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Abstract 

 

To master English to such a degree that you can read a wide variety of English texts 

without having to look certain words up in a dictionary requires a huge vocabulary. 

Estimates are that you will need to understand 8000 – 9000 word families to reach that 

goal. The aim of this study was to investigate what opportunities for reaching such a goal 

there are to be found in the explicit vocabulary instructions found in two textbooks written 

for Swedish upper-secondary school. Another point of study was how these textbook 

instructions are related to research in fields relevant to L2 vocabulary acquisition. It was 

found that there is a good variety in textbook instructions concerning issues such as 

semantic groups, formulaic sequences and word formation. However, there are big 

differences between the two textbooks that were studied regarding this. Furthermore, it 

was found that both textbooks, although having different approaches to teaching 

vocabulary, rest their reasoning upon research. 
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1 Inledning 

A large vocabulary is, of course, essential for mastery of a language. Second language acquirers 

know this; they carry dictionaries with them, not grammar books, and regularly report that lack of 

vocabulary is a major problem. (Krashen, 1989:440) 

 

Det har funnits och finns olika synsätt på hur man bäst lär ut ett andraspråk (L2). 

Grammar-Translation Method (GT), är en äldre metod som har satt sin prägel även på 

dagens undervisning. Metoden går i stora drag ut på att analysera och översätta olika 

språkegenskaper såsom grammatiska enheter utanför en given kontext. Lektionerna hålls 

till viss del på elevernas modersmål för att det ska bli lättare att ta till sig grammatiska 

regler och strukturer i det språk som lärs ut. En annan metod som har varit tongivande är 

Communicative Language Teaching Approach (CLT). Denna metod går som namnet 

antyder ut på att lära ut språk genom att låta eleverna kommunicera och arbeta upp sitt 

flyt i det språk de söker att lära sig. (Zhou & Niu 2015) 

 

Dessa två metoder, GT och CLT, är på många sätt varandras motsatser. Båda har haft ett 

inflytande i den L2-undervisning som bedrivs ute på skolorna idag. Vokabulär har dock 

hamnat lite i periferin och det är inte förrän på senare tid som vokabulär har hamnat mera 

i fokus i L2-språkinlärning. Startskottet för denna förändring kom enligt Paul Meara 

1990, i samband med att Paul Nation, professor emeritus inom lingvistik och tillämpad 

lingvistik, gav ut boken Teaching and learning vocabulary (Meara & Swansea 2015, 

394). 

 

Sedan dess har allt mer publicerats kring den roll vokabulär spelar när det kommer till 

L2-färdigheter. Norbert Schmitt, professor i tillämpad lingvistik, presenterar i sin bok 

Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual (2010, 4) tre studier (Albrecht, 

Haastrup & Henriksen 2008; Alderson 2005; Laufer & Goldstein 2004) som alla pekar åt 

att L2-elever som visar upp en stor vokabulär också gör bättre ifrån sig vad gäller andra 

delar av språket som grammatik, att skriva, att läsa, att förstå och att tala. Det verkar alltså 

finnas goda anledningar till att undervisa vokabulär i skolorna. Frågan är vad som är ett 

rimligt mål att sträva emot? 

 

I inledningen av en forskningsöversikt från 2008 kartlägger Schmitt hur stor vokabulär 

som borde vara eftersträvansvärd för en L2-elev i engelska. Resultatet blir att det krävs 

olika stor vokabulär beroende på om det handlar om skriven eller talad engelska. För 

skriven engelska menar Schmitt (2008, 331) att kunskap om 8000–9000 ordfamiljer är ett 

bra mål om man vill kunna läsa ett stort utbud av skriven engelska utan att behöva slå upp 

enstaka ord under läsningen. En ordfamilj är enligt Nation (2014, 4) ord som delar samma 

stamord. Ett exempel som Nation ger är stamordet access vars ordfamilj innehåller orden: 

accessed, accesses, accessibility, accsessible, accessing, inaccessibility, inaccessible. 

(Nation 2014, 3) Tanken med denna uppdelning i ordfamiljer är att om stamordet är känt, 

kan elever med tillräcklig kunskap om morfologi gissa vad de olika orden i ordfamiljen 
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innebär redan första gången hon stöter på dem. Vidare menar Nation (2014, 4) att 

ordfamiljer finns på riktigt, psykologiskt sett, att människor som använder engelska ser 

de ord som delar samma stamord som att de ingår i en grupp. 

 

Siffran 8000–9000 ordfamiljer är hämtad från en korpusundersökning av Paul Nation 

(2006, 79). Nation utgick ifrån att man för att kunna läsa en text med flyt behöver kunna 

98% av orden. Det han sedan gjorde var att hämta statistik över de mest använda orden i 

engelskan från British National Corpus (BNC) och sedan jämföra dessa med en rad olika 

texter, så som tidningsartiklar och romaner. Det visade sig att för att förstå 98% av orden 

i en given text behöver man allt som oftast kunna de 8000–9000 vanligaste ordfamiljerna 

i engelska. Samma undersökning gjordes även för talad engelska. Då var materialet 

istället filmer och spontana konversationer och intervjuer. Det visar sig att för att förstå 

98% av orden i talad engelska är kunskap om de 6000–7000 vanligaste ordfamiljerna i 

engelska tillräcklig, alltså avsevärt lägre än för skriven engelska (Nation 2006, 79) 

 

Schmitt (2008, 330) problematiserar dock just siffran 98% som mått på förståelse av en 

text eller av talad engelska, då andra forskare kommit fram till att det kanske räcker med 

att man förstår 95% av orden i en text eller tal för att budskapet ska vara begriplig. Att 

man förstår 98% av orden i en given text innebär att var femtionde ord är okänt medan 

95% innebär att var tjugonde ord är okänd för läsaren. Om man utgår från att det är 

tillräckligt att förstå 95% av orden i en given text blir siffran för hur många ordfamiljer 

man behöver förstå avsevärt lägre, dvs. 2000–3000 ordfamiljer för att förstå talad 

engelska (Schmitt, 2008, 331). Diskussionen, framförallt vad gäller talad engelska, verkar 

vara väldigt aktiv, men några exakta siffror har inte blivit fastställda. Med detta i åtanke 

är det ändå en stor mängd ord som behöver läras in, även om det är det lägre måttet på 

95% som till slut visar sig vara tillräckligt. 

 

Här i Sverige har Skolverket inte satt upp några specifika mål för hur stor vokabulär som 

är eftersträvansvärd för eleverna i engelskkurser. I betygskriterierna för engelska 5 står 

det: ”Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och 

i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer” (Skolverket, 2018-05-08). Detta är 

ett kriterium för betyget A.  Man kan direkt knyta det till vad Nation skriver, nämligen 

att det krävs kunskap om 8000–9000 ordfamiljer för att förstå engelska i olika genrer utan 

att haka upp sig (Nation, 2006, 79). Vidare står det i betygskriterierna för engelska 5 att: 

” I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig 

eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och 

situation” (Skolverket, 2018-05-08). Det finns flera studier som pekar på att det finns ett 

samband där en stor vokabulär även ökar elevers muntliga färdigheter (Hilton 2008; 

Koizumi & In’nami 2013). Även om det inte går att utläsa något om vokabulärövningar 

i det centrala innehållet för någon av engelskkurserna finns det alltså goda anledningar 

att låta sådana vara en del av undervisningen med stöd i vad som står i betygskriterierna.  
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Tid är en viktig faktor i skolundervisningen. Det är mycket som ska hinnas med på kort 

tid. Allt det centrala innehållet i kurserna för engelska ska behandlas men tiden är 

begränsad. Engelska 5 är en kurs som sträcker sig över 100 timmar och samma sak gäller 

för engelska 6. Engelska 6 är inte ett inte en gymnasiegemensam kurs. Däremot är det en 

kurs som behövs för högskolebehörighet. Alla elever som har för avsikt att läsa vidare på 

universitet eller högskola kommer alltså att behöva ett betyg från engelska 6. Detta 

innebär att elever från gymnasiet har minst 200 timmar engelskstudier med sig när de 

söker in till universitet och högskolor. Nation (2014, 7) försöker reda ut hur lång tid det 

tar, med enbart input och extensiv läsning av texter, att ta till sig de 9000 vanligaste 

ordfamiljerna i engelska. Att uppnå förståelse om de 9000 vanligaste ordfamiljerna kräver 

ungefär 8 timmar och 20 minuter läsning per vecka, om eleverna håller läshastigheten 

150 ord per minut (Nation 2014, 8). Ekvationen går inte riktigt ihop. Det finns helt enkelt 

inte tillräckligt med lektionstid för att bara genom läsning och input lära sig en så 

omfattande mängd ord. 

 

Den stora ordmängd som behövs och den tid det tar att lära in ord innebär att timmarna 

på de högskolebehörighetsgivande engelskkurserna på gymnasiet inte ens är i närheten 

av att räcka till för att eleven, enbart via intensiv läsning, ska ta till sig en tillräckligt stor 

vokabulär för att bekvämt kunna läsa universitetsengelska. Detta innebär att det blir 

nödvändigt att koppla explicita vokabulärövningar till det intensiva läsandet. På så sätt 

kan man jobba på specifika ord, samt snabba på inlärningen genom att tvinga in 

repetitioner av mera avancerade ord. På så sätt kan ord läras in trots att man inte hinner 

läsa tillräckligt för att stöta på alla orden tillräckligt många gånger för att lära sig dem.  

 

En annan svårighet som skapar hinder för L2-elever är fossilisering. Fossilisering är ett 

begrepp som inom språkfältet står för att språkutvecklingen i ett L2 avstannar helt.   

What is fossilization, then? To date, there is no uniform answer. However, from the miscellaneous 

conceptions, two broad and (by now) uncontroversial features are deducible, namely: (1) that 

fossilization involves premature cessation of development in defiance of optimal learning 

conditions; and (2) that fossilizable structures are persistent over time, against any environmental 

influences, including consistent natural exposure to the target language and pedagogic interventions. 

In addition, several issues are identifiable as lying at the heart of the conceptual differences, and we 

discussed two: (1) whether fossilization should be seen as global or local, and (2) whether it should 

be viewed as a product or a process. I have argued that fossilization occurs locally rather than 

globally, and that it is an observable process, with the product only being inferable (Han 2013, 23). 

Detta fenomen kanske är något man bör ha i åtanke när man pratar om vilka nivåer i ett 

språk som är eftersträvansvärda. Det verkar näst intill omöjligt att lära sig ett L2 utan att 

fastna någonstans på vägen. 

 

Schmitt skriver i sin forskningsöversikt att det är en stor uppgift att lära sig 8000-9000 

ordfamiljer i ett L2, och att många elever som lär sig ett L2 har svårigheter att komma 

upp i dessa nivåer (Schmitt 2008, 332). Vidare menar han att för att uppnå målen för hur 

många ord en elev borde kunna krävs det ett samarbete mellan fyra parter: elev, lärare, 

forskare och materialförfattare (Schmitt 2008, 333). I den föreliggande studien kommer 
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förhållandet mellan två av dessa parter att undersökas, den mellan forskare och 

materialförfattare. Studien avser att undersöka hur textboksförfattare tacklar den till synes 

ganska överväldigande uppgiften, att lära ut en stor mängd ord, och framförallt hur 

vokabulärövningarna i läroböcker är konstruerade. Det är också intressant att se om 

läroböcker försöker att lära ut strategier för att lära sig vokabulär. Ifall sådana 

förekommer är det intressant att se hur de är kopplade till forskningen om L2-

ordinlärning. Sådana instruktioner som berör mer allmänna ordinlärningsstrategier 

kommer alltså att i likhet med specifika instruktioner om ordinlärning jämföras med vad 

forskare hävdar är framgångsrikt.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter som finns för 

ordinlärning i två textböcker för engelska 5, samt hur dessa möjligheter 

 är förankrade i forskning inom områden som berör ordinlärning i ett L2. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter till ordinlärning via explicita övningar finns det i två textböcker 

för engelska 5? 

• Vad för sorters inlärningsstrategier för vokabulär presenteras i textböckerna? 

