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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

Ord är grundläggande för all mänsklig kommunikation. Alla vet hur frustrerande det är att inte 

ha ordförråd nog att kunna uttrycka det man vill säga. Av denna anledning kan nog de flesta 

hålla med om att ett brett ordförråd är av stor vikt när det gäller att lära sig språk. Den 

vokabulär en person bemästrar säger mycket om dennes läs-, hör-, tal- och skrivförmåga, 

eftersom alla dessa färdigheter är del av samma språkliga helhet (Lundahl 2012). Annorlunda 

uttryckt kan man säga att utan kunskap i vokabulär kan man vare sig läsa, lyssna, tala eller 

skriva med större framgång. Att behärska ett stort ordförråd är därför av största betydelse för 

att kunna utveckla all skriv- och läskunnighet, inklusive den i det egna modersmålet (Willis 

2008).

     Att lära sig främmande språk är en stor utmaning för de flesta. Det handlar inte enbart om 

att lära sig språkliga former, utan även om att förstå hur man tänker på språket. Vokabulär 

förenar både dessa delar eftersom ord uttrycker mening. Historiskt sett finns flera olika 

perspektiv att se på ordinlärning och på vilket sätt denna lämpligast sker. Vokabulärens status 

i språket jämfört med grammatik och andra element har varierat kraftigt. Pendeln har svängt 

mellan två stora och delvis konkurrerande teorier vilka benämns som omedveten inlärning 

(implicit learning) och medveten inlärning (explicit learning) av ord. Många modeller har 

prövats, men faktum är att vi fortfarande inte har ett entydigt svar på frågan om vilken strategi

som ger bäst ordkunskap. Just detta gör området spännande och värt att utforska vidare.    

     Som språkintresserad person och framtida lärare i engelska och tyska är ord på 

främmande språk något jag kommer i kontakt med och tänker på varje dag. Oavsett hur 

mycket man läser, studerar och använder ett språk möter man ständigt nya obekanta ord, för 

att inte tala om alla ord som man en gång slagit upp men inte lyckats lära sig. Framförallt de

sistnämnda är en källa till frustration och leder oundvikligen till frågan: hur lär man sig 

effektivast ord på ett främmande språk? Kan man ta hjälp av forskningen för att finna 

framgångsrika strategier för ordinlärning som kan tillämpas både i den egna språkinlärningen

och i undervisningen som språklärare?

     Då engelska språket får allt större betydelse i världen ställs höga krav på språklig 

kompetens – inte minns på dem som lär sig engelska som främmande språk. Ur denna 

synvinkel är det förstås extra intressant och dessutom användbart att utforska 

ordinlärningsteoriernas möjligheter och fallgropar applicerat på fallet engelska. 
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att bringa klarhet i vad forskningen säger om olika sätt och 

metoder att förvärva sig nya ord och bredda sin vokabulär. Dessutom syftar uppsatsen till att 

undersöka forskningsläget gällande lärares sätt att undervisa vokabulär i skolan. Fokus ligger 

främst på att studera inlärning av engelska som främmande språk på gymnasienivå, men

eftersom en stor del av forskningen kan appliceras på främmandespråksinlärning i allmänhet 

syftar uppsatsen även till att bidra med slutsatser av mer generell karaktär. För språklärare är 

forskning om vokabulärinlärning och -undervisning dessutom både nyttigt och användbart för 

yrkesutövandet, vilket gör ämnet inomvetenskapligt relevant. Utomvetenskapligt sett är det 

även för den språkintresserade allmänheten intressant att ta del av teorier om hur man bäst går 

till väga för att tillägna sig nya ord och i förlängningen hur de påverkar språkförståelsen i 

stort. Slutligen syftar uppsatsen även till att identifiera mindre utforskade aspekter av detta 

fenomen.

1.3 Frågeställningar

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att dryftas:

 Vad innebär det att kunna ett ord?

 Vad säger forskningen om vokabulärinlärning och -undervisning på gymnasienivå?

 Hur framställs lärares syn på vokabulärinlärning och finns det hinder för

implementering i dagens skola? Om så är fallet, vilka är de?

 Finns det luckor i forskningen?

1.4 Disposition

Uppsatsen kommer i tur och ordning att behandla metodologiska ställningstaganden i form av 

studerat material, avgränsningar och urval, begreppsdefinitioner samt innehålla ett källkritiskt 

avsnitt. Därefter påbörjas litteraturgenomgången där olika teorier och synsätt redovisas och 

ställs mot varandra. Dessa kopplas även till språkundervisning och tillämpning i den 

verklighet som lärare möter i skolan. Litteraturavsnittet avslutas med ett antal luckor som 

upptäckts i forskningen. I diskussionskapitlet knyts sedan teorierna samman, jämförs och 

analyseras i ett vidare sammanhang. Tonvikten ligger på de möjligheter och problem som 

presenterats i litteraturdelen och vilka slutsatser som kan dras av dessa. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning och uppsatsen avrundas med en sammanfattning av arbetets fynd.
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2 Metod

Som metodologisk utgångspunkt för denna uppsats har Hartmans Skrivhandledning för 

examensarbeten och rapporter (2003) och Esaiassons m.fl. Metodpraktikan (2008) använts. 

Som framgår av frågeställningarna syftar uppsatsen till att bidra med en övergripande struktur 

av den forskning som gjorts inom ämnena vokabulärinlärning och -undervisning. Då studiens 

mål är att redovisa tankestrukturer och klassificera argument och ställningstaganden är den ett 

exempel på en systematiserande kvalitativ textanalys (Esaiasson 2008). Vidare är arbetet av 

forskningskonsumerande karaktär och kommer således inte tillföra någon ny empiri till redan 

befintlig forskning, utan istället systematiskt redogöra för den forskning som redan gjorts på 

området genom att presentera en översikt och en analys av den litteratur som publicerats. 

Undersökningsmetoden innebär med andra ord en process i flera steg, varav det första består i 

att beskriva diskursen och presentera en överblick av forskningsläget – dels ur ett historiskt, 

dels ur ett nutida perspektiv. Tanken med denna litteraturstudie är inte att enbart referera till 

litteratur, utan att förtydliga, kritiskt granska och lyfta fram viktiga aspekter ur forskningen. 

Poängen med litteraturstudien är alltså att koncentrera sig på ett visst tema – i det här fallet 

synen på vokabulärinlärning – och bidra med en struktur av forskningsläget på just detta 

område. Systematisering och analys är således nyckelord för detta sätt att bedriva forskning 

(Hartman 2003).      

     

2.1 Material, avgränsningar och urval

Lingvistik och språkinlärning är stora forskningsfält med många inriktningar. Då syftet med 

arbetet inte är att förstå hur man bäst lär sig ord i allmänhet utan vokabulär i klassrummet i

synnerhet krävs vissa avgränsningar. Eftersom denna uppsats inte tillför någon ny empiri är 

dess material begränsat till forskningslitteratur i form av böcker, artiklar och övriga

publikationer på området. Ambitionen har varit att såväl kombinera nationell och 

internationell forskning som att ta upp både äldre väletablerad forskning och mer aktuella rön.

Tidskrifternas vetenskaplighet har testats genom universitetsbibliotekets tjänst Ulrichsweb, 

vilken utvärderar nättidskrifter trovärdighet och klassificerar dem vetenskapligt erkända eller 

ej.

     Urvalskriterierna har bestått i ett flertal ställningstaganden: först och främst är det själva 

ordinlärningen som fenomen som är intressant, inte hur ordkunskap bäst testas eller någon 

annan specifik aspekt av området. Vidare spelar språkelevernas ålder in. Med tanke på den 

framtida professionen som gymnasielärare koncentrerades sökningen på engelska för något 
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äldre elever, dvs. gymnasie- och universitetsstudenter, inte på engelska som nybörjarspråk för 

de lägre skolåldrarna.  

    Ett flertal litteratursökningar har genomförts, dels med svenska, dels med engelska sökord. 

De svenska ämnesord som använts var exempelvis vokabulär, ordförråd, 

vokabulärundervisning och vokabulärinlärning. På engelska har ord som vocabulary

acquisition, vocabulary teaching och second language acquisition använts. Främst har 

databaserna ERIC (Education Resources Information Center) och Libris använts då den 

förstnämnda är inriktad på utbildning och den andra tillhandahåller såväl nationella som

internationella publikationer. Ett stort urval internationella artiklar och publikationer hittades, 

och avgränsningar gjordes med hänseende till områdena explicit och implicit ordinlärning. 

Även incidental learning (förklaras nedan) har använts som sökord då det visade sig utgöra 

ännu ett perspektiv på området. Fokus har främst legat på skolkontexten, vilket passat bra

eftersom de flesta publikationer handlar om språkelevers inlärning. Även den funna 

litteraturens referensförteckningar har lett fram till ett antal lämpliga artiklar och 

publikationer. Dessutom visade sig litteraturlistan för lärarstudenter vid Linköpings 

universitets engelskinstitution användbar beträffande litteratursökningen. Med hjälp av denna 

valdes en stor del av det didaktiskt inriktade materialet.

     Då den nationella forskningen på området visade sig tämligen tunn kontaktades Fil. Dr. 

Liss Kerstin Sylvén vid Göteborgs universitet, som hjälpte vidare med namn och 

publikationer av andra svenska forskare intresserade av ämnet. På detta sätt hittades ett antal 

artiklar och skrifter med fokus främst på ordkunskap och engelska som skolämne. Svensk 

forskning är viktig att behandla eftersom uppsatsen skrivs inom ramen för det svenska 

utbildningsväsendet och i första hand är relevant för undervisningen i den svenska skolan. 

     Vidare valdes äldre litteratur ut som del av den historiska bakgrunden, medan lejonparten 

av litteraturgenomgångens källmaterial har tagits från de senaste tjugo årens forskning. För att 

få en uppfattning om vad som diskuteras på området just nu finns även några artiklar 

publicerade så sent som 2012 med som referenser. 

     Att ett urval gjorts betyder per definition att något valts bort. I det här fallet handlar det 

främst om forskningsmaterial inriktat på yngre barns språkinlärning, men även andra mer 

specifika vinklar såsom hur elever med läs- och skrivsvårigheters hanterar vokabulärinlärning, 

funktion och framgång av datorbaserade hjälpmedel för lärande samt effekten av 

vokabulärträning integrerat i andra skolämnen. Forskningsfältet är helt enkelt för brett för att 

kunna behandlas på ett rättvisande sätt i detta arbete och har därför begränsats till 

diskussionen om explicit och implicit lärande och kombinationen av dem båda.
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2.3 Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen används L1 synonymt med modersmål och förstaspråk och L2 parallellt med 

målspråk och andra/främmande språk. L1 står för first language medan L2 betyder second 

language och alltså refererar till ett främmande språk som lärs vid en senare tidpunkt (Cook 

1991). 

     Semantik är läran om språkliga uttrycks betydelse, medan kollokationer är mönster som ett 

visst ord uppvisar, dvs. vilka andra ord det förekommer tillsammans med. Ett exempel på

detta är ”ta ett beslut”. Kollokationer ska dock inte förväxlas med idiom, vilka är fasta uttryck 

där man inte kan lista ut betydelsen även om man förstår varje enskilt ord (Decarrico 2001).  I 

svenska språket kan man exempelvis tala om att ”ana ugglor i mossen”, vilket har betydelsen 

att misstänka något och ingenting med vare sig ugglor eller mossen att göra.  

     Termen ordfamilj betecknar ett ords grundform, böjningar och dess prefix och suffix. Ett 

exempel är det engelska verbet make, i vilkets ordfamilj made, makes, maker, etc. ingår. 

(Lundahl 2012).

3 Litteraturgenomgång

3. 1 Vad innebär det att kunna ett ord?

Man kan fråga sig varför det överhuvudtaget är viktigt att förfoga över ett brett ordförråd. 

