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Abstract 
English Title: Glossing as homework or word in context? A study of how pupils learn new 

words in English. 

Author: Chloé Thomas, autumn term of 2016 

Supervisor: Elisabeth Gustawsson 

 

Out of the debate in Swedish media about homework, the idea for this study was born. The 

idea was to investigate the popular belief of many foreign language teachers which suggest 

that homework glossing is a necessity in the English classroom for pupils vocabulary 

acquisition, while other assumes this method doesn’t lead to knowledge that last. Therefore, 

the purpose for this study was to examine how learners of English as a foreign language 

(EFL) manage to learn new words when they received glossing as homework and when they 

studied the words in a context during class. Furthermore, out of the argument that homework 

stress pupils and lowers their interest and motivation for the subject, a secondary purpose was 

to find out pupils’ opinions about learning new words through glossing as English homework. 

The study was focused on two teaching methods for vocabulary acquisition: the traditional 

teaching method designed to teach vocabulary by giving glossing as homework, and teaching 

new words during class with a focus on teaching the new words in context. Through the 

survey of these two different methods for vocabulary learning and an empirical study with 

two primary school classes in which these two methods were put on test, contrary to the 

expectation that learning words through homework glossing wouldn’t lead to vocabulary 

knowledge that last, the results of the empirical study showed that the group which received 

glossing as homework, did better on both test than the group which studied the word in 

context. Similarly, the data results showed the average pupil had a positive attitude to 

vocabulary homework as for the most part they felt it benefited them to study this method 

because of the effects of learning. 

 
 

Keywords: Vocabulary acquisition in ESL/EFL, teaching vocabulary in the ESL/EFL 

classroom, glossing as homework, learning new words in context 

Nyckelord: Ordinlärning i engelska som andraspråk/ främmande språk, undervisa 

ordinlärning i en ESL/EFL klassrum, glosor som läxa, studera nya ord i kontext 
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1 Inledning och bakgrund 
Under många år har läxor varit ett vanligt komplement till undervisningen i skolan men har 

under senare tid blivit ett omdiskuterat ämne där forskare, lärare och föräldrar ifrågasätter 

dess effektivitet för inlärningen (Alm 2014). Det står i läroplanen att det är lärarens ansvar 

och uppdrag att planera en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande 

(Skolverket 2011), men det står varken i läroplanen eller i skollagen (SFS, 2010:800) att detta 

kan uppnås genom läxläsning. 

 

Utifrån min erfarenhet, bland annat från den verksamhetsförlagda utbildningen, förknippas 

glosläxor ofta med undervisningen i engelska. Detta eftersom det är vanligt att eleverna i 

ämnet arbetar utifrån en lärobok som läraren vanligtvis väljer ut glosor ifrån, för att sedan ge i 

hemläxa så eleverna kan skriva ett läxförhör veckan efter. En del lärare verkar vara av åsikten 

att glosläxor i engelskämnet är en nödvändighet för elevers språkutveckling (Alm 2014), 

medan andra hävdar att det inte är den bästa metoden när det gäller att lära in orden så att man 

minns dem (Eriksson, Jörgen 1997). 

 

Ordinlärning är en mycket viktig del av språkutvecklingen. Syftet med att lära sig ord och 

utöka sitt ordförråd är framförallt för att utveckla en förståelse för språket men även för att 

kunna använda sig av det (Carter 1998).  I läroplanen betraktas ord som en viktig del av den 

språkliga kompetensen, eftersom muntliga och skriftliga framställningar kräver ett rikt 

ordförråd (Lundahl 2012). Som blivande lärare i engelska är det mycket viktigt att jag 

ständigt reflekterar över mitt arbetssätt då läraren har en viktig roll och påverkan för elevens 

språkutveckling och lärande (Estling, Vannestål & Lundberg 2010). Men det är även ett krav i 

läroplanen att undervisningen ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(Alm 2014). 

 

Under lärarutbildningen nämns inte något om läxor som komplement till undervisningen, 

vilket möjligtvis kan bero på att det inte tas upp i styrdokumenten. I verkligheten verkar det 

som sagt vara vanligt att i just engelska, ge eleverna en gloslista i läxa för att utveckla deras 

vokabulär. Med tanke på den ständigt återkommande debatten om läxor och brist på forskning 

inom detta område (se: Höjer 2010, Arbman & Lerner 2015, Sandberg 2016 och Gu & 

Kristoffersson 2015) så är jag ställd inför samma ovisshet när det gäller läxans effektivitet för 

elevers inlärning. När det gäller undervisningen i engelska har jag många gånger funderat 

över vilka resultat den traditionella metoden för ordinlärning (gloslista som ges i läxa) ger för 



 
 

6 

elevers språkutveckling och om ”glosläxor” verkligen är en nödvändighet i undervisningen 

som många lärare anser. Med bakgrund av detta och eftersom ordinlärning är en viktig och 

central del för att lära sig ett språk är det av avsikt att undersöka detta närmare i denna 

uppsats.  

1.1  Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra två metoder för ordinlärning i 

engelska på mellanstadiet i Sverige. Detta kommer jag främst att göra genom att granska 

tidigare forskning och genomföra en empirisk undersökning där de två olika metoderna sätts 

på prov. Då ett av de starkaste argumenten till varför det bör vara en läxfri skolgång, är att 

läxor stressar eleverna och sänker deras intresse samt motivation för ämnet (Alm 2014), är det 

av sekundärt syfte att även försöka ta reda på inlärarnas inställning när det kommer till att lära 

sig nya ord genom glosläxor. Min hypotes är att ordinlärning genom glosläxor kan vara en 

metod som inte motiverar elever att lära sig engelska, och att elever lär sig nya ord mer 

effektivt när de ser orden i en kontext.   

 

I denna uppsats besvaras följande frågor: 

• Finns det skillnader i att lära ut genom glosläxor och genom att sätta ord i kontext på 

lektionstid, när det gäller antal nya inlärda ord hos eleverna? 

• Finns det skillnader mellan ovanstående metoder för ordinlärning när det gäller 

elevernas varaktiga ordkunskap? 

• Vad är elevernas inställning när det kommer till att lära sig nya engelska ord genom 

glosläxor? 

1.2  Avgränsning 
Denna uppsats behandlar endast vokabulärinlärning av nya ord och lägger enbart fokus på två 

metoder för ordinlärning. Ordinlärning via glosläxor och ordinlärning genom att studera nya 

ord i kontext.  

 

Termen glosor används oftast för att definiera ett nytt/okänt ord genom en kort definition/ 

synonym i målspråket eller i inlärarnas modersmål (Nation 2013, s. 238). Denna uppsats 

fokuserar på den typ av glosor som definierar ett nytt/okänt ord genom en svensk översättning 

av ordet. Då mina informanter läser engelska som främmande språk i relation till det svenska 

språket som utgångspunkt. Dock kommer denna uppsats även att referera till forskning som 

behandlar glosor genom en kort definition/synonym i målspråket, då flera studier har kommit 
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fram till att det inte finns någon skillnad på elevers förståelse beroende på om 

glosdefinitionen är i målspråket eller i inlärarnas modersmål (Nation 2013, s. 239).  

Med termen läxa menas vanligen en uppgift som läraren ger eleverna och som ska göras 

utanför skolans miljö, det vill säga utanför själva undervisningstiden (Alm 2014). 

Signifikansen av begreppet glosläxor menas här en gloslista det vill säga ett antal glosor med 

en svensk översättning av orden, som elever ska lära sig utanför undervisningens miljö. 

 

Studiens syfte är att undersöka ordinlärning i relation till engelska som främmande språk då 

mina informanter och blivande elever läser engelska som främmande språk. Däremot kommer 

studien även att referera till forskning som behandlar engelska som andra språk, då båda 

termerna används omväxlande och betraktas som liknande begrepp. Det vill säga, ett språk 

som inte är inlärarens modersmål. I kapitlet 2.8 (Kontextens betydelse) refereras även till 

tidigare forskning som behandlar ordinlärning inom första språket. Detta ansågs relevant att ta 

upp i denna uppsats trots att fokus är på ordinlärning inom engelska som främmade språk.   

2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning  
I den här delen av uppsatsen presenteras ett axplock av tidigare forskning och teoretisk 

bakgrund som ansågs vara relevant och som ligger till grund för uppsatsen.  

2.1 Historisk översikt  
Trots att vokabulärinlärning är betydelsefull för att tillägna sig ett språk har det historiskt sätt 

varit ett undervärderat område för andraspråksinlärning. Det som legat i fokus har varit att 

studera syntax (grammatik) och fonologi (Coady & Huckin, 1997, s. 5; Carter 1998. s. 184).  

 

På slutet av 1700-talet introducerades den så kallade ”The Grammar Translation Method” 

som var den primära metoden för undervisning av främmande språk i Europa och USA. 

Metoden hade som syfte att lära ut målspråket, det vill säga det språk som inläraren ska lära 

sig genom grammatiska förklaringar på sitt modersmål. De fick även memorera olika sätt att 

böja ord samt lära sig tvåspråkiga ordlistor. Språkkunskaperna bedömdes enligt deras förmåga 

att kunna göra grammatiska analyser. Trots att denna metod dominerade språkundervisningen 

för främmande språk fram till 1920- talet blev den under många år ifrågasatt och kritiserad. 

En reformrörelse tog plats och fonologin blev alltmer central. Dock byggde fonologins 

undervisning på samma princip eftersom den hade grammatik som utgångspunkt (Coady & 

Huckin, 1997, s. 7).  
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Utifrån reformrörelsens debatt infördes ”The Direct Method" (också kallat för ”The Natural 

Method”), mot slutet av 1800-talet som en reaktion mot ”The Grammar Translation Method”.  

Metoden utvecklades av Lambert Sauveur (1826-1907) i USA och syftet var att lära ut 

främmande språk genom att endast använda målspråket. Sauveurs förslag på undervisning 

syftade till att lära ut en enkel och bekant vokabulär genom att uppmärksamma olika föremål i 

klassrummet samt kläder och kroppsdelar. Vokabulären förklarades med bilder och 

demonstration och vokabulären som var mer abstrakt lärdes ut genom att associera olika 

idéer. Många kritiserade denna metod och höll fast vid den traditionella metoden ”The 

Grammar Translation Method” och använde sig därför aldrig av denna metod. The Direct 

Method kritiserades för att vara oviktig samt betydelselös och därför användes den aldrig i 

offentliga skolor. Däremot fick metoden många efterföljare i privata skolor (Coady & Huckin, 

1997, s. 8, 9). 

 

Genom språkundervisningens historia har många andra metoder varit centrala, bland annat 

”The Reading Method”, ”The Audio-Lingual Method” och ”The Communicative Language 

Teaching” utifrån vad språkforskarna ansågs lärorikt och viktigt. Reformens mest betydande 

konsekvens är förmodligen att ord förknippades med verkligheten snarare än syntaktiska 

strukturer (grammatik). Utifrån denna bakgrund valdes vokabulären för sin enkelhet och 

användbarhet och blev därför alltmer central under tidens gång (Coady & Huckin, 1997, s. 7 -

17).  

