och bestående ordkunskap? 

 

Uppsatsen behandlar främst ordinlärning i engelska, men många av resonemangen skulle 

mycket väl kunna appliceras även på andra främmande språk, då de processer som diskuteras 

är gemensamma för all andraspråksinlärning. 

 

1.2	  	  Avgränsning	  
 

Denna uppsats behandlar enbart så kallad aktiv ordinlärning och fokuserar särskilt på den typ 

av aktiv ordinlärning där ett visst antal glosor ges i läxa. Mycket av den forskning som 

hitintills bedrivits inom området har fokuserat på olika lärstilar och syftat till att utrusta 

eleverna med redskap för att förbättra den individuella inlärningen av glosorna (se exempelvis 

Ciel Åberg, 2010 och Méry, 2005). Läraren har i detta sammanhang fungerat som en 

förmedlare av dessa strategier medan själva gloslistorna och förhören har förblivit i stort sett 

oförändrade. Jag har därför valt att inrikta mig på hur läraren kan arbeta med presentationen 

av de nya orden samt utformningen av både gloslistor och efterföljande förhör. 
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1.3	  	  Uppsatsens	  uppläggning	  
 

På detta inledande kapitel följer en genomgång av den forskning och teoribildning som ligger 

till grund för uppsatsen. Fokus ligger på centrala aspekter såsom första- och andraspråk, 

resonemang kring vad ordkunskap innebär, minne, ordinlärningsmetoder samt utvärdering av 

ordkunskap. Kapitlet avslutas med en närmare titt på styrdokument och nationella prov, i 

förhållande till ordkunskap. 

 Som det kommer att visa sig, är ordinlärning och ordkunskap en komplex fråga. Det finns 

flera olika aspekter att ta i beaktande och dessa existerar på flera olika plan samtidigt. Detta 

resulterar i att resonemang kring ett område ofta tangerar närliggande områden, vilket gör det 

svårt att diskutera ett fenomen åt gången. I ett försök att skapa överblickbarhet och struktur 

har kapitel två delats in i ett antal underkapitel, men på grund av ovanstående orsaker 

förekommer dock ibland resonemang som mycket väl hade kunnat placeras i ett annat, 

angränsande kapitel. 

 I kapitel tre beskrivs den empiriska undersökning som genomfördes som en del av 

forskningsprojektet. Framställningen behandlar förutsättningar som urval och design, 

genomförande, samt rättning och bedömning, varefter valda metoder diskuteras. 

 Nästa kapitel redovisar resultaten från undersökningens båda delar, först var och en för sig, 

sedan i jämförelse med varandra.  

 I kapitel fem tolkas så resultaten med hjälp av statistisk analys. I samband med detta 

diskuteras också det som har framkommit i koppling till uppsatsens frågeställningar samt den 

forskningsöversikt som gavs i kapitel två. 

 Det avslutande kapitlet ger en överskådlig sammanfattning av uppsatsen. Frågeställningen 

tas upp på nytt och besvaras uttryckligen, varefter slutsatser dras.  

 

2	  	  Teoretisk	  bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  
 

Trots ordförrådets stora betydelse för andraspråksinlärning har detta område historiskt sett 

haft en undanskymd roll, både vad gäller forskning och undervisning. Fokus har istället 

traditionellt lagts på syntax, grammatik och fonologi, vilka har setts som viktigare. (Boyd 

Zimmerman 1997:5; Read 2000:1) 
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 Flera av de som har skrivit om ordförråd och ordinlärning uttrycker en förvåning över att 

så lite forskning har bedrivits inom området, då detta är en så viktig aspekt av att tillägna sig 

ett nytt språk (se exempelvis Krantz 1999 och Read 2000). Det är först på senare tid som 

intresset för detta fält har ökat och mycket forskning kvarstår således. (Krantz 1999:12) Dock 

finns det nu en rad forskare som intresserar sig för just betydelsen av att utvidga sitt ordförråd 

i andraspråksinlärning. I detta kapitel ges en översikt av för denna uppsats relevant forskning 

inom området. Kapitlet avslutas med en genomgång av skolans styrdokument i förhållande till 

ordinlärning i engelska, samt en närmare titt på de nationella proven i engelska, vars syfte är 

att konkretisera kursmålen. Först ges dock en kortfattad översikt av skillnaderna mellan 

första- och andraspråksinlärning samt definitioner av några för uppsatsen centrala termer. 

 

2.1	  	  Första-‐	  och	  andraspråksinlärning	  
 

Förstaspråk kallas det språk som är vårt modersmål och som vi lär oss på ett naturligt sätt, till 

stor del genom mer eller mindre omedvetna processer, från mycket tidig ålder. (Yule 

1996:176) Andraspråk däremot är, som namnet antyder, det eller de språk som lärs in efter 

förstaspråket. Inlärningen av ett andraspråk påbörjas generellt när individen är något äldre och 

sker oftast på ett mer medvetet och metodiskt sätt, inte sällan genom institutioner som skolan. 

(Yule 1996:190) 

 För förstaspråkstalare fortsätter ordförrådet att utvecklas naturligt i vuxen ålder. Den 

största tillväxten sker visserligen under barndomsåren, men i takt med att man kommer i 

kontakt med nya erfarenheter, områden, uppfinningar, trender etc. tillägnar man sig även som 

vuxen nya ord på ett naturligt sätt. För andraspråksinlärare är detta dock en mycket mer 

mödosam och medveten process. Även de som redan befinner sig på en avancerad nivå 

upplever begränsningar i andraspråket jämfört med förstaspråket:  

 

They experience lexical gaps, that is words they read which they simply do not understand, or 

concepts that they cannot express as adequately as they could in their first language. (Read 

2000:1) 

 

Även om det till stor del är samma processer som är inblandade finns det alltså avgörande 

skillnader i hur vi lär oss ett andraspråk kontra hur vi lär oss vårt modersmål. 
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 Vissa forskare gör skillnad på andraspråk och främmande språk. Enligt denna uppdelning 

är ett andraspråk ett som talas i omgivningen som individen lever i. Denna är alltså mer eller 

mindre tvungen att lära sig andraspråket för att kunna fungera i samhället. Ett främmande 

språk däremot talas inte av omgivningen individen befinner sig i. 

 Jag väljer att i denna uppsats inte göra någon skillnad på begreppen utan använder mig 

genomgående av termen andraspråk, vilket alltså även inkluderar främmande språk. För 

enkelhetens skull kommer första- och andraspråk hädanefter benämnas som L1 och L2. 

 

2.2	  	  Vad	  är	  ordkunskap?	  
 

Som tidigare konstaterats är detta att lära sig nya ord något grundläggande när det gäller att 

tillägna sig ett språk. När vi talar om ordkunskap gör vi det dock ofta utan att reflektera över 

vad denna kunskap verkligen innefattar. Nedan ges därför en översikt av forskning som 

behandlar just detta område. Vad är ordkunskap? Vad innebär det att kunna ett ord? 

 Till att börja med gör man skillnad på receptiv och produktiv kunskap. Förenklat innebär 

receptiv kunskap om ett ord att vi kan uppfatta det genom att lyssna och läsa, medan 

produktiv kunskap innebär att vi kan använda ordet själva genom att tala och skriva. Dessa 

termer brukar ibland även beskrivas som passiv och aktiv kunskap; passiv i och med att vi 

enbart tar emot och aktiv i och med att vi producerar själva. Nation (2001:24) påpekar dock 

att dessa termer är något missvisande eftersom även reception innebär en viss produktion; när 

vi lyssnar och läser producerar vi samtidigt mening. 

 Nation (2001:28f) konstaterar att generellt sett verkar det vara lättare att tillägna sig 

receptiv kunskap än produktiv, men att man inte med säkerhet vet varför det är så. Han ger 

dock fyra möjliga förklaringar, av vilka de två viktigaste kortfattat återges här:  

 

1. Produktiv kunskap är mer krävande. För att enbart förstå ett ord i tal eller text krävs 

endast vissa grundläggande kunskaper, men för att kunna producera det själv i 

meningsfulla sammanhang krävs en rad extra kunskaper.  

2. Generellt sett övar man mer på receptiv än produktiv kunskap när man lär sig ett 

språk. (Nation 2001:28f)  
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Lundahl (2009:260) menar i detta sammanhang att det receptiva ordförrådet alltid är större 

eftersom vi kan förstå mer än vad vi kan uttrycka. 

 Hittills har vi talat om olika sorters ordkunskap, men vad innebär det egentligen att kunna 

ett ord? Krantz (1999:30) menar att det finns en problematik i generella antaganden om vad 

det innebär att kunna ett ord, just eftersom uttrycket ”att kunna ett ord” är så vagt. Han menar 

att det finns flera olika grader av kunskap kring ord. Även Nation (2001:23) är inne på detta 

spår. Han menar att ord inte är isolerade enheter av ett språk, utan att de är delar av större 

system som existerar på flera olika nivåer. Kunskap om ett ord innebär således mycket mer än 

att bara förstå dess betydelse. Det finns flera olika aspekter som man måste ta i beaktande och 

kunskapen om dessa kan variera i mängd. Nation (2001:23f) använder termen kunskapsbörda 

(learning burden) som ett uttryck för den ansträngning som krävs för att lära sig ett ord. 

Denna börda kan variera beroende på en rad olika faktorer, inte minst vad gäller likheten 

mellan L1 och L2. Om målspråket är besläktat med förstaspråket kan eleven använda sig av 

existerande kunskaper för att dra slutsatser om betydelsen av ord i målspråket. 

Kunskapsbördan blir på så sätt mindre. 

 Men att kunna ett ord innebär mer än att bara förstå dess betydelse. På en grundläggande 

nivå kanske det räcker med att kunna matcha ett ord på målspråket med ett motsvarande ord 

från förstaspråket. Men i takt med att ens förmåga utvecklas och man rör sig mot en mer 

avancerad användning av språket behöver man utvidga sina ordkunskaper för att kunna 

använda dem på ett funktionellt sätt i tal och skrift (Read 2000:17). För att verkligen behärska 

ett ord behöver man alltså nå en kunskap som behandlar aspekter såsom form och 

användning. Nation (2001:28) menar att ordkunskap innefattar följande dimensioner: 

 

• Uttal och betoning 

• Stavning  

• Ordets olika böjningsformer  

• Synonymer och motsatsord till ordet 

• Att kunna använda ordet i en mening eller ett sammanhang  

• Att veta vilka andra ord som vanligen förekommer i samband med ordet  

• Att känna till ordets stilnivå (formellt/informellt), samt i vilka sammanhang det är 

lämpligt att använda det 

• Att veta vilken värdeladdning och vilka konnotationer ordet har 
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Som denna uppställning visar är ordkunskap mer komplext än vad man först kanske kan tro. 