Willis (2008) hävdar att ju fler ord man kan, desto enklare är det att kommunicera sina 

åsikter, önskningar och kunskap. Ordförrådets bredd och djup bestämmer förstås även 

förståelsen av den text och det tal vi mottar från omvärlden och påverkar vår framgång såväl i 

skolan och som i andra sammanhang i samhället. Här kan en parallell dras mellan L1 och L2, 

även om denna uppsats koncentrerar sig på L2-vokabulär i ett klassrumssammanhang.

     Det första som måste klargöras är vad det egentligen innebär att kunna ett ord, dvs. att man 

införlivat det med sig själv. Schmitt (2000) framhåller att ordinlärning är en stegvis process. 

Man lär sig först ett ords stavning och dess basala mening, sedan försöker man förstå dess 

samband med andra ord och hur det används rent konkret. Ju mer man blir exponerad för ett 

ord, desto lättare är det att lära sig.

     När man talar om ordkunskap måste man skilja mellan det receptiva och det produktiva 

ordförrådet. Det förstnämnda refererar till de ord vi förstår när vi läser eller hör dem, men inte 

använder när vi själva producerar språk. Det andra handlar om de ord som vi inte bara förstår 

när vi blir utsatta för dem, utan faktiskt kan använda oss av i den egna språkproduktionen. 

Lundahl (2012) menar att det är enklare att uppfatta och förstå än att själv producera ord på ett 
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meningsfullt sätt, och att det receptiva ordförrådet därför logiskt sett är större än det 

produktiva. Van Els, Bongaerts, Extra, van Os & Janssen-van Dieten (1984) förklarar

ordkunskap som ett resultat av s.k. semantisering (semantization) och internalisering 

(internalization). Det första betyder att eleven förstår ordets mening, och det andra att han/hon 

minns ordet och har förmågan att använda det. De hävdar vidare att dessa hänger tätt ihop och 

alltid sker i den nämnda ordningen. Den första fasen delas upp i två delar: repetition och 

exponering. Man måste alltså upprepade gånger utsättas för ett ord och förstå dess betydelse 

innan man kan internalisera det. En skiljelinje dras även mellan semantisering i L2 och L1 

och det hävdas att man i sitt modersmål lär sig ord och mening integrerat medan man i L2 

istället lär sig ett nytt ord för att beteckna en sak eller ett koncept som man redan känner till. 

Melka (Schmitt 2000) har dock ifrågasatt självklarheten i att ett ord måste gå vägen via det 

receptiva ordförrådet för att nå det produktiva och betonar istället betydelsen av att en elev 

först måste använda ett ord aktivt för att kunna förstå det. Denna perspektivskillnad behandlas 

vidare nedan.

     Andra menar att språkelever måste lära sig att urskilja ett främmande ords dimensioner, 

dvs. att det inte alltid finns ett ord i L1 som motsvaras exakt i L2. Swan (1997) visar detta 

genom exemplet tree och wood, vilka på svenska motsvaras av tre ord (träd, trä och skog). 

Här måste man alltså lära sig de ibland hårfina skillnaderna i ords betydelse och användning.

Det är inte alltid så enkelt att ett ord på L1 direkt kan översättas till L2. Således hindras 

förståelsen av ett ords mening ibland inte enbart av språkliga barriärer, utan även av kulturella 

skillnader. Om en elev exempelvis inte känner till vad en president är och vad konceptet 

innebär kommer hon/han ha svårare att tillgodogöra sig det ordet och andra som hör ihop med 

det (Willis 2008). Här kan således en betydande skillnad mot det ovan nämnda resonemanget 

av Van Els, Bongaerts, Extra, van Os & Janssen-van Dieten (1984) konstateras. Alla språk är

nämligen rika på ord som är specifika för den kultur som de tillhör, vilket betyder att 

språkelever i många fall måste lära sig både ord och koncept samtidigt. Detta kan alltså liknas 

vid små barns inlärning av L1.

     För att riktigt behärska ett ord måste aspekter som form och användning vara bekanta. Att 

bara kunna översätta ett ord räcker inte för att förstå det fullt ut. Richards (1976) har 

formulerat några antaganden om vad det innebär att kunna ett ord: a) man känner till dess 

frekvens och kollokationer, b) man vet dess begränsningar till funktion och situation, c) man 

kan dess syntaktiska form, d) man är medveten om dess härkomst, e) man är bekant med dess 

denotation (dvs. det ordet betecknar) i olika sammanhang, f) man vet dess semantiska 

sammansättning och g) man känner till dess olika betydelser. Det betyder alltså att det inte 



9

räcker att kunna definiera ordet i sig, utan att även andra språkelement såsom grammatik, 

semantik och användningsområde spelar stor roll för förståelsen. Av denna anledning kan 

man inte behandla ordkunskap som en separat språkfärdighet, utan måste betrakta den som 

tätt sammanbunden med all lyssnande, skrivande, talande och läsande verksamhet.    

     Richards antaganden är dock mycket ambitiösa och knappast realistiska mål för en 

språkelev. Exempelvis Lundahl (2012) menar att verkligheten ofta ser annorlunda ut. Att man 

inte kan alla detaljer kring ett ord betyder inte nödvändigtvis att det inte föreligger någon 

ordkunskap. Ett exempel på detta är ord som man kan stava men har svårt att uttala och vice 

versa. Slutsatsen är således att ordkunskap inbegriper flera nivåer och att vi inte alltid 

behärskar dem alla. Schmitts (2000) forskning stöder synen att ordkunskap inte kan ses i 

svartvita termer utan bör definieras som grad av förståelse istället för en strikt skiljelinje 

mellan att kunna och inte kunna ett ord. Han utgår från skalan noll-delvis-precis ordkunskap 

och menar att detta är ett lämpligare sätt att betrakta saken eftersom ordinlärning sker stegvis

3. 2 Historisk bakgrund

Ordinlärning har inte alltid varit ett prioriterat område i språkundervisning, utan har trängts 

undan främst av grammatikundervisning. De senaste decenniernas forskning har dock satt 

vokabulärens betydelse och framför allt frågor kring ordundervisning på kartan. Konsensus 

råder kring det faktum att lexikal kompetens är basen för all kommunikativ verksamhet, men

vägarna dit skiljer sig västentligt åt (Decarrico 2001). 

     Carter & McCarthy (1988, s. 39) sammanfattar den historiska bakgrunden genom citatet 

”what is new is not true and what is true is not new”. Deras poäng är att teorierna om vad som 

fungerar bäst i vokabulärinlärning och undervisning snarare gått i cirklar än en rak väg framåt, 

men helt still har utvecklingen inte stått. Innan den historiska återblicken inleds ska sägas att 

den utgår ifrån synen på ordinlärning och -undervisning ur ett västerländskt perspektiv. Detta 

beror på att den forskning som finns på området till största del behandlar västvärldens 

metoder att lära ut språk, vilka således också ligger till grund för dagens språksyn och 

undervisningsstrategier.   

     Människor har i alla tider varit i behov av att lära sig språk för att kunna kommunicera. Det 

antas att vokabulär var en viktig del av antikens språkundervisning, eftersom retorik var ett 

betydelsefullt ämne som krävde goda ordkunskaper. Under medeltiden studerades latin som 

främmande språk på många platser. Undervisningen av detta koncentrerades framförallt till 

grammatiska strukturer, men under renässansen fick ordinlärning ett uppsving. Comenius var 
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en av dem som försökte lyfta fram vokabulärens betydelse för språket genom att konstruera 

en illustrerad textbok där de mest frekvent förekommande orden på latin grupperades efter 

ämneskategori. Han menade att grammatik överbetonades och att man istället borde fokusera 

på språkets användning. Denna syn delades dock inte av alla, utan istället dominerade länge 

en syn på språk som föredrog memorering av regler och strukturer före vokabulär (Schmitt 

2000).

     I början av 1800-talet återuppväcktes antikens ideal och språkundervisningen kom att 

präglas av den s.k. grammatik- och översättningsmetoden. Den innebar att elever

introducerades till en grammatisk regel och en gloslista, samt fick översätta ett antal meningar 

från L1 till L2 eller tvärtom. Då denna metod uppmuntrar till analys av snarare än användning 

av språk utvecklades den s.k. direktmetoden som motvikt. Detta angreppssätt betonade istället 

vikten av att utsättas för en stor mängd talat språk, precis som när barn lär sig sitt modersmål. 

De andra språkliga förmågorna skulle då komma på köpet. Även i denna metod upptäcktes 

brister, vilket ledde till framväxten av den s.k. läsmetoden. Vokabulärens status förbättrades 

återigen då ordkunskap ansågs vara något som underlättade läsning på målspråket (Schmitt 

2000).

        Nästa nedslag kan göras på 1930-talet då Ogden och Richards (Carter & McCarthy 1988) 

propagerade för undervisning av s.k. Basic English. De betonade vikten av att lära sig ett 

begränsat basordförråd, vilket bestod av 850 utvalda vanligt förekommande ord. Tanken var 

att språkeleven skulle kunna använda dessa ord i kommunikativa sammanhang utan att för 

den sakens skull behöva lära sig mer komplicerad grammatik än nödvändigt. 

     Under andra världskriget upptäcktes emellertid problem med de strategier som använts 

fram till dess: det visade sig svårt för amerikanska soldater att kommunicera med sina 

europeiska vapenbröder. Därför introducerades den s.k. armémetoden, vilken satte hör- och 

talförmågorna i första rummet (Schmitt 2000). Detta blev senare känt som den audiolingvala

metoden eftersom målspråket även tjänade som instruktionsspråk. Idén bakom detta 

publicerades i Fries verk Teaching and Learning English as a Foreign Language (1945) som 

gick ut på att nya ord bara bör läras in när de krävs för att tydliggöra grammatik och syntax. 

Man antog alltså att andra ord skulle läras automatiskt allt eftersom och i enlighet med 

elevens behov (Carter & McCarthy 1988). 

     Denna förringning av vokabulär präglade den lingvistiska forskningen under en lång tid 

framöver, inte bara i USA utan även i andra delar av världen. Nya riktningar bildades, men 

ingen lyfte fram vokabulärens betydelse (Carter & McCarthy 1988). Exempelvis dominerade 

Chomskys generativa lingvistik på 60-talet, vilken förvisso bidrog med ny kunskap kring 
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människans mentala strukturer men samtidigt behöll en grammatikalisk tyngdpunkt. Kärnan i 

denna teori var att hjärnan förfogar över en inbyggd grammatik som möjliggör för oss att 

forma grammatiska meningar. Grammatik, inte vokabulär, sattes alltså även här i första 

rummet (Decarrico 2001). Även den s.k. insiktsmetoden var betydande under 60-talet. Den 

innebar ett intresse för kognitiva processer och man arbetade med att finna meningsfulla

associationer till vokabulären. Dessa syftade till att eleven skulle ”inse” ordens betydelse 

(Chastain 1969).

     På 1970-talet kom Hymes med ett nytt perspektiv. Han lanserade begreppet kommunikativ 

kompetens, vilket fokuserar på språkanvändning i ett meningsfullt och kommunikativt syfte. 

Kompetensen består således i förmågan att kunna kommunicera på ett sätt som är lämpligt för

den givna situationen. Att behärska ord är förvisso en viktig del av denna kompetens, men 

sågs snarare som en stöttepelare än en färdighet som måste övas för sig (Decarrico 2001). 

Gemensamt för 50- och 60-talens synsätt är att de såg ordinlärning som något som sker 

automatiskt när man studerar ett språk. 

     Wilkins blev något av vokabulärens återupprättare. Han uttryckte i början av 70-talet sitt 

förespråkande av ordinlärning genom att hävda att ”without grammar very little can be 

conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed”. Wilkins betonade framförallt vikten 

av att förstå ett ords mening istället för bara översättning, vilket han menade skulle främja 

vokabulärinlärningen (Carter & McCarthy 1988, s. 42). 