• Hur förhåller sig övningarna och strategierna i textböckerna till forskning som 

berör vokabulärutveckling inom ett L2? 
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2 Begrepp 

2.1 Ord 

De flesta ord har en eller flera representationer i minnet. Det vill säga att vi förknippar ett 

givet ord med personliga upplevelser (Lowie, Verspoor & Seton 2010, 135). Tar vi ordet 

hund som exempel kanske någon förknippar det med: gosigt, promenader i naturen, 

viftande svans, söt etc. Någon som däremot har blivit biten av en hund, eller har andra 

mindre trevliga upplevelser skulle ha en annan representation av ordet hund i sitt minne. 

Jägare kan mycket väl ha en helt annan representation av ordet hund, och likaså någon 

som är blind och nyttjar en ledarhund till vardags. I slutändan går alltid det ett ord 

representerar ner till individnivå, men man kan även se det på gruppnivå, så som man gör 

i grupperna jägare eller hundälskare. Det bör även tilläggas att de saker ett ord 

representerar i minnet inte är statiska. Ord kan få nya innebörder beroende på hur ens liv 

utspelar sig (de Bot & Lowie 2010, 131).  

 

Det talas många olika språk i världen. Alla dessa språk talas av specifika grupper 

människor från olika kulturer. Var och en av dessa har som grupp egna representationer 

av orden i sitt språk, beroende på vad ordet förknippas med, dels på individnivå, men 

också efter kulturella omständigheterna (Lowie, Verspoor & Seton 2010, 146). För att 

återgå till exemplet hund har vi till exempel delar av Kina där man äter hundar (Silver 

2016), eller grupper inom islam, där man i vissa fall anser att hundar är orena. Problem 

uppstår därför när man översätter ett ord från ett språk till ett annat, utan att man beaktar 

vad en sådan översättning innebär. De koncept som i Sverige förknippas med ordet hund 

kan helt enkelt skilja sig markant från de koncept ordet förknippas med i sin översättning 

till kinesiska eller arabiska. 

 

En annan besvärlighet när det gäller ens kunskap om ord och att kunna översätta dem är 

att det inte finns ett ett-till-ett-förhållande mellan de ord man lär sig och de ord man kan 

på sitt modersmål. I svenskan finns exempelvis ord som morbror och farbror för att 

markera vilken sida av släkten personerna i fråga tillhör. I engelskan förekommer samma 

sak inte i just detta fall. Man har ett och samma ord för farbror och morbror, nämligen 

uncle. Ett annat ganska vanligt förekommande exempel skulle kunna vara de svenska 

orden lägga, ställa, sätta. I engelskan har vi bara ordet put som i princip ersätter alla dessa 

svenska ord. Detta kan ställa till besvär när det kommer till att översätta, i synnerhet om 

man förlitar sig på att ord går att översätta rakt av till ett annat språk.  

 

Det finns även andra aspekter på vad ett ord är. Ser vi på saken ur ett historiskt perspektiv 

är ett ord under det första utvecklingsstadiet av ett språk inte något man skriver ner på 

papper och analyserar stavningen på. Ursprungligen var ord muntliga uttryck man 

använde för att beskriva sin omgivning med. Den här undersökningen behandlar inte talad 

engelska som sådan. Inget fokus kommer ligga på att lära sig uttala ord korrekt, utan den 
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handlar främst om ords betydelse och de strategier som hjälper en elev att kunna förstå 

och använda ett ord i skrift.  

 

En viktig fråga är vad man bör förvänta sig att få lära sig om olika ord i skolan. Vad är 

ett rimligt mål med tanke på ett ords alla olika dimensioner? Innan man lär sig någonting 

annat behöver man förstå ordet. Det spelar ingen roll om man vet hur man ska använda 

det rent formmässigt, eller om man kan uttala det rätt, om man inte förstår vad det betyder 

kommer i så fall ens övriga kunskaper om ordet inte att leda till någonting produktivt. Ett 

sätt att tänka är alltså att förståelse måste komma först. Detta behöver inte innebära att 

man nödvändigtvis måste få en översättning av ordet. I unga åldrar så har det visat sig 

vara effektivt att skapa förståelse till exempel genom att visa bilder på vad ord 

symboliserar. I en metastudie om olika glostypers effektivitet vid ordinlärning visar det 

sig att glosor som illustreras med en bild lärs in avsevärt mycket effektivare än ord man 

edast möter i skrift (Vahedi, Ghonsooly & Pishghadam 2010).  

 

Nästa steg efter att man förstår vad ett ord betyder borde rimligtvis vara att kunna använda 

det produktivt och inte bara förstå det via input. Man kan nästan krasst se det som om 

man har två L2-vokabulär, en receptiv och en produktiv. Det ena består av ord man förstår 

men kanske inte känner sig bekväm med att använda och det andra består av de ord man 

kan använda utan att det uppstår problem. Med andra ord förhåller det sig på precis 

samma sätt som med ens L1. 

 

I den här undersökningen kommer vi att anse att ett ord har blivit inlärt när en elev känner 

till vad det betyder och vet hur det används i kontext, vet hur man böjer det samt kan 

stava det.  

2.2 L2 – EFL – ESL 

Det finns en rad olika begrepp när det kommer till språkinlärning som forskningsområde. 

Med L2 menas helt enkelt det andra språk man lär sig. I den svenska skolan är engelska 

det första språket utöver svenskan som aktivt lärs ut. Termen medför dock en viss 

problematik då det i klassrummen finns elever som kanske redan behärskar flera språk än 

bara svenska när undervisningen i engelska sätter igång.  

 

En annan tänkbar term som att använda istället var EFL, English as a Foreign Language. 

Problemet med EFL är att det är tveksamt om engelskan helt kan räknas som ett 

främmande språk i Sverige, då det i väldigt hög frekvens förekommer i tex. populärkultur 

så som musik, film, reklam, datorspel etc. Eleverna har med största sannolikhet redan 

bekantat sig med, samt behärskar, en viss grad av engelska innan det blir ett ämne i skolan.  

 

En tredje möjlig term är ESL, English as a Second Language. Enligt Cambridge 

Dictionary menar man med Second Language, den engelska som talas av människor som 
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bor i ett engelsktalande land men som har ett annat modersmål. (Cambridge Dictionary 

2018) Den termen är mera adekvat i detta sammanhang än EFL då den passar bättre in 

om vi kan acceptera Sverige som ett engelsktalande land.  

 

L2 är en bredare term, som inte bara handlar om engelska utan språkinlärning i allmänhet. 

Den är mycket användbar inom forskningen på området språkinlärning då den inte enbart 

är kopplad till inlärning av t.ex. engelska. Med tanke på detta och på att ESL och EFL 

inte till fullo passar in på svenska förhållanden, ter sig L2 som en lämplig term för denna 

studie.  

 

Elever i Sverige är dock ingen homogen grupp. Vissa kanske redan behärskar ett andra 

språk när de börjar lära sig engelska. Därför är ingen av tidigare nämnda termer direkt 

representativ för alla elever. Det blir nödvändigt att göra en generalisering och då tycks 

termen L2 vara den som inkluderar flest elever. 

2.3 Explicit – implicit 

I forsknings- och utbildningssammanhang brukar man ofta tala om explicit och implicit 

språkinlärning.  Det finns emellertid tre olika sätt att se på ordinlärning. Man talar 

nämligen om explicit, implicit och incidentell ordinlärning. Implicit ordinlärning syftar 

på att man lär sig ord via andra medel än vokabulärövningar. Om en elev exempelvis lär 

sig ett ord när den läser, lyssnar på eller konverserar med en annan människa kallas det 

implicit ordinlärning. Det mest tydliga exemplet är när någon flyttar till ett annat land 

med avsikt att lära sig språket. Över tid och genom samtal och läsning kan man enbart 

genom implicit ordinlärning lära sig ett språk utan att genomföra några övningar (Hulstijn 

1989).  

 

Incidentell ordinlärning är i princip samma sak som implicit ordinlärning. Skillnaden är 

att medan man vid implicit ordinlärning har för avsikt att lära sig delar av ett nytt språk, 

finns inte den avsikten vid incidentell ordinlärning. Språksituationen i Sverige, där 

engelska är ett vanligt språk i medierna, på TV, radio och internet, medför att många, inte 

minst barn, lär sig engelska ord oavsiktligt. Därför kan det mycket väl vara så att elever 

som just börjat studera engelska i skolan redan kan vissa ord de lärt in på det sättet. Det 

är ett exempel på incidentell språkinlärning (Hulstijn 1989).  

 

Explicit ordinlärning syftar på att man övar på ord man har för avsikt att lära sig. Om 

texten i en lärobok är ett medel för implicit ordinlärning, där eleven endast läser och 

kanske snappar upp något ord genom igenkänning, så är explicit de övningar som 

behandlar ord från texten var för sig. Det finns en stor mängd olika övningar som är 

avsedda för ordinlärning. (Khoii & Sharififar 2013, 200)  
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2.4 Input – Avkodning 

Input kan man kort sammanfatta som alla de delar av målspråket som vid en 

inlärningssituation finns tillgängliga för den som lär sig språket (Rast 2010, 100). I ett 

klassrum innebär detta helt enkelt all den engelska en elev kommer i kontakt med: talad 

engelska, texter, instruktioner etc. Input förkommer också till stor del utanför skolan, i 

alla fall för svenska elever, där engelskan är mycket vanligt förekommande i samband 

med fritidsaktiviteter så som TV, datorspel, internet och musik. 

 

Om en elev uppmärksammar delar av inputen kan det börja ske avkodning. Det kan ske 

genom att hon läser en text och engagerar sig i språket, då övergår inputen till avkodning 

och eleven kan börja ta till sig språket och lära sig. Avkodning kan alltså ses som en 

process där inputen blir bearbetad för att till slut kunna lagras i långtidsminnet och bli en 

del av inlärarens mentala lexikon (Rast 2010, 100-101) 

2.5 FS 

I svenskan har vi för vana att skriva ihop ord, alla sammansättningar till exempel. I 

engelskan finns inte samma tendens. Man skriver snarare isär ord, och därför händer det 

ofta att något som är ett ord på svenska översätts till två på engelska. Det finns även i alla 

språk många fall där orden hänger ihop, så som idiom, starka kollokationer, interjektioner, 

komplexa verb, stående uttryck med mera. För enkelhetens skull kommer denna studie 

att använda ett paraplybegrepp som täcker alla dessa språkfenomen. Uttrycket Formulaic 

Sequences(FS) definieras av Wray som: 

A sequence, continuous or discontinuous, of words or other meaning elements, which is, or appears 

to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at the time of use, rather than 

being subject to generation or analysis by the language grammar.(Wray 2000, 465) 

Begreppet (FS) kommer hädanefter användas för att beskriva de enheter i 

vokabulärövningar som består av fler än ett ord på engelska. 
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3 Forskningsbakgrund 

Stephen Krashen föreslog i en metastudie från 1989 att läsning kanske är det enda sättet 

för en elev att ta till sig ett språk och dess vokabulär. (Krashen 1989, 455) Detta har 

kommit att kallas för Input-metoden, eller Extensive reading-metoden. Krashen gick så 

långt att han menade att explicita vokabulärövningar var helt onödiga och att det enda 

verktyg som behövdes i skolan, när det gäller språkinlärning, är böcker.  

 

De metoder Krashen föreslår har dock väckt kritik. Schmitt (2008, 328) medger att det är 

möjligt att lära sig nya ordfamiljer enbart från input så som läsning, men han menar också 

att detta är ineffektivt. För att ta till sig 2000 L2 ordfamiljer behöver man enligt hans 

forskningssammanställning läsa ungefär 8 miljoner ord på målspråket. Detta motsvarar 

ca 420 romaner (Schmitt 2008, 348). På senare tid har forskning om instruktioner och 

explicita övningar gått starkt framåt. Det är med hjälp av sådan forskning materialet i 

denna studie kommer att undersökas. 