Lundahl (2009:261) menar dock att ordkunskap inte nödvändigtvis behöver betyda att alla 

ovanstående kriterier uppfylls. Han vill hellre se dimensionerna som ”ett slags kontinuum 

som rör sig från igenkänning av ett ord till djupare kunskap om betydelser, associationer, 

frekvens, uttal och användning”. 

 

2.3	  	  Minne	  och	  ordinlärning	  
 

Centralt för alla sorters kunskap, men kanske särskilt vad gäller begreppskunskap som 

ordinlärning, är minnet. Det finns idag gott om forskning kring den mänskliga hjärnan och hur 

minnet fungerar. I Språkdidaktik (2009) behandlar Ulla Tornberg det mänskliga minnet 

utifrån ett språkinlärningsperspektiv med särskilt fokus just på hur vi lär oss ord. 

 Enligt Tornberg (2009:124) kan minnet något förenklat delas in i två huvudgrupper: 

korttidsminne och långtidsminne. Långtidsminnet kan delas upp i ytterligare undergrupper, 

men för denna uppsats är en mer detaljerad beskrivning av dessa inte nödvändig. 

 Korttidsminnet är ett arbetsminne där vi medvetet lagrar information enbart för stunden. 

Informationen finns kvar så länge vi bedömer att vi behöver den men försvinner sedan. Den 

varken kodas in eller lagras på ett djupare plan och kan följaktligen inte återkallas vid ett 

senare tillfälle (Tornberg 2009:124). Det är framför allt i detta minne som information lagras 

när man pluggar in fakta eller ord inför ett prov eller glosförhör. När provet är klart försvinner 

kunskaperna snabbt eftersom de aldrig kodats in i långtidsminnet (Tornberg 2009:123). 

 ”För att vi ska kunna minnas någonting på lång sikt måste informationen eller det vi vill 

minnas medvetet kodas in i långtidsminnet” (Tornberg 2009:124). När detta väl har gjorts 

finns informationen, eller kunskapen om man så vill, kvar och kan plockas fram vid behov, 

långt senare (ib.). 

 Tornberg (2009:125) menar att ett effektivt sätt att koda in information i långtidsminnet 

just när det gäller ordinlärning är genom att lära in orden i ett sammanhang. Detta kan till 

exempel vara en text i en lärobok eller ett annat meningsfullt sammanhang som eleven själv 

har skapat, till exempel egna meningar eller texter av varierande längd. 

 Om ordinlärningen sker via gloslistor där orden är berövade sitt sammanhang och därmed 

även de hjälpmedel med vilka en effektiv inkodning till långtidsminnet sker, menar Tornberg 
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(2009:125) dock att risken är stor att ordinlärningen inte är till någon större nytta. Genom 

denna metod hålls orden enbart aktuella i korttidsminnet och glöms strax efter förhöret. 

 Tornberg (2009:130) framhåller att ordinlärning är en kreativ process som skiljer sig 

avsevärt från det mekaniska tillvägagångssätt som ordförhör efter ordlistor i läromedel 

inbjuder till. Hon påpekar också, precis som Nation, att ordinlärning sker på flera olika nivåer 

och i olika steg. Att medvetet koda in orden i långtidsminnet är bara ett första steg och att vi 

kan återkalla deras betydelse är inte nödvändigtvis detsamma som att vi kan dem. I ett andra 

steg måste vi också kunna analysera orden i sina sammanhang för att få en djupare förståelse 

för hur de kan användas i olika former och nya kontexter. Detta, anser Tornberg (2009:136), 

är det avgörande kriteriet på att man lärt sig ett ord. 

 

2.3.1	  	  Repetition	  
 

I samband med minnet bör även något om repetition nämnas. Repetition är trots allt all 

kunskaps moder, enligt ett populärt talesätt. Även om detta uttryck kanske är något överdrivet 

är repetition en viktig del av att tillägna sig kunskap och spelar en stor roll när det gäller att 

lära sig nya ord.   

 Krantz (1999:14) påpekar till exempel att det antagligen inte räcker att möta ett tidigare 

okänt ord enbart en gång för att till fullo tillgodogöra sig dess betydelse. Varje gång man 

möter ett ord i en ny kontext tillförs någonting. Kunskapen om ordet utökas genom att eleven 

gör justeringar i sina hypoteser om vad ordet betyder och hur det används, vilket också 

påverkar sättet på vilket ordet lagras i elevens mentala lexikon. 

 Även Nation (2001:75) menar att repetition är av stor vikt när det gäller att lära sig nya 

ord. Eftersom kunskap om ett ord en så pass komplicerad process är enstaka möten med ett 

nytt ord inte tillräckligt för att man ska kunna tillgodogöra sig all information som krävs. 

Precis som Krantz, menar alltså Nation att man behöver möta ordet flera gånger i en mängd 

olika kontexter för att verkligen kunna bilda sig en uppfattning om det. 

 Viktigt är också när orden repeteras. Forskning visar att repetition som sprids ut över en 

längre tidsperiod är effektivare än intensiv repetition under en koncentrerad och 

sammanhängande tidsperiod. Även om den sammanlagda tiden som ägnas åt ett ord är 

densamma minns man ordet bättre om denna tid delas upp i kortare episoder med pauser 

emellan (Nation 2001:76). Detta beror på att den största andelen glömska inträffar kort efter 

den första inlärningen, varefter glömskan successivt minskar. Nation (2001:76) hänvisar till 
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en studie där ord testades direkt efter inlärning, en vecka senare, tre veckor senare samt åtta 

veckor senare. Resultatet visade att 66 % av orden koms ihåg vid första testtillfället, följt av 

48 %, 39 % samt 37 %. Enligt denna forskning bör en första repetition av orden alltså ske kort 

efter det första inlärningstillfället, innan man hinner glömma alltför mycket. Repetitionerna 

kan sedan förekomma med längre mellanrum. Denna forskning visar också att ord som lärts 

in på detta sätt stannar i minnet över längre tidsperioder, upp till flera år. 

 Hur man repeterar ord har också visat sig betydelsefullt. Om betydelsen av ett ord ges 

samtidigt som det nya ordet presenteras ges eleven aldrig möjlighet att själv försöka lista ut 

dess betydelse. Denna extra ansträngning leder till en snabbare inlärning och kunskaper som 

stannar längre. Vid ett första möte med ordet kan det vara användbart att få betydelsen 

samtidigt, men vid efterkommande möten bör betydelsen fördröjas så att eleven själv får en 

möjlighet att reflektera innan ett svar ges (Nation 2001:79). 

 

2.4	  	  Inlärning	  av	  ordkunskap	  
 

Hur kan man då arbeta med ordkunskap i skolan? Vilka metoder kan man använda sig av? 

Lundahl (2009:264) hävdar att det finns tre huvudsakliga sätt att lära sig nya ord och begrepp 

på: genom att lyssna och läsa, genom att samtala och skriva, samt genom att studera ord och 

fraser. De två första handlar till stor del om ett omedvetet lärande, där ordkunskaper så att 

säga fås på köpet genom en mer övergripande språkanvändning. Det finns idag en rad studier 

som visar att denna typ av inlärning (så kallad ”incidental learning”) faktiskt äger rum vid 

både läsning och lyssning (Read 2000:43-46). 

 Till skillnad från läsning och lyssning innebär den sista metoden ett mer avsiktligt fokus på 

att lära sig ord och fraser. Denna medvetna form av ordinlärning har en lång tradition, menar 

Lundahl (2009:264): 

 

Här kommer repetition och ordinlärningsstrategier in, och inlärningen kan följas upp genom 

läxförhör och prov. Om man vill kunna påvisa tydliga ordinlärningseffekter är detta 

tillvägagångssätt effektivast, men risken är att man bara lär sig för stunden. 

 

Avsiktlig inlärning ger alltså snabba och påtagliga resultat och kan dessutom enkelt följas 

upp, vilket säkert är en bidragande anledning till att detta tillvägagångssätt är så vanligt i 

skolan.  
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 I de två följande underkapitlen behandlas två aspekter av avsiktlig ordinlärning: 

översättning mellan L1 och L2, samt kontextens betydelse. 

 

2.4.1	  	  Översättning	  mellan	  L1	  och	  L2	  
 

Det har länge funnits en spridd uppfattning om att översättning mellan L1 och L2 bör 

undvikas vid inlärning av ord. Krantz (1999:15) beskriver till exempel den debatt som 

blossade upp i Sverige på 1960-talet, där ordlistor med översättningar till förstaspråket sågs 

som skadliga för eleverna och hämmande för utvecklingen av andraspråket. Han påpekar att 

trots knapphändig forskning inom området har denna typ av värderande åsikter länge florerat. 

(Krantz: 1999:15) Den forskning som trots allt finns talar dock för att översättning till 

förstaspråket är ett effektivt sätt att lära sig nya ords betydelse på. (Krantz 1999:16) 

 Även Nation (2001:351) ställer sig bakom denna uppfattning. Översättning till L1 är enligt 

honom bara ett av många sätt att förmedla betydelse på och det är varken bättre eller sämre än 

andra strategier såsom att använda sig av exempelvis bilder eller synonymer.  

 Nation (2001:351) menar att många är ovilliga att blanda in förstaspråket på grundval av 

att det skulle minska möjligheterna att använda och utveckla andraspråket. Han hävdar dock 

att användningen av förstaspråket är mycket effektivt för att lära sig nya ord, både vid själva 

inlärningen och vid prövandet av kunskaper. 

 Även om översättning mellan L1 och L2 alltså inte på något sätt är hämmande för 

målspråksutvecklingen innebär det vissa metodologiska svårigheter som kan ställa till med 

problem. Det kan till exempel vara svårt att hitta en precis motsvarighet till ett ord på 

förstaspråket. Lundahl (2009:271) beskriver problemet så här: 

 

I läroböckernas ordlistor presenteras ibland orden i fraser, men det är vanligare att de 

förekommer isolerade och att ett ord på svenska motsvaras av ett på engelska. Allt som oftast är 

detta en falsk bild av verkligheten. Arrive at blir anlända till, även om den naturliga 

översättningen borde vara komma fram till. 

 

Här tangerar Lundahl vikten av att orden placeras in i en kontext. Presenteras de isolerat är 

risken för missförstånd stor, särskilt vid översättning till L1.  

 I följande kapitel diskuteras kontextens betydelse mer utförligt. 
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2.4.2	  	  Kontextens	  betydelse	  
 

I vissa av de föregående kapitlen har resonemang kring den kontext i vilken nya ord 

förekommer redan diskuterats. I kapitel 2.3 (Minne och ordinlärning) framkom exempelvis att 

elever lättare kommer ihåg ord om de presenteras i meningsfulla sammanhang, än om de 

uppträder isolerat; och i föregående kapitel (2.4.1 Översättning mellan L1 och L2) menade 

Lundahl (2009:271) att bristen på kontext då ord översätts mellan L1 och L2 kan skapa en 

missvisande bild av verkligheten. 