     Twaddell gick steget längre och ville förändra definitionen av att kunna ord. Han menade 

att ordinlärning är en språkfärdighet i sig och att eleven själv måste ta ansvar för att utveckla 

denna färdighet. Lärarens uppdrag är att utrusta eleven med ”gissningsstrategier” för att de 

ska kunna angripa obekanta ord och släppa sitt beroende av lexikon. Detta övades 

huvudsakligen genom extensiv textläsning och fokus på ord i sammanhang – kontextbaserat 

lärande – snarare än uppradade i ordlistor (Carter & McCarthy 43).

     70-talet blev således årtiondet när ordinlärning åter började ta plats i språkundervisningen. 

Lord anammade Vygotskys teori om att kopplingen mellan ord och tanke snarare är en 

dynamisk process än något statiskt, vilket betyder att vokabulärundervisning bör koncentrera 

sig på ords mening istället för form. Gemensamt för många av 70-talets forskare var att de 

betonade vikten av att lära sig ord i ett sammanhang, alltså att utforska deras betydelse i en 

specifik situation. Brown var en av dem som föreslog att använda sig av kollokationer vid 

ordinlärning. Det innebär att man lär sig ett ord tillsammans med andra ord som det vanligen 

förekommer med, t.ex. ”shift gears” eller ”to give something a try” (Carter & McCarthy 

1988). Även Judd (Carter & McCarthy 1988) underströk människans mentala lexikon och det 
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faktum att detta byggs ut genom att lära sig vokabulär som är meningsfull för varje enskild 

individ. Detta är viktigt eftersom det är basen för den kommunikativa kompetens som 

uppmärksammades vid den här tiden.

     80-talet medförde ett ökat intresse för ordinlärning, kanske framförallt beroende på att 

forskare med hjälp av datorer fick tillgång till data som de tidigare inte förfogat över. Ords 

funktion och uppträdande i faktiskt språkbruk är ett exempel på detta. Även de mentala 

processer som aktiveras i samband med ordinlärning studerades med stort intresse, även om 

dessa är svårutforskade. Några sådana exempel är t.ex. var vi lagrar den typen av information 

och hur vi plockar fram den igen (Decarrico 2001).

     De senaste 25-30 åren har forskningsintresset i stort sett fokuserat på frågan om vokabulär

lämpligast lärs in genom implicita eller explicita metoder. Det kontextbaserade lärandet 

innebär ett mindre organiserat lärande där förståelse av sammanhanget ska ge tillräckliga 

ledtrådar till ords betydelse. Många forskare är idag överens om att denna implicita metod är 

viktig för att förstå ett ords djupare mening, men samtidigt finns många förespråkare av ett 

mer systematiskt, dvs. explicit, sätt att närma sig ordinlärning (Decarrico 2001). Vi ska nu 

fördjupa oss i dessa två synsätt och deras utveckling under de senaste tjugo årens forskning. 

3.3 Teorier om effektiv ordinlärning

Nu när vi insett ordkunskapens komplexitet, fastställt vilka element som kan sägas ingå i att 

kunna ett ord samt överblickat ämnets historik kan vi gå vidare till att försöka besvara 

uppsatsens huvudfråga: vad säger forskningen om hur man bäst lär sig vokabulär? Som vi har 

sett kan blandade svar ges på den frågan. Nedan följer huvuddragen i de två teorier som under 

lång tid dominerat synen på ordinlärning, samt ett mer modernt synsätt som kombinerar 

element från båda skolorna.

     

3.3.1 Implicit lärande

Den första av huvudteorierna ser ord- och språkinlärning som en positiv bieffekt av att man 

exponeras för målspråket. Krashen (1985) sammanfattar detta som att vi lär oss språk på ett 

mycket enkelt sätt: nämligen genom att omedvetet göra något meningsfullt av den 

information vi får. Detta kallas för implicit lärande och kan jämföras med hur barn lär sig sitt 

modersmål: första steget är att lära sig ett ords grundbetydelse. Genom upprepad exponering 

för ordet förstår man dess vidare mening och användning, vilket enligt denna teori är något 

som både små barn och språkelever har gemensamt (Schmitt 2000). Förutsatt att man utsätts 



13

för stora mängder språk betraktas detta som en effektiv metod, men eftersom det krävs 

kontinuerlig språkinput och många upprepningar för att lära sig ord är metoden mycket 

tidskrävande. Det betyder också att man genom implicit lärande endast lär sig språkets 

vanligast förekommande ord (Lundahl 2012). 

     Krashen (1985) menar vidare att den akademiska världen har fokuserat alltför mycket på 

att memorera grammatiska regler och att lära sig ord utantill. Det viktiga för det implicita 

lärandet är istället att utsättas för begriplig input (comprehensible input). Det betyder i 

skolkontexten att nivån på språket som används ska vara precis över den som eleven 

behärskar. Eleven kommer således fram till ords betydelse genom ledtrådar i sammanhanget 

istället för att läraren uttryckligen lär ut dem. Ett sätt att använda denna strategi är att utsätta 

eleverna för ett s.k. språkbad, vilket innebär att läraren introducerar ett ämne genom att 

använda relevant vokabulär på målspråket. Eleverna i sin tur koncentrerar sig på att förstå 

helheten, inte specifika ord eller detaljer, vilket enligt Krashen automatiskt leder till att 

omedveten inlärning och djupare förståelse av språket. Krashen (1985) hävdar alltså att två 

kriterier måste uppfyllas för att nya ord ska läras in: man måste utsättas för språket och man 

måste dessutom vara mottaglig för att ta emot språklig input. Av största vikt är att inte utsätta 

elever för alltför svårt språk eftersom det riskerar att påverka elevers motivation och 

inställning till språket och nya ord på ett negativt sätt. Man bör istället anpassa vokabulären 

efter gruppens eller individens nivå och alltså inte ge elever texter med alltför avancerad 

vokabulär. I värsta fall kan detta nämligen till och med avskräcka elever från självständig 

läsning då de kan komma att förknippa läsning med känslan av att inte förstå (Willis 2008). 

Vi kommer att återkomma till detta i diskussionen.

     Lundahl (2012) betonar att implicit lärande fokuserar på ords innehåll snarare än form och 

menar att detta kan ske på två sätt: ord lärs in genom att lyssna och läsa när innehållet står i 

fokus (learning vocabulary from meaning-focused input), respektive ord lärs in genom att 

samtala och skriva när innehållet står i fokus (learning vocabulary from meaning-focused 

output). Inlärning kan alltså ske dels genom mottagande, dels genom produktion av ord, vilket 

påminner oss om distinktionen mellan det receptiva och produktiva ordförrådet. Enligt denna 

teori är en expansion av den receptiva ordkunskapen en förutsättning för att kunna utveckla 

den produktiva. 

3.3.1.1 Vilken vikt läggs vid ordinlärning?

Mobärg (1997) menar att vokabulär är ett problematiskt område i språkinlärning och 

undervisning. För det första finns ett mycket stort antal ord (i synnerhet i det engelska 
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språket), vilket skapar urvalssvårigheter. För det andra är vokabulär en mycket mer ombytlig 

och föränderlig avdelning i språket än exempelvis grammatik. Slutsatsen som dras är att 

vokabulär är svår att undervisa på ett meningsfullt sätt och hellre bör lämnas till eleverna 

själva och deras omedvetna inlärning. Mobärg förespråkar istället fokus på språkets mönster 

och helhet, och ansluter sig därmed till skolan som menar att själva vokabulärinlärningen är 

något som kommer automatiskt. 

     Krashen (1985) är likaså kritisk till fokuserad ordinlärning. Detta bottnar i hans egna 

forskningsresultat som visar att medveten inlärning inte nödvändigtvis leder till införlivning i 

det egna språket. Han pekar på det faktum att många memorerar ord som de sedan inte kan 

använda och understryker istället den automatiska förståelse av ord och språk som implicit 

lärande syftar till.    

     Även Fries (Carter & McCarthy 1988) underkänner syftet med att fokusera på annan 

vokabulär i språkundervisningen än den allra mest basala: först och främst är det svårt att 

avgöra vilken vokabulär som kommer att vara relevant för elever såväl individuellt som i 

grupp. För det andra kan en överbetoning av vokabulär förleda elever att tro att syftet med att 

studera språk är att bygga upp en så stor ordbank som möjligt istället för att utveckla den 

konkreta språkanvändningen. För det tredje kan en konstant medveten inlärning av nya ord 

göra det svårare att minnas de ord som lärts in tidigare, dvs. skapa en slags överbelastning i

språkminnet. Förespråkarna av implicit lärande ser alltså inte ord som något som behöver ges 

utrymme i undervisningen, utan snarare som stöd för den bredare förståelsen av språket.

3.3.1.2 Vilka ord ska läras in? 

Som vi sett är väljer man inom det implicita lärandet inte ut specifika ord för inlärning, utan 

de ord som lärs in är sannolikt de som en elev påträffar upprepade gånger. Det betyder att 

man i störst utsträckning lär sig språkets vanligaste, dvs. mest frekvent förekommande ord.

Faktum är att forskning kring ords frekvens, vilka sammanställs i s.k. korpusar, visar att 80-

90% av all talad och skriven engelska utgörs av ca 2000 ord. Lundahl (2012) menar dock att 

skolundervisning och läromedel har en tendens att introducera många ovanliga ord, vilket är 

att ödsla både tid och energi. Istället bör man fokusera på att exponera eleverna för frekvent 

förekommande ord och genom återupprepning ge dem möjlighet att lära in dem. Schmitt 

(2000) hänvisar till Nagys forskning som säger att man inte har mer än 5%-14% chans att 

minnas ett ord första gången man ser det, vilket ligger i linje med andra studier som visar att 

man bör utsättas för ett ord mellan fem och sexton gånger innan man kommer ihåg det. Målet 
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inom det implicita lärandet är således att helt enkelt utsätta eleverna för så mycket språk som 

möjligt. För att eleverna ska få en så rättvisande bild som möjligt av språket bör de dessutom i 

möjligaste mån exponeras för autentiskt material. 

3.3.1.3 Strategier och förutsättningar för ordinlärning

Nu står klart att implicit lärande föreligger när elever utsätts för språk, men inte görs 

uppmärksamma på orden i sig eller hur de stavas, uttalas, etc. Norris & Ortega (2000) 

exemplifierar detta med hjälp av den s.k. flodbehandlingen. Den går ut på att läraren läser en 

text högt för klassen och efteråt enbart ställer frågor som rör elevernas förståelse av innehåll 

och helhet. Specifik ordkunskap efterfrågas således ej. 

    Schmitt (2000) menar utifrån sina forskningsresultat att de flesta tenderar att se 

ordinlärning som en individuell sysselsättning. Han föreslår istället att elever genom att arbeta 

i smågrupper med olika övningar tillåts vara mer kreativa och laborera med språket och dess 

mening. På så sätt kan elever genom att använda och utsätta varandra för språket på olika sätt 

alltså samtidigt bidra till en breddning av varandras vokabulär. 

     Vidare hävdar Schmitt (2000) att problemet med den motsatta teorin (explicit ordinlärning) 

är att den endast leder till en viss form av ordkunskap. Ett ords mening är svår att greppa 

genom denna typ av inlärning som ofta endast ger en översättning utan sammanhang. Därför 

behöver elever exponeras för ordet i en rad olika situationer. Detta är viktigt för att t.ex. lära 

sig ordets kollokationer och frekvens, men framförallt för att öva upp den språkliga 

intuitionen. 