3.1 Ordbildning 

Engelskans ortografi anses vara morfologisk (Bowers, Kirby & Deacon 2010). Engelska 

ord är alltså uppbyggda av betydelsebärande morfem som avgör deras betydelse, uttal och 

stavning. Morfologi handlar om att ord är uppbyggda av olika morfem. Morfem är per 

definition den ”minsta betydelsebärande enhet i språket (som system)” (NE 2018). 

Exempel på morfem är genitiv-”s” som man i svenskan hänger på i slutet av ett ord för 

att markera ägande. Suffix (efterstavelse) och prefix (förstavelse) är namnet på de morfem 

man lägger till framför respektive bakom ett så kallat stamord, för att på så sätt bilda nya 

ord. En studie av två olika mellanstadieklasser som blev instruerade i morfologi visade 

att den metoden hade en god effekt på hur väl eleverna kunde ta till sig och förstå för dem 

okända ord (Bowers & Kirby 2010, 530). 

 

Enligt Bowers, Kirby och Deacon finns det tre dimensioner i vilka kunskaper om 

morfologi kan påverka ens kunnande inom ett språk. Dessa tre dimensioner är 

igenkänning, förståelse och motivation (Bowers, Kirby & Deacon 2010, 145). 

Igenkänning handlar om att man som elev kan börja urskilja mönster i målspråket. Man 

börjar se vilka prefix och suffix som gör vad. Förståelse är nästa steg från igenkänning. 

Man har börjat se mönstret och kan därför vid läsning av okända ord uppfatta funktion i 

texten. Motivation är enligt Bowers, Kirby och Deacon (2010, 145) lite mindre kartlagt 

då inga studier har gjorts för att direkt undersöka detta.  

 

I en studie från 2017 låter man holländska EFL-elever resonera högt kring hur de försöker 

skapa en relation mellan ett ords form och dess innebörd (Candry, Deconinck & 

Eyckmans 2017). Där konstaterar man att EFL-eleverna framförallt associerar L2-ord 

med andra liknande ord från deras L1, L2 eller i vissa fall L3. Detta står för ca 45% av 
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associationerna (Candry, Deconinck & Eyckmans 2017, 232). Morfologiska 

associationer utgör ca 17% av samtliga associationer (Candry, Deconinck & Eyckmans 

2017, 232). Det framgår dock inte i undersökningen vilken tidigare erfarenhet eleverna 

har av att jobba med morfologi.  

3.2 Semantiska grupper 

En semantisk grupp är en grupp av ord vars betydelser är väldigt nära kopplade till 

varandra kognitivt. Ett exempel på en sådan grupp som ges av (Hashemi & Gowdasiaei 

2005, 342) är ways of looking som innehåller ord så som stare, gaze, glance, glare, peer 

etc. Ord i semantisk grupp är inte nödvändigtvis synonyma utan har alla olika 

nyansskillnader. En annan grupp skulle kunna vara saker man bär på kroppen med ord 

som byxor, shorts, tröja, blus, sockar. Semantiska grupper är inte att förväxla med 

tematiska grupper. Ett exempel på en tematisk grupp skulle kunna vara handla kläder där 

ord från olika semantiska grupper ingår som affär, spegel, byxor, provhytt, rulltrappa. 

Orden i fråga är inte kopplade samman starkt nog för att betydelsemässigt utgöra en 

semantisk grupp, men de följer ändå ett tema.  

 

Begreppet semantiska grupper är baserade på forskning om hur hjärnan lagrar objekt och 

koncept i minnet. 2016 genomfördes en studie där man lät sju personer ligga i en 

magnetisk resonanstomograf och lyssna på ett två timmar långt radioprogram. Genom att 

studera vilka delar av hjärnan som aktiverades utifrån de ord som nämndes i programmet 

skapade man en karta över olika semantiska grupper i hjärnan (Huth et al. 2016). 

Semantiska grupper finns alltså på riktigt i hjärnan. Vad har detta då för följder när det 

gäller vokabulärinlärning? 

 

I en studie från 2008 söker man att undersöka effekten av att presentera nya ord för elever 

i form av semantiska grupper. (Erten & Tekin 2008). Studiens syfte var att ifrågasätta 

tanken om att använda den metoden vid L2-inlärning. Erten och Terkin menade att det 

var väldigt populärt bland läroboksförfattare att presentera nya ord på det sättet, men att 

det egentligen inte fanns någon forskning som direkt bekräftade att det skulle vara en bra 

metod.  

 

Erten och Tekin går igenom de argument som finns för olika metoder att presentera nya 

ord. De menar att tanken om att semantiska grupper är effektiva härrör från att man i 

andra forskningssammanhang har slagit fast att hjärnan lagrar ord i minnet i semantiska 

grupper när den lär sig L1 (Erten, Tekin, 2008: 408). De menar vidare att detta inte är 

tillräckligt som bevis för att förespråka inlärning av semantiska grupper som metod, 

därför att själva processen vid ordinlagring fortfarande inte är tillräckligt kartlagd (Erten 

& Tekin 2008, 409). 
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Det test Erten och Tekin gick i korthet ut på att för en grupp på 60 elever i årskurs fyra 

presentera nya ord i semantiska och därefter i semantiskt orelaterade grupper. Sedan 

genomfördes ett test direkt efteråt samt ytterligare ett en vecka senare för att undersöka 

eventuella effekter på långtidsminnet. Man tog också tid på eleverna för att se hur snabbt 

de kunde hämta orden ur minnet. Resultatet gav vid handen att elever som fick nya ord 

presenterade i semantiskt orelaterade grupper hade statistiskt signifikant bättre resultat 

när de skulle minnas orden. Samma grupp var dessutom klar med sina prov snabbare 

(Erten & Tekin 2008, 418). 

 

En annan undersökning kom fram till ett liknande resultat. Det tog också där längre tid 

för testdeltagarna att erinra sig de ord de lärt sig med hjälp av semantiska grupper 

(Finkbeiner, Nicol, 2003). Studien understryker att resultaten inte är triviala och att de 

går rakt emot den vittspridda uppfattningen att det är fördelaktigt att lära ut ord i 

semantiska grupper. Den slutsatsen har pedagogiska implikationer. Det kanske inte är värt 

mödan att ägna tid åt att jobba med semantiska grupper, då det är besvärligt att framställa 

ett sådant material och det samtidigt har visat sig att metoden inte är lika effektiv som att 

lära in ord på måfå eller tematiskt.  

 

En tredje studie kring semantiska grupper slår fast samma sak ytterligare en gång (Wilcox 

and Medina, 2013). Forskarna analyserar i det fallet också tio stycken läroböcker för unga 

L2-studenter i spanska och konstaterar att i tio av dem presenteras nya ord uteslutande i 

form av semantiska grupper. De påpekar i sin sammanfattning att detta är ett problem och 

att lärare och läroboksförfattare borde se över sina strategier för att hjälpa eleverna att 

lära sig ny vokabulär. De föreslår en tematisk eller fonologisk gruppering som alternativ. 

 

3.3 FS 

Ett särskilt fenomen som kan vålla svårigheter när det kommer till ordinlärning, bland 

annat på grund av hur gloslistorna i läroboken är utformade, är så kallade FS. Er orsak till 

det är att flera ord utgör en enhet med påföljd att bara en liten förändring av ett av orden 

kan göra att uttrycket blir helt obegripliga för någon som talar engelska som modersmål 

(Kim, Kim 2012, 832). Vissa FS används flitigt när man är nybörjare på målspråket, 

därför att bland det första man lär sig är korta fraser som t.ex. How are you? Senare tycks 

man i skolan ägna mindre tid åt fraseologi för att istället fokusera mera på enstaka glosor.   

 

Man har uppskattat att upp till 52% av skriven engelska kan bestå av FS (Gholami, 

Karimi, Atai 2017). Andra studier kommer fram till en något lägre siffra, runt 20%(Alali, 

Schmitt, 2012:154). Skillnaden kan kanske tillskrivas de olika definitioner som finns av 

FS, men vilken siffra som än är närmast sanningen utgör sådana en stor del av engelskan 

som inte kan förbises. FS kan ibland ha samma innebörd som enstaka ord (Boers, 

Linstromberg 2012). I svenskan skriver man oftast ihop två ord som sedan bildar ett nytt. 
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I engelskan däremot skriver man inte ihop ord på samma sätt, utan två ord kan istället 

vara starka kollokationer för att beskriva något. I alla händelser går inlärningen av 

idiomatiska uttryck långsamt, även för studenter på högre nivåer (Boers & Linstromberg 

2012).  

 

I en studie från 2012 undersöker Alali och Schmitt huruvida FS, i deras studie specifikt 

idiom, går att lära ut med samma metoder som enstaka ord (Alali & Schmitt 2012). De 

ställer i sin undersökning följande frågor:  

Can we teach formulaic sequences effectively with the same methodologies adopted for single 

words? 

Will reviewing newly learned formulaic sequences during the classroom period lead to better 

retention and retrieval, as it does with single words? 

Does oral or written review work better for enhancing the learning of single words and formulaic 

sequences? 

What degrees of lexical knowledge (recognition/recall) are gained from different teaching and 

review treatments? (Alali & Schmitt 2012, 157) 

Det de kommer fram till i undersökningen är att vissa metoder som är effektiva för enstaka 

ord också verkar fungera för FS. Däremot ger FS något lägre resultat vid inlärning 

överlag. När det kom till repetition gav FS samma resultat som enstaka ord, så till vida 

att, oberoende av inlärningsform, är repetition avgörande för inlärning. Skriftlig repetition 

visade sig vara effektivare än muntlig i den här undersökningen (Alali, Schmitt, 

2012:174). Sammanfattningsvis tycks alltså samma principer som gäller för ordinlärning 

gälla inlärning av FS.  

3.4 Glosor 

I en kort case-studie undersöker Fitzpatrick (2008) med flera huruvida en person som 

studerar ett språk kan lära sig förhållandevis många ord över en kort tid. Studien testar 

endast en försöksperson som under en period på 20 dagar ska försöka lära sig 300 nya 

ord. Uppdraget var alltså att i snitt lära sig 15 ord per dag. Tiden avsedd för detta skulle 

vara exakt en halvtimme. Försökspersonen talar engelska som förstaspråk och de ord som 

ska läras in är alla hämtade från arabiskan.  

 

Inlärningen gick till så att försökspersonen tilldelades de 300 orden på små kort som alla 

innehöll det arabiska ordet transkriberat till engelska, en engelsk översättning av ordet, 

samt 20 små rutor där det skulle anges under vilka dagar testsubjektet arbetade med ett 

givet kort.  

 

Uppföljningen bestod av två olika tester, ett där man skulle översätta det engelska ordet 

med hjälp av arabisk transkription, och ett där man skulle översätta arabisk transkription 

till engelska. Dessa två tester gjordes vid fyra olika tillfällen, ett precis efter de 20 

dagarna, och de andra tillfällena 2,6 och 10 veckor efter första testtillfället.  
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Resultatet visade att försökspersonen kunde översätta 286 av orden från arabiska vid 

första testtillfället och 219 vid det sista testtillfället. Resultatet var lägre för att översätta 

från engelskan, med 283 ord vid första tillfället och 149 vid det sista. 

 

I diskussionen sammanfattas det sedan att uppgiften inte hade visat sig vara så 

överväldigande som man först antagit och att det inte gick att urskilja något slags tak 

baserat på studien för hur många ord man rimligtvis kan lära in. Där föreslås också att 

fler tester bör utföras med flera ord per dag, samt längre tid för inlärning.  

 

I en undersökning 1996 slår man fast att det som främst hjälper ordinlärning vid läsning 

är gloslistor i marginalen (Hulstijn, Hollander & Greidanus 1996, 336). Det som 

jämfördes var vad som bäst främjar ordinlärning: Att inte ha några glosor alls och låta 

eleverna gissa mening, att ha glosor i marginalen, eller att låta eleverna jobba med 

lexikon. Resultatet visade att de elever som läser en text med marginalglosor lär sig flest 

av de okända orden i texten. Det framhålls dock att användningen av lexikon kan vara 

lika effektivt, eller till och med effektivare, elever är ovilliga att använda sådana 

hjälpmedel (Hulstijn, Hollander & Greidanus 1996, 336). 