 Kontexten är alltså viktig vid ordinlärning. Nation (2001:80) menar att om ett nytt ord 

presenteras i samma kontext varje gång det möts, eller, som fallet ofta är i de ordlistor som 

används i skolan, att ordet presenteras helt berövat all kontext, får eleven en väldigt begränsad 

kunskap om ordet. Om detta istället uppträder i olika meningsfulla sammanhang ger det en 

mer omfattande kunskap och inlärningen underlättas. 

 Även Lundahl (2009:260) menar att man genom att bedriva ordinlärning separerat från 

kontexten missar många viktiga aspekter av ordkunskap. En sådan har att göra med ordens 

form som är intimt förknippat med deras betydelse. Det handlar alltså om grammatik, om hur 

ord samspelar med varandra. 

 

Den del av ordinlärningen som sker ordvis och med stöd av ordlistor (lärobokens eller elevernas 

egna), bör i möjligaste mån beakta att ord får sin innebörd genom var och hur de används. Det 

är också genom dessa sammanhang som ord fungerar i förening med grammatiken. (Lundahl 

2009:275f) 

 

Genom att skilja orden från sin kontext berövar man dem alltså en del av deras betydelse. Om 

orden istället presenteras i meningsfulla sammanhang kan eleverna tillgodogöra sig kunskap 

som rör sig på flera av de nivåer Nation (2001:28f) menar ingår i sann kunskap om ett ord (se 

kapitel 2.2 Vad är ordkunskap?), av vilka grammatik bara är en. 

 

2.5	  	  Utvärdering	  av	  ordkunskap	  
 

Det finns en rad olika sätt att testa och bedöma ord. Read (2000:2) ger exempel på fyra 

vanliga typer: flervalsfrågor, lucktexter, översättning till L1 och matchning. 
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 Det finns flera fördelar med den här typen av test. De är relativt enkla att konstruera och 

rätta, och de är inte särskilt tidskrävande. Särskilt test av flervalstypen har använts frekvent i 

standardiserade test, påpekar Read (2000:2): ”A professionally produced multiple-choice 

vocabulary test is highly reliable and distinguishes learners effectively according to their level 

of vocabulary knowledge”. 

 På senare tid har forskare dock framfört kritik mot denna typ av tester. Summan av kritiken 

kan sammanfattas i ett antal punkter:  

 

• Det är svårt att med säkerhet uttala sig om en elevs ordförråd enbart genom det 

numeriska resultatet på ett specifikt test  

• Att behärska ett språk innebär mer än att bara kunna en stor mängd ord  

• Ordkunskap innebär mer än att bara förstå ett ords betydelse 

• I normal språkanvändning förekommer ord i sammanhang och inte, som i testen, som 

lösryckta enheter 

• I kommunikativa situationer kan man kompensera för brist på ordkunskap genom att 

använda andra strategier (Read 2000:3f) 

 

De som ställer sig bakom denna kritik förespråkar istället en mer kommunikativ metod. 

Testen försöker här efterlikna autentiska kommunikativa situationer som eleverna kan tänkas 

möta utanför klassrummet (Read 2000:4). Den första typen av test fokuserar enbart på 

förståelse av ordens innebörd medan den andra typen testar fler områden (Read 2000:5). 

 Enligt Read (2000:7f) kompletterar dessa båda testtyper varandra då de har delvis skilda 

syften. Medan lärare kanske föredrar att använda sig av den första typen för att bedöma vilken 

nivå hans eller hennes elever befinner sig på och vilka luckor de kan tänkas ha i sitt ordförråd, 

väljer forskare med ett bredare perspektiv att använda den andra typen. 

 Vidare menar Read (2000:16) att vår syn på ordkunskap domineras av den struktur vi 

möter i ordböcker. Vi betraktar ordförrådet som individuella ord med olika betydelser. I 

enlighet med detta är det vanligaste sättet att lära sig nya ord genom att memorera långa listor 

med ord på målspråket samt deras översättningar till förstaspråket, alternativt synonymer eller 

definitioner på målspråket. Att utifrån denna synvinkel testa en persons ordkunskap ter sig 

relativt okomplicerat. Man behöver då enbart ta reda på om personen i fråga kan matcha ett 

ord med en synonym, definition eller ett motsvarande ord på förstaspråket. 
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 Man kan dock ifrågasätta huruvida ord verkligen bör delas upp i enskilda lexikala enheter. 

Read (2000:17) tar idiom som exempel på erkända sammansättningar av ord som brukar 

betraktas som enheter, men menar att det finns många andra typer av sammansättningar, 

fraser och fasta uttryck i ett språk. Ett exempel på dessa är så kallade kollokationer – ord som 

vanligen uppträder tillsammans i mer eller mindre fasta kombinationer (Read 2000:21). 

 Read kommer här in på en diskussion om kontext. Han ställer sig tvivlande till huruvida 

ord bör testas (och läras in) som isolerade enheter. Men han påpekar också att även om ordtest 

där man enbart frågar efter motsvarande ord (översättningar till L1 eller synonymer alternativt 

definitioner på L2) testar en väldigt begränsad kunskap, kan dessa utformas för att även testa 

fler aspekter, såsom böjningsformer, stavning, synonymer, andra ord som associeras med 

ordet ifråga, samt de grammatiska strukturer ett ord passar in i (Read 2000:43). 

 

2.6	  	  Styrdokument	  
 

”Med tanke på hur stor roll ordinlärning spelar i skolans språkundervisning är det märkligt att 

den knappt nämns i styrdokumenten”, skriver Lundahl i Engelsk språkdidaktik. Texter, 

kommunikation, språkutveckling (2009:259). Sedan Lundahl skrev detta har skolan 

reformerats, vilket bland annat har resulterat i nya ämnes- och kursplaner, men vad gäller 

behandlandet av ordinlärning i dessa har lite förändrats. 

 I den nya ämnesplanen för engelska står det till exempel ingenting explicit om att man ska 

arbeta aktivt med ordkunskap i undervisningen. Däremot antyds detta implicit. Under 

rubriken Ämnets syfte kan man till exempel läsa: ”Genom undervisningen ska eleverna även 

ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med 

variation och komplexitet” (Skolverket 2011c). 

 Just formuleringen ”med variation och komplexitet” pekar på vikten av ett utvecklat 

ordförråd, för hur ska man kunna uttrycka sig varierat och komplext om man bara har en 

begränsad uppsättning ord att välja bland? 

 Under samma rubrik kan man även läsa att eleven ska ges förmåga ”att anpassa sitt språk 

till olika situationer, syften och mottagare” (Skolverket 2011c). Även denna förmåga kräver 

ett utvecklat ordförråd. För att kunna anpassa sitt språk krävs inte bara en medvetenhet om att 

man bör göra så, samt i vilka situationer en viss språkanvändning passar sig; man behöver 

även verktygen för att kunna anpassa sitt språk, det vill säga en uppsättning ord som passar 
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för olika syften och mottagare. Man behöver kunna ord med skiftande stilnivå och olika 

konnotationer. 

 Tittar man på kursplanerna i engelska ser det ungefär likadant ut. Ingenstans står det 

uttryckligen någonting om ordinlärning, men liknande formuleringar som i ämnesplanen 

förekommer. Vikt läggs vid variation, precision, struktur och anpassning. I kursplanen för 

engelska 5 (ENGENG05) står det till exempel att undervisningen ska innefatta: 

 

Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, 

tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta 

ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter. 

(Skolverket 2011c) 

 

Språklig variation ingår även som kunskapskrav för de olika kurserna i engelska. Kvalitativa 

skillnader fäller avgörandet mellan de olika betygsnivåerna. För att exempelvis få betyg E i 

engelska 5 krävs att eleven ”i muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan […] 

formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.” (Skolverket 

2011c). 

 Vidare står det i ämnesplanen för engelska att ”undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas 

på engelska” (Skolverket 2011c). I princip innebär detta att inblandning av andra språk, i det 

här fallet först och främst svenska, bör undvikas i den mån det är möjligt. Det står också att 

”eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”, samt ”få sätta innehållet i relation 

till egna erfarenheter och kunskaper” (ib.). 

 

2.7	  	  Nationella	  prov	  
 

Syftet med de nationella proven är att konkretisera kursmålen, samt att fungera vägledande 

vid betygsättning i de olika kurserna. Proven ”avser att pröva mot de målpunkter som anges 

under Ämnets syfte i ämnesplanen och de kunskapskrav som finns för respektive kurs” 

(Skolverket 2011b). 

 Eftersom ordinlärning inte uttryckligen nämns i styrdokumenten, samtidigt som vikten av 

en utvecklad ordkunskap implicit antyds i många av resonemangen, är det intressant att ta en 

närmre titt på hur ordkunskap behandlas och testas i de nationella proven, särskilt som dessa 
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avser att utvärdera hur väl eleven når upp till målen i kursplanerna. Då kursproven i engelska 

5 och engelska A är obligatoriska på samtliga program är det främst dessa som kommer att 

användas som utgångspunkt i följande redogörelse.  

 Det nationella kursprovet i engelska 5 och engelska A består av fyra delprov: Focus: 

Reading, Focus: Listening, Focus: Speaking och Focus: Writing (Skolverket 2011b). 

 Ordkunskap förekommer i viss mån i läsdelen av de nationella kursproven i engelska. Här 

är det oftast i form av så kallade lucktexter, där eleverna ska fylla i ett ord som saknas. 

Eleverna förväntas att utifrån kontexten kunna sluta sig till vilket ord som ska in i luckan. 

Kontexten är begränsad, det rör sig oftast om en eller två meningar, i form av påståenden, 

uttalanden eller dialoger. Vissa längre texter av varierande omfattning förekommer dock 

även. Kraven är att ordet ska passa in i sammanhanget och vara grammatiskt korrekt. Olika 

böjningsformer kan alltså vara aktuella (Göteborgs Universitet 2011). 

 Projektet nationella prov i främmande språk på Göteborgs Universitet ansvarar på uppdrag 

av Skolverket för utvecklingen av kursproven i engelska. En genomgång av de 

exempeluppgifter från gamla nationella prov som finns samlade på Göteborgs Universitets 

hemsida visar att det finns ett antal olika sorters lucktest: 

 

• Kortare sammanhängande texter med luckor där flervalsalternativ ges 

• Minitexter (oftast bara en mening eller två) där eleven av sammanhanget ska sluta sig 

till vilket ord som passar in i luckan 

• Längre sammanhängande texter där eleven av sammanhanget ska sluta sig till vilket 

ord som passar in i luckan (Göteborgs Universitet 2011) 

 

Gemensamt för dessa olika uppgiftstyper är att samtliga presenterar efterfrågade ord i en 

kontext av varierande längd, i ett mer eller mindre meningsfullt sammanhang. Ordkunskap 

där översättningar till förstaspråket efterfrågas förekommer aldrig. Likaså förekommer aldrig 

uppgifter där ord presenteras isolerat. 