     Slutligen kan konstateras att det allra mest effektiva sättet att tillämpa implicit ordinlärning 

är att tillbringa en tid i ett land där målspråket talas. Milton & Meara (Schmitt 2000) 

studerade ett antal utbytesstudenter i Storbritannien och fastställde att de lärde sig fem gånger 

så många ord per termin utomlands som per termin i hemlandet. Det faktum att de inte ens 

läste en språkkurs utan endast vanliga universitetskurser understryker hur avgörande det är att 

exponeras för målspråket. Eftersom det är en omöjlighet för de flesta lärare att ta klassen till 

en engelsktalande miljö – särskilt under en längre tid – måste andra vägar hittas.    

     Förespråkarna för implicit lärande för fram läsning som det bästa och mest effektiva sättet 

att utsätta elever för språket. Här tas de s.k. bokflodsstudierna upp som stöd. De visar 

nämligen att läsning utökar elevers vokabulär även om man i klassrummet endast diskuterar 

mening och innehåll. Kontentan är alltså att ordinlärning sker så länge man exponeras för 

språket i någon form, även utan direkt fokus på vokabulär och form. 
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3.3.1.4 Konkreta forskningsresultat

All språkinlärning sker inte nödvändigtvis i skolan, men det man lär sig på annat håll kan ha 

stor inverkan på en elevs språkförmåga. Sylvén (2004) visar i sin avhandling att svenska 

elever som blir exponerade för engelska på fritiden generellt får bättre resultat på 

vokabulärtest i skolan. Detta gäller såväl dem som läser engelska böcker på fritiden som dem 

som spelar engelska dataspel, lyssnar på engelsk musik, etc. Även Sundqvist (2009) 

diskuterar i sin forskning hur förekomsten av engelska utanför klassrummet påverkar elevers 

ordförråd. Hon introducerar förkortningen EE som står för extramural English (ung. engelska 

utanför skolan) som begrepp för all engelska som man möter utanför klassrummet och 

konstaterar att ju mer tid som tillbringas med EE-aktiviteter, desto större receptivt ordförråd 

byggs upp. Dessutom visade de elever som medvetet – eller omedvetet – utsatte sig själva för 

hög grad av EE upp bättre muntliga färdigheter än de övriga. De tre viktigaste källorna till 

denna typ av inlärning var läsning av böcker och tidningar, dataspel samt surfande på nätet. 

Värt att notera är även att pojkar verkar påverkas mer än flickor av mängden engelska de 

möter utanför skolan: variationen var större bland pojkarna och korrelerade med graden av EE 

de utsatts för. Det betyder alltså att EE-exponering verkar vara extra betydelsefullt för just 

pojkar.        

     Conway, Bauernschmidt, Huang & Pisoni (2010) betonar vikten av att lära sig ord i en

kontext. De studerade ett tjugotal yngre universitetsstudenter och deras språkliga förmåga 

genom att testa deras känsla för språkets strukturer. Detta kontrollerades genom studenternas 

förmåga att förutse förekomsten av ord i en mening eller i ett sammanhang. För att ha 

möjlighet att göra detta på ett framgångsrikt sätt krävs breda kunskaper i språket, vilket är 

svårt om man förlitar sig helt på vokabulärinlärning i isolerad form. Studien visade nämligen 

att de ord som studenterna mindes bäst var de som de lärt sig i ett sammanhang. Med hjälp av 

uppföljningsexperiment kunde de utesluta påverkansfaktorer som nivå av språklig kompetens. 

Oavsett språknivå uppvisade deltagare alltså samma mönster. Kontentan blir således att det 

implicita lärandet spelar stor roll för att skapa ett stort ordförråd. Detta styrks även av 

Mobärgs (1997) konstaterande att implicit lärande syftar till att utveckla en bred och allmän –

inte specifik – vokabulär.

3.3.1.5 Kritik mot implicit lärande

Även om man enkelt kan se fördelar med det implicita lärandet belyser Lightbown & Spada 

(2006) en problematisk aspekt: hur ska man lära sig mindre vanliga ord? Många 

meningsbärande ord tillhör inte de absolut vanligaste, men kan vara nog så viktiga. Om man 
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exempelvis läser en artikel om ett rättsfall kan det vara avgörande för betydelsen att kunna ord 

som accomplice (medbrottsling) och testimony (vittnesbörd), vilka knappast tillhör engelskans 

allra mest förekommande ord. Vidare ställer de sig också tveksamma till om läsning verkligen 

ger så goda resultat som påståtts. Nog är läsning en viktig strategi för att lära sig vokabulär, 

men annan forskning visar att det är svårt att göra ord begripliga om man inte redan behärskar 

95 % av orden i sammanhanget runt omkring. För att läsning ska vara en effektiv metod är det 

dessutom viktigt att läsa texter från många olika kontexter, annars riskerar en elev som läser 

skönlitteratur nämligen att få svårigheter med att läsa t.ex. akademiskt språk. Schmitt (2000) 

konstaterar att många ord helt enkelt missas och exemplifierar med hjälp av det engelska 

ordet spur (sporre/att sporra), som knappast ses eller hörs varje dag i tal och skrift, men 

faktiskt tillhör de 5000 vanligaste orden i språket. Därför kräver metoden både tid och 

tålamod. Detta faktum belyser det största problemet med implicit lärande, nämligen brist på 

exponering av målspråket. 

     Huckin & Coady (1999) nämner även att det alltid finns en risk för missförstånd när elever 

försöka utröna betydelse och mening på egen hand. Av denna anledning är det inte alltid 

implicit inlärning blir korrekt från början, utan justeras i samband med att man möter ordet i 

andra sammanhang. Problematik finns även när det gäller idiomatiska uttryck vars betydelse 

man inte kan sluta sig till på ett logiskt sätt. Dessa kräver någon typ av förklaring för att 

förstås. Van Els, Bongaerts, Extra, van Os & Janssen-van Dieten (1984) menar av denna

anledning att man aldrig helt kan undvika att använda L1 i språkinlärningen även om ett 

eftersträvansvärt mål är att exponera eleverna för så mycket av L2 som möjligt. Slutligen 

påpekar Lundahl (2012) ännu en brist med implicit lärande, nämligen att förståelse av ett 

sammanhang inte betyder att man faktiskt lär sig specifika ord.

     

3.3.2 Explicit lärande 

Den andra teorin betecknas som explicit lärande och fokuserar på formell, medveten eller 

avsiktlig ordinlärning (deliberate vocabulary learning). Här är alltså det uttalade målet att 

utöka sin vokabulär genom att tillämpa olika typer av ordinlärningsstrategier. Ordkunskapen 

testas vanligtvis sedan genom läxor och glosförhör. Det är med andra ord vad de flesta skulle 

kalla traditionell språkundervisning och tillika det enklaste sättet att fastställa konkreta 

resultat av sitt arbete. Det räcker att täcka över ena sidan av ordlistan och försöka översätta 

den andra för att se hur väl man lyckas med memoreringen av ord (Tornberg 2000). 
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3.3.2.1 Vilken vikt läggs vid ordinlärning?

Meara (1995) håller med om att kontexten är viktig för förståelsen av ord, men hävdar ändå 

att en bred vokabulär medvetet bör läras in på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta av två 

anledningar: ett basordförråd (ofta begränsat till ca 500 ord) är lingvistiskt sett mycket 

begränsande. Som vi sett i exemplet ovan ligger ofta textens/talets kärna i ord som inte ingår i

de absolut vanligast förekommande orden, vilket betyder att risken är stor att eleven får svårt 

att tillgodogöra sig innehållet. Den andra anledningen är av psykologisk karaktär och handlar 

om elevers förväntningar. De flesta förväntar sig att få lära sig många nya ord och just 

ordinlärning är något som är enkelt att mäta och utvärdera. Det kan således tjäna som ett slags 

bekräftande kvitto på att inlärningen går framåt och kunskapen utökas.

     Vidare ger Schmitt (2000) ett antal argument för att skapa en bred ordbas: för det första 

kan en jämförelse göras med hur små barn lär sig språkets dimensioner. Som vi har sett 

används detta argument också av företrädare för implicit lärande, men enligt Meara (1995) 

står det klart att barn börjar uttrycka sig förståeligt först när de lärt sig och förfogar över en 

större vokabulär. Detta faktum menar han gäller även för främmandespråksinlärning. För det 

andra begränsar ett litet basordförråd eleven till en specifik kontext. Hon/han kanske klarar 

sig i klassrummet, men utan en stor vokabulär klarar man inte att kommunicera i oförutsedda 

situationer. För det tredje underlättar ordkunskap förståelsen av grammatik och språket som 

system, då det är enklare att upptäcka mönster om man känner igen ord och ser hur de beter 

sig i olika kontexter och strukturer. I denna anda föreslår Meara (Schmitt 2000) att man under 

den inledande fasen av språkinlärningen helt bör undvika grammatiska regler och istället satsa 

på att lära sig runt 40 ord i veckan. Poängen är att den breda ordbasen sedan ska underlätta 

grammatikförståelsen.

3.3.2.2 Vilka ord ska läras in? 

Schmitt (2000) tar upp fyra kategorier av ord som kan komma i fråga för explicit inlärning: 

den första är högfrekventa ord, den andra är ord begränsade till ett specifik och för gruppen 

användbart område (t.ex. yrkesrelaterat), den tredje är ord som eleverna själva vill lära sig och 

den fjärde är ord som är nödvändiga för att undervisningen ska fungera, dvs. ord för saker och 

skeenden i klassrummet. Värt att notera är att ord som inte bär någon betydelse i sig, men 

däremot förklarar sammanhang och förhållande mellan andra ord och satser inte särskilt tas 

upp. Konjunktioner såsom eftersom, därför och huruvida är nödvändiga att känna till för att 

kunna använda språket på ett meningsfullt sätt och är en nog så viktig kategori att studera.
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     Nation (2006) menar att ordkunskap är grunden för all språkinlärning och delar in ett

språks vokabulär i två kategorier: högfrekvent- och lågfrekventförekommande ord. Den första 

kategorin behandlar ord som med stor sannolikhet finns i många olika kontexter, medan den 

andra handlar om ovanligare och mer specialiserade ord. Mindre vanliga ord bör inte ägnas 

lektionstid, men däremot språkets 2000 vanligaste ordfamiljer bör läras in genom medveten 

träning. Nation uppskattar nämligen att kunskap om de 2000 vanligaste ordfamiljerna i 

engelska utgör en god bas för generell förståelse, men detta till trots räcker det bara till ca 

84% av total förståelse. Huckin & Coady (1999) påpekar därför att man, beroende på behov, 

behöver fortsätta att utöka sin vokabulär utöver detta. Exempelvis en universitetsstudent sägs 

behöva behärska så många som 5000-10000 ordfamiljer.     

     Likväl är det först när man lärt sig språkets vanligaste och mest användbara ord man kan 

närma sig de lågfrekventa orden. Willis (2008, s. 99) samtycker till detta och uttrycker det i 

följande citat: ”the high-frequency words are the keys to the kingdom and once the students 

possess these keys they will have the boost of motivation and confidence to persevere with the 

goal of building the more extensive vocabulary that opens a wider world of reading for 

pleasure and knowledge acquisition”. Lågfrekventa ord är överhuvudtaget svårare att 

tillgodogöra sig just eftersom att man inte möter dem lika regelbundet. Enklast att lära sig 

sådana är enligt Willis (2008) att avsiktligt studera dem tillsammans med det sammanhang de 

uppträder. Nation (2006) menar dock att läraren inte ska undervisa ovanligare ord explicit, 

utan istället lära eleven strategier för att bekanta sig med dessa. Några exempel på sådana 

strategier är att leta efter ledtrådar i kontexten och att aktivt använda ordböcker.        