Uppmärksamhet 

I en småskalig undersökning från 2012 undersöker Peters hur man kan dra 

uppmärksamhet till okända FS och ord med hjälp av explicita instruktioner samt med 

hjälp av att man i texten markerar svåra FS och ord. Resultatet visade att de som blev 

instruerade att ägna speciell uppmärksamhet åt FS inte lyckades bättre med dem än 

kontrollgruppen vid det efterföljande översättningstestet. De ord som hade varit 

understrukna visade sig dock ha gett bättre resultat. Peters sammanfattar sin undersökning 

med att det helt enkelt verkar vara fördelaktigt att ord och FS som är svåra i en text är 

markerade, i det aktuella fallet både fetstilta och understrukna (Peters 2012). 

3.5 Engagemang 

I en undersökning av YouJin Kim (2008) ställs Hulstijns och Laufers involvement load 

hypothesis (ILH) på prov. Hypotesen går ut på att ju mer en elev är engagerad i en given 

uppgift där nya ord förekommer desto större är förutsättningarna för att dessa tas upp i 

långtidsminnet (Laufer & Hulstijn 2001, 14). Laufer och Hulstijn lyfter fram tre faktorer 

som styr elevernas engagemang i arbetet med nya ord. Dessa är behov, sökning och 

utvärdering (Laufer & Hulstijn 2001, 14). 

 

Med behov menas den motivation som eleverna har för att lära sig ett sedan tidigare okänt 

ord. Det finns enligt Laufer och Hulstijn tre nivåer av behov (Laufer & Hulstijn 2001, 

14). Första nivån är inget behov alls. Som exempel ges att eleverna läser en text samt får 

en övning där de ska visa att de har förstått den, men inga av de nya orden är nödvändiga 

för att svara på frågor om den (Laufer & Hulstijn 2001, 16). Om eleverna istället får en 

uppgift av en lärare eller en lärobok, som innebär att de behöver lära sig ett givet nytt ord, 
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anses behovet vara moderat. Starkt behov uppstår endast när eleverna själva inser att de 

behöver ett ord för att kunna uttrycka koncept eller namnge objekt de inte redan känner 

till L2-begreppet för (Laufer & Hulstijn 2001, 14). 

 

Den andra faktorn är sökning. Om eleverna ser ett behov av att lära sig ett nytt ord eller 

uttryck är nästa steg att söka antingen efter en L2-L1-översättning ifall det rör sig om att 

förstå information, eller en L1-L2-översättning om de själva ska producera något på sitt 

L2. Sökning har bara två nivåer. Antingen behöver eleverna söka efter de termer de 

behöver lära, eller också är dessa redan givna i samband med uppgiften exempelvis i form 

av en gloslista (Laufer & Hulstijn 2001, 14-16).  

 

Den tredje och sista faktorn är utvärdering. Med utvärdering menas att eleverna 

undersöker ordets olika betydelser, hur det passar ihop med andra ord samt andra 

egenskaper så som stilnivå (Laufer & Hulstijn 2001, 14-15). Utvärdering delas i likhet 

med behov in i tre olika nivåer. I samband med vissa uppgifter behövs ingen utvärdering, 

till exempel om eleverna ska slå upp ett ords innebörd utan att sedan jobba vidare med 

det. Nästa nivå är moderat utvärdering. Detta är när eleverna behöver ta reda på ett ords 

innebörd och hur det förhåller sig till andra ord i en given kontext. Stark utvärdering är 

när kontexten inte är given utan skapas av eleverna själva, när de exempelvis använder 

ordet i en skrivuppgift (Laufer & Hulstijn 2001, 15-16). 

 

Dessa nivåer beaktas när man ska utvärdera hur effektiv en övning är för ordinlärning.  

 Obefintligt Moderat Starkt 

Behov - + ++ 

Sökning - +  

Utvärdering - + ++ 

Tabellen ovan visar de tre faktorerna med sina nivåer. Ju fler plus en övning har desto 

bättre är den för att lära ut ord. Den motsvarar en skala från 0 till 5 där fem står för 

effektivt och noll för ineffektiv.  

 

Kim (2008) konstaterar att involvement load hypothesis verkar stämma. Detta testades 

genom två experiment varav det ena bekräftade att ju högre siffra man har på ILH-skalan 

desto mer vokabulär har lärts in av eleverna. Det andra experimentet visade att om samma 

siffra på skalan uppnås, genom att man använder övningar med olika faktorer och nivåer, 

tycks ordinlärningen ändå hamna på samma nivå (Kim 2008, 129).  
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4 Metod 

Tillvägagångssättet för den här undersökningen är en kartläggning av hur ordövningar i 

läroböcker är utformade, samt hur ord avsedda för inlärning presenteras. Först gås 

respektive lärobok igenom från början till slut för att kartlägga vilka sorters 

vokabulärövningar som ingår i den. Dessa kommer sedan att analyseras i ljuset av 

forskning om L2-ordinlärning, för att klargöra hur de avser lära ut vokabulär. 

 

Först kartläggs de explicita övningarna. Sådana kan till exempel gå ut på att översätta ord, 

eller att fylla i lucktexter med de ord som passar bäst. Sådana övningar kommer att räknas 

och de specifika instruktionerna noteras.  

 

Utöver de explicita ordövningarna kommer även gloslistorna att inventeras för att 

kartlägga ordnivåer baserat på frekvensgrupper hämtade från en korpus. Även 

gloslistornas utformning är relevant då den kan påverka hur eleverna första gången stöter 

på ord som senare behandlas i de explicita övningarna.  

 

Sist granskas även de metainstruktioner som motiverar ordinlärning och visar hur den kan 

gå till, utöver att arbeta med vokabulärövningar. Sådana instruktioner kan innebära att 

elever uppmuntras att gissa betydelsen av ord, slå upp i lexikon eller att lära sig om prefix 

och suffix för att kunna känna igen egenskaper hos ord som liknar varandra. 

4.1 Ordbildning 

Att jobba med ordformer har visat sig ha tydligt positiva effekter för ordinlärning 

(Bowers, Kirby and Deacon, 2010). Exempel på ordbildningsprocesser är att 

substantivera verb, eller att jobba med affix för att undersöka hur ord kan byggas upp i 

engelskan. Att gå in på sådana saker ger eleverna möjlighet att kognitivt bearbeta ord, 

och därmed även en större chans att ta upp dem till långtidsminnet. Vidare kan samma 

processer som de då använder komma till nytta för att göra antaganden om nya ord de 

inte tidigare har stött på, baserat på hur dessa ord är uppbyggda.  

För att kartlägga hur läroböckerna använder sig av ordformer kommer granskningen att 

ske i två faser: 

1. Inventering av instruktionerna för vokabulärövningarna efter möjlighet att jobba 

med ordformer 

2. Kartläggning av strategier för ordinlärning med hjälp av ordformer som finns på 

olika ställen i läroböckerna 

 

4.2 Semantiska grupper 

Det har genom forskning framkommit att det eventuellt finns problem med semantisk 

gruppering av ord som inlärningsmetod. Vissa forskare hävdar att istället för att främja 

ordinlärning påverkar semantiska grupper den negativt (Erten & Tekin 2008; Finkbeiner 
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& Nicol 2003; Wilcox & Medina 2013). Det är vanligt förekommande att läroböcker 

försöker lära ut ord i semantiska grupper, men som framkom i forskningsöversikten i 

denna studie lutar man alltså idag åt att semantiska grupper hindrar ordinlärningen.  

 

Denna studie har som mål att kartlägga effektiva ordinlärningsinstruktioner och 

presentationer av nya ord. Semantiska grupper räknas inte dit. Att inte presentera ord i 

semantiska grupper tycks vara en effektiv strategi, så förekomsten eller frånvaron av 

semantiska grupper är dock fortfarande relevant för undersökningens syfte. 

Tillvägagångssättet för att undersöka hur läroböckerna använder sig av semantiska 

grupper består av tre steg: 

1. Kartlägga om ord och FS presenteras semantiskt i gloslistorna och på eventuella 

andra ställen där nya ord presenteras. 

2. Inventera orden och FS vokabulärövningarna samt notera om dessa är grupperade 

i semantiska grupper. 

3. Kartlägga eventuella instruktioner om ordinlärning som är baserade på en 

gruppering av ord i semantiska grupper. 

4.3 FS 

Det finns i engelskan en gedigen mängd FS. Dessa har en given roll vid ordinlärning då 

de kan ses som oupplösliga enheter. De är per definition inte ord, men de har ofta samma 

egenskaper som enstaka ord. Bland annat kan de inte plockas isär utan att betydelsen 

ändras. De behöver därför läras in som helheter. Eftersom FS utgör en så pass stor del av 

språket, beräknat till runt 50% i vissa studier (Gholami, Karimi, Atai, 2017), behöver de 

ingå i undersökningen trots att de i strikt mening inte är ord. De är ändå en del av en 

vokabulär.  

 

För att undersöka hur FS behandlas i läroböckerna kommer tre olika punkter att 

undersökas: 

1. Antalet FS i förhållande till ord i gloslistorna 

2. Antalet FS i förhållande till ord i vokabulärövningar 

3. Strategier som presenteras för att ta till sig FS 

4.4 Engagemang 

Det har visat sig att Laufers och Hulstijns ILH verkar kunna förutse hur effektiv en given 

övning är för att elever ska kunna ta till sig vokabulär med hjälp av den (Hulstijn & Laufer 

2001; Kim 2008). ILH behandlar övningar i allmänhet. Även sådana övningar som inte i 

strikt mening är regelrätta vokabulärövningar är möjliga att bedöma utifrån dess 

parametrar. Laufers och Hulstijns hypotes, enligt vilken ju mer ett ord behandlas kognitivt 

desto effektivare blir inlärningen, är inte specifikt anpassad för att undersöka just 

regelrätta vokabulärövningar. Detta ses inte som ett hinder för att ändå kunna använda 
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den som en måttstock till exempel för hur mycket engagemang en given vokabulärövning 

kräver, och för hur effektiv den skulle kunna vara. 

 

De regelrätta vokabulärövningar i böckerna som inte faller inkluderar kategorierna FS, 

ordformer eller semantiska grupper kommer att bedömas efter ILH. Nivån på de tre 

faktorerna kommer för varje övning att bedömas efter den sammanfattning som Laufer 

och Hulstijn ger (2001, 18). Varje övning kommer att få ett nummer mellan noll och fem, 

där fem står för de uppgifter som mest sannolikt är framgångsrika, och noll representerar 

sådana uppgifter som inte kräver något stort engagemang av eleverna och som därför 

sannolikt inte är lika effektiva.  

 

Resultaten för de båda böckerna kommer sedan att överskådligt presenteras med exempel 

på vilka övningar i dem som anses nå en given nivå på skalan mellan noll och fem.  

4.5 Ordnivå 

Nästa steg kommer att vara att inventera de gloslistor som ges i textböckerna. Dessa ord 

och texter kommer sedan att jämföras mot Nations RANGE-listor 

(https://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation#recent-resources 2018-06-04) 

där de 1000 vanligaste orden i engelskan listas steg för steg i vad som i denna 

undersökning kommer kallas frekvensgrupper. Detta kommer att genomföras genom att 

gloslistorna från respektive lärobok förs in i ett .txt dokument som sedan kan köras genom 

RANGE-programmet skapat av Nation. Programmet jämför då gloslistorna mot listor 

som innehåller de 1000, 2000, 3000 osv. vanligast förkommande orden i engelskan. De 

senare är hämtade från British National Corpus (BNC) för att få fram statistisk över hur 

ofta de förekommer i engelskan. Programmet ger även statistik för frekvens i 

läroböckerna, det vill säga hur många gånger ord förekommer i gloslistorna, om de 

överhuvudtaget upprepas. 

 

Utöver orden från gloslistorna kommer även de som ingår i de regelrätta 

vokabulärövningarna att skrivas ner och köras genom RANGE-programmet. På så vis 

kan man avgöra i vad mån det är de ord som är mest frekventa enligt BNC som också tas 

upp där. 