 

Idag är ordinlärning i centrum av språket (Barcroft 2016, s. 7). Under de senaste åren har 

forskningen inom andraspråksinlärning präglats av ett ökat intresse för andraspråk inom 

vokabulärinlärning. Då språkforskarna anser att vokabulären har stor betydelse för SLA 

(Second Language Acquisition) (Barcroft 2004). Flera studier har bevisat vokabulärens 

betydelse för språkinlärningen, bland annat Kojic-Sabo och Lightbown (1999) samt Nation 

och Waring (1997). Flera lingvister betonar även vokabulärens betydelse såsom Lewis (1997) 

och menar att utan ordförråd kan vi inte förstå andra eller uttrycka egna idéer. Thornburry 

(2002) hävdar att om elever tillbringar den största delen av sin tid att studera grammatik 

kommer inte deras språkinlärning att förbättras (Abbas Ali Zarei 2016, s. 16). Med Wilkins 

ord: 

”Without grammar, very little can be conveyed. 

Without vocabulary, nothing can be conveyed.” 

─ Wilkins (1972: 111) 
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2.2 Receptivt och produktivt ordförråd 
Ordkunskap rymmer många dimensioner, men kan på ett förenklat sätt delas in i två 

huvudgrupper: receptivt och produktivt ordförråd. Ord som vi uppfattar/förstår när vi läser 

eller lyssnar ses som receptiv, medan ord som vi kan använda oss av när vi kommunicerar i 

tal och skrift ses som produktiv. Detta kallas också för receptiv och produktiv inlärning eller 

passiv (läsa/ lyssna) och aktiv (tal och skrift) färdighet (Nation 2013, s. 47).  Ronald Carter 

(1998) förklarar även denna skillnad och betonar att förståelsen av ett ord inte är samma sak 

som dess produktion (Carter 1998, s. 191).  

 

Receptivt ordförråd sägs vara lättare att uppnå än produktivt, och flera möjliga förklaringar 

finns bland forskare. Den första grundar sig på att produktiv inlärning kräver en särskild 

inlärning av det talade och det skrivna språket. Inläraren måste då lära sig målspråkets 

struktur i både tal och skrift vilket kan skilja sig från hans/hennes modersmål. Skrivsystemet 

kan se annorlunda ut och talspråket kan skilja sig mellan olika ljud eller ljudkombinationer. 

Denna skillnad kan därför göra det svårare för inläraren att lära sig målspråket. Däremot när 

det kommer till receptiv inlärning behöver inläraren eventuellt endast känna till några 

distinkta drag av målspråket för att uppnå en förståelse. För ordinlärning med ett produktivt 

mål måste inlärarens kunskap om ordens form och användning vara mer specifik. Orden i 

båda språken har kanske inte samma betydelse och i de flesta fall är överlappningen mycket 

större än själva distinktionen. Då kunskapen om ordets form är avgörande för att uppnå en 

produktiv ordkunskap, kan det leda till att ett produktivt ordförråd blir svår att uppnå (Nation 

2013, s. 51).    

 

En annan anledning kan vara att receptiv inlärning utövas betydligt mer än produktiv 

inlärning vilket också kan leda till eventuella skillnader på storleken av det receptiva och 

produktiva ordförrådet. Det vill säga att det finns en större kunskap om receptiva ord än om 

produktiva ord, och därför kan vi förstå mer ord än vad vi kan använda oss av. Det finns vissa 

belägg som visar att både receptiv och produktiv ordkunskap kräver särskild inlärning för att 

orden ska tas in på ett korrekt sätt (Dekeyser and Sokalski, 1996 i Nation 2013, s. 51). När 

inläraren lär sig ett nytt ord på ett främmande språk och befinner sig i det tidiga stadiet av sitt 

lärande, kan han/hon bara förstå ordet utifrån den innebörd som ordet motsvarar på sitt 

modersmål. En modersmålstalare kan däremot använda ordet i flera sammanhang och koppla 

ordet till andra synonymer, motsatsord och kollokationer (ord som ofta förekommer 
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tillsammans). Därför anses produktivt ordförråd svårare att uppnå än receptivt ordförråd. Det 

finns flera delar som inläraren måste behärska innan denne kan använda sig av ett nytt ord  

 (Nation 2013, s. 52).   

 

Forskning om receptivt och produktivt ordförråd 

En del studier har kommit fram till att genom att studera nya ord via produktiv inlärning leder 

det till en viss receptiv kunskap. På samma sätt, genom att studera nya ord via receptiv 

inlärning leder det till en viss produktiv kunskap (Laufer 2004, s. 85).  Av detta har det 

funnits en stark tro hos en del lärare i främmande språk, att ord behålls bättre i inlärarens 

receptiva ordförråd om dessa är inlärda genom en kombination av både receptiv och 

produktiv inlärning.  

 

Mondria och Wiersma (2004) undersökte denna hypotes och kom fram till att i motsats till det 

man antog, gav ordinlärning genom en receptiv och produktiv inlärning ett liknande resultat 

än att bara lära sig dessa ord receptivt. Det visade även liknande resultat när det kommer till 

det produktiva ordförrådet. Att använda båda inlärningsmetoderna ledde inte till en större 

inlärning för det produktiva ordförrådet än att bara lära sig dessa ord produktivt. Som det 

också framkommit i tidigare undersökningar visade denna studie att produktiv inlärning är 

betydligt svårare att uppnå än receptiv inlärning (Laufer 2004, s. 80 - 98).   

2.3 Vad innebär det att kunna ett ord? 
De flesta experter inom språkforskning ser ordinlärning på samma sätt. Det finns många olika 

kunskapsnivåer och många olika delar som inläraren måste behärska för att kunna ett ord. 

Enligt Lundahl (2012) kan ordinlärning beskrivas som en kontinuerlig process som rör sig 

från igenkänning av ett ord till djupare kunskap om dess betydelser, associationer, frekvens, 

uttal och användning. Detta innebär enligt Lundahl (2012) att det finns tre saker som 

kännetecknar ordinlärning: 

1. Att veta vad ordet betyder.  

2. Att veta hur ordet stavas.  

3. Att använda ordet på rätt sätt. Det vill säga, att använda rätt ord i rätt kontext.  

 

På samma sätt förklarar Hedge (2014) ordinlärning som en skala som sträcker sig från 

igenkännande av ett ord till en automatiserad produktion vilket sker genom att lära sig de 

olika stegen för ordets betydelse och mening i olika sammanhang. Vissa ord kommer alltid att 

kännas igen men däremot aldrig att bli en del av inlärarens produktiva ordförråd. Då inläraren 
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kan glömma ordet om det endast är inlärt i korttidsminnet och inte används (Hedge 2014, s. 

117).  

 

Enligt Barcroft (2016) finns det tre komponenter som kännetecknar ordinlärning: ordets form, 

ordets mening och ordets kartläggning. Nation (2013) ser ordinlärning på samma sätt. Att 

kunna ett ord handlar om att hantera ordet i talande och skrivande form men också ordets 

betydelse och användning.  Detta beskriver Nation i olika punkter som presenteras nedan.  

 

Att kunna ett ord innebär: 

• Att känna till ordets betydelse(r) 

• Att kunna stava ordet rätt 

• Att kunna uttala ordet rätt 

• Ordets grammatiska egenskaper dvs. ordets olika böjningsformer 

• Ordets egenskaper med andra ord (kollokationer) 

• Ordet register (informellt, neutralt, formellt) 

• Ordets associationer till andra ord 

• Ordets frekvens  

(Nation 2013, s. 48 -50).   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta experter om ordinlärning hävdar att 

ordkunskap innebär att inläraren kan behärska ordets form, betydelse och användning.  

2.4 Skillnad mellan L1- och L2- ordinlärning 
Enligt The Cambridge Dictionary menas termen första språk ”First language learning (L1)” 

det språk som inläraren lär sig först, det vill säga inlärarens modersmål och med termen 

andra/främmande språk ”Second language learning (L2)” menas det språk som inläraren inte 

lärt sig naturligt som barn, det vill säga som inläraren lärt sig efter sitt första språk.  

 

När det gäller ordinlärning finns både likheter och olikheter i hur L1- och L2- inläraren lär sig 

nya ord. En likhet är att i både L1- och L2- måste inläraren bygga upp ett ordförråd och kunna 

göra en kartläggning mellan ordens form och dess betydelse (Barcroft 2016, s. 15 - 17). L1- 

inläraren skaffar sig denna kunskap naturligt i den språkliga miljön som han/hon infinner sig i 

genom att ständigt experimentera med ord i en mängd olika sammanhang (Carter 1998, s. 

192). Han/hon har lärt sig orden i funktionella sammanhang, det vill säga genom att lyssna 
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och samtala (Lundahl 2012, s. 338). Barn lär sig nämligen flera tusen ord i sitt första språk 

utan att behöva anstränga sig så mycket (Lightbrown, Spada 2013, s. 61).  

 

För en L2- inlärare är det annorlunda eftersom han/hon inte utsätts för språket i samma 

utsträckning. Det sammanhang som L2- inläraren möter de nya orden i är inte lika språkrik 

som för en L1- inlärare. Hu och Nation (2000) har visat att för att kunna förstå en text utan att 

ta hjälp av ett lexikon behöver inläraren förstå 95 procent av orden vilket är en ovanlig etapp 

för en L2- inlärare som befinner sig i det tidiga steget av sitt lärande (Lightbrown, Spada 

2013, s. 61). 

 

En skillnad mellan L1- och L2- är att L2-inläraren redan har ett språk att stå på, sitt 

modersmål. Detta gör att de redan känner till vissa betydelser och förstår hur symbolerna är 

relaterade till de objekt den beskriver. Till exempel, om en L2- inlärare möter ordet dog, 

vilket betyder hund på svenska, behöver inläraren inte lära sig innebörden av ordet eftersom 

han/ hon redan känner till den och förstår den på sitt modersmål. Däremot är det mycket 

viktigt att L2-inläraren lär sig att förstå och använda ordet i specifika kontexter av det språket 

som studeras. Detta då det kan skilja sig från hans/hennes modersmål och leda till 

missuppfattningar. 

 

En annan fördel för L2-inlärare är att det finns vissa ord i det främmande språket som liknar 

orden i inlärarens modersmål. Detta gör att inläraren kan dra nytta av det då det blir lättare att 

känna igen, gissa, och minnas vad ordet betyder. Ett exempel är det svenska ordet känguru 

och det engelska ordet kangaroo (Barcroft 2016, s. 15 - 17).  

2.5 Minne och ordinlärning 
Minnet är en av de viktigaste delarna av språkinlärningen. Utan minne skulle vi inte kunna 

lära oss någonting. I språkdidaktik förklarar Tornberg (2015)  hur det mänskliga minnets 

system fungerar utifrån ett språkinlärningsperspektiv med särskilt fokus på ordinlärning. 