3.3.2.3 Strategier och förutsättningar för ordinlärning

Nation (2003) menar att det finns tre saker som främjar medveten ordinlärning. Först måste 

man uppmärksamma ordet, vilket exempelvis kan göras genom att man lägger märke till 

stavningen av ett ord som man kanske tidigare bara hört andra använda. Andra steget är att 

repetera och återanvända ordet. Detta kan ske både receptivt och produktivt, dvs. genom att 

lyssna och läsa eller genom att skriva och samtala. Den tredje främjande strategin är att 

använda ordet på kreativt sätt, vilket förstås kan ske i många olika former. En utav dem är att 

studera och jämföra olika sammanhang där ordet förekommer och på så sätt utvidga sin 

ordförståelse. Slutligen är det också viktigt att elever uppmuntras att använda både nya ord 

och den vokabulär de faktiskt redan behärskar.
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     Sökmen (1997) och Lightbown & Patsy (2006) stödjer detta genom att betona betydelsen 

av att aktivt skapa ett stort produktivt ordförråd. För att både bredda och fördjupa sin 

vokabulär menar de att upprepade möten och aktivt återanvändande av ord är nödvändigt. 

Dessutom är det viktigt att finna kopplingar mellan nya ord och de man redan kan då 

personliga associationer underlättar för minnet. På så sätt skapas också en kontext som gör 

ordet meningsfullt och enklare att ta till sig. 

     Schmitt (2000) framhåller att ju mer man jobbar med ett ord, desto större sannolikhet att 

man minns det. Han lyfter fram den s.k. nyckelordsmetoden som framgångsrik för att tillägna 

sig nya ord. Kortfattat handlar den om att skapa en association mellan ett L1- eller L2-ord och 

det ord man försöker lära sig. Den innebär mycket arbete för eleven och kritiseras ofta för att 

fokusera för mycket på direktöversättning istället för ords djupare mening. Meara (1995) 

menar dock att den verkliga svårigheten med att lära sig ord ligger i att känna igen dess form. 

När man väl lärt sig betydelsen av ett ord är man mer mottaglig för att förstå dess djupare 

mening i en verklig kontext. Här föreslås därför att man arbetar med texter där uppgiften är att 

förstå ords användning i ett sammanhang, inte nödvändigtvis textens helhet i sig. Detta bör 

lämpligen avslutas med någon övning där eleven får använda sin nya vokabulär – gärna på ett 

lustfyllt sätt såsom ordlekar och korsord.

     Nation (2006) stödjer sig på forskning som ställer medveten och omedveten ordinlärning 

mot varandra och hävdar att det medvetna angreppssättet alltid leder till bättre 

inlärningsresultat. Han vill dock inte utesluta kontextbaserad ordinlärning, men fokuserar i 

huvudsak på avsiktlig och systematisk ordinlärning. Detta kan ske genom allehanda 

hör-, skriv-, läs- eller muntliga aktiviteter, förutsatt att lösandet av uppgiften kräver 

användning av orden avsedda för inlärning. Det betonas även att medveten inlärning till stor 

del är elevens eget ansvar. Några sätt att arbeta med detta är genom att använda ordlistor, 

minneslappar och olika minnesstrategier. Lärarens uppgift består således dels i att lära ut 

språkets vanligaste ord, och dels i att lära elever strategier för att hantera obekanta ord.     

     Nation & Meara (2002) menar vidare att större framgång nås om man delar upp 

övningstillfällena och läser orden högt istället för att enbart tyst läsa dem för sig själv. Några 

fallgropar som bör undvikas är att lära sig ord med liknande stavning eller betydelse samtidigt 

och att lära sig ord i en viss ordningsföljd. Nations forskning visar dessutom att motsatsord 

och andra ord som har en relation till varandra tenderar att ”korsassocieras”, vilket innebär att 

man förväxlar deras innebörd. Slutligen framhålls att man om möjligt bör lära sig ord i fraser, 

vilket är extra viktigt gällande verbfraser såsom look forward to (Nation & Meara 2002).
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     Detta sätt att undervisa kallas för direktmetoden och dess kärna är att övning och repetition 

är nyckeln till att lära sig nya ord. Det betyder inte nödvändigtvis att undervisningen av 

behöver begränsas till monotona och mekaniska gloslistor, tvärtom kan man arbeta på många 

varierande sätt. Skillnaden mot det implicita lärandet ligger i att denna undervisning har ett 

uttalat fokus på vokabulär, dvs. syftar till medveten ordinlärning. Direkt instruktion består 

ofta av textarbete där eleven plockar ut obekanta ord att arbeta med. Här - precis som i det 

implicita lärandet och Krashens idé om förståelig input - anses viktigt att texten är på en nivå 

just över den som eleven själv befinner sig (Willis 1992). En likhet mellan teorierna är alltså 

nivån och svårighetsgraden på det språk som eleven utsätts för.     

       

3.3.2.4 Konkreta forskningsresultat

File & Adams (2010) ansluter sig till skolan som anser att ord bäst lärs genom explicita 

undervisningsmetoder. För att visa detta studerades två grupper av universitetsstudenter med 

engelska som främmande språk. Båda grupperna fick läsa samma text med tillhörande ord, 

men i den första klassen behandlades orden före läsningen och i den andra integrerades 

ordundervisningen i själva läsningen. Forskarna mätte i vilken utsträckning studenterna 

mindes de ord som lärts ut isolerat (explicit) eller integrerat i läsningen. Dessutom testades 

gruppernas omedvetna ordinlärning. Samtliga aspekter testades genom att studenterna själva 

fick uppskatta sin kunskap om varje ord på en femgradig skala, samt exemplifiera ordets 

användning. Resultatet visade att de ord som undervisats explicit var de enklaste att komma

ihåg. Särskilt de som lärts in isolerade från texten lyckades många komma ihåg, men även de 

som lärdes ut integrerat med läsningen fick goda resultat jämfört med de ord som aldrig 

omnämndes, dvs. de som skulle läras enbart genom omedveten inlärning. Enligt File & 

Adams (2010) är orsaken till detta det faktum att studenter tenderar att ignorera okända ord 

om de inte är helt nödvändiga för förståelsen. Genom att istället uppmärksamma orden 

antingen före eller under läsningen gör man studenten medveten om deras existens innan de 

får möjlighet att se dem användas i ett sammanhang. Vikten av detta uppmärksammande är 

något som också betonas i Nations forskning (Lundahl 2012). 

     Även om File & Adams (2010) medger att viss omedveten inlärning skedde under testets 

gång hävdar de att det framförallt är det explicita lärandet i sin isolerade form som främjar 

ordkunskap. De menar att fördelen med att lära sig ord isolerat är att studenten kan fokusera 

helt och hållet på att lära sig ordet, istället för tvingas titta på orden, läsa texten och lyssna på 

instruktioner samtidigt som i integrerad undervisning. I det första fallet vet de vad som 

förväntas av dem, dvs. att lära sig orden, medan syftet är mer vagt de i det andra fallet. Är det 
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förståelse av helheten, orden i sig, eller något annat som fokus läggs vid? Vidare betonas att 

det isolerade lärandet erbjuder fler tillfällen att komma i kontakt med ordet: först när man 

läser det i listan och sedan när man ser det i texten. Med den andra metoden träffar man 

endast på orden en gång. Den extra ansträngning det innebär att försöka minnas ett ord man 

sett isolerat innan läsningen började tros av File & Adams (2010) vara den avgörande 

skillnaden som främjar ordinlärning. Betydelsen av repetition är alltså ett återkommande 

argument såväl för explicit som implicit lärande.  

     Då hypoteserna är många kring effektiv ordinlärning testade forskarna Laufer & Girsai 

(2008) skillnaden mellan tre olika strategier: den första med uteslutande fokus på mening och 

budskap, alltså inte orden i sig. Den andra uppmärksammade ordens form i sammanhanget 

och den tredje innebar aktivt arbete med orden i form av översättning och analys av deras 

betydelse. För att utreda effektiviteten undersöktes tre klasser av israeliska gymnasieelever 

som gruppvis utsattes för en av de ovan nämnda strategierna. Samtliga grupper fick utföra två 

vokabulärtest före aktiviteten och sedan jobba med texten utifrån en utav metoderna beskrivna 

ovan. Efteråt testades samma vokabulär, vilket gav en indikation på hur framgångsrik 

ordinlärningen i varje grupp varit. Resultaten från grupperna jämfördes sedan och det visade 

sig att den grupp som arbetat aktivt och analyserat ordens översättning och betydelse fick bäst 

resultat. Slutsatsen Laufer & Girsai (2008) drar är att det är avgörande för elever att först 

uppmärksamma och bli medvetna om ords form och betydelse för att kunna införliva dem i 

sitt eget ordförråd.

3.3.2.5 Kritik mot explicit lärande

Norris & Ortega (2000) har jämfört den forskning som gjorts om implicit och explicit 

inlärning och fastställt att de sammantagna empiriska data som finns är till det explicita 

lärandets fördel – åtminstone sett ur ett kortsiktigt perspektiv. Precis som Lundahl (2012) 

påpekar de dock problemet att det är oklart hur välrotade de ord som lärs in till ett läxförhör är 

i det långa loppet. Även om de i grunden förespråkar explicit lärande tar de ändå upp ett 

problem med jämförelsen mellan explicit och implicit lärande: det är enklare att testa 

medvetet inlärda ord. Som Mobärg (1997) uttrycker det: ett test avsett för att kontrollera 

elevers inlärning kan skräddarsys utifrån den aktuella ordlistan och testar egentligen inte hur 

bred vokabulär en elev har utan hur väl hon/han har lyckats lära sig de utvalda orden. Implicit 

lärande är svårare att testa eftersom det täcker ett större område och dessutom tar längre tid att 

lära sig då man inte arbetar lika intensivt med dem.
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    En annan problematisk aspekt som Lundahl (2012) tar upp är risken att ord förlorar sin 

användningspotential om de lärs in avskiljt från sitt grammatiska/språkliga sammanhang.

Han för nämligen fram åsikten att ord måste fungera tillsammans med grammatik för att bli 

kommunikativt meningsfulla. 

3.3.3 Incidental learning

Vi har nu sett två olika synsätt på ords betydelse och metoder för hur de bör läras in. Senare 

forskning visar dock att ordinlärning inte nödvändigtvis behöver ses i fullt så strikta termer 

som teorierna ovan utan kanske snarare som en kombination av båda. Huckin & Coady (1999) 

introducerar därför något som kan betraktas som implicit inlärning med explicita inslag. Då 

denna metod kombinerar de ovan nämnda synsätten är detta avsnitt kortare och något 

omstrukturerat jämfört med punkterna implicit och explicit inlärning.

     Kombinationsmetoden kallas incidental learning (ung. oavsiktlig inlärning), vilket normalt

används normalt setts som motsats till intentional learning (avsiktlig inlärning). Den uppstår 

en bieffekt av en annan aktivitet; vanligtvis läsning. Traditionellt sett har detta setts som en 

definition av det implicita lärandet, men vissa forskare menar att det finns anledning att 

ifrågasätta de likhetstecken som satts mellan incidental och implicit lärande. Rieder (2003) 

hävdar nämligen att denna typ av lärande är av både implicit och explicit karaktär.

     Av detta följer att incidental learning är den inlärning som sker när avsikten är att lära sig 

vokabulär, men fokus istället är riktat mot en annan aktivitet, t.ex. förståelse av en texts 

helhet. Implicit lärande, å andra sidan, kan man enligt denna definition tala om när ingen 

medveten vokabulärinlärning överhuvudtaget föreligger, dvs. genom allmän exponering för 

språket (Bruton, García Lopéz & Esquiliche Mesa 2011). I ett försök att räta ut frågetecknen 

kring definitionen av incidental och implicit lärande föreslår Rieder därför att de motsvaras av 

oavsiktlig respektive omedveten inlärning.