 

Anledningen till att just RANGE-programmet används istället för liknande webbaserade 

verktyg så som www.textinspector.com är dels att RANGE är gratis tillgängligt, dels att 

det är utvecklat av Paul Nation som har skrivit artiklar och själv använt verktyget i sin 

språkforskning. Vidare är programmet väldigt transparent. Det är lätt att gå in i de filer 

som innehåller ordlistor från en korpus och förstå exakt vad verktyget gör och hur det 

fungerar. Vidare är det inte webbaserat, vilket gör att det material som används i denna 

studie inte kommer att finnas fritt tillgängligt för någon annan att beskåda. Nu rör det sig 

i den här undersökningen om material från läroböcker med upphovsrättsskydd. Även om 

https://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation#recent-resources
http://www.textinspector.com/
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det kanske inte räknas som känsligt material, är det säkrare att veta att det materialet som 

matas in RANGE inte kommer att delas med någon. 

4.6 Gloslistornas utformning 

Hur ord presenteras i gloslistorna och hur dessa listor förhåller sig till texten är relevant 

för undersökningen inte minst då det finns olika teorier om hur detta ska göras på bästa 

sätt. Viss forskning som pekar på att ju mer man jobbar med ett ord kognitivt desto större 

är chansen att det tas upp i långtidsminnet (Hulstijn & Laufer 2001). Med detta i åtanke 

kan det vara relevant att undersöka var gloslistorna är placerade i förhållande till 

lärobokstexten samt på vilka språk den är skriven. En engelsk/svensk ordlista som är 

placerad precis invid texten är smidig, men är inte alls lika kognitivt krävande som en 

engelsk/engelsk ordlista längst bak i boken.  

 

Forskning har även slagit fast att det absolut första steget för att lära sig ett ord eller FS 

är att man uppmärksammas på det (Godfroid, Housen & Boers 2010, 170). Är ord och FS 

markerade i en lärobokstext exempelvis med fetstil eller understrykning, så har eleverna 

större chans att faktiskt fästa uppmärksamheten vid det ord/FS som de eventuellt behöver 

lära sig, för att sedan kunna påbörja det kognitiva arbete som till slut leder till att ordet 

tas upp i långtidsminnet (Peters 2012). 

 

Att undersöka hur ord presenteras i gloslistor och texter är alltså relevant för 

undersökningen. Tillvägagångssättet kommer att ske i tre steg: 

1. Undersöka vilka språk gloslistorna är skrivna på. 

2. Kartlägga var gloslistorna är placerade i förhållande till texterna. 

3. Undersöka hur orden från gloslistorna är presenterade i texterna. 

  



23 

5 Material 

Det enda kriteriet som var relevant för val av material var att det skulle utgöras av 

heltäckande läromedel för kursen engelska 5. I detta kriterium ingår det per automatik att 

materialet kommer att vara relativt nytt, då kursplanerna för engelska 5 kom först i 

samband med skolreformen 2011.  

5.1 Pick & Mix – Engelska 5 

Pick & Mix är ett läromedel som är utgivet 2013 och som utger sig för att vara ”… ett 

unikt och nytänkande basläromedel för engelska steg 5 på gymnasiet och Komvux.” 

(Philips, Philips 2013, baksidan) 

 

Läroboken är uppdelad i tio olika kapitel som avhandlar olika teman så som sport, mat, 

kultur och arbetslivet. Efter dessa tio kapitel följer ytterligare ett som innehåller ”Extra 

material”. Detta extramaterial består av ”How toes”, dvs. tips och råd för hur man 

debatterar, skriver essäer, skriver ett CV eller hur man skriver och uppför en sketch. De 

tio första kapitlen är uppdelade i sex kortare avsnitt vardera; Warm-up, Reading, 

Listening, Speaking, Grammar och Bonus.  

 

Warm-up-delen består genomgående av en väldigt kort text på bara några meningar som 

introducerar temat i kapitlet. Detta följs sedan upp av en rad olika diskussionsfrågor som 

syftar till att eleverna ska utvärdera temat utifrån egna erfarenheter. Enligt instruktionen 

ska man i par diskutera de frågor som ställs. 

 

Reading-delen består av en text av något slag som är kopplat till kapitlets tema. Till texten 

ges en gloslista i marginalen. Texterna behöver inte vara av traditionell karaktär, 

exempelvis är den inledande texten från kapitel 1 upplagd som om det vore en tråd på ett 

internetforum. Efter texterna följer en rad olika övningar, varierande från kapitel till 

kapitel. Det finns dock alltid minst en regelrätt vokabulärövning efter varje text. Störst 

fokus verkar vara på läsförståelseövningar där eleverna ska svara på olika former av 

frågor om texten, till exempel frågor med flera svarsalternativ, eller analysfrågor som går 

ut på att man parvis försöker komma fram till sådant som texten implicit förmedlar, det 

vill säga vad som står mellan raderna. 

 

Listening-delen övar hörförståelse. CDn till textboken kommer separat och har inte 

funnits tillgänglig under undersökningen. Vad exakt CDn innehåller är därför oklart. Efter 

att eleverna lyssnat på ett stycke finns det i textboken övningar i hörförståelse där eleverna 

ska svara på frågor som berör det de just har lyssnat till. Till hjälp för att jobba med 

frågorna finns det även här en gloslista kopplad till övningarna och till det eleverna just 

har lyssnat till. 

 



24 

Speaking-delen går ut på att eleverna ska prata med varandra. De tillhörande uppgifterna 

kan vara att t.ex. diskutera en rad frågor i grupper, eller att framföra en kortare sketch. 

Till hjälp får eleverna även här en gloslista i marginalen med ord som kan underlätta 

uppgifterna för dem. 

 

Grammar-delen är som namnet antyder inriktat på grammatik, den delen återfinns i slutet 

av varje kapitel. För varje kapitel är det ett specifikt område som gås igenom, t.ex. 

pronomen, verbböjning eller prepositioner. I de aktuella avsnitten finns det inte med 

någon gloslista. Här är fokus helt och hållet på det grammatiska innehållet och alla ord 

som behövs är redan givna i själva uppgifterna.  

 

Bonus-delen är egentligen bara en sida på slutet av varje kapitel som innehåller en enda 

lustbetonad uppgift kopplad till det ämne kapitlet har handlat om. Det kan röra sig om en 

vokabulärövning, övningar med idiomatiska uttryck eller om ett quiz av något slag. 

Tanken med uppgifterna i denna del verkar vara att de framförallt ska vara roande och 

snabbt genomförbara.  

 

Till läroboken hör även en rad resurser som inte finns tryckta utan bara är tillgängliga på 

internet via läromedelsförlagets hemsida. Det som ingår är en samling ljudfiler som 

innehåller de olika hörövningarna som hör till varje kapitel. Det ingår även en 

lärarhandledning som man kan förmoda innehåller råd om hur man kan jobba med 

läroboken i undervisningen. Dessa resurser har inte funnits tillgängliga för 

undersökningen och kommer således inte att behandlas.  

5.2 Outlooks On – Engelska 5 

Outlooks on säger sig vara ett ”ett heltäckande läromedel för engelska”. Vidare står det 

på baksidan av läroboken att läromedlet ”innehåller de grundläggande hjälpmedel som 

krävs för att bli en självständig, långsiktig `inlärare` av engelska (Hallberg 2014). Boken 

är utgiven 2014 av NA-förlag. Förlaget säger sig på sin webbsida vara ett relativt litet 

läromedelsförlag som har som mål att ge ut högkvalitativa böcker till ett överkomligt pris 

(www.naforlag.se 2018). Utöver själva läroboken som kommer att behandlas i den här 

undersökningen, ingår det lärarfiler som innehåller alla texter inlästa, ett elevfacit samt 

en kapitelordlista. Läroboken i sig har bara en sammanhängande ordlista längst bak, alltså 

inte en styckeordlista för varje kapitel, sådana kan man dock få i PDF-format vid sidan 

av. 

 

Boken är uppdelad i fem olika, lite längre kapitel där olika teman behandlas. Rubrikena 

för dessa kapitel är: Learning, Learn How to Learn, Well-being, Time och Sex and 

Relations. 

 

http://www.naforlag.se/
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Outlooks On har inte alls samma bundna struktur som Pick & Mix. Övningar i att skriva, 

läsa eller tala kommer utan uppenbart förutbestämd ordning. Samma sak gäller 

vokabulärövningar, sådana finns utspridda lite var som helst i boken. Vare kapitel är 

avsevärt mycket längre i Outlooks On, där man ju endast har fyra övergripande teman 

istället för tio så som i Pick & Mix. Det enda som verkar vara konsekvent i Outlooks On 

är att varje längre kapitel alltid avslutas med en lucktext, där eleverna ska placera in runt 

30 ord från kapitlet i meningar. 

 

Precis som i Pick & Mix finns det en resursdel i slutet av boken där olika saker så som 

oregelbundna verb, frasverb och annat finns listade. Det finns även instruktioner och tips 

på hur man kan skriva argumenterande texter, insändare, CV med mera.  
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6 Resultat 

6.1 Explicita instruktioner 

De två textböckerna som har undersökts har visat sig vara ganska olika i upplägg och 

också i frågan om hur de tacklar uppgiften att lära ut vokabulär. De regelrätta 

ordövningarna i dem skiljer sig till antal, omfång samt med avseende på vilka strategier 

som använts för att lära ut ord och FS.  

 

Outlooks On har i jämförelse med Pick & Mix betydligt fler vokabulärövningar. Där 

presenteras strategier för ordinlärning utöver dem som annars förekommer i boken och 

arbetssätten varierar en hel del bland annat med inslag av lite ovanligare övningar så som 

korsord och uppgifter som går ut på att förklara ord för en klasskamrat. Figur 1 visar 

samtliga vokabulärövningar i Outlooks On fördelade mellan de typer av övningar som 

har undersökts. Variationen är hög och boken har lagt en viss tonvikt på FS och morfologi. 

Vidare presenterar boken strategier för hur elever även efter att de har slutat läsa engelska 

i skolan ska kunna ta till sig vokabulär effektivt.  

 

Uppdelningen av övningarna har gjorts efter de aspekter som är beskrivna i 

forskningsöversikten samt i metodstycket: morfologi, semantiska grupper, FS, 

inlärningsstrategier och repetition. Repetition betecknar de övningar som inte lät sig 

placeras i de övriga grupperna. Alla övningar kommer att analyseras utifrån ILH-skalan 

som presenterats i metoden och forskningsöversikten.  

 
Figur 1: Fördelningen av typer av övningar i Outlooks On 

Det totala antalet regelrätta vokabulärövningar i Outlooks On är 34. I dessa 34 övningar 

behandlas sammanlagt 647 ord, FS inkluderade. Utöver övningarna innehåller boken fyra 

allmänna strategier för att lära in vokabulär.  
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Pick & Mix har en annan strategi där tonvikten nästan helt ligger på att repetera och 

kanske framförallt arbeta med andra delar av språket än vokabulär. Figur 2 visar att det 

inte någonstans i textboken förekommer något om morfologi eller allmänna strategier för 

ordinlärning. Enbart en övning behandlar semantiska grupper. I det fallet rör det sig om 

sportterminologi kopplad till några av de sporter som utövas i England och dess forna 

kolonier, så som cricket och rugby. Den absoluta majoriteten av övningarna är sådana 

som inte passar in i andra kategorier och därför klassas som repetitionsövningar. Som 

tidigare nämnt kommer dessa att analyseras utifrån ILH-skalan. 

 
Figur 2: Fördelningen av typer av övningar i Pick & Mix 

Pick & Mix innehåller 20 regelrätta vokabulärövningar. Nästan samtliga av dessa går ut 

på att repetera ord, både vad gäller betydelse och form. Sammanlagt ingår det 241 ord  

inklusive FS i samtliga vokabulärövningar. 