Enligt Tornberg (2015) är minnet en lagringsplats i hjärnan som på ett förenklat sätt kan delas 

in i två huvudgrupper: korttidsminnet och långtidsminnet. Korttidsminnet är ett arbetsminne 

som finns så länge vi behöver det. När information finns i korttidsminnet kommer vi inte att 

minnas kunskapen på lång sikt. Kunskapen finns bara så länge vi behöver den och försvinner 

sedan. Långtidsminnet däremot är lagringsplatsen i hjärnan där våra erfarenheter och 

kunskaper om fakta för lång tid lagras. Informationen kodas in i långtidsminnet (den externa 

informationen omvandlas till minne) och lagras (informationen stannar kvar i vårt minne), 
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tills vi behöver använda oss av den igen (plockas fram). Informationen i korttidsminnet kodas 

däremot inte och kan därför inte användas senare (Tornberg 2015, s. 124 -128).  

 

Det som är viktigt för att få en effektiv inkodning av information så att den lagras i 

långtidsminnet är att lägga fokus på informationens innebörd och mening. När det gäller att 

lära sig ord menar Tornberg (2015) att detta skulle kunna appliceras genom att orden lärs in i 

sitt textsammanhang, så att elever kan se ordet i en kontext eller att de får sätta in orden i egna 

meningar. Om orden däremot lärs in utan ett sammanhang och personlig förknippad mening 

såsom det ser ut i en gloslista, är risken stor att eleverna kommer att glömma dessa ord senare 

då orden kommer att förvaras i korttidsminnet (Tornberg 2015, s. 126).  

 

Tornberg (2015) ser ordinlärning som en kreativ process som sker på flera nivåer och i olika 

steg, precis som de flesta experter inom området (se kapitlet 2.3 Vad innebär det att kunna ett 

ord?). Att inläraren medvetet kan koda in orden i långtidsminnet och plocka fram deras 

betydelse, menas inte att inläraren kan ordet. Följaktligen, Tornberg menar att en elev kan ett 

ord när han/hon kan använda ordet i en annan form än det ursprungliga och i olika 

sammanhang. Det är av de anledningarna som Tornberg (2015) betonar betydelsen av att 

elever ska lära sig orden i sina sammanhang för att få en djupare förståelse för hur de kan 

användas i olika former och kontexter (Tornberg 2015, s. 129 -137). 

2.6 Repetition 
Forskare har kommit fram till att vi lär oss nya ord genom att möta ett ord flera gånger. Varje 

gång vi möter ett ord i sitt sammanhang och försöker tolka det, förstår vi mer av dess 

innebörd och så småningom lägger vi till det i vårt ordförråd (Lewis 1995, s. 51). Detta menar 

även Paul Nation (2013) som granskande ett antal tidigare studier om ordinlärning och 

repetition där han kom fram till att det som hjälper för att minnas ett ord är upprepning. Bland 

annat, i en studie av Vidal (2011) som visade att repetition är den viktigaste faktorn som 

påverkar receptivt inlärning (läsa/lyssna). Studien visade att när det kommer till läsning lärde 

sig flest genom två och tre repetitioner och för lyssnande fem till sex repetitioner.  

 

Nation presenterade även en studie av Brown m.fl. (2008) som upptäckte att ord som 

utövades vid flera tillfällen hade större chanser att bli inlärt. Studiens resultat visade att man 

minst behöver 20 till 50 upprepningar för att kunna ett ord.  
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Baddeley (1990) återgiven i Nation (2013) hävdar att det inte är bara själva upprepningen som 

är viktig för att lära sig ett ord. Det handlar också om hur ofta inläraren får möjligheten att 

höra/se ordets olika former och koppla det till sin mening. Ett ord som är sett, hört och förstått 

vid upprepade tillfällen är det som hjälper L2- inläraren att förankra ordet i minnet (Nation 

2013, s. 107).   

2.7 Glosor  
Obekanta ord förklaras ibland med glosor i samband med texter för L2-inlärare. En glosa är 

en kort förklaring eller synonym i antingen L1 eller L2 (Nation 2013, s. 238). Glosor har flera 

olika syften. Framförallt är dessa användbara i texter som skulle bli alldeles för svåra för en 

L2-inlärare att förstå utan stöd av dessa. Men också för att de visar en tydlig förklaring på ord 

som annars hade varit svåra att förstå av inläraren. Glosor kan därför förtydliga betydelsen av 

nya ord och hjälpa inläraren att förstå och lära sig en ny vokabulär (Nation 2013, s. 238). 

 

Flertal studier som gjorts om definierade ord till text (glosor) visar att detta har positiva 

effekter för inlärarens ordinlärning (Bowles, 2004; Hulstijn m fl., 1996; Jacob m fl., 1994; Ko 

2005; Watanabe, 1997). Hulstijn (1992) kom fram till i sin undersökning att även om 

informantens provresultat inte skilde sig mellan den grupp som fick glosor och den grupp som 

inte fick glosor, visade det sig att den gruppen som studerade orden utan glosor gjort flest 

inkorrekta översättningar. Bristen på glosor ledde till felaktiga gissningar i sammanhanget. I 

en senare studie av Hulstijn m.fl.(1996) undersöktes L1- glosor med andra metoder för 

ordinlärning. Det fanns tre grupper. Ena fick studera genom L1- glosor, ena med lexikon och 

ena utan lexikon eller L1- glosor. Studien visade att den gruppen som fick glosor lärde sig 

bättre än de två andra grupperna. Yanguas (2009) undersökte också glosor i jämförelse med 

andra metoder för ordinlärning och kom fram till att ordinlärning via glosor var mest effektivt 

(Nation 2013, s. 244). 

 

Det finns också forskningsstudier som inte visar någon skillnad på inlärarens förståelse av 

målspråket beroende på om de får glosor eller inte. Bland annat Ko (2005), Jacobs m fl. 

(1994), Cheng och Good (2009). Ko (2005) de hittade små skillnader för förståelsen mellan 

den gruppen som inte fick glosor och mellan L1- och L2-glosgruppen men dessa var alldeles 

för små för att generaliseras och vara av pedagogiskt intresse (Nation 2013, s. 246). 
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2.8 Kontextens betydelse 
I vissa av de föregående kapitlen har kontextens betydelse för ordinlärning tagits upp. I 

avsnitt 2.4 (Skillnad mellan L1 och L2 ordinlärning) framkom exempelvis att barn lär sig sina 

första tusen ord genom att möta de i olika språkliga kontexter genom tal och lyssnande; och i 

avsnitt 2.5 (Minne och ordinlärning) menade Tornberg att man lär sig och minns nya ord 

bättre om man möter de i sitt språkliga sammanhang än om man lär sig de som isolerade 

enheter som det exempelvis ser ut i en ordlista; och även i kapitlet 2.6 (Repetition) utifrån det 

som Baddeley (1990) tidigare påpekat, togs det upp att det som är viktigt när det kommer till 

ordinlärning är att inläraren får flera möjligheter att höra/se ordets olika form och koppla det 

till sin mening. Kontexten visar sig därför vara en viktig del för ordinlärning.  

 

Lewis (1996) visade ett nytt sätt att se på kontextens betydelse för språkinlärning. I sin bok 

Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice presenterar han ett nytt sätt 

att se på olika bekanta aktiviteter för ordinlärning med särskilt fokus på kontexten som 

utgångspunkt. Lewis (1997) lägger ett stort fokus på lexikala enheter, det vill säga ”chunks of 

language” vilket menas grupper av ord som ofta förekommer tillsammans i språket 

(kollokationer). Lewis menar att det är viktigt att undervisningen lär ut dessa kollokationer, 

eftersom dessa är viktiga delar för att undvika missförstånd i språket. Dessutom finns det inga 

speciella regler för hur dessa används utan är arbiträra enheter. 

 

Nation (2013) ser ordinlärning genom kontext som en växande process där kunskapen om 

ordets form och mening gradvis berikas och stärks (Nation 2013, s. 355). Förutom detta är 

kontexten även betydelsefull för det receptiva och produktiva ordförrådet då inläraren kan lära 

sig ordets olika associationer till andra ord (Nation 2013, s. 359).  

 

Det finns studier inom första språkinlärning som undersökt kontextens effektivitet för 

ordinlärning. Gipe och Arnold (1979) kom fram till att ordinlärning genom att studera nya ord 

i kontext/definitioner var mer effektivt än att lära sig nya ord genom synonymer/korta 

definitioner och användning av ett lexikon. En studie av Nist och Olejnik (1995) visade också 

att när informanten såg orden i ett sammanhang och sedan tittade på definitionen så var 

kontexten till stor hjälp för deras prestation. 

 

Som tidigare diskuterats i kapitlet 2.5 (Minne och ordinlärning) hävdas att ordinlärning 

genom kontext leder till bättre inlärning än genom isolerade ord såsom det ser ut i en 



 
 

16 

gloslista. Prince (1996) undersökte detta och testade informanten på två sätt: genom en 

översättning av orden och genom att fylla i en tom ruta i en mening. Studiens resultat visade 

att den gruppen som lärde sig genom en översättning hade presterat bättre än den gruppen 

som lärt sig orden i en kontext. Det visade sig att båda grupperna upplevde testet där man 

gjorde översättningar som lättare än testet som gick ut på att fylla i det saknade ordet i en 

mening. Den gruppen som lärt sig genom kontext fick däremot bättre resultat på testet som 

gick ut på att fylla i det saknade ordet i en mening än i det andra testet (översättning) (Nation 

2013, s. 360).  

2.9 Utvärdering av ordkunskap 
Som tidigare påpekat i kapitlet 2.3 (Vad innebär det att kunna ett ord?) innefattar ordkunskap 

flera dimensioner. Om det blir möjligt att skilja på olika aspekter som kännetecknar 

ordinlärning är det även möjligt att testa dessa aspekter (Nation 2013, s. 549). Många tror att 

det viktigaste när det gäller ordinlärning är att förstå ordens innebörd och därför testa 

inläranas förståelse av nya ord, men enligt Nation (2013) finns det andra aspekter som även är 

viktiga att testas. 

 

Som tidigare tagits upp i kapitlet 2.2 (Receptivt och produktivt ordförråd) finns det två 

perspektiv att se ordinlärning på och således att testa ordinlärning utifrån. Den första har för 

avsikt att ta reda på inlärarens förståelse av ordet och testa det receptiva ordförrådet. Det 

andra handlar om att ta reda på hur väl inläraren kan använda sig av ordet i produktiva 

ordförrådet. Detta kallas för ”breadth of knowledge” när det handlar om att mäta hur många 

ord som är förstådda och ”depth of knowledge” när man undersöker hur väl ett ord är förstått 

vilket handlar om att testa djupare ordkunskaper. Övningar som handlar om att göra L1 

översättningar av de nya orden är enligt Nation (2013) det receptiva ordförrådet som testas 

men övningar som däremot handlar om att översätta till L2 är det produktiva ordförrådet som 

testas (Nation 2013, s. 549 - 552). 

 

Med ett fokus på kontextens betydelse, som tidigare diskuterats i kapitlet ovan 2.8 

(Kontextens betydelse), skulle detta kunna appliceras utifrån ett produktivt/receptivt 

perspektiv genom övningar som syftar till att inläraren visar att han/hon kan göra 

associationer. Ett exempel på detta kan vara att utifrån en lista av olika ord be inläraren välja 

rätt ord som kan kombineras till ett annat (receptivt kunskap). Ett annat exempel är att be 

inläraren lägga till ett ord som passar till en redan befintlig lista av ord (produktivt kunskap) 

(Nation 2013, s. 551, 552). 
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3 Metod  
I detta avsnitt redogörs vilka metoder som har använts, den urvalsgruppen som ingick i 

undersökningen och hur den empiriska undersökningen genomfördes.   