 

3	  	  Metod	  och	  material	  
 

Av litteraturöversikten ovan framgår att, även om området under en lång tid ägnades liten 

eller ingen uppmärksamhet, finns det idag en omfattande forskning om hur man skapar 
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gynnsamma förutsättningar för ordinlärning vid undervisning i främmande språk. Samtidigt 

visar många studier att den praktik som faktiskt används i skolans undervisning är dåligt 

grundad i denna forskning och skiljer sig avsevärt från de tillvägagångssätt som här 

förespråkas: 

 

There is a growing number of studies looking at what teachers do about vocabulary in 

classrooms. A common theme in many of the studies is that what happens in the classroom does 

not take account of the full range of options suggested by theory and research. (Nation, s. 74) 

 

Syftet med den empiriska undersökning som presenteras och beskrivs i detta kapitel är 

följaktligen att utröna huruvida ordinlärning och glosförhör som grundar sig på tillgänglig 

forskning ger annorlunda resultat än de traditionella metoder som oftast används i skolan. För 

detta syfte valdes en kvantitativ metod, där resultatet från två olika sorters glosförhör 

jämfördes med varandra. Nedan presenteras förutsättningarna för undersökningen samt 

utformningen av dess delar mer utförligt. 

 

3.1	  	  Undersökning	  
 

I korthet gick undersökningen ut på att se vilka sorts kunskaper elever tillägnar sig genom att 

använda två olika metoder för ordinlärning (hädanefter benämns dessa som Metod A och 

Metod B). Detta gjordes genom att två elevgrupper gavs samma 20 ord i läxa. Orden var alltså 

identiska men metoderna för hur eleverna lärde in orden skiljde sig åt mellan de båda 

grupperna. Även sättet på vilket elevernas kunskaper testades efter inlärningsperioden var av 

olika karaktär i de båda elevgrupperna. (Se kapitel 3.1.1 och 3.1.2 för utförligare 

beskrivningar av de båda metoderna.) 

 Totalt tog undersökningen tre lektioner i anspråk för varje elevgrupp. Under den första 

lektionen fick eleverna bekanta sig med den text ur vilken glosorna var hämtade. Texten 

behandlades likadant i båda grupperna; den lästes gemensamt och diskuterades sedan 

utförligt, både i mindre grupper och i helklass. I slutet av lektionen fick eleverna veta vilken 

deras läxa var samt att deras kunskaper skulle testas en vecka senare. De fick alltså god tid att 

förbereda sig och möjlighet att öva på läxan inför detta förhör. 

 Under den andra lektionen genomfördes så det test, eller läxförhör om man så vill, som var 

avsett att utvärdera elevernas kunskaper (hädanefter benämns detta förhör som Testtillfälle 1). 
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Som tidigare nämnts skiljde sig dessa test åt i utformning även om de behandlade samma 20 

ord. 

 Under den sista lektionen, som hölls två veckor efter det första testtillfället genomfördes så 

ytterligare ett test, exakt likadant som det första. Skillnaden var dock att detta test kom som en 

överraskning för eleverna, då de inte i förväg hade fått veta att deras kunskaper skulle testas 

ännu en gång (hädanefter benämns detta förhör som Testtillfälle 2). Avsikten med detta 

förfarande var att se hur väl de mindes orden de läst in och övat på. Lundahl talar i detta 

sammanhang om retention och menar att ”om forskare ska kunna hävda att ett visst 

tillvägagångssätt givit vissa positiva ordinlärningsresultat, bör de kunna visa att de elever som 

undersökts kan minnas ord vid olika tider” (Lundahl 2009:264).  

 

3.1.1	  	  Metod	  A:	  Isolerade	  ord	  
 

Den första ordinlärningsmetoden behöver knappast en mer ingående presentation. Alla som 

någon gång har studerat ett främmande språk känner med största sannolikhet igen den. Det är 

den avsevärt vanligaste metoden, och den metod de flesta hemfaller åt i brist på bättre 

alternativ. I korthet går den ut på att plugga in orden som isolerade enheter, genom en 

gloslista där ordens innebörd anges genom en översättning till L1. I det här fallet innebar det 

att de 20 orden presenterades för eleverna i en traditionell gloslista med det engelska ordet i 

en kolumn längst till vänster på sidan och den svenska översättningen i en kolumn till höger 

om denna. Ingen ytterligare information tillhandahölls; orden var således berövade all 

kontext. (Se bilaga 1.) 

 Då elevernas kunskaper skulle testas användes ett liknande förfarande. Eleverna gavs en 

stencil med de svenska översättningarna och förväntades tillhandahålla den engelska 

motsvarigheten. (Se bilaga 2.) 

 

3.1.2	  	  Metod	  B:	  Ord	  i	  kontext	  
 

Den andra metoden hade utformats i enlighet med den forskning som presenterades i kapitel 

2. En avgörande skillnad från den första metoden var att orden här presenterades i sin fulla 

kontext, då vikten av att ord förekommer i meningsfulla sammanhang är någonting som 
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betonats av flera forskare. Eleverna fick alltså uttryckligen hela texten i läxa. Uppdraget var 

att förstå texten, vilket givetvis innefattar att man även lär sig betydelsen av okända ord. De 

20 glosorna var understrukna i texten, vilket satte visst fokus på just dessa ord, men inga 

översättningar eller definitioner gavs. Eleverna uppmanades istället att själva försöka lista ut 

deras betydelse utifrån sammanhanget, eftersom denna extra ansträngning, att utifrån 

kontexten själv bilda sig en uppfattning om ordets innebörd och användning, har visat sig ha 

en positiv inverkan på både inlärning och minne. För att underlätta detta arbete presenterades 

de 20 glosorna ytterligare en gång i en annan, kortare kontext. Varje ord användes alltså i 

ytterligare en mening som fanns i en separat lista efter själva texten.  

 I läxan ingick dessutom att eleverna på ett liknande sätt själva skulle använda de tjugo 

orden i ett meningsfullt sammanhang, antingen genom att skriva en kort text, i vilken orden 

ingick, eller genom att använda orden i lösryckta meningar.  

 Detta förfarande fyllde flera syften. Dels fick eleverna på detta sätt möta orden i inte 

mindre än tre olika kontexter, vilket ger en djupare kunskap om orden på flera olika nivåer; 

dels innebar det en viss repetition av orden. Att använda ord genom att själv skapa 

meningsfulla sammanhang med dem underlättar dessutom inlärning och hågkomst, samtidigt 

som det innebär att eleven tillägnar sig en produktiv kunskap om ordet istället för enbart en 

receptiv. 

 Detta var även något som togs fasta på vid det efterföljande glosförhöret. Istället för att, 

som i Metod A, enbart ge en översättning av orden, fick eleverna här visa sina kunskaper 

genom att använda orden i meningar. Eleverna skulle skriva en mening till varje ord där de 

visade att de förstod ordets betydelse samt hur det används. Denna typ av test utvärderar alltså 

en rad olika aspekter av ordkunskap, såsom betydelse, stavning, grammatik och användning. 

 

3.2	  	  Urval	  och	  genomförande	  
 

Vilka som medverkade i undersökningen bestämdes av ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2004:39). Jag kontaktade lärare som jag känner väl sedan tidigare och frågade 

om jag kunde få tillgång till deras klasser för att genomföra en undersökning. Anledningen till 

detta förfarande var framför allt den begränsade tidsramen och svårigheterna med att finna 

lärare och klasser som ville ställa sin tid till förfogande, särskilt då undersökningen krävde att 

jag fick tillgång till klasserna vid tre olika lektionstillfällen. 
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 Jag fick till slut möjlighet att genomföra min undersökning i två olika klasser på en 

gymnasieskola i Halmstads kommun. Undersökningen gjordes under totalt sex olika 

lektionstillfällen mellan september och november 2011. Totalt medverkade 48 elever från två 

studieförberedande program, 26 elever i den ena klassen och 22 elever i den andra. Av 

medverkande elever var 32 flickor och 16 pojkar.  

 Då eleverna i dessa båda klasser regelbundet arbetade med glosor innebar läxan de fick 

samt efterföljande förhör ingen avvikelse från normen. Det ingick alltså som en naturlig del i 

deras övriga studier, vilket bör öka tillförlitligheten i resultatet. Att glosorna återkom en tid 

senare i ett oförberett test hörde dock inte till vanligheterna. Det var också först efter detta 

oförberedda förhör som eleverna fick veta att resultaten skulle användas i denna uppsats. 

Eleverna gavs då fullständig information om uppsatsens ämne och syfte samt 

undersökningens utformning. De fick veta att deras resultat skulle behandlas konfidentiellt 

och att det enbart skulle visa sig som siffror och statistik i uppsatsen. Samtliga elever 

tillfrågades om sitt samtycke till att medverka i undersökningen och det uttrycktes tydligt att 

om någon inte ville medverka skulle uppgifterna om deras resultat exkluderas från 

undersökningen. 

 

3.3	  	  Rättning	  och	  bedömning	  
 

Precis som Read (2000:16) påpekat krävs det ingen större arbetsinsats för att bedöma ett 

ordtest där eleven enbart förväntas matcha ett visst ord med en synonym, definition eller 

översättning. Således var rättningen av testen i Metod A: Isolerade ord, tämligen 

okomplicerad. Det som bedömdes var elevens förmåga att översätta från svenska till engelska 

samt stavning. Ett poäng gavs för varje ord som översatts och stavats rätt. Om ordet stavats 

fel, men det trots allt framgick vilket ord som åsyftades (dvs. stavfelet var av sådan ringa 

karaktär att det inte påverkade betydelsen) gavs ett halvt poäng. Då testet innehöll 20 glosor 

var maxpoäng följaktligen också 20. 

 Bedömningen av testen i Metod B: Ord i kontext var inte lika enkel. Då eleverna här 

ombads visa sin förståelse av och kunskap kring ordet genom att använda det i en egenhändigt 

konstruerad mening på engelska, blev det verkligen tal om en bedömning. Vad gäller 

bedömningen kring om eleven förstått ett ord eller inte finns det inga enkla svar, inget facit 

med enbart ett rätt alternativ. Ett ords innebörd kan förklaras och illustreras på en rad olika 
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sätt, samt med större eller mindre tydlighet. Ett exempel från testet är ordet face som i det här 

sammanhanget betyder möta. Följande svar bedömdes alla som korrekta, även om de skiljer 

sig åt något: Everyone have to face death.” (B1); ”We’re facing a difficult descission.” (B8); 

”If a bad football team would play against an elite team, they would probably be facing hard 

resistance.” (B10) 

 För att skapa likvärdiga förutsättningar i detta test som i Metod A, gavs ett poäng om 

eleven använt ordet på ett sätt som klart och tydligt visat att han eller hon förstått dess 

innebörd. Ett halvt poäng gavs om eleven visade viss förståelse för ordet men inte kunde 

hantera det på ett sätt som tydligt visade dess innebörd. Ett exempel ur testet är följande 

förklaring till ordet brief, som i det här sammanhanget betyder kortfattad: ”She didn’t have to 

suffer, it was a brief death.” (B9) Eleven har här uppfattat att ordet har någonting med kort att 

göra, men använder ordet på ett felaktigt sätt, som inte lyckas beskriva dess exakta betydelse. 