 

Det är tydligt att författarna bakom Outlooks On har varit betydligt ambitiösare med målet 

att lära ut vokabulär med hjälp av övningar än vad Pick & Mix har varit. Den stora skillnad  

när det gäller det antal ord som behandlas i denna studie (se Figur 3) beror delvis på att 

Outlooks On helt enkelt innehåller fler övningar, men också på att övningarna i morfologi 

ofta samtidigt behandlar flera ord deriverade från samma stam. Av det skälet bidrar 

övningarna i morfologi till att det totala ordantalet blir ganska högt för just dessa 

övningar. 
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Figur 3 Skillnaden i antal ord i ordövningar i Outlooks On och Pick & Mix 

6.1.1 Engagemang 

Här nedan kommer några kategorier av övningar att kortfattat tas upp. De är skapade just 

för att översiktligt kunna presentera några olika vokabulärövningar utan att behöva gå in 

i varje liten detalj. Övningarna är sådana som räknas som repetition då de inte innehåller 

något rörande morfologi, FS, semantiska grupper eller inlärningsstrategier. Dessa 

övningar kommer att bedömas utifrån ILH-skalan för att bedöma hur effektiva de kan 

tänkas vara för vokabulärinlärning.  

Lucktexter 

Lucktexter är vanligt förekommande i både Outlooks On och Pick & Mix. De följer alltid 

samma mall med bara väldigt små variationer, till exempel angående de ord som ska in i 

luckorna hör till L1 eller L2.  

 

En typisk lucktextövning kan se ut så här: i övningen är ett antal meningar uppradade. 

Dessa är oberoende av varandra och utgör alltså inte en sammanhängande text. 

Meningarna är avfattade på engelska. I dem finns det en lucka därför att man har tagit 

bort ett ord eller ett FS. Bredvid luckan finns inom parentes ett svenskt ord i sin 

grundform. Detta ska översättas till engelska och i rätt form för sammanhanget sättas in i 

luckan i meningen.  

En exempelmening kan se ut såhär: 

 He is __ (lat) than me. 

 

Variationer på denna övning kan bestå i att ordet redan är givet på engelska och ska passas 

in i texten i rätt böjningsform. En annan variant är att orden inte står inom parentes precis 

intill luckan utan att alternativen finns samlade i en ruta vid sidan av meningarna, så att 

eleverna själva måste välja ut det ord som passar bäst in i meningen.  

 

På ILH-skalan bedöms sådana uppgifter förtjäna en trea: Behov +, Sökning +, Utvärdering 

+. Eftersom regelrätta vokabulärövningar kräver att nya ord ska behandlas kommer Behov 

alltid vara minst ett +. För Sökning måste det också i detta fall bli ett + då övningarna inte 

har någon tillhörande gloslista. Sannolikt är att Sökning i verkligheten också skulle kunna 
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vara 0, då elever kanske redan känner till ordens innebörd. Detta behöver man dock inte 

ta hänsyn till, då syftet här är att jämföra olika övningars eventuella effektivitet, så vi 

utgår ifrån att samtliga ord i en given övning är okända för eleven. För Utvärdering blir 

det också ett +, då ordet måste anpassas till den lucka som finns, men kontexten ändå är 

given.  

Hitta synonymer 

Dessa övningar går ut på att eleverna har ett givet ord som de sedan antingen ska matcha 

med sedan tidigare givna synonymer, eller med synonymer de själva får leta fram.  

 

I en av synonymövningarna presenterar tio engelska ord. Dessa listas utan någon specifik 

ordning. Orden i är dock hämtade från texten och gloslistorna i kapitlet. Mittemot 

ordlistan finns det ytterligare en lista som innehåller ett eller två ord på varje punkt. Dessa 

är synonymer till orden i den första listan. Uppgiften går ut på att dra streck mellan orden 

i de två listorna för att matcha ihop synonymerna. 

Exempel från Pick & Mix: 

1. craving   a. oily 

2. greasy   b. desire, hunger 

 

Andra varianter av uppgiften är att man ges 20 olika meningar som inte hänger ihop på 

något sätt. De är avfattade på engelska och innehåller ett ord i fetstil. Uppgiften går ut på 

att hitta en eller flera synonymer för orden i fetstil.  

 

På ILH-skalan hamnar dessa uppgifter på 2.5 – 3: Behov +, Sökning +, Utvärdering -/+. 

Utvärderingsfaktorn är väldigt svag då det enbart är synonymer som behandlas utifrån ett 

givet ord, inte deras funktion i kontext, eller nyansskillnader mellan dem. 

Förklara ordet 

En markant del av vokabuläruppgifterna går ut på att förklara ett ord eller en fras. Själva 

utförandet av sådana uppgifter kan dock variera en del. En variant är att tio olika meningar 

radas upp. Dessa är avfattade på engelska. I slutet av varje mening saknas det ett ord. Ett 

av orden i meningen är fetstilt. Tanken är att man ska avsluta meningen med ett ord som 

är synonymt med det fetstilta ordet. Meningarna är konstruerade på så sätt att det blir 

ganska uppenbart vilket ord som ska sättas in. Det finns ingen gloslista i anslutning till 

övningen. 

Så här kan uppgiften se ut: 

 Something that is Ancient is really … 

 

Andra varianter på sådana här uppgifter är att elever muntligt ska förklara en rad givna 

ord för varandra. Ibland finns det i sådana parövningar även med ett gissningsmoment, 

det vill säga en elev ska försöka gissa vilket ord det är klasskamraten försöker förklara. 

En annan variant som fanns i Outlooks On går ut på att eleverna får varsitt korsord de ska 

fylla i med de ord den andra eleven förklarar. 
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På ILH-skalan hamnar dessa uppgifter på 3 – 4: Behov +, Sökning +, Utvärdering + eller 

++. Utvärdering kan komma upp på hög nivå då eleverna i vissa variationer av uppgiften 

tvingas producera engelska, i brist på given kontext.  

Skriva meningar 

Denna övning är också vanligt förekommande, men den är relativt ovanlig som regelrätt 

vokabulärövning, då den allt som oftast är inriktad mot skrivträning eller på att visa att 

man förstått något man har läst eller lyssnat på tidigare. I de fall där uppgiften är explicit 

inriktad på vokabulärövning presenteras tio olika ord eller FS varpå en mening ska 

formuleras för vart och ett.  

 

På ILH-skalan hamnar denna övning på 4: Behov +, Sökning +, Utvärdering ++. 

Utvärdering hamnar på hög nivå då eleverna blir tvungna att undersöka hur orden 

används i en mening de själva måste producera för att lösa uppgiften.  

 

Översätta 

Det förekommer väldigt sällan övningar i de undersökta läroböckerna som bara går ut på 

att översätta ett givet ord. I de flesta fall ska hela meningar översättas och då räknas det 

inte längre i detta sammanhang som regelrätt vokabulärövning, eftersom orden inte är 

givna. I Outlooks On fanns det dock en övning som gick ut på att översätta enstaka ord. 

 

Sex olika meningar ges, utan att hänga ihop i en kontext och de är skrivna på engelska. I 

var och en av dem finns det ett eller flera fetstilta ord. Uppgiften är sedan att översätta 

dessa till svenska. 

 

På ILH-skalan hamnar denna uppgift på 2: Behov +, Sökning +, Utvärdering -. 

Utvärderingsfaktorn faller helt bort i övningar som är utformade på ett sådant sätt att ordet 

aldrig behöver sättas in i ett sammanhang. 

 

Renodlade vokabulärövningar som förekommer i en lärobok tenderar att uppnå ett relativt 

högt nummer på ILH-skalan. Anledningen till detta är att det alltid kommer att finnas 

Behov, då eleverna följer instruktioner som explicit går ut på att behandla okända ord. 

Vad gäller Sökning måste vi för undersökningens skull utgå ifrån att alla ord är okända 

för eleven för att möjliggöra någon sorts jämförelse mellan uppgifterna. Inga gloslistor 

ges i samband med några av vokabulärövningarna. Det som blir avgörande i detta 

avseende är nivån på de ord som ingår i uppgifterna. Om det visar sig vara ord som elever 

redan i stor utsträckning behärskar faller både Behov- och Sök-faktorn bort helt. 

Egentligen är det då bara Utvärderings-faktorn som varierar mellan uppgifterna.  
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6.1.2 Strategier 

Här nedan kommer de mera allmänna strategier för ordinlärning som förekommer i 

böckerna att presenteras.  

 

Pick & Mix har helt underlåtit att nämna några övergripande strategier för ordinlärning.  

 

Outlooks On presenterar en rad olika strategier eleverna kan ha nytta av när de ska lära in 

nya ord. Redan tidigt i boken kommer det två uppslag där det står att ordinlärning är en 

självklarhet och att det nu ska presentera två strategier som hjälper hjärnan att lagra och 

minnas ord. Det är intressant att just hjärnan nämns. Ändå mer intressant blir det när det 

sedan visar sig att de två strategierna som föreslås är att lära sig ord via semantiska 

grupper och med hjälp av morfologi.  

 

Det första sättet boken föreslår går ut på att att eleverna ska lära sig vokabulär genom att 

ordna orden från den föregående texten i semantiska grupper. Boken ger exempel på tre 

olika sådana för att eleverna bättre ska förstå vad det är som menas med semantiska 

grupper. Instruktioner ges sedan om att välja ut tio skolrelaterade ord från den föregående 

texten och sedan skriva ner en förklaring till vart och ett av dem. Nästa uppgift är likadan 

men då ska eleverna leta efter ord som tillhör en annan semantisk grupp i texten och 

skriva ner dessa.  

 

Den andra sättet som boken föreslår för att lära sig nya ord på är inriktat på morfologi. 

Som första uppgift ska eleverna slå upp tio givna ord från texten och bestämma huruvida 

de är substantiv, adjektiv, verb eller adverb. Nästa steg är att göra om alla tio orden till en 

eller flera andra ordklasser. Till slut ska eleverna skriva åtta meningar med originalorden 

samt motsvarande ord ur en annan ordklass från den föregående övningen.  

 

Hela det andra kapitlet handlar om hur man bäst lär sig saker, så att man kan bli en 

självständig inlärare av engelska även efter att man har jobbat färdigt med boken. I 

avsnittet som handlar om just ordinlärning står det att det är helt avgörande att kunna 

många ord i ett språk för att kunna använda det, samt vad det innebär att kunna ett ord. 

Boken markerar att det är mest effektivt att lära sig ord i en kontext, inte bara genom att 

plugga in isolerade ord. Sedan föreslås det en rad strategier för att lära sig ord, strategier 

så som: förklara ordet på engelska, skriva meningar, gissa med hjälp av kontexten, lära 

sig prefix, suffix och morfologi, lära sig synonymer etc. Vidare följer en liten tabell som 

hjälp för att reflektera över vilka strategier man i dagsläget använder för att lära sig ord. 

Till sist kommer det några utdrag från betygskriterierna för engelska 5 där man lyfter 

fram punkter där det framgår att det är fördelaktigt att behärska en stor vokabulär.  

 

Allra sist i boken, bland de resurser som inte tillhör ett givet kapitel, finns det ytterligare 

ett uppslag som handlar om prefix och suffix. Här listas även av alla de affix som används 
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inom engelskan. Det ges även en snabb förklaring varför det är bra att känna till dessa för 

att lära sig nya ord, samt vilka prefix som är de vanligaste i engelskan. 

 

6.1.3 Ordbildning 

I Outlooks On utgör övningar som handlar om ordbildning en förhållandevis stor del av 

den totala mängden övningar (Se Figur 1). Övningarna i fråga ser lite olika ut. Här nedan 

är några beskrivningar av några av dem. 

Prefixes and Suffixes 

Boken ger under den här rubriken en kort beskrivning av vad prefix och suffix är samt ger 

några exempel på hur man med hjälp av prefix kan skapa motsatsord. Första övningen går 

ut på att göra just det, att skapa antonymer med hjälp av prefix. Ursprungsorden är givna, 

liksom de prefix som ska användas, så orden ska bara matchas ihop med rätt prefix. 

 

I slutet av avsnittet finns det en större övning med en likaledes stor tabell. Kolumnerna i 

den har rubrikerna Noun, Verb, Adjective och Adverb. Det finns även en rad olika ord 

intill tabellen. Uppgiften är att för varje ord försöka fylla i så många av de andra 

ordklasserna som möjligt med hjälp av prefix och suffix.  