3.1 Val av metod 
För att få svar på frågeställningarna valdes att göra en interventionsstudie. Den empiriska 

undersökningen genomfördes genom ett så kallat fältexperiment som på ett förenklat sätt kan 

förklaras som ett experiment med människor som sker i en naturlig miljö (till exempel på en 

skola, kontor, gata mm.) Syftet är att utsätta deltagaren för en nyckelvariabel och sedan mäta 

den inverkan för att se om nyckelvariabeln haft en påverkan på deltagaren (Descombe 2014, 

s. 109, 110).   

 

I den här empiriska undersökningen utfördes experimenten i skolans miljö på elever i 

mellanstadiet och handlade om att pröva två undervisningsmetoder, Metod 1 (engelskgloslista 

som läxa) och Metod 2 (studera nya ord i kontext). För att kunna se metodernas inverkan på 

elevernas lärandeprocess om nya ord, eventuella skillnader och även efter en viss tid, fick 

eleverna göra två prov vid två tillfällen. Elevernas provsvar redovisas statistiskt se avsnitt 4 

(Resultat) med ett fokus på varje klass som ”helhet”. Det vill säga att fokus inte var 

individuellt utan inriktat på varje grupps svar. Kontrollgruppen för denna undersökning är den 

grupp informanter som fick studera engelskglosor som läxa. Testgruppen är den grupp 

informanter som fick studera ord i kontext under en 40 minuters lektion (Descombe 2014, s. 

116). I denna uppsats kallas kontrollgruppen för Grupp 1 och testgruppen för Grupp 2.  

 

I den andra delen av denna empiriska undersökning fick båda grupperna svara på en enkät i 

syftet att försöka ta reda på hur de förhåller sig till glosläxor. Vidare beskrivningar redogörs i 

kapitlet 3.3.3 (Enkät).  

3.2 Urval 
De elever som medverkade i undersökningen bestämdes av ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Descombe 2014, s. 77, 78). Med anledning av den begränsade tidsram som fanns för att 

genomföra undersökningen valdes det mest fördelaktiga alternativet. Höstlovet närmade sig 

och för att hinna samla empirin och genomföra undersökningen inom tidsramen som getts var 

det svårt att hitta lärare och elever som hade tid att medverka i undersökningen innan lovet. 

Därför tillfrågades bekanta lärare om det fanns en möjlighet att få tillgång till minst två av 
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deras mellanstadieklasser. Till en början var det endast möjligt att få tillgång till en klass men 

i slutändan var det möjligt att få tillgång till två klasser i årskurs 5 med 24 elever i varje klass.  

 

Med tanke på olika bortfall, bland annat för att många elever varit sjuka under 

undersökningen medverkade totalt 34 elever under prov 1 och 31 elever under prov 2. Vid 

enkät tillfället var sammanlagt 37 elever närvarande och därför deltog enbart 37 elever. Antal 

deltagande för undersökningen blev därför mindre än planerat.  

 

Av forskningsetiska principer fick båda grupperna information om att deras provresultat 

kommer behandlas konfidentiellt och redovisas statistiskt. Det fick även veta att 

provresultaten endast kommer att användas för denna undersökning. Utöver det tillfrågades 

samtliga elever om sitt samtycke till att medverka i undersökningen eftersom människor 

aldrig skall tvingas till att delta i en undersökning (Descombe 2014, s. 427 -430). Föräldrarnas 

samtycke tillfrågades även för kontrollgruppen (grupp 1) då dessa elever fick göra en 

hemuppgift som inte var kopplat till deras ordinarie undervisning. Eftersom båda grupperna 

fick svara på en enkät fick de även information om att deras svar skulle vara anonyma och 

samtycke tillfrågades.  

3.3 Undersökning och genomförande 
I korthet gick undersökningen ut på att se vilka sorts kunskaper eleverna tillägnat sig 

beroende på vilken metod för ordinlärning de utsatts för: Metod 1 (glosläxor) och Metod 2 

(studera nya ord i kontext). Varje klass fick studera identiska ord. För att ta reda på om 

grupperna inte kände till orden innan bads den ena gruppen som skulle studera nya ord i 

kontext att leta efter alla ord som de inte kunde och kände till i en text (Grupp 1). Dessa ord 

skrevs sedan ner och utifrån dessa bads den andra gruppen att stryka under de orden som de 

inte kände till. Antal ord blev totalt 7 stycken olika, där ena gruppen fick i uppgift att lära sig 

dessa (Grupp 1 - kontrollgruppen) medan den andra gruppen fick studera dessa ord under en 

40 minuters lektion med fokus på att lära sig orden i en kontext (Grupp 2 - testgruppen).  

 

Kontrollgruppen fick glosläxan i samband med lovet och fick totalt tio dagar för att lära sig 

orden. Testgruppen däremot fick enbart lära sig de nya orden i samband med lektionen som 

pågick i 40 minuter. Efter inlärningsperioden testades elevernas kunskaper genom två prov 

vid två olika tillfällen. Båda grupperna fick göra samma prov vid båda tillfällena. Efter det 

andra testtillfället fick båda grupperna svara på enkäten. Med tanke på tidsramen blev denna 

undersökning mycket begränsad vilket är anledningen till att elevers kunskaper endast kunde 



 
 

19 

jämföras mellan prov 1 och prov 2 efter 7 dagar. Totalt tog undersökningen 4 olika tillfällen 

för varje grupp. Här nedan visas de olika delmomenten i den ordning som de genomfördes 

utifrån vad som passade lärarna bäst.  

 

Tabellen nedan visar de olika delmomenten i den ordning som undersökningen 

genomfördes 

Tillfället Grupp  Typ 

Klassrumsbesök 1  2 Leta efter nya ord i en text  

Klassrumsbesök 1  1 Stryka under nya ord  

Klassrumsbesök 2  1 Metod 1 sätts på prov (glosläxor).  Gruppen får 10 dagar på 

sig för att lära in orden.  

Klassrumsbesök 2  2 Metod 2 sätts på prov (studera nya ord i kontext). Gruppen får 

lära in orden under en 40 minuters lektion  

Klassrumsbesök 3 1 Gruppen genomför prov 1 som de är förberedda till 

Klassrumsbesök 3 2 Gruppen genomför prov 1. Informanten har inte studerat på 

orden i 10 dagar.  

Klassrumsbesök 4 1 Gruppen genomför prov 2 som de inte är förberedda till. 7 

dagar har gått efter genomförande av prov 1. 

Klassrumsbesök 4 2 Gruppen genomför prov 2. 17 dagar har gått sedan orden 

studerats under den 40 minuters lektion. 

Klassrumsbesök 4 1 Strax efter prov 2 svarar gruppen på enkäten 

Klassrumsbesök 4 2 Strax efter prov 2 svarar gruppen på enkäten 

 

3.3.1 Metod 1: Glosläxor 

Den första ordinlärningsmetoden går ut på att studera nya ord som isolerade enheter, genom 

en gloslista där ordens innebörd anges genom en översättning till svenska. Gruppen fick 

därför lära sig de sju orden genom att dessa ord presenterades i en gloslista med det engelska 

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

höger om denna. Eleverna fick förklaring av orden och fick heller inte se orden i en kontext. 

(se bilaga 1).  

 

Gruppen fick glosläxan i samband med höstlovet och fick därför tio dagar för att lära sig 

orden. Strax innan de skulle skriva prov 1 hade dem även tränat på orden vilket inte var 
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planerat i denna undersökning. Anledningen till detta är att elevers lärare brukar ha som rutin 

att eleverna ska få repetera något som de behöver träna på exempelvis engelskglosor, 

matematiktabellen eller någon uppgift som de inte är färdiga med. Eftersom både läraren och 

eleverna var så stark engagerade i denna undersökning gav läraren som alternativ att de fick 

träna på gloslistan om de ville vilket hela klassen också gjorde eftersom de ville klara provet. 

Vid det andra testtillfället fick eleverna däremot inte träna på orden innan. Eleverna hade 

därför inte övat på orden i 7 dagar. 

3.3.2 Metod 2: Ord i kontext 

Denna metod utformades med utgångspunkt till den forskning och teoretiska bakgrund som 

presenterades i avsnitt 2. En väsentlig skillnad från den första metoden (glosläxor) var att de 

nya orden presenterades i en kontext eftersom kontextens betydelse för ordinlärning 

betonades av flera experter/språkforskare se kapitlet 2.8 (Kontextens betydelse). Gruppen fick 

även lära sig de nya orden genom receptiv (läsa/ lyssna) och produktiv (tal och skrift) 

inlärning. De fick även träna på att översätta orden ett antal gånger under lektionens gång.  

 

Under lektionen fick eleverna: 

• Läsa de nya orden i en kontext. På så sätt kunde eleverna se hur de olika orden 

förekom med andra ord. 

• Försöka lista ut ordens betydelse(r) utifrån textens kontext. 

• Höra hur orden uttalats på engelska. 

• Se ordens översättning på svenska och repetera det genom användningen av så kallat 

”whiteboards”. Vid upprepade tillfället tillfrågades att eleverna skulle översätta orden 

till engelska och skriva det på sina ”whiteboards” och vise versa. 

• Försöka komma på flera nya meningar med varje ord genom att skriva ner dessa på 

sina ”whiteboards”. Därefter fick eleverna samtala om dessa meningar öppet i 

klassrummet. Därefter fick eleverna respons om dessa nya ord var använt i fel kontext.  

• Försöka koppla de nya orden till andra ord som de tror att de kan kopplas till 

(kollokationer).  

 

Denna metod utformades i stort sett med inspiration av olika aktivitet som Lewis (1996) tar 

upp i sin bok Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice. Där han 

presenterar olika bekanta undervisningsaktiviteter som kan användas utifrån en lexikalt fokus, 

det vill säga med stor fokus på kontextens betydelse (Lewis 1996, s.86 -107). Se kapitlet 2.8 

(Kontextens betydelse).  
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Sammanfattningsvis var uppdraget att eleverna först skulle förstå innebörden av de nya orden 

och sedan träna på olika sätt med att se, höra och använda de nya orden i så många olika 

sammanhang som möjligt under lektionen. Denna metod fyllde därför flera syften. Dels fick 

eleverna på detta sätt möta orden i flera sammanhang, vilket sägs ge djupa kunskaper när 

elever får se och använda orden på flera olika nivåer. Och dels fick eleverna repetera hur 

orden stavats och träna på dess innebörd (när ordens betydelse tillfrågades flera gånger), då 

repetition anses vara en viktig del av ordinlärning.   Eleverna fick dessutom komma på olika 

meningar med de nya orden, vilket sägs vara ett bra sätt att lära sig nya ord (Tornberg 2015). 

Slutligen, eleverna kunde genom lektionens gång träna och lära sig orden genom både 

receptiv och produktiv inlärning.   