 Jag valde att enbart bedöma elevernas förståelse av ordens innebörd, men man hade kunnat 

bedöma fler aspekter, såsom grammatisk hantering av orden etc. Stavning var dock inte 

aktuellt då eleverna kunde se ordens rätta stavning i testmaterialet. 

 

3.4	  	  Metoddiskussion	  
 

Att genomföra en undersökning av den här typen skiljer sig från exempelvis en enkät- eller 

intervjuundersökning. De metodologiska svårigheter som måste övervägas skiljer sig 

följaktligen också, vilket gör det svårt att utifrån metodlitteratur få helt adekvat vägledning. 

Den metod som har använts i denna undersökning grundar sig således i högre utsträckning på 

den forskning och litteratur som presenterats i kapitel 2, än separat metodlitteratur, då denna i 

mångt och mycket har upplevts som otillräcklig eller otillfredsställande för just denna 

undersöknings syfte och utformning. I detta avsnitt diskuteras dock uppsatsens metod utifrån 

vissa generella metodologiska perspektiv. 

 Ett första övervägande var vilka metoder för ordinlärning som skulle tas med i 

undersökningen. Tanken från början var att testa en rad olika metoder, men på grund av 

begränsad tid och tillgänglighet till skolklasser där undersökningen kunde genomföras, 

skalades dessa i slutändan ned till enbart två som i viss mån får representera motsatta ändar på 

skalan av hur man kan arbeta med aktiv ordinlärning. Som utgångspunkt för experimentet 

valdes den metod som bedöms som vanligast förekommande i dagens skola, där ett visst antal 
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ord ges i läxa, lösryckta från sin kontext och där enbart en översättning efterfrågas i förhöret. 

Detta är givetvis en generalisering. Många pedagoger arbetar med en rad olika sätt vad gäller 

ordkunskap. Dock visar studier att en stor del av den ordinlärning som bedrivs i skolan är av 

mycket traditionell karaktär som är dåligt förankrad i tillgänglig forskning. Därför valde jag 

att ställa denna metod mot en som i möjligaste mån grundar sig på den forskning som finns 

kring ordinlärning, i förhoppning om att detta skulle ge tydliga resultat i endera riktningen. 

 För att säkerställa precisionen i insamlad data, dvs. undersökningens validitet (Denscombe 

2004:124) eftersträvade jag att i så stor utsträckning som möjligt presentera läxan för eleverna 

som en naturlig del i deras undervisning. Om eleverna från början visste att detta moment 

enbart var till för en undersökning fanns risken att de inte skulle ta läxan på allvar, vilket i så 

fall skulle kunna ge missvisande resultat. Här uppstod dock ett etiskt dilemma. Det vore inte 

rätt att använda elevernas resultat i undersökningen utan deras uttryckliga godkännande och 

utan att de fick fullständig information om forskningens syfte och design. Denscombe menar 

dock att det finns tillfällen då man kan göra avsteg från en fullständig uppriktighet om denna 

hotar omöjliggöra värdefull forskning (Denscombe 2004:216) Jag valde alltså att först i 

efterhand (efter det oförberedda glosförhöret som avslutade undersökningen) informera 

eleverna om avsikterna med läxan och förhören. Eleverna fick nu vad Denscombe kallar för 

debriefing (Denscombe 2004:217), dvs. fullständig information om undersökningens syfte 

och hur uppgifterna från denna skulle behandlas i uppsatsen. Det framgick också tydligt att 

om någon inte ville medverka skulle deras resultat uteslutas ur undersökningen och uppsatsen 

utan att detta på något vis påverkade bedömningen av dem i kursen. Samtliga godtyckte dock 

till att medverka i undersökningen. 

 Ytterligare en fråga var undersökningens reliabilitet, dvs. mäter den verkligen det den är 

tänkt att mäta eller finns det andra faktorer som kan inverka på resultatet? (Denscombe 

2004:125) Tanken var att undersöka hur väl elever lär sig nya ord utifrån två olika metoder. 

Det är dock svårt att avgöra hur stor del av orden som verkligen var nya för varje elev som 

deltog i undersökningen. Det är rimligt att anta att vissa elever kände till en del av orden 

sedan tidigare, vilket i så fall givetvis påverkade resultatet. Att få fullständig information 

kring hur det förhöll sig med detta hade krävt antingen någon slags diagnos innan 

undersökningen alternativt en utvärdering, exempelvis genom intervjuer eller enkäter, efteråt. 

På grund av bristande tid och resurser underläts dock detta, vilket man bör ha i åtanke vid 

analys av resultaten.  

 Vidare bör något om undersökningens omfattning, urval och generaliserbarhet nämnas. 

Först och främst bör det påpekas att detta var en undersökning av ganska blygsam omfattning. 
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Jag är fullt medveten om att ett urval på 43 personer, fördelat på två grupper, är i minsta laget 

för en kvantitativ undersökning. Dock får den studie som föreligger i denna uppsats snarast 

ses som ett slags hybrid mellan en kvantitativ och kvalitativ undersökning, då i grund och 

botten kvalitativa skillnader omvandlas till kvantitativa resultat för att kunna jämföras 

statistiskt. Resultaten från förhören hos de elever som testades med hjälp av Metod B kommer 

även att genomgå en kvalitativ granskning för att se vilka slags ordkunskaper de uppvisar. 

 Med detta sagt hade jag trots allt önskat att minst två klasser till medverkade i 

undersökningen, vilket också var tanken från början. Det visade sig dock svårt att få tillgång 

till klasser som kunde medverka då undersökningen tog flera lektionstillfällen i anspråk. 

Tidsaspekten begränsade också undersökningen på så sätt att det fanns en fördröjning mellan 

det första lektionstillfället och det sista. Eleverna skulle först få en vecka på sig att lära in 

orden och efter det första testtillfället skulle sedan två veckor passera innan det avslutande 

förhöret hölls. Detta innebar att undersökningen tog hela tre veckor i anspråk för varje 

medverkande grupp, vilket gjorde det svårt att hinna med att genomföra undersökningen i fler 

grupper under den tidsram som givits för denna uppsats, även om jag hade fått fler klasser att 

ställa upp. 

 Vad gäller urval och generaliserbarhet, utgjordes underlaget av vad Denscombe kallar för 

ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2004:39) och kan således inte anses som representativt 

för en större grupp, vilket hade krävt ett urval grundat på andra principer. Att generalisera 

utifrån detta begränsade underlag låter sig alltså inte göras. Dock bör resultatet kunna visa på 

en tendens som möjliggör att dra vissa slutsatser kring de båda metodernas kvaliteter. En viss 

överförbarhet bör alltså vara möjlig, även om sådana antaganden bör göras med stor 

försiktighet. 

 

4	  	  Resultat	  
 

I följande kapitel presenteras resultatet från den empiriska undersökning som genomfördes 

som en del av forskningsprojektet. Resultatet från undersökningens båda delar presenteras 

först för sig, varefter dessa jämförs med varandra.  
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4.1	  	  Metod	  A:	  Isolerade	  ord	  
 

Resultatet från Metod A, som hade formen av ett traditionellt glosförhör där enbart en 

översättning från svenska till engelska efterfrågades, visar att en majoritet av eleverna gjorde 

mycket bra ifrån sig vid det första, förberedda, testtillfället. Totalt svarade hela gruppen rätt 

på 94 % av orden, vilket får ses som ett mycket bra resultat. Jämför man dessa siffror med 

resultatet från det oförberedda testet två veckor senare ser man dock en tydlig förändring. Här 

hade gruppen sammanlagt svarat rätt på 76 % av orden, vilket alltså innebär en försämring 

med 18 procentenheter. Detta visar att eleverna hade glömt en stor del av orden strax efter det 

första förhöret. Diagram 1 visar resultatet för hela gruppen. 

 

Diagram 1: Resultat för hela gruppen vid Metod A: Isolerade ord 

 
 

Genom att gå från gruppnivå och istället studera resultatet av de båda testen på individnivå 

kan vi se hur svaren har fördelat sig bland eleverna. Resultatet här visar att de flesta har 

presterat sämre på det oförberedda förhöret, Testtillfälle 2. Av totalt 26 elever uppvisar 21 ett 

sämre resultat än vid första testtillfället. 2 elever har oförändrat resultat och 3 elever har ett 

förhöjt resultat. De elever som har ett sämre resultat vid det andra testtillfället visar en 

genomsnittlig försämring på 4,6 poäng. Vissa har dock presterat marginellt sämre medan 

andra har sänkt sig avsevärt. Elev 25 har exempelvis gått från samtliga rätt vid det första 

testtillfället till enbart 6,5 rätt vid Testtillfälle 2, en försämring med hela 13,5 poäng. Diagram 

2 visar individuella resultat för samtliga elever vid de båda testtillfällena.  
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Diagram 2: Individuella resultat vid Metod A: Isolerade ord 

 
 

4.2	  	  Metod	  B:	  Ord	  i	  kontext	  
 

Resultatet från Metod B, där orden presenterades i sin kontext och där eleverna ombads 

förklara ordens innebörd genom att använda dem i en mening, visar att en majoritet av 

eleverna presterade relativt bra vid båda testtillfällena. Skillnaden mellan de två är mycket 

liten, med siffror på 69,4 % rätt vid det första testtillfället respektive 68,6 % vid det andra. 