     Med stöd i Ellis forskning placerar Rieder (2003) incidental learning mittemellan de 

renodlade teorierna om implicit och explicit lärande. Det betyder att både explicita och 

implicita processer samverkar: förståelsen av ett ords grammatiska form kan enligt Ellis 

härledas till implicit inlärning, medan förståelsen av ords mening och semantiska egenskaper 

stammar från explicit dito. Andra forskare har ifrågasatt denna modell och hävdar att implicita 

och explicita processer är sammanbundna och nödvändiga både för att lära sig grammatik och 

mening. Oavsett vilken åsikt man har kring vilken inlärningsform som gör vad tycks ändå 

konsensus råda om att både explicita och implicita metoder krävs för framgångsrik 

ordinlärning. Schmitt (2000) samtycker till att ordinlärning bör utövas med både implicita och 
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explicita metoder. Eftersom ett visst basordförråd krävs för att kunna kommunicera bör de 

vanligaste och mest användbara orden läras explicit men elever måste även ges tillfälle att 

använda och utsättas för dem i en situation där själva inlärningen inte är i fokus. 

     Huckin & Coady (1999) tar upp flera fördelar med incidental learning i den form den 

vanligast förekommer, vilket är i läsövningar på målspråket. Först och främst presenteras ord 

på så sätt i ett sammanhang som underlättar förståelsen av dess innebörd, för det andra görs en 

pedagogisk vinst genom att två aktiviteter kombineras (i det här fallet läsning och 

vokabulärträning), och för det tredje individanpassas lärandet eftersom individens egna 

förkunskaper och intressen styr vilka ord som är anses meningsfulla att lära sig för just 

henne/honom. Detta betonas även av Schmitt (2000) som pekar på det faktum att en 

bilmekaniker behöver lära sig en typ av språk, medan en florist behöver ett annat. Dessa 

specifika ord bör först uppmärksammas explicit och sedan förekomma i sammanhang där 

ordinlärning inte är det primära målet. Nyckeln till effektiv inlärning är enligt Schmitt (2000) 

nämligen att tiden läggs på att lära sig ord som är användbara, inte slumpmässigt utvalda.

3.3.3.1 Strategier och förutsättningar för ordinlärning

Huckin & Coady (1999) behandlar vidare frågan vad som kännetecknar framgångsrik 

språkinlärning. Här hävdas att de elever som använder den större kontexten för att förstå, inte 

bara orden runt omkring, lyckas bättre med att lära sig ord. Dessa elever är ofta skickliga på 

att använda lexikon, anteckna och uppmärksamma ordformer. Kort sagt, de som visar 

medvetna ansträngningar har i slutänden tillägnat sig fler ord än de som enbart förlitar sig på 

passivt lärande. Värt att notera är även att dessa elever använder sig av en kombination av 

olika strategier, samt ofta läser mycket utanför klassrummet. Här kan man alltså observera en 

kombination av implicit och explicit inlärning.

     Att gissa sig till betydelse med hjälp av kontexten är bara en av många möjliga strategier 

för att lära sig ord. En del använder sig mestadels av ordagrann översättning, medan elever på 

en högre språknivå gissar ords mening utifrån kontexten. Huckin & Coady (1999) jämför två 

grupper av språkelever: en grupp som enbart läste en text och en grupp som läste en text och

explicit jobbade med de ord som förekom i texten. Det visade sig att gruppen som aktivt

arbetade med orden lärde sig dem bättre än de som inte gjorde det. Ett liknande sätt att 

kombinera läromodellerna för att underlätta elevernas inlärning är att förse dem med glosor 

och förklaringar till dessa i marginalen till texten. Studier visar nämligen att sådana ord ofta är 

enklare att minnas än dem som man gissar sig till i texten.
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     Schmitt (2000) menar dock att viss ordkunskap är bättre lämpad för explicit eller implicit 

inlärning och grundar sin ståndpunkt i Ellis forskning. Han menar att t.ex. språklig intuition 

om vilka ord som kollokerar med varandra effektivast lärs genom implicit lärande, då det kan 

jämföras med det sätt barn lär sig sitt modersmål, dvs. upprepad exponering skapar 

språkkänsla. Dessutom påverkas inlärningen av ett L2 i tal och skrift i hög grad av det egna 

modersmålets fonetik och ortografi (dvs. uttal och skrift): ju fler likheter man hittar, desto 

enklare att lära sig det andra språket. Ords konkreta mening förslås däremot vara bättre lämpat 

att lära sig genom explicit inlärning. Här är alltså kontentan att en kombination av båda 

inlärningsmodellerna ger bäst förutsättningar för bred ordkunskap.

3.4 Tillämpning i läraryrket

3.4.1 Konkret användning

Detta avsnitt syftar till att besvara frågeställningen huruvida man som lärare konkret kan 

använda sig av forskningen i sin språkundervisning. Som visats har forskningen fokuserat dels 

på inlärning av vokabulär, dels på undervisning av den samma. Som Mobärg (1997) 

poängterar finns en skillnad mellan inlärning och undervisning av språk. Inlärning kan som vi 

sett ske i många olika situationer, både inom och utom skolmiljön. Undervisning däremot är 

strukturerad och äger rum inom tydligt avgränsade ramar. Dessutom påverkas den av både 

tids- och rumsmässiga faktorer, såsom lektionslängd och klassrumssituation. Slutsatsen är 

alltså att undervisning endast är en del av språkinlärning som helhet, men icke desto mindre 

relevant för denna uppsats syfte och frågeställningar. Av denna anledning ska vi nu titta på 

hur man som lärare kan använda teorierna och forskningsresultaten i klassrumspraktiken.

     Dessvärre är just kopplingen mellan teorier och skolverklighet endast sparsamt utforskat. 

Nam (2010) är en av få som intresserar sig för klassrumspraktiken och menar att fokus legat 

på strategier för inlärning och undervisning snarare än hur de faktiskt fungerar i verkligheten. 

Dessutom har forskningen tenderat att koncentrera sig på specifika strategier, medan 

verkligheten är mer komplex än så och ställer krav på variation av tillvägagångssätt.

    Nam (2010) gör sedan ett försök att utifrån vokabulärinlärningsteorierna och sin egen 

erfarenhet som engelsklärare på gymnasienivå i Korea ge några konkreta förslag till hur 

ordundervisning konkret kan se ut i klassrummet. Han utgår ifrån en autentisk text, plockar ut 

fem ord avsedda för inlärning och presenterar sedan ett antal sätt att arbeta med detta. Den 

första modellen introducerar de fem orden tillsammans med en bild och en förklaring på 

engelska. Detta bygger på Nassajis idé om att ordinlärning underlättas av kombinationen av 
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bild och text. Detta kan tänkas vara en framgångsrik metod när det gäller ord som har en mer 

eller mindre direkt motsvarighet mellan L1 och L2, men fungerar mindre bra för mångtydiga 

eller abstrakta ord. En alternativ variant av detta är att presentera en bild med tillhörande ord 

på L1. Nam stöder sig här på forskning som visar att översättningen gör det enklare för eleven 

att minnas ordet. Detta exempel fungerar dock endast om samtliga elever talar - eller 

åtminstone har goda kunskaper i - samma L1. Således skulle detta i stor utsträckning kunna 

tillämpas även i svenska klassrum.

     Nam (2010) fortsätter med en övning där eleven ombeds att fylla i luckor där ett av de fem 

orden passar in. Detta kan ske antingen genom att ge eleven en mening i taget, eller en hel 

text på en gång. Vitsen med detta är att eleven tvingas processa ordens mening för att få dem 

att passa in i ett sammanhang. Resonemanget stöder sig här på den forskning som visar att ju 

mer man engagerar sig i ett ord, desto enklare är det att komma ihåg. Även Harmer (2007) 

stödjer detta genom att hävda att aktivt arbete med ord är grunden för inlärning. Denna 

utgångspunkt behålls även i nästa aktivitet, vilken består i att eleven skriver ett brev där 

samtliga fem ord måste finnas med. Till sin hjälp har de bilder och de engelska förklaringarna. 

I en övning av detta slag krävs att eleven engagerar sig för att först förstå och sedan kunna 

använda ordet. Oavsett om man som Melka eller Lundahl (se 3.1) hävdar att ordet först 

införlivas i det receptiva ordförrådet och sedan i det produktiva eller motsatsen ges här 

utrymme att båda varianterna. Nam (2010) föreslår i detta sammanhang även en något mer 

krävande uppgift, vilken ber eleven att återberätta texten med hjälp av de fem nya orden. 

Även här fordras en hög nivå av aktivt arbete med form och mening. Målet och 

förhoppningen är att detta arbete ska hjälpa eleven att minnas och kunna använda orden. 

    Slutligen refererar Nam (2010) till den forskning som tidigare utförts av Wesche & 

Paribakht som framhåller att ord effektivast lärs in när de inte enbart ses i en text, utan när 

eleven dessutom konkret arbetar med orden. Därför ger han ett antal exempel på rena 

vokabulärövningar som kan användas som komplement till en text, bl.a. korsord med bilder 

eller engelska förklaringar som ledtrådar. Man kan även blanda ord och förklaringar och be 

eleverna kombinera ett ord med rätt förklaring. Gemensamt för samtliga övningar är att 

hänsyn måste tas till elevernas språkliga nivå, vilket enklast justeras genom att välja lämpliga 

ord för just den nivå som de befinner sig. 

    Utifrån teorierna som diskuterats ovan kan man ifrågasätta delar av Nams förslag. 

Användbarheten av bilder och översättningar beror helt på vilken syn man har på relationen 

mellan L1 och L2. De som hävdar att det inte finns en direktöversättning av ett ord kommer 

inte att lockas av denna metod. Van Els, Bongaerts, Extra, van Os & Janssen-van Dieten
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(2004) menar att risken med att använda ett L1-ord för att förklara ett L2-ord är att man kan 

förledas att tro att det alltid finns en direktöversättning som överensstämmer. De som däremot 

hävdar att man kan börja med en översättning och sedan utveckla en djupare förståelse för 

ordets användning kanske tillämpar denna metod trots de brister den uppvisar. En text utan 

översättning eller förklaringar tvingar förvisso eleven att försöka lista ut en ungefärlig 

mening, men presenterar fortfarande endast en av många möjliga kontexter där ordet kan 

förekomma.

     Slutsatserna som kan dras från Nams konkreta exempel – även om dessa kan ifrågasättas –

är att bilder och visuella framställningar kan hjälpa elever att minnas ord. Detsamma gäller för 

L1-översättningar som presenteras tillsammans med orden som ska läras. Ytterligare en 

slutsats är hög grad av aktivt och produktivt arbete med ord underlättar inlärning. Slutligen 

kan konstateras att de flesta verkar överens som att varierad undervisning och en blandning av 

arbetsformer främjar ordinlärning.

3.4.2 Lärares egen uppfattning

En annan intressant vinkling är lärarnas uppfattning om vokabulärundervisning i praktiken. 

Vad fungerar bra och vad anses problematiskt? Berne & Blachowicz (2008) har genomfört en 

undersökning där 72 amerikanska lärare fick besvara ett antal frågor gällande sin syn på 

vokabulärundervisning. En fråga behandlade på vilket sätt de ansåg att eleverna lärde sig bäst, 

vilken resulterade i varierande svar. Följaktligen förekom både explicita metoder (såsom 

genomgång av ord) och implicita metoder (t.ex. att skapa en ordrik klassrumsmiljö) i stor 

utsträckning. Det vanligaste svaret var dock ordanalys i den mening att klassen aktivt arbetar 

med ords delar och förhållandet mellan dem. Exempelvis undersöks ords affix (dvs. prefix 

och suffix) och kopplingar till ordfamiljer. Detta är således ett exempel på explicit 

undervisning där läraren hjälper eleverna att utöka sin ordkunskap. Vidare använde sig många 

lärare av högläsning eller liknande för att exponera eleverna för så mycket språk som möjligt. 