3.3.3 Enkät  

Eftersom eleverna i båda grupperna vanligtvis och regelbundet arbetar med engelskglosor och 

får dessa som läxa fick båda grupperna svara på enkäten. Syftet var därför att ta reda på deras 

inställning till engelska glosor utifrån den rutin och erfarenhet som de själva har om 

glosläxor. Enkäten bestod av sju frågor med olika alternativ (se bilaga 5). Frågorna var 

utformade på olika sätt för att se om det finns ett samband som påverkar deras inställning 

beroende på den tiden som de lägger på sina läxor, om de tycker att det gynnar deras 

ordinlärning, om de blir tillsagd att göra läxorna eller om de tar själv ansvaret samt om de 

känner att de behöver hjälp och om de i så fall får den hjälpen. Enkätens resultat presenteras i 

nästa avsnitt se kapitlet 4.4 (Elevernas enkätsvar).  

3.4 Rättning och bedömning 
Det som bedömdes i det första provet var elevernas förmåga att sätta orden i ett 

sammanhang/mening (receptiv ordkunskap) samt översätta dessa från engelska till svenska 

(receptiv ordkunskap). (Se bilaga 3).  Den första övningen som syftade på att sätta rätt ord i 

rätt sammanhang/mening är den kunskapen som tränats receptivt, eftersom eleverna inte 

behövde ändra på formen av orden. Hade eleverna behövt ändra på formen av ordet för att det 

skulle passa meningen och följa grammatiska regler hade däremot den här typen av 

ordkunskaps setts som produktivt (Nation 2013, s. 552). Ett poäng gavs för varje ord som de 

skrev i rätt mening och för varje ord som de översatte rätt i nästa övning. Då testet innehöll 7 

glosor var maxpoäng 14 eftersom varje övning behandlade de sju olika orden.   
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Det som bedömdes i det andra provet var elevernas förmåga att översätta orden från svenska 

till engelska utifrån ett så kallat korsord, och här testades i jämförelse med prov 1 elevers 

produktivt ordkunskap. Nästa övning syftade till att sätta in rätt ord i rätt mening (se bilaga 4). 

 

Syftet var att eleverna antingen skulle ta hjälp av kontexten för att komma ihåg de engelska 

orden utifrån sammanhangen, eller att ta hjälp av den svenska översättningen. Övningen 

utformades med inspiration av en övning presenterad av Lewis (1996:134). Ett poäng gavs för 

varje ord som de översatte rätt och som de skrev i rätt sammanhang/kontext. Om ordet 

stavades fel (vid båda övningarna) men att det ändå var rätt innebörd (det vill säga att 

stavfelet var av sådan karaktär att det inte påverkade betydelsen) gavs ett halvt poäng. 

3.4.1 Metoddiskussion 
Som tidigare påpekat i kapitlet 3.2 (Urval) har forskningsetiska huvudprinciper tagits hänsyn 

till i detta experiment. Utöver att deltagarna fick information om att deras identitet och 

provresultat skulle skyddas och att samtliga samtycke att delta i undersökningen efterfrågades 

fick deltagarna fullständig information om undersökningens syfte och hur uppgifterna från 

denna skulle behandlas (Descombe 2014, s. 423 -447).  

 

En viktig aspekt att känna till när det gäller experiment som inbegriper människor är att det 

finns risker att informanten ändrar sitt beteende när de blir medvetna om att de studerats och 

därför agerar/beter sig kanske annorlunda än vanligt (Descombe 2014, s. 112). Som tidigare 

påpekat i kapitlet 3.3.1 (Metod 1: Engelskgloslista i läxa), var det inte undersökningens syfte 

att eleverna skulle träna på orden strax innan prov 1. Gruppen fick som alternativ av deras 

lärare att träna på glosorna innan prov 1 om dem ville, vilket hela gruppen gjorde. Detta kan 

därför ses som att eleverna var mycket engagerade och entusiastiska över att vara med i denna 

undersökning vilket är viktigt att ta hänsyn till eftersom gruppen kanske betedde sig 

annorlunda än vanligt. Av den anledningen finns det en risk att resultatet påverkats i denna 

undersökning om några elever gjorde läxan mer noggrann än vad det hade sett ut utan studiets 

fokus. Likaledes, kan enkätens resultat även påverkats om eleverna tyckt att det har varit 

roligt att göra läxan för undersökningens syfte trots att enkäten syftade till att ta reda på 

elevers inställning till glosläxor utifrån den rutin och erfarenhet som de själva har i sin 

ordinarie undervisning vilket eleverna var väl medvetna om. Dock är det som sagt viktigt att 

påpeka att eventuella risker kan finnas.  
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En synpunkt som var viktigt att ta hänsyn till för undersökningens reliabilitet, det vill säga att 

undersökningen verkligen mäter det som är i fokus att mäta, var valen av de olika orden som 

eleverna skulle testas på utifrån Metod 1 (glosläxor) och Metod 2 (studera ord i kontext). 

Eftersom undersökningen har som utgångspunkt att undersöka hur väl elever lär sig nya ord 

utifrån dessa metoder var det mycket viktigt att se till att eleverna skulle testas på ord som de 

inte kände till och kunde. För att säkerställa att eleverna i båda grupperna inte kunde dessa 

nya ord var det därför av syftet att fråga samtliga elever att informera om de orden som de 

inte kunde. Dock som Barcroft (2015) påstår, kan ordinlärning även ske oavsiktligt, det vill 

säga att inläraren inte är medveten om sin inlärning på samma sätt som om den skulle aktivt 

studera nya ord genom att till exempel leta efter dess betydelse, eller att repetera dess stavning 

eller översättning, och att inlärningen därför kan ske utan att inläraren är medvetet om detta. 

Det vill säga att inläraren kanske redan har hört eller sett orden innan till exempel i den 

språkliga miljön som han/hon befunnit sig men inte minns det. Till exempel om den har rest 

till engelsktalande länder osv. (Barcroft 2015). Med andra ord, trots att undersökningen 

strävade efter att minimera externa faktorer som kan ha påverkat undersökningens resultat är 

det inte 100 procent säker att detta lyckats. Det är som sagt mycket möjligt att eleverna redan 

påträffat de ord som de testades på i tidigare miljöer, trots att de talat om att de inte känner till 

och kan dessa. Om i så fall detta är fallet, kan experimenten ses som ett ”repetition tillfället” 

och kan ha påverkat/underlättat ordinlärningsprocessen under denna undersökning.  

 

Vidare, när det kommer till det urvalet som valdes för denna undersökning är jag fullt 

medveten om att ett urval på 34 informanter uppdelat i två olika grupper för ett experiment 

samt 37 informanter vid enkät delen är ett alldeles för litet urval för en kvantitativ 

undersökning. Dock får denna studie ses som en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

undersökning då utgångspunkten är att kvalitativa skillnader omvandlas till kvantitativa 

resultat för att kunna presentera resultatet statistiskt. Utöver det var både prov 1 och 2 var 

utformade efter ett särskilt syfte. Det vill säga med övningar som testade både receptivt och 

produktivt ordförråd och genomgår därför en kvalitativ granskning för att se vilka slags 

ordkunskaper informanten visar upp (Descombe 2014, s. 212 -230). Som tidigare påpekat, 

blev det komplikationer med att hitta klasser som hade tid att medverka i undersökningen 

innan lovet, och med tanke på olika bortfall blev urvalet ännu mindre än planerat. Tanken från 

början var att minst applicera Metod 1 och Metod 2 på 48 informanter uppdelat i två grupper, 

och således 48 informanter som skulle svara på enkäten. 
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Tidsaspekten begränsade även undersökningen. Ett fokus i denna empiriska undersökning var 

att försöka hitta eventuella skillnader mellan elevers varaktiga ordkunskap utifrån Metod 1 

(glosläxor) och Metod 2 (Studera ord i kontext). Med tanke på höstlovet fick kontrollgruppen 

(Grupp 1) 10 dagar på sig för att lära sig orden och efter det första provet var det endast 

möjligt att få tillgång till samtliga grupper en vecka efter att prov 1 genomfördes. Olyckligtvis 

fanns det inte tillräckligt med tid mellan Prov 1 och Prov 2 såsom önskat för att testa elevers 

ordkunskaper efter en viss tid och på så sätt testa deras långtidsminne (se kapitlet 2.5 Minne 

och ordinlärning).  

 

När det kommer till urval och generaliserbarhet är först och främst en empirisk undersökning 

på vetenskaplig nivå som denna uppsats står på alldeles för liten för att vara generaliserbar. 

Eftersom urvalen valdes efter så kallat bekvämlighets urval kan inte ett sådant urval användas 

för ett representativt bruk vilket i så fall hade krävt ett urval grundat på andra grundregler för 

att anses som representativt (Descombe 2014, s. 77, 78). Dock kan resultatet ändå vissa fram 

båda metoders kvaliteter just för det urvalen. Det vill säga, att en viss kunskap kan nås fram 

just när det gäller denna grupp, och slutsatsen kan därför inte ses som generell för andra 

grupper. Men en viss kunskap kan alltså vara möjligt att få fram, även om sådana antaganden 

bör göras med stor försiktighet. 

 

När det kommer till flerspråkigheten som finns i dagens skola i Sverige (Lundahl 2012, s.88 -

93) är det även viktigt att ta upp att majoriteten av eleverna i båda grupperna hade svenska 

som modersmål. Antalet elever som hade svenska som andra språk var lika många i båda 

grupper, vilket handlade det om en elev i varje grupp. Utifrån att majoriteten av eleverna hade 

svenska som första språk, är det av den anledningen att inga särskilda åtgärder togs hänsyn till 

i denna undersökning. Med andra ord, undersökningen var inte anpassad för 

andraspråkselever utan riktade sig till svenska elever. Detta hade kunnat ses som en nackdel 

för undersökningen om det nu hade varit så att flera elever i urvalen hade haft svenska som 

andraspråk och att antalet hade varit mer i ena gruppen än i det andra. Det hade kunna vara 

ojämlikheter och detta hade kunnat vara en av de faktorer som skulle kunna ha påverkat 

undersökningens resultat. Dock var det lika många elever som inte hade svenska som 

modersmål i båda grupperna vilket kan med en viss försiktighet ses utifrån det perspektivet att 

båda grupperna var på något sätt jämlika. Utöver, har båda grupperna samma lärare och 

liknande engelskundervisning. Detta kan även motivera hypotesen att eleverna i båda grupper 

befann sig på en liknande nivå och var därför jämlika.  
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4 Resultat  
Nedan presenteras resultatet från den empiriska undersökningen som genomfördes. Empirin 

presenteras med tabeller som visar båda gruppers resultat utifrån varje övning vid Prov 1 och 

2 och tydliggörs sedan med diagram för att se de eventuella skillnaderna tydligare. Resultatet 

från metod 1 och 2 presenteras först var för sig, varefter dessa jämförs med varandra. Till sist 

presenteras resultatet av enkäten.  