Den försämring i resultat som har skett är alltså mindre än en procentenhet, vilket visar att 

eleverna har lyckats bevara i stort sett allt det de lärde sig till det första testtillfället. Diagram 

3 visar resultatet för hela gruppen. 
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Diagram 3: Resultat för hela gruppen vid Metod B: Ord i kontext 

 
 

Genom att studera resultaten på individnivå kan vi se att enbart 9 av totalt 22 elever visar en 

försämring i resultat vid det andra testtillfället. 7 elever har oförändrat resultat, medan hela 6 

elever uppvisar en förbättring. Den genomsnittliga försämringen bland de elever som uppvisar 

ett sämre resultat vid det andra testtillfället är låg, enbart 1,6 poäng. Den elev som uppvisade 

den största försämringen hade 4 poäng lägre resultat vid det andra testtillfället än vid det 

första. Diagram 4 visar individuella resultat för samtliga elever vid de båda testtillfällena. 
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Diagram 4: Individuella resultat vid Metod B: Ord i kontext 

 
 

Utöver den kvantitativa sammanställningen granskades även resultaten från Metod B 

kvalitativt, för att undersöka vilka typer av kunskap eleverna visade vid förhören. Ett glostest 

som är utformat på detta vis, där eleven får använda orden i meningsfulla sammanhang och 

själv producera meningar, ger möjlighet att bedöma flera olika aspekter av ordkunskap. I just 

det här fallet var det framför allt två grammatiska strukturer som urskiljde sig: numerus av 

substantiv samt tempus av verb. Ett fåtal elever visade även att de kunde byta ordklass (till 

exempel från substantiv till verb) samt att de behärskade olika synonymer till orden i fråga. I 

det följande ges ett antal citat som illustrerar hur eleverna visar dessa olika kunskaper. För att 

skydda medverkandes integritet har elevernas namn ersatts med ett nummer, vilket används 

för att referera till deras svar. 
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 ”An obstacle is something that’s hard to pass.” (B6); ”My car is a vehicle.” (B3). Båda 

dessa elever visar att de behärskar singularformen av substantivet. Både obstacle och vehicle 

presenterades i förhöret i pluralformerna obstacles och vehicles (se bilaga 4). 

 ”He frowned and looked away when I told him about my failed english test.” (B22); ”We 

had to fortify our gate so that the enemy couldn’t come in.” (B7). Dessa elever visar att de 

behärskar olika tempusformer av verben. Frown och fortify presenterades i förhöret i 

pågåendeform: frowning och fortifying.  

 ”I attempted to reach the apple, but failed.” (B13); ”When someone credits you for 

something, they give you the honour.” (B21). Dessa båda elever visar att de kan byta 

ordklass. Orden i fråga – attempt och credit – presenterades i förhöret som substantiv, medan 

eleverna här använder dem som verb. Elev B21 visar dessutom kunskap om synonymer till 

ordet credit genom att tillhandahålla honour som förklaring. 

 

4.3	  	  Jämförelse	  
 

Båda metoderna visar förhållandevis bra resultat vid det första testtillfället, med ett 

medelvärde på 18,8 respektive 13,9 rätt av totalt 20. Den första metoden, med isolerade ord, 

där enbart en översättning erfordrades, visar dock ett mycket högt resultat. Total andel rätta 

svar uppgår till hela 93,9 %. 9 av 26 hade alla rätt och lägsta poäng var 13. Jämfört med 

resultatet från Metod B, där ordens innebörd skulle förklaras genom att använda dem i en 

mening, tycks Metod A vara överlägsen. Motsvarande siffror för Metod B var 69,4 % rätta 

svar totalt. Enbart en elev hade samtliga rätt och den lägsta poängen var 4. 

 Vid en jämförelse av de test som genomfördes två veckor efter det första testtillfället visar 

sig dock en annan bild av de båda metoderna. Här blir det uppenbart att det finns en stor 

skillnad i hur mycket av elevernas kunskaper som stannar kvar. Skillnaden mellan de båda 

testtillfällena för Metod A är stor, från 93,9 % rätta svar vid det första tillfället till 75,7 % vid 

det andra. Skillnaden mellan samma tillfällen för Metod B är dock marginell, från 69, 4 % vid 

det första tillfället till 68, 6 % vid det andra. Dessa siffror visar alltså att andelen ord som 

glöms bort inom två veckor efter inlärning är avsevärt större då man använder sig av den 

första metoden än om man använder sig av den andra. Tabell 1 visar en statistisk 

sammanställning av resultaten från de båda metoderna.  
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Tabell 1: Sammanställning av resultat från båda metoderna 

 Metod A: Isolerade ord Metod B: Ord i kontext 

 Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Andel rätt totalt 93,9 % 75,7 % 69,4 % 68,6 % 

Medelvärde 18,8 15,1 13,9 13,7 

Median 19,3 16 15 14,3 

Lägsta/högsta poäng 13/20 6,5/20 4/20 6/20 

 

5	  	  Analys	  och	  diskussion	  
 

Som framgår av den avslutande jämförelse mellan resultatet på de båda metoderna som gavs i 

föregående kapitel tycks Metod A ge ett överlägset bättre resultat vad gäller andel inlärda ord 

vid första testtillfället. Av detta vill man gärna dra slutsatsen att Metod A är den bättre 

metoden. Men innebär dessa siffror verkligen att eleverna som använde den första metoden 

lärde sig mer än eleverna som använde sig av den andra metoden? 

 Det i jämförelse svaga resultatet från Metod B kan ha flera olika orsaker. Det kan bero på 

att denna metod var ny för eleverna och att de inte visste exakt vad som förväntades av dem 

eller hur de på ett adekvat sätt skulle redovisa sina kunskaper. Denna tolkning får visst stöd av 

att flera elever faktiskt presterade bättre på det oförberedda förhöret två veckor senare (se 

Diagram 4). Då de redan mött den här typen av förhör en gång tidigare visste de nu vad som 

förväntades av dem och hur de skulle redovisa sina kunskaper. Omvänt skulle det starka 

resultatet på det första förhöret i Metod A kunna bero på att eleverna är mycket väl förtrogna 

med denna metod. Av mångårig erfarenhet vet de precis vad som förväntas av dem och hur de 

ska läsa på inför den här typen av förhör. 

 Det svagare resultatet på det första förhöret i Metod B kan också bero på att det faktiskt är 

svårare att förklara innebörden av ett ord genom att använda det i en mening, än att enbart 

tillhandahålla en synonym, definition eller översättning. Som Nation (2004:28f) påpekar är 

produktiv kunskap mer krävande. Att kunna producera ett ord själv i meningsfulla 

sammanhang är en komplicerad process i jämförelse med att enbart förstå dess betydelse i tal 
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och skrift (receptiv kunskap). Det kan ha varit så att eleverna mycket väl kände till ordens 

innebörd, men inte visste hur de skulle förklara eller uttrycka detta i ett för dem ovant format. 

Denna förklaring får visst stöd av att somliga elever, i enstaka fall, inte skrev någon mening 

på engelska, men däremot gav en korrekt översättning till svenska (se exempelvis B23). Vid 

rättningen av förhören gavs dock dessa elever inga poäng för ett sådant svar, då förmågan att 

använda orden i meningsfulla sammanhang på engelska var vad som bedömdes. 

 Som nämndes i metoddiskussionen kan skillnader i resultat också bero på 

kunskapsskillnader mellan de båda elevgrupperna som fanns där redan innan, det vill säga 

skillnader i vilka förkunskaper eleverna i de båda klasserna hade. 

 Vidare bör beaktas, att inlärning av nya ord i isolation, via översättning mellan L1 och L2, 

ger en mycket begränsad slags kunskap, vilket både Nation (2001:80) och Lundahl 

(2009:260) påpekar. Det enda man egentligen undersöker är elevernas förmåga att matcha ett 

svenskt ord med motsvarande engelsk översättning (eller vice versa). Det är fullt möjligt att 

lära sig matcha ord på detta vis utan att egentligen ha någon förståelse för vad orden betyder 

eller hur de kan användas. Således säger resultatet 93,9 % rätt egentligen inte särskilt mycket 

om vad eleverna verkligen kan. 

 Genom att lära in orden i en kontext, i olika meningsfulla sammanhang, får eleverna en 

djupare insikt som berör flera olika av de nivåer av ordkunskap Nation (2001:28) talar om. 

Om förhöret sker på samma sätt kan man alltså utvärdera en rad aspekter av elevernas sätt att 

förstå och hantera orden. I det förhör som gavs i undersökningen visade eleverna, förutom 

förståelse av ordens innebörd och användning, samt förmåga att producera orden i 

meningsfulla sammanhang, även kunskap om olika grammatiska strukturer och synonymer. 

Utifrån detta kan man alltså hävda att de elever som lärde in orden i kontext faktiskt lärde sig 

mer än de elever som lärde in orden isolerat, även om resultatet från det första förhöret tycks 

antyda motsatsen. 

 Ser man till resultatet på det oförberedda glosförhöret vid de båda metoderna visar det sig 

också att en stor del av kunskaperna hade glömts bort bland de elever som använde sig av den 

första metoden. Eleverna hade aldrig lyckats koda in de nya orden i långtidsminnet, vilket 

resulterade i att många av dem glömdes av strax efter det första förhöret. Precis som Tornberg 

(2009:123) påpekar, är detta en överhängande risk när ord lärs in isolerat. Genom att istället 

lära in orden i meningsfulla sammanhang, gärna sådana eleven själv har skapat, sker en 

inkodning till långtidsminnet, vilket underlättar inlärningen och ger mer bestående kunskaper 

(Tornberg 2009:125). Detta blir tydligt vid en granskning av resultatet på det oförberedda 

förhöret bland de elever som använde sig av den andra metoden, där orden lärdes in och 
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testades i olika kontexter. Här föll knappt några av orden bort; resultatet var i stort sett 

likadant vid det första testtillfället som vid det andra. Metod B ger alltså både en djupare 

kunskap som rör sig på flera olika plan och kunskap som består, medan Metod A ger en 

väldigt begränsad kunskap där en stor del av orden glöms bort efter en kort tid. 

 Man kan också fråga sig hur resultatet från de båda metoderna hade sett ut efter ytterligare 

en tid. Ser man till den forskning som diskuterades i kapitel 2.3.1, där Nation (2001:76) 

hänvisade till en studie med upprepad mätning, borde ytterligare ord ha glömts bort efter ännu 

en tid. Visserligen sker det största bortfallet kort efter inlärning men kurvan fortsätter att peka 

nedåt över en period av flera veckor. I enlighet med denna forskning finns det alltså anledning 

att tro att resultatet hade fortsatt att försämras och att ännu fler ord hade glömts bort. Detta 

bortfall torde vara särskilt märkbart vid Metod A, då denna metod redan vid det första 

efterföljande förhöret visar en stor försämring, medan resultatet från Metod B enbart visar en 

marginell försämring. Inom ramen för den studie som genomfördes i denna uppsats var det 

tyvärr inte möjligt att genomföra mätningar vid fler efterföljande testtillfällen, så detta är 

något som hänvisas till vidare forskning. 

 Utöver problematiken kring hågkomsten av kunskaper finns dessutom en rad 

metodologiska problem då ord lärs in isolerat, kanske särskilt om man använder sig av 

översättning mellan L1 och L2. Ett sådant problem är att man inte med säkerhet kan veta 

exakt vilket ord som åsyftas. Som exempel kan ordet kort nämnas. Handlar det om ett 

fotografi (photograph/picture), längd (short) eller varaktighet (brief)? Det kan också råda 

oklarheter angående vilken ordklass som avses, som i exemplet skum. Är det adjektivet shady 

som efterfrågas här, eller substantivet foam? Denna problematik gäller även vid rättningen av 

förhören. Kan man som lärare verkligen sätta fel om en elev har skrivit photograph, trots att 

det var brief som avsågs? Photograph är ju en helt korrekt översättning av kort, även om det 

inte var just detta ord som stod med i gloslistan. Alla dessa svårigheter kan undvikas genom 

att orden presenteras i en kontext. Av sammanhanget framgår det då tydligt vilket ord som 

avses. 