Prefix: un- and re- 

Övningen går ut på att eleverna får elva korta beskrivningar samt åtta olika stamord. 

Uppgiften är sedan att använda prefixen un- och re- på stamorden, så att resultatet matchar 

beskrivningen.  

Create opposites 

En övning där en rad olika ord med hjälp av prefix ska göras om till motsatsord.  Samma 

övning förekommer också en gång senare där olika ord ska göras till motsatta ord med 

hjälp av givna prefix. Nytt för den övningen är att eleverna sedan ska använda orden och 

fylla i dem i tio olika meningar med luckor.  

 

Pick & Mix innehåller inga instruktioner eller övningar som behandlar ordbildning. Ingen 

information ges om prefix och suffix. Det finns inte heller med något om ordklasserna. I 

vissa övningar behöver ord böjas rätt för att till exempel passa in i en lucktext, men detta 

är ordbildning under den nivå som den här studien söker att utforska så de övningarna 

räknades inte med. 

6.1.4 FS 

I gloslistorna och i ordövningarna ingår fraser och uttryck som består av mer än ett ord. 

Det går tyvärr inte att köra sådana i RANGE-programmet för att identifiera vilken nivå 

de ligger på. Programmet används i vanliga fall till att analysera hela texter och inte bara 

gloslistor. Tekniskt sett går det att mata in även FS, men detta skulle inte hjälpa 

undersökningen då FS skulle analyseras ord för ord av RANGE och inte som enheter. 
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Inmatningen av de glosor från Pick & Mix som bara bestod av ett ord visade att 

gloslistorna innehåller 1240 typer, det vill säga 1240 enskilda ord varav vissa förekommer 

flera gånger. Sedan räknades alla FS i gloslistorna vilket utmynnade i siffran 229 stycken. 

Resultatet för Outlooks On var att det sammantaget fanns 1216 typer av ord i gloslistorna 

samt 240 FS. Fördelningen är alltså ganska lika i de båda textböckerna. FS motsvarar i 

Pick &Mix ca 16% av gloslistan och den motsvarande siffran för Outlooks On är ca 

16,5%, alltså bara marginellt högre.  

 
Figur 4: Antalet ord gloslistorna i förhållande till FS i Outlooks On och Pick & Mix 

I Outlooks On finns det ett markant antal övningar som fokuserar på olika FS som idiom, 

frasverb, och stående uttryck. Nedan följer några exempel på hur övningarna ser ut i 

boken. 

Idioms 

Övningen går ut på att länka ihop 12 olika idiom med tolv givna förklaringar. Samma 

övning förekommer en andra gång men då rör det sig om 16 idiom och förklaringar istället 

för 12. 

 

Phrasal verbs 1 

Detta är en kort övning där frasverb från den föregående texten repeteras och ska förklaras 

genom att eleverna använder dem i meningar. 

 

Collocations 

En kort sammanfattning av vad kollokationer är ges, samt en rad olika exempel. Sedan är 

uppgiften för eleverna att skriva tre olika meningar där tre givna kollokationer ska ingå.  
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Phrasal Verbs 2 

En kort beskrivning ges av vad frasverb är för något, och sedan får eleverna en rad sådana 

att använda i meningar. Nästa uppgift är att leta reda på några specifika frasverb i den 

föregående texten och förklara vad de betyder. På slutet följer en liten informationsruta 

som säger att det är lika viktigt att lära sig fraser och uttryck som det är att lära sig nya 

ord.  

 

Idioms & Expressions 

I det här avsnittet behandlas kort tre olika sorters FS: stående uttryck, kollokationer och 

idiom. Först ges en kort förklaring av vad de tre termerna står för, och sedan följer det en 

uppgift. Den går ut på att skriva ner en kort förklaring till 21 olika FS som är hämtade 

från den föregående texten.  

 

Expressions 

Åtta olika uttryck från engelskan ges, uppgiften är sedan att fylla i dessa uttryck i sju olika 

lucktexter. Lucktexterna består av sju fristående meningar, utan inbördes samband. En av 

lucktexterna har två luckor så att det går jämnt upp.  

 

Pick & Mix innehåller väldigt lite som har med FS att göra. Det finns en sida i boken där 

uppgiften är att matcha ihop några givna idiom med en beskrivning. Utöver det nämns FS 

inte. I övningarna i sig ingår det FS från gloslistorna, men inga explicita instruktioner för 

hur dessa fungerar i engelskan, hur vanliga de är, eller hur man med hjälp av FS kan 

förbättra sitt språkbruk. 

6.1.5 Semantiska grupper 

Det verkar inte finnas någon övergripande tanke om semantiska grupper i vare sig Pick 

& Mix eller Outlooks On. Gloslistorna är alfabetiskt ordnade och orden som förekommer 

i de olika vokabulärövningarna presenteras inte en enda gång semantiskt.  

 

Den enda gång det uppmuntras till att lära sig i ord i semantiska grupper är i det tidigare 

nämnda uppslaget i Outlooks On där två olika strategier för ordinlärning presenteras, 

varav den ena går ut på är att sortera nya ord från en text i semantiska grupper och sedan 

lära in dem.  

 

6.2 Glosor 

Till samtliga texter i Pick & Mix finns det som redan nämnt även en gloslista i alfabetisk 

ordning. Effekten av detta är att man medan man läser inte enkelt kan ta reda på vad ett 

ord betyder i förhållande till var det står i texten, utan man måste själv leta reda på det i 

gloslistan. Denna är engelsk-svensk och man får således en svensk översättning av de ord 
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man slår upp. I vissa fall rör det sig inte bara om ett enstaka ord utan om en FS. 

Exempelvis översätts shopping trolley till kundvagn. Ibland finns det även en liten 

anmärkning vid översättningen. En sådan kan till exempel ange om ordet är informellt, 

om det framförallt hör hemma i amerikansk engelska eller om det har flera betydelser. 

 

De avsnitt i varje kapitel som omfattar en längre text innehåller ingenting speciellt för att 

markera eventuellt svåra ord. I en småskalig undersökning av Peter (2012) konstaterades 

det att det finns skillnader i huruvida man lägger märke till lexikala enheter eller inte 

beroende på om dessa är markerade på något sätt eller inte. Metoder för att markera 

lexikala enheter är till exempel att kursivera, skriva dem i fetstilt eller stryka under. Med 

lexikala enheter menas här inte endast ord utan även idiomatiska enheter. Ett första steg 

att göra input till inkodning är att uppmärksamma nya ord och uttryck. 

  

I Outlooks On har man valt ett annat sätt att presentera glosorna till texten. Det första man 

tänker på när man läser en text i denna bok är att de ord som finns i gloslistorna även är 

understrukna. Detta gäller inte bara enstaka ord utan också FS så som frasverb, idiom och 

stående uttryck. Alla enstaka ord och FS återfinns i en gloslista som är placerad längst 

bak i boken. Det rör sig inte om styckesordlistor utan om en enda lång alfabetisk gloslista 

som innehåller alla ord och FS från samtliga texter. Gloslistan är engelsk – svensk. Vissa 

av orden på engelska har fler än ett ord som översättning till svenska, så att olika nyanser 

av det förtydligas. Vidare kan det även ingå korta anmärkningar om ordet kan höra 

hemma i olika ordklasser. 

 

Gemensamt för båda de undersökta läroböckerna är att de använder alfabetiska gloslistor, 

istället för att erbjuda styckeordlistor. Också det faktum att gloslistan är engelsk – svensk 

är gemensamt för båda, liksom att båda omfattar FS och flera översättningar av ett givet 

engelskt ord. En skillnad är framförallt var gloslistorna är placerade. Pick & Mix har 

placerat sina precis intill texterna och övrigt material som behandlas medan Outlooks On 

har alla glosor i slutet av boken. Effekterna av detta är att det är betydligt lättare för 

eleverna att snabbt slå upp ett ord när det läser Pick & Mix. Även vid hörförståelse eller 

skrivövningar så finns det alltid en gloslista tillgänglig på samma sida. Fördelen med detta 

är att det går snabbt att ta reda på vad ord betyder och att det därmed kanske blir bättre 

flyt vid läsning samt vid alla andra övningarna. Att istället ha gloslistorna i slutet av boken 

kanske är baserat på tanken att eleverna ska försöka gissa nya ord innan de kollar upp 

dem.  

6.3 Ordnivå 

Samtliga ord i gloslistorna från Pick & Mix skrevs ner i ett dokument och kördes sedan 

genom RANGE. Sammanlagt fanns det 1240 typer av ord i listorna. Av dessa var 980 

unika. Dessa 980 unika ord var kopplade till 870 olika ordfamiljer. Ordens fördelning 

mellan Nations frekvensgrupper går att utläsa i diagrammet nedan. 
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Outlooks On har en ungefär lika stor mängd av ord i sin gloslista som Pick & Mix, 1216. 

Som redan nämnt har den läroboken dock bara en enda ordlista för samtliga kapitel i 

slutet. Detta medför att antalet unika ord är något högre då samma ord bara förekommer 

i olika former och aldrig upprepas. Antalet unika ord i Outlooks On är 1216. tillhör 1071 

olika ordfamiljer.  

 

 

 
Figur 5: Fördelningen av orden i gloslistorna över de nio första frekvensgrupperna 

Figur 5 visar skillnaden mellan de två läroböckerna när det kommer till nivån på de ord 

som finns med i gloslistorna. Datan är baserad på unika ord, så upprepningarna av ord 

ifrån Pick & Mix är inte medräknade här. Det som är mest intressant är den punkt där 

linjerna korsar varandra. Det visar sig att Pick & Mix har markant fler av sina ord från 

gloslistorna i de första två grupperna för att sedan ha med betydligt färre ovanliga ord än 

Outlooks On vars kurva, även om den stadigt sluttar neråt, inte alls svänger lika markant. 

Med tanke på den stora skillnaden avspeglar den sannolikt någon pedagogisk tanke. 

Gloslistorna är tänkta som hjälp vid läsning av de texter som ingår i böckerna, och därför 

kan man inte anta att läromedlen har haft som avsikt att lära ut just dessa ord.  

 

 

Alla ord från uppgifterna i Pick & Mix samt motsvarande mängd ord från Outlooks On 

skrevs ner och kördes igenom RANGE. Resultatet presenteras i de två diagrammen 

nedan.  
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Figur 6: Skillnaden i nivån mellan orden i gloslistorna och orden i övningarna i de två textböckerna 

I Figur 6 har det totala antalet ord räknats om till procentenheter (y-axeln) för att 

möjliggöra en jämförelse mellan orden i gloslistorna med orden i vokabulärövningarna.  

De ord som finns i vokabulärövningarna i Pick & Mix är ungefär på samma nivå som de 

ord som finns i gloslistorna. De två linjerna följer varandra ganska nära, men det finns en 

liten lätt förskjutning där övningarna innehåller aningen fler ord från de första två 

frekvensgrupperna. I Outlooks On är denna förskjutning än tydligare. Där har det lagts 

betydligt mer tonvikt vid orden i frekvensgrupp ett och två jämfört med gloslistorna.  
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7 Analys och diskussion 

Vad gäller ren ordmängd presenterade båda textböckerna ett ungefär lika stort antal ord i 

sina gloslistor. Den stora skillnaden här var att gloslistorna i Pick & Mix ibland innehöll 

flera förekomster av samma ord. Detta innebär till att antalet unika ord i böckerna skiljer 

sig något: 980 för Pick & Mix och 1216 för Outlooks On. Denna skillnad beror på att 

gloslistorna i Pick & Mix är styckeordlistor och att vissa ord förekommer i flera av dessa. 

Outlooks On har istället en enda lång gloslista som finns i slutet av boken och varje ord 

förekommer bara en enda gång i den. Vid en första anblick kanske det verkar som om 

orden repeteras mera i Pick & Mix, men eftersom man i Outlooks On har valt att markera 

de ord som finns i gloslistan i texterna, finns också där möjlighet att repetera. Samma ord 

kan även i Outlooks On förekomma som glosa flera gånger i olika texter, men det finns 

alltså bara en gloslista som tar upp varje ord en enda gång.  