4.1 Metod 1: Glosläxor 
Resultatet från Metod 1 som gick ut på att studera nya engelska ord genom en tvåspråkig 

gloslista visar att en majoritet av eleverna gjorde bra ifrån sig vid det första, förberedda 

provet. Totalt svarade hela gruppen rätt på 73 procent av orden vilket får ses som ett bra 

resultat. Jämför man det resultatet med siffror från det oförberedda testet en vecka senare ser 

man en mycket liten förändring. Gruppen hade sammanlagt svarat rätt på 68 procent av orden 

vilket innebär en försämring med 5 procent. Detta visar att eleverna inte hade glömt de flesta 

orden efter det första förhöret. Tabell 1 nedan visar elevers resultat på prov 1 och 2 och 

presenteras i helhet genom diagram 1.  

 

Tabell 1 

 

  Diagram 1 

 

 

Genom att gå från provets hela resultat och istället studera resultatet av varje övning för sig 

kan vi se hur svaren har fördelat sig bland eleverna. På prov 1 visar resultatet att de flesta har 

presterat sämre på övning 1 vilket syftade på att sätta i rätt ord i rätt mening (se bilaga 3). 

Totalt svarade hela gruppen rätt på 65 procent av övning 1. Jämför man dessa siffror med 

resultatet från övning 2 vilket syftade på att översätta orden från engelska till svenska (se 
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bilaga 3) ser man dock en tydlig skillnad. Gruppen hade totalt svarat rätt på 80 procent av 

övning 2 vilket visar en differens på 15 procent mellan övning 1 och 2 för prov 1. Tabell 2 

nedan visar elevers resultat på övning 1 och 2 för prov 1 och presenteras i helhet genom 

diagram 2.  

 

Tabell 2     

Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På prov 2 visar resultatet att de flesta har presterat sämre på övning 2 vilket syftade  

på att skriva de saknade engelskorden i varje mening (se bilaga 4). Totalt svarade hela 

gruppen rätt på 63 procent av övning 2. Jämför man dessa siffror med resultatet från övning 1 

vilket syftade på att översätta orden från svenska till engelska (se bilaga 4) ser man en 

skillnad. Gruppen hade totalt svarat rätt på 73 procent av övning 1 vilket visar en differens på 

10 procent mellan övning 1 och 2 för prov 2. Tabell 3 på nästa sida visar elevers resultat på 

prov 2 vid övning 1 och 2 och presenteras i helhet genom diagram 3.  

 

 

                          

           Tabell 3   Diagram 3 
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4.2 Metod 2 – Ord i kontext 
Resultatet från Metod 2, där orden studerades i en kontext under en lektion och där eleverna 

skulle förklara ordens innebörd genom att använda dessa nya ord i olika meningar samt 

koppla dessa till andra ord, visar att majoritet av eleverna presterade relativt bra vid första 

testtillfället. Totalt svarade hela gruppen rätt på 50 procent av prov 1, vilket får ses som ett 

godkänt resultat. Jämför man dessa siffror med resultatet från det oförberedda testet en vecka 

senare ser man en försämring med 8 procent. Vid prov 2 hade gruppen sammanlagt svarat rätt 

på 42 % av orden, vilket kan ses som ett underkänt resultat trots att skillnaden mellan de två 

testtillfällen är relativ liten. Tabell 4 nedan visar elevers resultat på prov 1 och 2 för och 

presenteras i helhet vid diagram 4.  

 

                          Tabell 4      

                              Diagram 4  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

Genom att gå från provens helaresultat och istället studera resultatet av varje övning för sig 

kan vi se på prov 1 att skillnaden mellan övning 1 och 2 är mycket liten, med siffror på 49 

procent på övning 1 som syftade på att sätta i rätt ord i rätt mening (se bilaga 3), respektive 51 

procent vid det andra övningen, vilket syftade på att översätta orden från engelska till svenska 

(se bilaga 4). Den försämring i resultatet som har skett är 2 procent, vilket visar att eleverna 

har klarat lika mycket på båda övningar. Tabell 5 nedan visar elevers resultat på övning 1 och 

2 på prov 1 och presenteras i helhet genom diagram 5.   
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  Tabell 5 

   Diagram 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På prov 2 visar resultatet att de flesta har presterat mycket sämre på övning 2 vilket syftade  

att skriva den saknade engelskorden i varje mening (se bilaga 4). Totalt svarade hela gruppen 

rätt på 36,5 procent av övning 2. Jämför man detta resultat med siffror från övning 1 vilket 

syftade på att översätta orden från svenska till engelska (se bilaga 4) ser man en tydlig 

skillnad. Gruppen hade totalt svarat rätt på 48 procent av övningen 1 vilket visar en differens 

på 11,5 procent mellan övning 1 och 2. Tabell 6 på nästa sida visar elevers resultat på övning 

1 och 2 på prov 2 och presenteras i helhet genom diagram 6.  

 

Tabell 6        Diagram 6 
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4.3 Jämförelse 
Båda metoderna visar förhållandevis bra resultat vid det första testtillfället. Den första 

metoden, med glosor som ges i läxa, där enbart en översättning på svenska gavs, visar dock 

ett mycket god resultat. Totalt svarade hela gruppen rätt på 73 procent av det förberedda 

provet.  Jämfört med resultatet från Metod 2 som gick ut på att studera nya ord i kontext, 

tycks Metod 1 vara överlägsen eftersom motsvarande siffror för Metod 2 visade att gruppen 

svarade rätt på 50 procent av provet.  

 

Vid en jämförelse av de test som genomfördes en vecka efter det första testtillfället visar att 

skillnaden är mycket liten vid metod 1. Gruppen hade sammanlagt svarat rätt på 73 procent av 

orden vid det första testtillfället och 68 procent vid det andra. Detta visar en differens på bara 

5 procent och att det inte finns någon större skillnad i hur mycket av elevernas kunskaper 

stannat kvar mellan testtillfällena. Skillnaden mellan samma tillfällen för Metod 2 är dock 

större. Totalt gick gruppens siffror från 50 procent vid det första tillfället till 42 procent vid 

det andra. Dessa siffror visar därför att andelen ord som glöms bort mellan det första 

testtillfället och det andra är större än vid metod 1.  

 

Vid båda testtillfällena tycks Metod 1 vara överlägsen eftersom totalt gick gruppens siffror 

med 73 procent vid det första tillfället och 68 procent vid det andra. Motsvarande siffror vid 

Metod 2 visade 50 % vid det första tillfället och 42 procent vid det andra. Diagram 7 på nästa 

sida visar hur resultat vid Metod 1 och 2 skiljer sig vid båda testtillfällena.  

       

Diagram 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att gå från provens helaresultat och istället studera resultatet av varje övning för sig 

kan vi se på prov 1 att vid båda metoderna har de flesta elever presterat sämre på övning 1 



 
 

30 

som syftade på att sätta i rätt ord i rätt mening (se bilaga 3). Resultatet visar siffror på första 

övningen med 65 procent vid Metod 1 där glosor med enbart översättning på svenska gavs i 

läxa och 49 % vid Metod 2 som gick ut på att studera nya ord i kontext under en lektion. Den 

första metoden visar dock ett högre resultat än vid Metod 2. Totalt svarade 65 procent rätt på 

det första övningen vid Metod 1. Motsvarande siffror för Metod 2 var 49 procent vilket visar 

en differens på 16 procent mellan båda metoden. Dessa siffror visar därför att den gruppen vid 

Metod 1 lyckades bättre på övning 1 än den gruppen vid Metod 2.  

            

Vid en jämförelse av den andra övningen som syftade på att översätta orden från engelska till 

svenska (se bilaga ange 4) visar den första metoden ett högt resultat. Total andel rätta svar på 

uppgiften uppgår till hela 80 procent. Motsvarande siffror för Metod 2 visar 51 procent rätt på 

uppgiften. Detta visar en differens på 29 procent mellan Metod 1 och Metod 2 vilket får ses 

som en mycket hög skillnad. Dessa siffror visar därför att den gruppen vid Metod 1 lyckades 

med stor marginal bättre på övning 2 än den gruppen vid Metod 2. Diagram 8 nedan visar hur 

resultat vid Metod 1 och 2 skiljer sig vid båda övningar på prov 1.  

 

                               Diagram 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid prov 2 visar båda metoderna att de flesta elever har presterat sämre på övning 2 som 

syftade på att skriva den saknade engelskorden i varje mening (se bilaga 4). Resultatet visar 

siffror på övning 2 med 63 procent vid Metod 1, där glosor med enbart översättning på 

svenska gavs i läxa och 36,5 procent vid Metod 2, som gick ut på att studera nya ord i kontext 

under en lektion. Den första metoden visar dock ett mycket högre resultat än vid Metod 2. 

Differensen mellan båda metoder ligger på 26,5 procent vilket visar att den gruppen vid 

Metod 1 lyckades mycket bättre på övningen än den gruppen vid Metod 2. 
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Vid övning 1 visar här igen att den första metoden fick ett högre resultat än den gruppen vid 

Metod 2. Totalt svarade hela gruppen rätt på 73 procent av övningen jämfört med 48 procent 

för gruppen vid Metod 2. Dessa siffror visar därför en differens på 25 procent vilket är relativt 

högt. Eleverna vid Metod 1 visar därför att de lyckades bättre på båda övningar jämfört med 

den gruppen vid Metod 2. Diagram 9 nedan visar hur resultat vid Metod 1 och 2 skiljer sig vid 

båda övningar på prov 2. 

Diagram 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 Elevernas enkät svar  
Enkäten som eleverna fick svara på syftade till att ta reda på elevers inställning till läxan i sig 

inom engelskämnet. I det här fallet, ett antal engelskglosor med översättning av orden på 

svenska. Här nedan visas elevers svar utifrån varje fråga som de fick besvara.  

 

F1: Ungefär hur mycket tid lägger du per vecka på att lära dig engelskglosor när du får 

det som läxa? 

 

Svarsalternativ Antal Antal i procent 
Mindre än 15 min 5 13 % 

15 - 30 min 18 49 % 
30 - 60 min 9 24 % 
1 - 2 timmar 4 11 % 

Mer än 2 timmar 1 3 % 
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F2: Hur tycker du att det är att göra glosläxor i engelska? 

 

Svarsalternativ Antal Antal i procent 
Jättetråkigt 1 3 % 
Lite tråkigt 4 11 % 

OK 20 54 % 
Lite roligt 9 24 % 
Jätte roligt 3 8 % 

 

 

F3: Tycker du att du förstår och minns engelska ord bättre när du tränar på glosor 

utanför skolan t.ex. hemma? 

Svarsalternativ Antal Antal i procent 
Aldrig 0 0 % 
Sällan 2 5 % 
Ibland 13 35 % 
Ofta 18 49 % 

Alltid 4 11 % 
 

F4: Tar du själv ansvar för att göra dina läxor t.ex. engelskglosor eller blir du tillsagd av 

dina föräldrar? 

Svarsalternativ Antal Antal i procent 
Jag tar själv ansvar över att 
göra mina läxor 

8 21 % 

Jag tar själv ansvar över att 
göra mina läxor men jag blir 
också tillsagd av mina 
föräldrar 

 
28 

 
76 % 

Jag gör mina läxor bara för 
att jag blir tillsagd av mina 
föräldrar 

 
1 

 
3 % 

 

F5: Känner du att du behöver hjälp av någon t.ex. dina föräldrar när du tränar på 

engelskglosor hemma? 