 Vad gäller just översättning mellan L1 och L2 visar forskning att det inte på något sätt 

skulle vara hämmande för L2-utvecklingen, utan att det är ett effektivt sätt att förmedla 

betydelse på (Krantz 1999:16; Nation 2001:351). Dock finns det, utöver risken för den typ av 

missförstånd som diskuterats ovan, ytterligare aspekter kring denna metod som är 

problematiska. En sådan aspekt är att det för elever med svenska som andraspråk kan 

innebära ett hinder för förståelse och inlärning. Att översätta till svenska kanske inte alls 

underlättar för dem, utan snarare inför ännu ett moment som är svårt. I det mångkulturella 
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samhälle vi idag lever i är detta en nog så betydelsefull faktor att ta med i beräkningen. I 

kommentarmaterialet till ämnesplanen i engelska belyser man denna problematik och 

konstaterar att ”ett kontrastivt perspektiv som utgår från svenska språket är oftast inte 

meningsfullt för elever som har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket – Kommentarer, 

s.4). Här understryks också att det i ämnesplanen för engelska inte finns några krav på 

översättning mellan engelska och svenska (ib.). 

 Ytterligare en aspekt är att översättning mellan L1 och L2 är som mest effektivt på en 

grundläggande nivå, men att det har tydliga begränsningar då eleverna befinner sig på en mer 

avancerad nivå. Read (2000:17) menar att man då behöver utvidga sina ordkunskaper på ett 

sätt som kräver andra inlärningsmetoder. Då den studie som genomförts i denna uppsats 

fokuserar på gymnasieelever som har läst engelska i ett antal år och som därför förutsätts 

befinna sig på en någorlunda avancerad nivå, kan man ifrågasätta hur väl den metodik där ord 

lärs in och testas via översättning mellan L1 och L2 svarar mot detta behov, särskilt då 

ämnesplanen i engelska för gymnasiet betonar vikten av att undervisningen genomförs på 

engelska, utan inblandning av L1 (Skolverket 2011). 

 Ser man till skolans styrdokument svarar den metodik där ord lärs in som isolerade enheter 

dessutom dåligt mot de riktlinjer som där står att finna. Här efterfrågas en allsidig 

kommunikativ kompetens, vilket innebär att man kan använda språket i en rad olika 

situationer. Fokus ligger alltså på ett språk som kan användas i naturliga, meningsfulla 

sammanhang. Att kunna översätta en massa ord mellan svenska och engelska hjälper således 

föga om man inte också kan använda dem i deras rätta kontext. Att lära sig nya ord genom att 

använda dem själv i sådana sammanhang ligger alltså mer i linje med styrdokumenten, då det 

i ämnesplanen för engelska uttryckligen står att eleverna ska få möjlighet att använda språket i 

funktionella och meningsfulla sammanhang (Skolverket 2011). I kommentarmaterialet talar 

man i detta sammanhang om en språkanvändning som ”uppfattas som rimlig och skulle kunna 

förekomma utanför klassrummet och undervisningen” (Skolverket, Kommentarer, s. 7). Här 

kan man fråga sig hur ofta man utanför klassrummets väggar stöter på situationer där man 

behöver översätta en lång rad isolerade ord från engelska till svenska eller vice versa. Med 

den definition av ”funktionella och meningsfulla sammanhang” som tillhandahålls genom 

kommentarmaterialet bör det vara tydligt att Metod B är ett rimligare alternativ. 

 Vidare bör denna metod även fungera bättre som förberedelse för de nationella kursproven 

i engelska, då den ordkunskap som förekommer i dessa alltid sker i mer eller mindre 

utvecklade kontexter. Orden presenteras aldrig isolerat och översättningar till svenska 
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efterfrågas aldrig. Istället ligger fokus på att använda ord i olika meningar och sammanhang, 

liknande den användning som sker genom Metod B. 

 

6	  	  Avslutning	  
 

Syftet med denna uppsats har varit att diskutera, jämföra samt i viss mån utvärdera två sätt att 

arbeta med aktiv ordinlärning på i gymnasieskolan. Frågeställningen som har legat till grund 

för den studie du precis har läst har varit vilken betydelse utformning av ordinlärningsmetoder 

har för att ge elever en bred ordkunskap som består över tid. I detta avslutande kapitel ges en 

överskådlig sammanfattning av vad som framkommit i uppsatsen, varefter frågeställningen 

uttryckligen besvaras och slutsatser dras. 

 

6.1	  	  Sammanfattning	  och	  slutsatser	  
 

Flera forskare (se t.ex. Nation 2001:74) påpekar att de metoder för aktiv ordinlärning som 

används i skolan tar liten eller ingen hänsyn till rådande forskning inom området. De metoder 

som används är istället av mycket traditionell och mekanisk karaktär; ord lärs in som 

isolerade enheter via översättningar mellan L1 och L2. 

 Forskning kring ordinlärning betonar vikten av att ord lärs in i kontext, i meningsfulla 

sammanhang av olika slag. Denna metodik ger en djupare ordkunskap som rör inte bara 

ordets innebörd utan även dess användning i en rad olika avseenden. Då ordkunskap är en 

komplicerad process som rör sig längs ett kontinuum av flera olika förståelsedimensioner 

krävs det mer än att bara kunna matcha ett ord med en synonym, definition eller översättning 

för att man i verklig mening ska kunna säga sig behärska det. 

 Ett förfarande där ord studeras i meningsfulla sammanhang underlättar dessutom inlärning 

och hågkomst. Genom att producera orden i exempelvis egna meningar kodas dem in i 

långtidsminnet och ligger således till grund för en ordkunskap som består över en lång tid. 

 Denna uppsats visar att det med ganska små medel går att utforma metoder för 

ordinlärning som tar hänsyn till rådande forskning och som genom detta resulterar i en 

djupare form av ordkunskap som dessutom består över tid. Som en del av uppsatsen 

genomfördes en studie bland gymnasieelever där just en sådan metod testades och jämfördes 
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gentemot en metod av traditionell karaktär. Studien visade att båda metoderna gav 

förhållandevis likartade resultat, vad gäller den totala andelen inlärda ord två veckor efter det 

första förhöret, men att den experimentella metoden som utformats efter rådande forskning 

gav eleverna möjlighet till djupare ordkunskap. Dessutom kom dessa elever ihåg i stort sett 

samtliga ord vid det oförberedda förhöret två veckor efter inlärning och efterföljande förhör, 

medan de elever som använt sig av den traditionella metoden glömde bort en stor del av 

orden. 

 Vidare diskuterades resultaten från studien i förhållande till den teoretiska bakgrund som 

presenterades i kapitel 2 samt de krav som ställs i styrdokument och nationella prov. 

Slutsatsen blir att de traditionella metoder för ordinlärning som i stor utsträckning används i 

skolan idag bör överges till förmån för metoder baserade på forskning, vilka ger eleverna en 

bredare och mer bestående kunskap som dessutom är mer anpassad efter de krav som ställs i 

skolans styrdokument. 

 Avslutningsvis bör sägas att den metod som undersökts i denna uppsats och som har 

funnits fungera väl enbart är ett sätt att arbeta med aktiv ordinlärning på. Den bör inte 

betraktas som den enda metoden, då den, även om den tar hänsyn till en rad olika aspekter, i 

sig inte är tillräcklig för att ge elever all den ordkunskap de behöver. Som med all 

undervisning är variation av största vikt; som lärare bör man använda sig av en rad olika 

metoder för att utrusta sina elever med alla de verktyg de behöver för att behärska ett språk. 

Min förhoppning är dock att denna metod kan tjäna som inspiration för hur man kan förändra 

synen på aktiv ordinlärning samt fungera som ett exempel på hur man kan utforma nya, ännu 

effektivare metoder.  

 

Referenser	  

Tryckta	  källor	  
 

Boyd Zimmerman, C. (1997) ”Historical trends in second language vocabulary instruction”. I:  

 Coady, J. & Huckin, T. (red.) (1997) Second Language Vocabulary Acquisition. A  

 rationale for pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press 

Ciel Åberg, T. (2010) Elevers inlärningsstrategier och ordinlärning i ett andraspråk. En  

 studie i grundskolans senare år. Malmö: Malmö Högskola 



   34 

Denscombe, M. (2004) Forskningens grundregler. Samhällsforskarens handbok i tio punkter.  

 Lund: Studentlitteratur 

Krantz, G. (1999) Learning Vocabulary in a Foreign Language. A Study of Reading  

 Strategies. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

Lundahl, B. (2009) Engelsk språkdidaktik. Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund:  

 Studentlitteratur 

Méry, J. (2005) Ordinlärningsstrategier – en nödvändig process för att uppnå ett rikare  

 språk? Malmö: Malmö Högskola 

Nation, I.S.P. (2001) Learning Vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge  

 University Press 

Read, J. (2000) Assessing Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press 

Tornberg, U. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups 

Yule, G. (1996) The study of language. Cambridge: Cambridge University Press 

Elektroniska	  källor	  
 

Göteborgs Universitet (2011) Engelska kurs A och 5 – Exempel på uppgiftstyper 

 http://www.nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_a_exempeluppg/ 

Hämtad: 2011-10-19 

Skolverket (2011a) Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i engelska.  

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.164889!Menu/article/attachment/Engelska%20- 

%20kommentarer.pdf  Hämtad: 2012-01-02 

Skolverket (2011b) Nationella kursprov i Engelska.  

 http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/2.1100/2.1185/Engelska  Hämtad: 2011- 

 10-19 

Skolverket (2011c) Ämne – Engelska (Ämnesplan för engelska på gymnasiet samt kursplaner  

 för kurserna i ämnet)  

 http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/ENG Hämtad:  

 2011-10-19



   35 

Bilaga	  1:	  Ordlista	  –	  Metod	  A:	  Isolerade	  ord	  

 

Vocabulary – How the leaders led 
 

These are the words for Friday. They are all from chapter one - Leadership. You can also find 

them in the vocabulary list on pages 148-149 in the book. 

 

face gå till mötes 

amid mitt bland 

frown rynka pannan 

tram spårvagn 

airborne luftburen 

blessing välsignelse 

fortify  befästa, förstärka 

obstacle hinder 

barbed wire taggtråd 

persuade övertyga 

foam skum 

carnage blodbad 

vehicle fordon 

brief kort 

issue sända ut 

satisfactory tillfredsställande 

attempt försök 

credit ära, beröm 

trench skyttegrav 

mortar granatkastare 
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Bilaga	  2:	  Ordtest	  –	  Metod	  A:	  Isolerade	  ord	  
 

Vocabulary Test – How the leaders led 

Name: …………………………………. 