 

Rör det sig om en rimlig ordmängd? Det finns forskning som tyder på att det inte är en 

omöjlighet att lära in 300-1000 nya engelska ordfamiljer under två terminer, om 

målspråket används i skolan (Lemmouh, 2010:157). Om man räknar in FS som verkar 

läras in på samma sätt som enstaka ord (Alali, Schmitt, 2012:174), blir siffran lite högre 

ändå, för Pick & Mix 1209 unika ord och FS, och för Outlooks On 1456. Detta är kanske 

på gränsen till vad som är möjligt att lära ut i skolan. Med det sagt representerar siffrorna 

de ord som förekommer i gloslistorna. Vilket inte nödvändigtvis betyder att alla är 

avsedda att läras in. En del av dem kanske bara är tänkta att vara till hjälp vid textläsning. 

Det kan denna studie inte avgöra. 

 

Den ord- och FS mängden som ingår i övningarna är betydligt lägre, 647 för Outlooks On 

och 241 i Pick & Mix. Dessa ord är uppenbarligen tänkta att läras in, eftersom de explicit 

bearbetas i övningar. Anledningen till att Outlooks On har ett så mycket högre antal 

sådana ord är att den boken dels innehåller fler övningar, dels också arbetar med 

ordbildning. Antalet ord blir därmed ganska högt, även om många av orden tillhör samma 

ordfamiljer. Det antalet ord och FS som ingår i de renodlade vokabulärövningarna i båda 

böckerna håller sig dock inom ramen för vad som är möjligt att ta in under två terminer.  

 

Vilken nivå är det rimligt att man lägger undervisningen på i engelska 5, vad beträffar 

vokabulärinlärning? Nation (2001) gör en indelning mellan hög-/medium-/lågfrekventa 

ord. De 2000 vanligaste orden anses vara de högfrekventa orden, Nation menar att dessa 

ord täcker 90% av alla ordfamiljer i BNC (Nation 2001, 23). Eftersom orden i fråga är så 

vanliga, kanske frågan är hur rimligt det är att de ingår i vokabulärövningar på 

gymnasienivå? I en annan studie av Nation (2014) undersöker han hur mycket läsning 

som krävs för att täcka in de olika frekvensgrupperna. Enligt hans forskningsöversikt så 

behöver ett ord stötas på ca 13 gånger i olika sammanhang för att man ska ha bra 

förutsättningar för att ta upp det i långtidsminnet. För att stöta på ett ord i de första två 

frekvensgrupperna tillräckligt många gånger under läsning, enligt Nation då alltså ca 13 

gånger, behöver man läsa 33 min per vecka, med en läshastighet på 150 ord/minut (Nation 
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2014, 8). Detta är ingen omöjlig nivå alls, och högst troligt är det nära nog oundvikligt att 

läsa en sådan mängd i skolan med tanke på det centrala innehåll engelska 5 ska behandla.  

 

Svenska elever som börjar studera på universitetet har visat sig ha kunskaper om uppemot 

7800 ordfamiljer (Lemmouh 2010, 153). Detta anses delvis ha sin grund i att online-

generationen började söka sig till universiteten runt 2010 då studien genomfördes. I en 

studie från 1996 slog man fast att det kan behövas kunskap om uppemot 10 000 basord 

för att med framgång kunna studera på universitetet (Hazenberg & Hulstun 1996, 158). 

Mycket av kurslitteraturen är idag på engelska, så denna siffra bör ses som relevant för 

de flesta program på universitetsnivå. Med det sagt är inte målet med engelska på 

gymnasiet inte nödvändigtvis att uppnå en nivå som är tillräcklig på universitetet. Även 

yrkesprogrammen studerar engelska. 

 

ILH-skalan visar att renodlade vokabulärövningar bör vara effektiva för att lära ut just 

vokabulär. Det kanske inte kommer som någon överraskning. Det som är intressant är 

dock att effekten försämras om eleverna redan känner till stora delar av den vokabulär 

som bearbetas i sådana övningar. Behov och Sökfaktorn kommer att hamna på noll om 

dettta är fallet (Laufer & Hulstijn 2001, 14). Vokabulärövningar är som mest effektiva 

när ordnivån i dem är ganska hög, vilket den inte tycks vara i en del av de övningar som 

har undersökts. De grafer som indikerar ordnivån i gloslistorna i förhållande till ordnivån 

i vokabulärövningarna visar att båda läroböckerna lägger mest vikt vid de två tusen 

vanligaste orden i engelskan. Dessa två textböcker kommer framförallt att gynna elever 

vars engelska inte har utvecklats så långt, medan de som redan behärskar en stor 

vokabulär förmodligen inte alls kommer att utvecklas i samma grad med hjälp av dem. 

Kanske är det inte ett krav man kan ställa på en lärobok att den ska passa alla individuella 

elever. Det är ju i första hand lärarens uppdrag. Däremot behöver lärare vara på det klara 

med en textboks starka såväl som svaga sidor för att kunna arbeta effektivt med den. Den 

här studien har visat på ett sätt att bedöma åtminstone en viktig aspekt av läromedel i 

engelska.  

 

Vad beträffar de böcker som studerades var den största, och den kanske mest avgörande 

skillnaden att Outlooks On istället för att ha som enda ambition att lära ut en stor mängd 

ord också försöker lära ut strategier till eleverna för hur de i framtiden kan fortsätta på 

egen hand med att lära sig nya ord på engelska. Nation säger att det är viktigt att göra just 

detta (Nation, 2007:10). Idén passar väl ihop med Skolverkets målsättningar angående 

det livslånga lärandet. Skolan ska förmedla kunskaper som bidrar till att elever fortsätter 

utvecklas även efter att deras formella utbildning är avslutad (Skolverket, 2011:5).  

 

Ett exempel på strategier som föreslås i Outlooks On är att ordna för eleverna nya ord i 

semantiska grupper. Hur effektivt detta är verkar oklart då forskning på senare år har 

kommit att ifrågasätta den saken (Erten, Tekin, 2008)(Finkbeiner, Nicol, 2003)(Wilcox, 

Medina, 2013). Man kan notera att läroboken endast föreslår strategin för eleverna; och 



40 

den tillämpas inte i några övningar. En annan strategi som presenteras och följs upp med 

övningar är att lära sig ordbildning. Fokus ligger då på att använda prefix och suffix, samt 

att jobba med samma stamordsförekomst i olika ordklasser. Sådana övningar ökar 

möjligheten för eleverna att lära sig en hel ordfamilj relativt snabbt. Om man känner till 

stamordet kan man sedan använda sin kunskap om ordbildning för att göra kvalificerade 

gissningar om vad andra ord i samma ordfamilj betyder.  

 

En sak som också visade sig kunna vara väldigt användbar, inte bara som analysmedel, 

utan även som ett verktyg man som lärare kan ha stor nytta av är RANGE-programmet. I 

den händelse läraren hittat en text på engelska som är lämplig att använda i 

undervisningen, en tidningsartikel eller något annat intressant som kan intressera 

eleverna, kan hen snabbt mata in hela texten i RANGE-programmet och genast få svar på 

vilka ord iden som är minst vanligt förekommande, och göra en gloslista av dem. 

Samtidigt ser hen ungefär vilken nivå texten är på och kan därefter bestämma om den 

faktiskt är lämplig eller om den kanske är för svår eller för lätt. 

 

Det ska sägas att programmet som det ser ut idag är ganska omständligt, men det skulle 

också ha kunnat fungera som en app i en telefon. Det finns redan appar som till exempel 

kan scanna in större mängder text med hjälp av telefonens kamera. Det vore intressant att 

kombinera RANGE med detta i en och samma app, så att man snabbt kunde analysera 

inte bara digitala texter utan tidningstext i pappersform. Samtidigt kunde ens uppkoppling 

till en korpus hela tiden uppdateras via telefonens internetanslutning.  

 

Samma redskap skulle kunna användas för att följa elevers utveckling eller för att göra 

case-studier i sin egen klass för att bedöma ens egen undervisning. Man skulle till 

exempel kunna mata in en elevtext i RANGE-verktyget för att se vilken nivå författarens 

produktiva vokabulär låg på, för att reda ut hur effektiv ens undervisning har varit. I 

kursplanerna för engelskkurserna i gymnasiet ingår det inga mål för att uppnå en viss 

mängd vokabulär, så ett sådant verktyg skulle inte kunna användas vid bedömning vid 

betygsättning. Som verktyg för läraren att bedöma sin egen insats vore det dock väldigt 

spännande. 

 

Under undersökningens gång har även andra för mig som lärare intressanta saker dykt 

upp. När jag läste på om forskningen angående frekvens och input stötte jag på några som 

hävdade att elever lär sig vokabulär effektivt genom att lyssna på det läraren säger, det 

vill säga via muntlig input, vid genomgångar eller instruktioner. För att en sådan input 

ska vara så bra som möjligt behöver man som lärare anpassa sin vokabulär till den nivå 

man vill att eleverna ska uppnå. Flera gånger kommer det i forskningsrapporter upp att 

de lärare som inte undervisar på sitt modersmål har problem med att själva uttrycka sig 

på en högre nivå. Samtidigt vill lärare att eleverna ska förstå instruktioner och 

genomgångar. Jag tänker mig att man kanske gör eleverna en otjänst om man förenklar 
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sitt eget språkbruk redan från början. Det bästa är att kanske att sikta på en så hög nivå 

man kan för att sedan förtydliga, om det visar sig ha varit oklart vad man menade.  

 

7.1 Sammanfattning 

Studien ville svara på följande frågor: 

 

• Vilka möjligheter till ordinlärning via renodlade vokabulärövningar finns det i två 

textböcker för engelska 5? 

• Vilka slags inlärningsstrategier för vokabulär presenteras i textböckerna? 

• Hur förhåller sig övningarna och strategierna i textböckerna till forskning som 

berör vokabulärutveckling inom ett L2? 

 

Det finns en rad olika renodlade vokabulärövningar som alla kommer vara effektiva givet 

att ordnivån är hög nog för att eleverna ska känna sig utmanade av dem. Outlooks On 

hade viss inriktning på områden så som FS och ordbildning, vilket Pick & Mix inte alls 

hade i samma grad. Här fanns det istället en viss betoning av grammatik som Outlooks 

On saknade. 

 

Vad gäller strategier presenterar Outlooks On en rad olika möjligheter att arbeta med 

vokabulär för att effektivisera ordinlärning. Det föreslås bland annat att man ska lära sig 

ordbildning för att på så sätt snabbt kunna bygga ut sina kunskaper. Det framhålls även 

att man kan jobba med semantiska grupperingar, eller arbeta med hjälp av lexikon och slå 

upp ord man inte behärskar. Vidare motiverar Outlooks On alltid de övningar som ingår 

i boken. Man förklarar varför det är bra att kunna frasverb, idiom, ordbildning etc. I Pick 

& Mix ingår inget metaresonemang alls utan övningarna radas där upp en efter en utan 

vare sig motivering eller någon presentation av övergripande strategier. 

 

Det finns en nästan oöverskådlig mängd forskning om ordinlärning, och allt som finns i 

textböckerna är på sätt och vis förankrat i forskningen. Framförallt Outlooks Ons 

författare tycks ha tagit del av senare forskning och förhåller sig ganska strikt till den. 

Pick & Mix verkar mera luta åt att ord kommer att läras in via blandade övningar där 

fokus inte är på ord som sådana utan snarare på allmän förståelse och på att producera 

egna texter. 

 

Det har varit fascinerande att få skrapa på ytan av några av de olika fält som bidrar med 

kunskap för att förbättra förståelsen för hur en människa lär sig ett L2. Forskningen går 

framåt men det finns utrymme för förbättringar i läroböcker. Om man någon gång 

befinner sig på en skola med en lärobok i handen som inte verkar särskilt bra kan man 

alltid finna hugsvalelse i att det ändå är upp till en själv som lärare att bestämma om man 

vill använda den eller inte. 
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