Svarsalternativ Antal Antal i procent 
Aldrig 1 3 % 
Sällan 9 25 % 
Ibland 20 56 % 
Ofta 3 8 % 

Alltid 3 8 % 
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1 elev svarar inte på denna fråga. Antal elever var därför 36.  
 

F6: Om du svarat på ovanstående punkter (förutom punkt 1), får du hjälp av någon 

t.ex. dina föräldrar när du tränar på engelskglosor hemma? 

Svarsalternativ Antal Antal i procent 
Aldrig 0 0 % 
Sällan 4 11 % 
Ibland 9 25 % 
Ofta 9 25 % 

Alltid 14 39 % 
 
Eftersom en elev svarade ”aldrig” på ovanstående fråga svarade han/hon inte på denna. Antal 

elever var därför 36.  

 

F7: Är det något du vill lägga till angående glosläxor? Skriv gärna nedan. 

Elevers svar för de som svarat på denna fråga: 
 

• Det var kul och jag tycker engelska är kul! 
• Ibland är det ganska svåra ord! 
• Det är bra men jobbigt! 
• Jag lär mig mycket bättre på glosor! 
• Det är bra med glosor men man blir jättestressad om man inte kan dom snabbt! 
• Jag kan ibland få lite prestations ångest när jag inte kan allt från början och bli ledsen 

det tycker jag är det enda dåligt med läxor.  

5 Analys och diskussion  
I det här avsnittet presenteras analysen av resultatet, först utifrån båda provresultaten vid 

metod 1 (glosläxor) och metod 2 (ord i kontext) och sedan utifrån elevers svar från enkäten.  

 

Till att börja med, som det framgår i resultatet av den avslutande jämförelsen mellan Metod 1 

(glosläxor) och Metod 2 (ord i kontext) se kapitlet 4.3 (Jämförelse), konstateras att när det 

gäller antal nya inlärda ord hos eleverna finns det ett överlägset bättre resultat vid både 

testtillfällen vid Metod 1 (glosläxor). Av detta vill man gärna dra en deduktiv slutsats, det vill 

säga att av logiska skäll dra slutsatsen att Metod 1 ledde till större antal nya inlärda ord hos 

eleverna än det gjorde vid Metod 2. Men innebär verkligen dessa siffror att den första gruppen 

lärde sig mer än den andra gruppen? Hur djupa kunskaper visar eleverna egentligen beroende 

på Metod 1 och Metod 2?  
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Att båda provresultatet vid Metod 2 (Ord i kontext) var lägre i jämförelse med resultatet vid 

Metod 1 (glosläxor) kan bero på flera orsaker.  

 

Den första är att den gruppen som fick studera de nya orden i kontext under lektionstid (grupp 

2) var förmodligen inte lika förberett vid det första testtillfället såsom det var för den första 

gruppen som fick studera orden genom glosläxor (grupp 1). Grupp 1 fick sammanlagt 10 hela 

dagar för att repetera på orden och dessutom hade de övat på orden innan testtillfälle 1. Grupp 

2 däremot, fick lära sig de nya orden och repetera dessa under en 40 minuters lektion. Det kan 

vara så att den gruppen som fick studera de nya orden genom glosläxor tog vara på den tiden 

som de hade, det vill säga 10 hela dagar och att de därför fick mer repetitionstillfällen än 

grupp 2. Som presenterat i kapitlet 2.6 (Repetition), så är repetition en avgörande faktor för 

ordinlärning. Denna tolkning kan därför få ett visst stöd av tidigare forskning som har visat att 

det som hjälper att ord ska bli ihågkommen är upprepning (Nation 2013, s. 107, 108).  Det 

kan vara så att den gruppen som fick studera orden i en kontext inte fick lika mycket 

repetitionstillfällen som för grupp 1 som fick 10 dagar på sig för att lära sig dessa nya ord via 

en gloslista med svensk översättning av orden i läxa.  

 

En annan tolkning syftar på undersökningens tidsram och skillnader mellan korttid och 

långtidsminnet. Efter den 40 minuters lektion hade grupp 2 (ord i kontext) förmodligen inte 

tränat/hört och sett orden på 10 hela dagar innan det första testtillfället. I jämförelse med 

grupp 1 (glosläxor) så fick gruppen träna på orden i 10 dagar och även strax innan det första 

testtillfället, vilket kan också förklara det höga testresultatet. Man kan nog konstatera att vid 

prov 1 så testades grupp 1 (glosläxor) först och främst på sina ordkunskaper som förvarats i 

det aktuella korttidsminnet. Elevers ordkunskaper var ”fräscha” då de hade tränat på orden 

strax innan provet och dessutom tränade de i stort sätt enbart i syfte att klara provet. Denna 

tolkning får ett visst stöd av Tornberg (2015) som hävdar att när det kommer till det 

mänskliga minnet och ordinlärning, att läsa in fakta genom att rabbla definitioner på begrepp 

eller enstaka ord inför ett prov är typiskt den sorts kunskap som förvarats i det korttidsminnet 

och som försvinner sedan när provet är över. Utöver, menar Tornberg (2015) att ordinlärning 

genom att studera nya ord genom en ordlista utan innebördens sammanhang och personlig 

förknippad mening är det även en metod för ordinlärning som ger en risk att de nya orden 

hålls i stället i det aktuella korttidsminnet (Tornberg 2015, s. 125, 126).  
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I jämförelse med den andra gruppen (ord i kontext) så hade den gruppen inte förberett sig på 

provet på samma sätt eftersom efter den avslutande lektionen när de studerade de nya ord i 

kontext, så fick de inte träna eller se på orden mera. Man kan nog säga med en viss 

försiktighet att grupp 2 testades på sina ordkunskaper som förvarats i närheten av det 

långtidsminnet. Här igen kan denna tolkning få ett visst stöd av Tornberg (2015) som 

förklarar att genom att studera ord i kontext och se de nya orden i sitt fulla sammanhang får 

eleverna en möjlighet att göra de nya orden till sina egna, vilket genom att lägga in personliga 

erfarenheter i orden, kan dessa kodas in i långtidsminnet (Tornberg 2015, s. 126). Men hur 

kan det förklaras att grupp 1 också fick större resultat än grupp 2 vi det andra testtillfället då 

båda grupperna vid detta tillfälle var oförberedda inför testet?  

 

Trots att det hade gått en vecka mellan prov 1 och prov 2 och att grupp 1 (glosläxor) testades 

på sina ordkunskaper efter 7 dagar vid det andra testtillfället, vilket kan anses vara nästan lika 

många dagar som när grupp 2 (ord i kontext) testades på prov 1 efter 10 dagar, så testades 

båda grupperna på sina ordkunskaper som förvarats i det korttidsminnet. Dock testades grupp 

2 på sina ordkunskaper som ligger närmare det långtidsminnet än vad det gjorde för grupp 1 

(glosläxor). Dels för att grupp 1 fick träna på orden i 10 dagar och fick förmodligen mycket 

fler repetition tillfället för att rabbla det som ska läras. Och dels för att när det kommer till 

grupp 2 så hade det gått 17 dagar efter att dem studerat och sett/hört de nya orden, vid det 

andra testtillfället. Av detta vill man gärna dra slutsatsen att vid båda provtillfället så testades 

grupp 1 (glosläxor) på sina ”fräscha” ordkunskaper i jämförelse med grupp 1 (ord i kontext) 

som dels bara fick ett tillfälle för att träna på orden och dels så hade det gått mycket längre tid 

mellan testtillfälle 1 och 2 än vad det hade gjort för grupp 1 (glosläxor). Man kan nog säga 

med en viss försiktighet att grupp 2 testades på sina ordkunskaper som förvarats i närheten av 

det långtidsminnet vilket inte var fallet för grupp 1.  

 

Det är dock viktigt att påpeka att i den här tolkningen och analys som gjorts ovan, att det inte 

hade gått tillräckligt med tid för att påstå helt, att grupp 2 testades på sina ordkunskaper som 

förvarats i det långtidsminnet med tanke på att hela empiriska undersökningen pågått totalt 

under 3 veckor. Därför är det också viktigt att tydliggöra att den här tolkningen utgår från att 

eleverna i grupp 2 också testades på sina ordkunskaper som förvarats i det korttidsminnet men 

antagligen, utifrån Tornberg (2015), testades de på ordkunskaper som kan ha kodats in i det 

långtidsminnet eftersom eleverna i grupp 2 fick lära sig de nya orden genom att se ordens i 

sitt fulla sammanhang och göra dessa till sina egna (Tornberg 2015, s. 126). En vidare 
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undersökning hade därför behövt ta plats för att kunna bevisa/motbevisa sådant antagande, att 

eleverna i grupp 2 kanske inte fick lika högt resultat än grupp 1, men att en viss del av deras 

ordkunskap har automatiserat och kommer att stanna kvar längre än vad det kanske skulle 

göra för grupp 2 (glosläxor).  

 

Går man vidare på gruppernas resultat utifrån övning 1 i prov 1 och övning 2 i prov 2 (se 

bilaga 3 och 4), som syftade på att testa elevers förmåga att sätta orden i ett sammanhang, och 

vilket kan på så sätt visa deras förståelse för i vilken kontext ordet förekommer och kan 

kopplats till.  Här kan man konstatera en motsatts till det som troddes, det vill säga hypotesen 

att grupp 1 (glosläxor) som studerat de nya orden via en gloslista med svensk översättning av 

orden och lärt sig orden utan sitt sammanhang, inte skulle lyckats att lära sig de nya orden lika 

bra som grupp 2 (ord i kontext) för att kunna förstå orden i en kontext, så visar resultatet att 

grupp 1 (glosläxor) fick högre resultat på dessa övningar än grupp 2.  

 

Detta kan möjligtvis bero på två anledningar. Dels fick eleverna i grupp 1 (glosläxor) stöd av 

sitt modersmål i denna inlärningsprocess eftersom de redan kände till ordets betydelse på sitt 

första språk. Som presenterat i kapitlet 2.4 (Skillnad mellan L1 och L2 ordinlärning) eftersom 

eleverna redan kände till ordens betydelser och hur dess symboler är relaterade till det som 

den beskriver på sitt modersmål så visste de redan i vilka sammanhang dessa ord skulle kunna 

förekomma (Barcroft 2015, s. 15 - 17). Den andra anledning tycks bero på att förmodligen 

som påpekats tidigare, fick eleverna mer tillfällen att repetera dess betydelser än grupp 2 (ord 

i kontext) som bara fick 1 tillfälle under en 40 minuters lektion. Grupp 2 fick också träna på 

ordens betydelse och repetera under lektionen, men förmodligen inte i samma utsträckning 

som de fick i grupp 1.  