Detta är således ett exempel på implicit undervisning. Ett konkret exempel på incidental 

learning är användandet av ordlekar. Även om man arbetar med orden hävdar Berne & 

Blachowicz (2008) att en form av implicit lärande föreligger, dock inte med slumpmässigt 

utan medvetet utvalda ord. Därför menar de att detta går under incidental learning. En 

slutledning som görs är att lärare tycks ansluta sig till den forskning som förespråkar variation 

mellan explicita och implicita metoder att undervisa. Dock konstateras att vissa lärare föredrar 
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den ena riktningen framför den andra, men att få lärare verkar vara helhjärtade anhängare till 

endera teorin.

     Undersökningens nästa område gällde lärares upplevda bekymmer med ordinlärning. Det 

faktum att det ofta saknas kollegialt samförstånd för hur och i vilken utsträckning vokabulär 

ska undervisas visade sig vara det överlägset största problemet för lärarna. Berne & 

Blachowicz (2008) förväntade sig snarare svar som brist på tid som det största bekymret. 

Detta visar istället att lärare inte bara ser till sitt egna klassrum, utan värdesätter helheten och 

samstämmighet bland kollegerna. Visst kan varje lärare gå sin egen väg, men de flesta tycks 

vara överens om att framgång i skolan bygger på samarbete och samförstånd mellan lärare. En 

fördel med konsensus på området är exempelvis att man kan dela material och idéer med 

varandra. Ännu viktigare är dock att samarbete mellan lärare leder till ökad kompetens på 

området för alla inblandade, vilket möjliggör både trygghet i undervisningen och flexibilitet 

efter den aktuella gruppens behov. Annan problematik framfördes emellertid också, t.ex. hur 

man bäst uppmuntrar elever att lära, vilka aktiviteter som hjälper dem att minnas ord, samt 

hur man vet vilka ord man ska koncentrera sig på. För att hitta svar på dessa frågor kan man 

som lärare ta hjälp och inspiration av den forskning som beskrivits ovan. 

     Även Lais (2005) undersökning av lärares tankar och ideal kring vokabulärundervisning 

visar på en rad faktorer som påverkar lärarvardagen och gör det omöjligt att konsekvent följa 

en strikt teoretisk linje, t.ex. föräldrar, skolan och rektorn, samhället, läroplaner, 

klassrumsmiljön, kolleger, standardiserade test och begränsade resurser. Schmitt (2000) 

lägger till elevers inställning till språket och syfte med studierna. Vissa omständigheter 

hindrar dessutom lärarna från att följa sina personliga ideal. Några exempel på sådana är

alltför stora klasser, omotiverade elever, kriterier som måste uppnås för specifika prov, 

elevmotstånd mot nya undervisningsstrategier samt tung arbetsbörda. Faktorer som dessa är 

orsaken till att teorier om vokabulärinlärning och undervisning inte kan direktöversättas till 

klassrummet – det är helt enkelt en för komplex miljö för att låta sig insorteras i en teoretisk 

mall. 

3.5 Luckor i forskningen

Denna frågeställning visade sig något svårare att besvara än de övriga och behandlas därför 

kortfattat i resultatet och vidareutvecklas i diskussionen. Lundahl (2012) belyser det faktum

att vi exempelvis inte vet särskilt mycket om effekten av att följa med i en text samtidigt som 

den läses upp och huruvida detta påverkar ordinlärningen. Strategierna att läsa och lyssna är i 
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sin tur mer utforskade än dem av skriftlig och muntlig karaktär, vilket kan tyckas en aning 

förvånande med tanke på att de två sistnämnda representerar det viktiga produktiva 

ordförrådet. Ovisst är också huruvida man måste gå omvägen över det receptiva ordförrådet 

för att lära sig använda nya ord. Som vi sett råder på detta plan delade uppfattningar, men 

faktum är att forskningen inte kunnat fastslå ett entydigt svar på den frågan.

     Schmitt (2000) pekar också på att ordundervisning inte enbart handlar om att introducera 

nya ord, utan lika mycket om att ta delvis kända ord till en nivå där eleverna kan använda dem 

fritt. Merparten av forskningen fokuserar istället på hur nya ord ska introduceras för eleverna, 

men skulle även behöva riktas mot bibehållande av ord och fortsatt vokabulärarbete. Som 

Nam (2010) sammanfattningsvis påpekar är tillämpningen i läraryrkets vardag inte särskilt 

välutforskat. Teorier förblir ibland just teoretiska och saknar en praktisk koppling och 

verklighetsförankring, vilket gör dem svåra för verksamma lärare att implementera och 

förhålla sig till. 

4 Diskussion

I detta kapitel diskuteras vokabulärinlärningsteorierna och deras syn på lärande och 

undervisning med utgångspunkt i uppsatsens litteraturgenomgång. Frågeställningarna som 

presenterades inledningsvis utgör stommen för diskussionens struktur och behandlas nedan i 

tur och ordning. 

4.1 Frågeställningar

4.1.1 Vad innebär det att kunna ett ord?

Vi har sett att forskare ger ett flertal sätt att definiera vad det innebär att kunna ett ord. Skulle 

man fråga allmänheten skulle man förmodligen få lika många olika svar på frågan. Kraven på 

ordkunskapens bredd och djup är alltså helt beroende av hur den definieras. Detsamma gäller 

för övrigt även språket som helhet: för att kunna svara på om man är flytande i ett språk måste 

först klargöras vad den som frågar läser in i begreppet. Vissa är generösare än andra i sin 

tolkning av krav och kriterier för ordkunskap.

     Arbetes gång har fått mig att fundera på fruktbarheten i att försöka fastställa exakt vad det 

innebär att kunna ett ord. Naturligtvis kan man inte utnyttja ett ords fulla potential om man 

bara har det i sitt receptiva ordförråd, men likväl har man kommit en bra bit längre än att inte 

känna till det alls. Dessutom har man lagt grunden för en framtida förflyttning till det aktiva 

ordförrådet. Jag anser att det finns stora likheter mellan de synsätt som vi har sett Lundahl 
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(2012) och Melka (Schmitt 2000) företräda ovan gällande vilken väg ett ord tar för att kunna 

användas, dvs. huruvida ordet först förstås när det tas emot eller när det produceras. Oavsett 

vad som orsakar vilket måste man både uppmärksamma och använda ordet för att bli en 

komptent språkanvändare. Därför framstår det som en förenkling att kategorisera ordkunskap 

som en ja- eller nejfråga, vilket gör Schmitts (2000) alternativa synsätt på ordkunskap som en 

gradskala till den mest rättvisande måttstocken. Förståelsen av ett ord är en del av kunskapen 

och det praktiska användande en annan. Kontentan är alltså att ordkunskap är alltför komplex 

för att fastställas på ett endimensionellt plan och kräver istället att många olika nivåer och 

aspekter vägs in. Förståelse och användning bör vara två ledstjärnor för alla som lär sig 

främmande språk, men eftersom språk – och framförallt vokabulär – är ett föränderligt och 

dynamiskt system är det omöjligt att vara förtrogen med samtliga aspekter av ett ord. Just med 

tanke på deras obeständiga form och mening är frågan om ens modersmålstalande kan sägas 

behärska ord fullt ut. Sett ur denna vinkel verkar Richards (Lundahl 2012) högt ställda krav 

på ordkunskap, som vi tidigare bekantade oss med, snarare avskräckande än motiverande. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att man i umgänget med språkelever tjänar mer på att hålla 

kriterier och mål enkla, dvs. ge dem förståelse och användning som nyckelord i 

vokabulärinlärningen istället för att sätta upp lika ambitiösa mål som Richards.

     En insikt som språkelever behöver komma till redan på ett tidigt stadium är som Swan 

(1997) påpekade ovan att det ofta saknas en exakt översättning mellan L1 och L2. Exemplet 

med översättningarna av orden tree och wood belyser denna problematik. En sådan inblick i 

språket är grunden för att förstå att språk inte enbart handlar om bokstäver och ord, utan om 

kultur och hur människor tänker kring stora och små saker i livet. Linell (2009) menar 

nämligen att meningsfullhet inte skapas på ett individuellt plan är beroende av sociala och 

kollektiva föreställningar. För många människor – mig själv inkluderad – är detta en av de 

mest spännande aspekterna av språkstudier och även en stor motivationskraft för att interagera 

med människor som talar andra språk. Även Tornberg (2000) stödjer detta genom att hävda 

att kultur och kommunikation är tätt sammanbundna och grundläggande för språkförståelse. 

Kunskap om kultur är således en viktig beståndsdel i meningsfull och framgångsrik 

språkinlärning.    

4.1.2 Vad säger forskningen om vokabulärinlärning och –undervisning på 

gymnasienivå?
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Som vi konstaterat har forskningen sedan 1980-taltet fått upp ögonen för vokabulärens roll 

och betydelse när det gäller främmande språk. Det betyder emellertid inte att alla är överens 

om vare sig hur man bäst lär in eller hur man effektivast lär ut ord.  

     En första viktig aspekt av vokabulärforskningen är till vilken grad man kan jämföra L1-

och L2-inlärning. Även om det som Krashen (1985) framhöll är tydligt att exponering för 

språket är en av nycklarna till språkfärdighet kan man knappast uppnå samma mängd när det 

gäller ett annat språk än modersmålet. Dessutom är just inlärningen av L1 den huvudsakliga 

sysselsättningen för små barn, medan främmande språk bara är ett utav många ämnen som 

studeras i skolan. Det betyder således att man i sitt L1 har lyxen att uteslutande kunna ägna 

sig åt att försöka förstå språket, medan man som L2-elev vare sig har lika mycket tid till 

förfogande eller börjar lika tidigt. Cook (1991) visar i detta sammanhang på den s.k. critical 

period hypothesis, vars essens är att vi är som mest mottagliga för att lära oss språk mellan två 

års ålder och de tidiga tonåren. Otaliga exempel finns på familjer som emigrerar där 

föräldrarna år efter år kämpar med språket medan barnen snabbt lär sig tala som infödda. 

Denna – ur en vuxen persons ögon – föga uppmuntrande hypotes utgör dock inte hela 

sanningen. Andra hävdar nämligen att ålder tvärtom är en fördel: vuxna kan tänka både 

konkret och abstrakt och har mycket erfarenhet av både ord och strukturer. Cook (1991) 

menar att vuxna till och med har ett försprång gentemot barn i den inledande inlärningsfasen, 

men att barn på längre sikt går om och utklassar de vuxnas kunskaper. Oavsett vilket står det 

klart att barn och vuxna har olika förutsättningar för att lära sig språk – något som således bör 

tas hänsyn till i språkundervisningen.

     Mobärg (1997) poängterar dessutom skillnaden på att som L1-inlärare lära sig att förstå ett 

ord och ett koncept samtidigt, medan L2-inlärare i många fall redan har lärt sig konceptet men 

behöver sätta ord på det i ett annat språk. Detta resonemang kan dock ifrågasättas, eftersom 

kulturella skillnader ofta medför att även L2-inlärare lär sig ett nytt ord och ett nytt koncept 

samtidigt. Eftersom det engelska ordet prom (årlig skolbal) saknar en exakt motsvarighet på 

svenska krävs att eleven dels lär sig ordet, dels det koncept som ordet beskriver. Detta får stöd 

av Willis (2008) som exemplifierade med ordet president ovan.

     L1-inlärning används flitigt som argumentationsstöd av båda teorierna. Meara (1995) slår 

ett slag för fokusering på ord genom att hävda att L1-inlärare måste behärska vokabulär innan 

de kan uttrycka sig begripligt. Här kan man alltså se en likhet mellan teorierna: barn lär sig 

först ords betydelse och prövar sedan att använda dem på ett förståeligt sätt. Detta trots att 

Krashen (1985) och det implicita lärandet använder detta faktum för att betona 

omedvetenheten hos språkinlärare, medan Meara (1995) och det explicita lärandet använder 
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det som argument för av att aktivt lära sig vokabulär. De är alltså på denna punkt överens om 

inlärningens process, men inte om dess orsak eller hur den främjas. 