 

gå till mötes …………………………………. 

mitt bland …………………………………. 

rynka pannan …………………………………. 

spårvagn …………………………………. 

luftburen …………………………………. 

välsignelse …………………………………. 

befästa, förstärka …………………………………. 

hinder …………………………………. 

taggtråd …………………………………. 

övertyga …………………………………. 

skum …………………………………. 

blodbad …………………………………. 

fordon …………………………………. 

kort …………………………………. 

sända ut …………………………………. 

tillfredsställande …………………………………. 

försök …………………………………. 

ära, beröm …………………………………. 

skyttegrav …………………………………. 

granatkastare …………………………………. 
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Bilaga	  3:	  Text+Ord	  –	  Metod	  B:	  Ord	  i	  kontext	  
 

How the leaders led 
 

On June 6, 1944, in World War II, the Allied Forces landed on the coast of Normandy in 

France in order to attack the Germans. The leader of these forces was General 

Eisenhower. Amid the smoke and screams, what made inexperienced, terrified men go 

forward on D-Day? 

 

Preparing for war 

For general Eisenhower the troops were willing to make an exception. Unlike many high 

officers, he seemed to be no sadist. When he found something wrong in an inspection, it was 

likely to be the officers, not the men, he criticised. He treated soldiers like people with 

feelings, not criminals with something to hide. 

 On June 5, 1944, the night before the invasion, he visited the paratroops who were 

gathering near their planes. As he walked from group to group, they were comforted by 

having someone give them attention. For many this was the last time in their short lives. 

“What’s your job, soldier? “Ammunition bearer, sir.” “Where is your home?” “Pennsylvania, 

sir.” “Did you get those shoulders working in a coal mine?” “Yes, sir.” “Good luck to you 

tonight, soldier.” A paratrooper who saw him frowning made him smile by saying, “Now quit 

worrying, General, we’ll take care of this thing for you.” Eisenhower watched a few take-offs 

and then walked slowly back to the headquarters. There were tears in his eyes. He knew, and 

the soldiers knew, what they were facing. 

 The whole country knew on June 6 that something very serious, something that might fail, 

was taking place. All over America church bells tolled and in Columbus, Ohio, at 7:30 in the 

evening, all trams stopped for five minutes while people prayed in the streets. 

 If the home front needed an arm to lean on, the boys on their way to the French coast 

needed it even more. Most were green troops, never before tested in battle. A colonel 

commanding an airborne battalion said to his men before they went on board their aircraft, 

“Although I am not a religious man, I would like all of you to kneel with me in prayer – and 

do not look down with a bowed head but look up, so that we can see God and as His blessing 

and help in what we are about to do.” (The colonel was killed the next day.) As some troops 

left they passed a priest standing in front of his church making the sign of the cross as each 
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truck went by. 

 

Almost nothing went right 

The Germans had been fortifying the French coast for years. They had dug shelters and 

trenches to protect their machine guns and mortars. They had placed countless obstacles to 

stop landing-craft, installed miles of barbed wire and planted 4 million mines. 

 Since the Germans couldn’t be flanked, they would have to be surprised by a modern kind 

of movement, a vertical one. That was the reason for the attack the night before by the 13,000 

paratroopers dropped from more than 800 planes. They were to land behind the Germans and 

support the landings. 

 But almost nothing went right. The rough seas that persuaded the Germans that no landing 

could take place right then caused many surprises for the attackers. Soldiers’ legs were 

smashed, crushed between ships and landing-craft. Seventeen loaded landing-craft carrying 

more than 500 men were sunk by high waves on the way in, and many of the overloaded 

troops drowned. All the artillery sank, and so did all but five of the 32 floating tanks. Some of 

their crews did not escape, and their bones are still in their tanks on the sea bottom. The 

troops in the landing-craft had been given anti-seasickness pills, but their main effect was to 

cause sleepiness, and on the way in, the soldiers, packed in so tightly that they could hardly 

move, were as sick as dogs. Many were so scared that they lost control of their bladders and 

bowels. Leaders discovered that their water-soaked radios didn’t work and that the noise of 

the bombardment prevented shouted orders from being heard at all. As the craft finally 

grounded and the men ran out, they found themselves not on the beach but in waist-deep, 

sometimes neck-deep water, facing machine-gun fire. Many were killed before leaving their 

boats. Men carrying explosives blew up and the lucky ones struggled through the red foam to 

crawl to the beach. 

 

Many men cried 

If the landing on Utah Beach went much better than expected, Omaha was a catastrophe. Very 

little progress was made. For hours, instead of advancing according so schedule, soldiers lay 

on the beach, paralyzed by surprise and horror while the German artillery and mortars and 

machine guns pounded their bodies. Many men cried, many called for their mothers. In 10 

minutes one rifle company of 205 men saw 197 of them killed or wounded, including every 

officer and sergeant. With ruined radios, soldiers ashore couldn’t tell the ships to stop the 

further waves from landing on “that terrible strip of sand”, as one survivor calls it. 
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Leadership 

After hours of motionless horror, what finally got them moving off that deadly beach? 

“Leadership,” of course – but what is it? Did it take the form of example, commands, threats 

of punishment? The ground forces, when training leaders, like to use the image of a wet piece 

of spaghetti on a slippery surface. Push it from behind and it goes nowhere. You have to pull 

it from the front. But what if the leader shouts “Follow me!” and no one does. Why do men 

sometimes follow him, and shout enthusiastically too? The leader must have something called 

“character”. The followers must like him and want to be like him – or want him to like them. 

When it’s all over, they want him to clap them on the shoulder and say he’s proud of them. 

Sometimes quite unemotional reasons will get them moving. At Omaha, one officer, sick of 

the carnage, stood up and shouted, “Two kinds of people are staying on this beach, the dead 

and those who are going to die.” That did it. In the next 24 hours 175,000 men and 50,000 

vehicles came ashore. 

 General Eisenhower was short on combat experience but not on imagination and 

sympathy. He knew beforehand that the invasion could easily fail, that the men who depended 

on his plan of attack could be murdered uselessly. After his painful decision, on the night of 

June 5, to give the “Go” signal regardless of the risky weather, he quietly wrote on a bit of 

notebook paper a brief statement to issue if D-Day should turn out to be a disaster: 

 “Our landings…have failed to gain a satisfactory foothold and I have withdrawn the 

troops…If any blame or fault attaches to the attempt, it is mine alone.” 

 The troops were right about him. They respected him, and that’s why, despite their fear, 

they did what he said had to be done. He was the leader and he followed a noble code, 

perhaps more common then than now: when you succeed, give all the credit to others; when 

you fail, take all the blame yourself. 

 

Newsweek, May 23, 1994 
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Vocabulary 

Look at the underlined words in the text. Do you know what they mean? If not, see if you can 
figure it out from the context. For extra help, look at the sentences below. If you still don’t 
know, look up the words in a dictionary (they may appear in a different form in the dictionary 
than in the text.) Now write a sentence of your own for each underlined word, where you use 
it in a way that explains its meaning. 
 

1. He was standing in the middle of a crowded room, amid all the people. 

2. I frowned when I heard what she said. It made no sense. 

3. We faced a lot of difficulties on our expedition. First we had to walk for miles through 

the jungle, and then we had to climb up a mountain. 

4. “Is there a subway system in Gothenburg?” “No, they have trams instead.” 

5. I had to wait to go to the toilet until we were airborne, because you are not allowed to 

move around in the aircraft during takeoff. 

6. I’m so happy to be alive. Every new day is a blessing. 

7. We fortified our house by covering the windows with plywood. The storm was 

coming but we were prepared. 

8. In World War I, the soldiers dug trenches in the ground, where they could hide from 

enemy fire. 

9. They used mortars to fire grenades at the enemy before the ground forces moved in. 

10. There is one major obstacle for me to go to Australia. I don’t have enough money to 

buy the plane ticket. 

11. Farmers sometimes put up barbed wire around the fields to prevent their cattle from 

escaping. 

12. She didn’t want to go to the party, but I persuaded her, so she came after all. 

13. The beer had a thick layer of foam on it. 

14. There were blood and dead bodies everywhere. It was a real carnage. 

15. There are many different kinds of vehicles. Cars and buses are only two examples. 

16. I will not talk for long. This speech will be very brief. 

17. The minister issued a formal statement about the recent events. 

18. My teacher didn’t find the text satisfactory, so I had to re-write it. 

19. I tried my best to win the race. It was a good attempt, but I only came in second. 

20. His boss gave him a lot of credit for doing such a good job. 
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Bilaga	  4:	  Glosförhör	  –	  Metod	  B	  
 

Vocabulary test – How the leaders led 
 

Read the paragraphs below. Use the underlined words in sentences of your own, in a 

way that shows that you know their meaning. 

 

Amid (1) the smoke and screams, what made inexperienced, terrified men go forward on D-

Day? 

 

A paratrooper who saw him frowning (2) made him smile by saying, “Now quit worrying, 

General, we’ll take care of this thing for you.” 

 

Eisenhower watched a few take-offs and then walked slowly back to the headquarters. There 

were tears in his eyes. He knew, and the soldiers knew, what they were facing (3). 

 

All over America church bells tolled and in Columbus, Ohio, at 7:30 in the evening, all trams 

(4) stopped for five minutes while people prayed in the streets. 

 

A colonel commanding an airborne (5) battalion said to his men before they went on board 

their aircraft, “Although I am not a religious man, I would like all of you to kneel with me in 

prayer – and do not look down with a bowed head but look up, so that we can see God and 

ask His blessing (6) and help in what we are about to do.” 

 

The Germans had been fortifying (7) the French coast for years. They had dug shelters and 

trenches (8) to protect their machine guns and mortars (9). They had placed countless 

obstacles (10) to stop landing-craft, installed miles of barbed wire (11) and planted 4 million 

mines. 

 

The rough seas that persuaded (12) the Germans that no landing could take place right then 

caused many surprises for the attackers. 
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Many were killed before leaving their boats. Men carrying explosives blew up and the lucky 

ones struggled through the red foam (13) to crawl to the beach. 

 

At Omaha, one officer, sick of the carnage (14), stood up and shouted, “Two kinds of people 

are staying on this beach, the dead and those who are going to die.” 

 

In the next 24 hours 175,000 men and 50,000 vehicles (15) came ashore. 

 

After his painful decision, on the night of June 5, to give the “Go” signal regardless of the 

risky weather, he quietly wrote on a bit of notebook paper a brief (16) statement to issue (17) 

if D-Day should turn out to be a disaster: 

 “Our landings…have failed to gain a satisfactory (18) foothold and I have withdrawn the 

troops…If any blame or fault attaches to the attempt (19), it is mine alone.” 

 

He was the leader and he followed a noble code, perhaps more common then than now: when 

you succeed, give all the credit (20) to others; when you fail, take all the blame yourself. 