 

När det kommer till övning 2 i prov 1 och övning 1 i prov 2 (se bilaga 3 och 4), som syftade 

på att först i övning 2 i prov 1, översätta från engelska till svenska och i övning 1 i prov 2 att 

översätta från svenska till engelska så visade sig att grupp 1 (glosläxor) hade fått högre 

resultat än grupp 2 (ord i kontext).  Man kan se tydligt att grupp 1 (glosläxor) som fick 

studera de nya orden genom en gloslista med svensk översättning av orden lyckades bäst på 

dessa övningar under båda testtillfällen.  Däremot, när det kommer till grupp 2 så var det inte 

fallet eftersom provresultaten visar att eleverna presterade sämst på övning 1 i prov 1 och 

övning 2 i prov 2 som syftade till att sätta in rätt ord rätt kontext, trots att de studerat de nya 

orden på det sättet/ med fokus på detta, det vill säga ord i kontext.  
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Så hur kommer det sig att grupp 1 som fick glosläxor lyckades bäst på både testtillfällen, och 

tittar man på varje övning för sig fick de dessutom högre resultat på de övningar som troddes 

grupp 2 klara bäst, eftersom den studerat de orden på det sättet, det vill säga i en kontext? 

 

Slutsatsen som kan dras av denna analys är att vad som förmodligen ledde till att grupp 1 

(glosläxor) lärde sig mer ord än vad grupp 2 (ord i kontext) gjorde i denna undersökning, 

beror antagligen på att grupp 1 fick betydligt flera tillfällen att träna på orden än vad det fick 

grupp 2 trots att de fick studera orden på olika sätt med fokus på att lära sig orden i kontext i 

40 minuter. Repetition är alltså avgörande när det kommer till ordinlärning. Denna tolkning 

får ett visst stöd av Nation (2013) och tidigare studier som han granskat, bland annat Brown 

m.fl. (2008) som kommit fram till att vad som hjälper till i ordinlärningsprocessen för att lära 

sig ord, är upprepning (Nation 2013, s. 107).   

 
Analys och diskussion utifrån elevers svar på enkäten 

Det framgår tydligt att de flesta elever i den här undersökningen inte upplevde att det är 

besvärligt att ha glosläxor. Utöver, de flesta tyckte att glosläxor hade en positiv inverkan för 

deras ordinlärning. Av detta vill man gärna dra slutsatsen att resultaten motsäger det som sägs 

om ”läxor” i allmänhet. Bland annat att läxor dödar lusten att lära eftersom den framkallar ett 

tvång och därför inverkar negativt på elevers lust att lära (Alm, 2014, s.135).  

 

Enkätens resultat visar att 21 procent av eleverna tar eget ansvar att göra sina glosläxor och att 

76 procent också tar eget ansvar att göra sina glosläxor men att de även blir tillsagda av sina 

föräldrar att göra glosläxorna. Av detta vill man gärna tolka det som att det är totalt 97 

procent av eleverna som tar eget ansvar till att göra sina glosläxor. Utöver, så visar resultatet 

att det är ungefär 60 procent av eleverna som upplever att de förstår och minns engelska ord 

bättre när de tränar på glosor. Av detta kan det tolkas som att eleverna i den här 

undersökningen inte känner den här ”tvången” som Alm (2014) beskriver eftersom de tar 

själva ansvar att göra sina glosläxor och känner att de får ut något utav det.  

 

Resultatet visar också att ungefär 72 procent upplever att de behöver ett visst stöd när de gör 

sina glosläxor. Utav det är det 36 procent som får ibland eller aldrig stöd/hjälp av någon. 

Detta resultat stöttar däremot det som sägs om att läxor inte är likvärdigt eftersom en del av 

eleverna i denna undersökning, visas behöva hjälp vid glosläxor vilket de inte alltid får.  
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6 Avslutning 
Syftet med denna uppsats har varit att diskutera, jämföra och undersöka två sätt att arbeta med 

ordinlärning på i en årskurs 4 -6. Frågeställningen som har legat till grund för den 

undersökningen handlade om att ta reda på om det fanns eventuella skillnader på antal inlärda 

ord mellan båda grupperna. Grupp 1 fick studera nya ord via glosläxor och grupp 2 fick 

studera nya ord i kontext under lektionstid. Ett sekundärt syfte var att undersöka vilka sorts 

kunskaper elever tillägnat sig efter en viss tid samt vilken inställning samtliga elever har när 

det gäller att lära sig ord genom glosläxor.  

 

Det finns en tro av många lärare att ordinlärning genom gloslistor inte är ett effektivt sätt att 

lära sig nya ord. Det finns flertal studier som däremot visar att detta tillvägagångssätt är en 

effektiv metod för att lära sig nya ord. Forskning kring ordinlärning framhäver även, att 

ordinlärning är effektiv när elever studerar nya ord i kontext eftersom det sägs ge djupa 

kunskaper för att förstå ordets betydelse samt användning i olika sammanhang.  

 

Resultaten av den empiriska undersökningen visade att den gruppen som fick glosläxor fick 

ett bättre resultat vid båda testtillfällena än den gruppen som fick studera ord i kontext under 

lektionstid. Det är dock förvånande att den gruppen som fick studera nya ord i kontext 

lyckades klara ungefär 50 % av provet vid båda testtillfällen, med tanke på den korta tiden 

som de haft på sig för att lära sig de nya orden. Då denna undersökning testade eleverna på 

deras ordkunskaper som förvarats i korttidsminnet, hade det varit intressant att testa eleverna 

efter en längre tid för att se hur många ord eleverna verkligen lärt sig i det långa loppet. 

Utifrån undersökningens tidsram var det svårt att testa eleverna på dessa ordkunskaper men 

detta lämnar en lucka för vidare studier. Undersökningen visade även att trots att den gruppen 

som fick glosläxor studerade orden som isolerade enheter, visade de en förståelse för hur 

dessa kan se ut i en kontext.  

 

Det var av sekundärt syfte att ta reda på vad inlärarnas åsikter var kring glosläxor. Eleverna 

upplevde att glosläxor inte är en metod som är negativ för deras lust att lära engelska då de 

upplevde denna metod som effektiv för deras ordinlärning, i motsats till hypotesen som 

hävdade att eleverna inte skulle bli lika motiverade att lära sig engelska.  
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Bilaga 1 – Metod 1: glosläxan 
 
 

Glosor 
 
 

Noisy: högljudd 

 

Screech: tjuta/ skrika 

 

Nearby: i närheten/ närliggande 

 

Curious: nyfiken 

 

Nocturnal: nattlig 

 

Rhinoceros: noshörning 

 

Fur: päls 
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Bilaga 2 – Information till föräldrar/vårdnadshavare 
 
 
Hej alla föräldrar! 
 
Jag heter Chloé Thomas och är lärarstudent på Södertörns Högskola. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete i ämnet engelska. Med tillåtelse av ansvarig lärare kommer klassen att ingå i 

min studie vilket syftar till att undersöka två undervisningsmetoder för vokabulärinlärning i 

engelska. Era barn kommer därför att få en hemuppgift med engelska glosor att träna på under 

höstlovet. Efter lovet kommer de även att få göra ett litet prov och svara på ett kort 

frågeformulär.  Barnens namn kommer inte att nämnas i studien, de är helt anonyma och 

deras provresultat och svar kommer inte att användas för något annat syfte än min studie.  

 

Av etiska forsknings principer behöver jag även att ni godkänner att ert barn får vara med i 

denna undersökning.  

 

Vänligen kryssa i ett alternativ här nedan och skriv under pappret. Pappret ska ert barn lämna 

tillbaka till deras lärare efter lovet.  

 

Jag önskar er ett trevligt höstlov! 

 

o Jag tillåter att mitt barn är med i studien.  

 

o Jag tillåter inte att mitt barn är med i studien. 

 

Underskrift av förälder/vårdnadshavare   Datum & Ort 

 

Tack för er hjälp. 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Chloé Thomas 
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Bilaga 3 – Prov 1 
 

 
Test 1 

 
 
1) Write the right word in the right sentence. (Skriv rätt ord i rätt mening).  
 
rhinoceros     nearby   noisy     curious 

   nocturnal    fur    screeches   

 

1. My aunt doesn’t like her neighbors because she thinks they are really ______________ 

when they are at home. 

2. We stopped at some ____________ shops to buy some food. 

3. When we were at the zoo my little sister saw a ____________ for the first time. 

4. Bats are ____________ animals because they are usually only awake at nights. 

5. During the Stone Age, people were dressed in animal ____________to keep warm in 

winter. 

6. My parrot is so annoying because he ____________ all the time, especially at nights and I 

can’t sleep. 

7. My dad bought a gift for me and I’m very ____________ to find out what it is. 

 

2) Translate the words. (Översätt orden) 

Rhinoceros:     

Nearby:   

Noisy:   

Curious:   

Nocturnal:    

Fur:    

Screech: 
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Bilaga 4 – Prov 2 
 
 

Test 2 
 

 
 

 

1) Crossword 
ACROSS   

3. Tjuta/ skrika  

4. Nattlig    

6. Nyfiken   

7. Högljudd 

 

DOWN 
1. Närliggande 

2. Noshörning 

5. Päls 

 
 
 
 
2) Write the missing word in each sentence.   
   

1. If there´s a lac____________ we could stop for a swim! 

2. The ____________ is my brother´s favorite animal.  

3. To ____________ is to make an unpleasant high noise.  

4.  ____________ animals are awake at nights. 

5. Cats make my sister sneeze. I think she is allergic to the  ____________. 

6. If you are very ____________ you really want to know something. 

7. It was so  ____________ at the restaurant that we couldn´t hear ourselves speak.  
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Bilaga 5 – Enkät 
 
 
Är du:  Pojke   Flicka   
 
Hur gammal är du? ________år 
 
1. Hur mycket tid lägger du per vecka på att lära dig engelskglosor när du får det som 
läxa?) 
 
1. Mindre än 15 min   3. 30 - 60 min   5. Mer än 2 timmar 
 
2. 15 - 30 min     4. 1 - 2 timmar       
 
2. Hur tycker du att det är att göra glosläxor i engelska? 
 
1. Jättetråkigt  2. Lite tråkigt   3. OK   4. Lite roligt    5. Jätteroligt  
 
3. Tycker du att du förstår och minns engelska ord bättre när du tränar på glosor 
utanför skolan t.ex. hemma?  
 
1. Aldrig  2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta  5. Alltid 
 
4. Tar du själv ansvar för att göra dina läxor t.ex. engelskglosor eller blir du tillsagd av 
dina föräldrar? 

1. Jag tar själv ansvar över att göra mina läxor 
2. Jag tar själv ansvar över att göra mina läxor men jag blir också tillsagd av mina 

föräldrar  
3. Jag gör mina läxor bara för att jag blir tillsagd av mina föräldrar  

 
5. Känner du att du behöver hjälp av någon t.ex. dina föräldrar när du tränar på 
engelskglosor hemma?  
 
1. Aldrig  2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta  5. Alltid 
 
6. Om du svarat på ovanstående punkter (förutom punkt 1), får du hjälp av någon t.ex. 
dina föräldrar när du tränar på engelskglosor hemma? 
 
1. Aldrig  2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta  5. Alltid 
 
7.  Är det något du vill lägga till angående glosläxor? Skriv gärna nedan. 
 
 

Tack för din hjälp! 
 