     En lärdom som man som språklärare kan ta med sig är alltså att det är skillnad på att lära 

sig sitt modersmål och ett främmande språk i ett senare stadium i livet, vilket får till följd att 

alternativa vägar måste sökas. Trots det kan fastställas att forskningen om 

modersmålsinlärning lyfter fram vissa aspekter som är värda att sträva efter. I första hand

gäller detta tyngdpunkten som läggs vid hög exponeringsgrad för språket. Även om 

språkelevers förutsättningar att lära inte alls kan jämföras med små barns dito är det rimligt att 

anta att ju mer man utsätts för språket, desto mer lär man sig. Egentligen anser jag att 

synsätten inte motsätter sig varandra lika mycket som de kanske själva anser, utan att en 

förening av dem vore det mest logiska: vi förstår genom att ta upp språk omedvetet (implicit) 

men kan använda det först när vi blivit medvetna om ords och strukturers existens och mening 

(explicit). Eftersom implicit lärande är en långsammare lärprocess och det kan vara svårt att 

arrangera den engelsktalande miljö som egentligen krävs för den typen av framgångsrik 

språkinlärning måste alltså utrymme lämnas för mer systematisk vokabulärundervisning. 

Sådan är både enklare att undervisa och att testa, men behöver kompletteras med mer allmän 

språkexponering som ger chans att se orden i ett – eller helst flera olika – sammanhang. Det 

ena utesluter inte nödvändigtvis det andra. 

     Eftersom ordinlärning som Schmitt (2000) menade inte enbart handlar om att lära sig nya 

ord utan även om att vårda de man försökt lära sig tidigare återkommer ständigt 

problematiken med långsiktigt lärande. Ofta kritiseras den explicita inlärningens gloslistor 

och pekas ut som något man lär sig för ett prov eller läxförhör för att sedan glömma bort. De 

flesta skulle nog hålla med om att många ord snabbt försvinner ur minnet om man inte 

repeterar dem, men faktum kvarstår att det inte finns något annat sätt (som åtminstone kunnat 

testas) som visat sig mer effektivt eller bättre. Om inte annat lägger man grunden för en 

förståelse som underlättar att lära sig ordet nästa gång man möter det.

     Ännu ett intressant diskussionsämne är huruvida grammatikförståelse förutsätter god 

ordkunskap eller tvärtom. Vi har konstaterat att båda synsätten historiskt sett argumenterats 

flitigt för av bl.a. Fries respektive Wilkins (Carter & McCarthy 1988). Överhuvudtaget är det 

rimligt att anta att alla delar av språklig kompetens på något sätt är sammanbundna. Däremot 

anser jag att god ordkunskap underlättar mer för grammatikförståelsen än vice versa eftersom 

vokabulären gör att det finns något att kroka fast grammatiska strukturerna i och förenklar 

förståelsen av både användande och mening. Lightbown & Spada (2006) stödjer detta genom 

att hävda att ord ger grammatik mening i högre utsträckning än tvärtom. Min egen erfarenhet 
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är att grammatik lätt blir något matematiskt, nästan som en ekvation att lösa, om man saknar 

ordkunskap. Detta får medhåll i Wilkins citat från tidigare kapitel: ”without grammar very 

little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed” (Carter & McCarthy

1988, s. 42).  Man kan se strukturen och kan kanske lösa problemet, men man förstår vare sig 

mening eller innebörd fullt ut. 

     I anslutning till detta kan man fundera kring det implicita lärandets farhåga att elever vid 

explicit vokabulärinlärning misstolkar syftet med språkundervisning som att lära sig så många 

ord som möjligt. Resonemanget belyser helt klart en risk med överbetoning av 

vokabulärträning, men då kommunikation och interaktion blir viktigare överallt i skolan och i 

samhället i stort anser jag att det inte är någon större fara på detta plan. Ingen realistisk 

språklärare lär uteslutande ut ord, utan poängen med ordundervisning är snarare att göra 

elever uppmärksamma på orden för att de lättare känna igen och förstå dem när de möter dem 

i olika sammanhang: Detta är i linje med Nations (2006) resonemang som vi sett ovan. 

Däremot är det enkelt att hålla med förespråkarna av implicit lärande om att det viktigaste 

man kan i ett språk inte mäts exakt i hur många ord man behärskar, utan hur man kan använda 

språket på ett kommunikativt sätt.

     Något som detta arbete tydliggör är människans komplexitet och hur svår den är att 

utforska. Som Schmitt (2000) nämnde är mycket av den forskning som finns indirekt till sin 

natur. Dessutom är det svårt att komma fram till någon slags generell regel eller sanning då 

man inte kan bortse från det faktum att språkelever är individer med olika egenskaper och 

behov. Av denna anledning anser jag att det är svårt att dra skarpa linjer mellan teorierna och 

huruvida de är användbara eller ej. Det som fungerar för en elev kanske inte fungerar för en 

annan och tvärtom. Nation & Meara (2002) menade ovan att ord med besläktad betydelse inte 

bör läras in samtidigt eftersom de riskerar att blandas ihop. Samtidigt finns det elever som 

tycker att det är enklare att tematisera ords betydelse och lättare lär sig snö-att snöa-snöig 

tillsammans med regn-att regna-regnig än ord från ett helt annat tema, men här måste man 

som lärare naturligtvis vara flexibel. Detta gäller dels språklig nivå, dels de aktiviteter som 

ska genomföras. Då elever dessutom har olika lärstilar och preferenser måste variation vara en 

tydlig ledstjärna i klassrummet, vilket bekräftas av Schmitt (2000) som menar att all 

vokabulärundervisning måste utgå från just de elever som finns i klassrummet och deras 

behov.

     Allt lärande kräver individens vilja att lära sig. Utan motivation kommer man inte särskilt 

långt och det är självklart att lärare spelar en viktig roll i att uppmuntra elever. Icke desto 

mindre måste varje elev själv ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling. Det största och 
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svåraste steget – att införliva något med sig själv - måste man ta själv. Det betyder dock inte 

att man som lärare kan släppa eleverna lösa och förlita sig på att de lär sig allt de behöver på 

fritiden. Realistiskt sett har de flesta elever varken tid eller ork att slå upp varje okänt ord de 

möter, vilket innebär att läraren aldrig kan frånsäga sig ansvaret för elevernas inlärning. Det 

är dessvärre en omöjlighet att ta upp alla språkets ord i undervisningen och utifrån detta håller 

jag med Nations (2006) idé att läraren också ska lära eleverna strategier att bemöta obekanta 

ord. Att gissa utifrån sammanhanget eller att använda ordbok är bara två möjliga varianter för 

elever att känna sig rustade för att knäcka ovanlig vokabulär. Eftersom man hela tiden ställs 

inför oväntade situationer i verkliga livet är det viktigt att öva på att ta sig runt språkliga 

problem. I ett skarpt läge inser man att det ofta går att använda andra ord för att förklara det 

man vill säga men inte kan uttrycka.

     Båda grenarna av forskningen ovan är överens om att det språk som elever utsätts för bör 

vara förståeligt och gärna precis över deras egen språknivå. Även om de har en poäng anser 

jag dock att det ibland kan finnas anledning att exponera eleverna också för sådant språk som 

de inte förväntas vare sig kunna eller förstå. Som jag ser det är det viktigt för att få en 

övergripande känsla för språket, vilket gäller såväl uttal, språkmelodi som tonfall, etc. Vidare 

bekantar man sig med språkets utseende och klang i både tal och skrift, men kanske viktigast 

av allt är vad jag skulle vilja kalla verklighetsanknytning. När elever kommer ut i verkligheten 

och försöker använda språket kommer det knappast vara anpassat för att vara förståeligt för 

just deras nivå. Tvärtom, då gäller det att ha strategier för att handskas med språk som kanske 

egentligen är för svårt. Självklart kan detta inte vara standardläget i klassrummet, men det är 

viktigt att förbereda elever för språk som inte är anpassat efter klassens kunskapsnivå. Annars 

finns en risk att man blir avskräckt från att utöva sina språkliga färdigheter, vilket skulle 

motverka hela syftet med språkundervisningen. Lightbown & Spada (2006) håller med om 

detta resonemang genom att betona användandet av autentiskt material av olika karaktär och 

nivå i skolan, liksom lärarens viktiga uppgift att stötta eleverna i processen att tillgodogöra sig 

materialets innehåll.

     En andra problematisk aspekt med detta är att klasser sällan är homogena och på exakt 

samma språknivå. I lärarvardagen betyder det att i stort sett allt material skulle behöva 

individanpassas, vilket skulle innebära en orimlig arbetsbörda. Även Willis (2008) påtalar 

vikten av att hitta rätt svårighetsnivå, men tycks bortse från det faktum att det är i stort sett 

omöjligt att tillgodose samtliga individers nivåkrav. Precis om Nam (2010) tog upp tidigare 

har forskningen intresserat sig föga av den praktiska tillämpningens villkor och 
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förutsättningar. Återigen står det klart att teorier ofta fungerar bra just i teorin, men svårligen 

låter sig appliceras på verkligheten.  

     För att ännu en gång gå tillbaka till Mobärgs (1997) resonemang måste understrykas att 

språkinlärning inte enbart är begränsat till klassrummet. En elev som exponeras för språket 

vid andra tillfällen än lärarledda lektioner har ett stort försprång jämfört med dem som inte 

gör det. Därav är det rimligt att dra slutsatsen att exponeringen är viktig för språkinlärningen 

och konsekvensen av detta blir i sin tur att elever bör uppmuntras att utsätta sig för och 

engagera sig i språket även på egen hand. Genom att kombinera explicit undervisning i 

klassrummet med implicit lärande på fritiden bör goda förutsättningar för framgångsrik 

ordinlärning finnas. Om elever dessutom inser att de lär sig för sin egen skull, inte för lärarens 

eller läxförhörens, kan de uppnå ännu godare resultat.   

4.1.3 Hur framställs lärares syn på vokabulärinlärning och vilka hinder finns för 

implementering i dagens skola?

Som vi sett ovan beror språkundervisningens upplägg till stor del på vilken uppfattning lärare 

har om relationen mellan L1 och L2, dvs. om man hävdar att det finns en direktöversättning 

av språkets alla ord eller ej. Oavsett vilken ståndpunkt man företräder uppstår problematiska 

frågor att ta ställning till. En av dem är det faktum att en text utan översättning eller 

förklaringar tvingar eleven att lista ut en ungefärlig mening, men samtidigt endast ger ett av 

många möjliga sammanhang där ordet kan förekomma. Sett ur denna vinkel kan det tyckas 

något slumpmässigt vilka ord och vilken betydelse som lärs in vid tillämpandet av implicit 

lärande. En elev skulle behöva utsättas för oändligt mycket språk av varierande karaktär för 

att ha en chans att omedvetet lära ett och samma ords många betydelser. Dessutom finns risk 

att ett ords olika former missas: om man möter verbformen am vid ett tillfälle och förstår dess 

betydelse, hur stor än chansen att man förstår att formen was kommer från samma verb men 

signalerar en annan tidsform? Som vi sett argumenterar Norris & Ortega (2000) för att 

flodbehandling av elever automatiskt förser dem med förståelse för ords betydelse, men 

frågan är om detta verkligen är realistiskt i skolans värld. Här finns alltså några tydliga brister, 

vilka mynnar ut precis samma kritik som Schmitt (2000) och många med honom riktar mot 

explicit vokabulärinlärning, nämligen svårigheten att täcka ett ords olika betydelse beroende 

på sammanhang. 

     Efter detta konstaterande av gemensamma nackdelar riktar vi istället fokus mot det som 

kan vinnas genom att kombinera explicit och implicit lärande. Som Nam (2010) visade 
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anammar få lärare endera riktningen helt och hållet, utan är flexibla användare av såväl 

implicita som explicita metoder. Vardagen i skolan är alltför oförutsägbar och föränderlig för 

att en viss teori skulle kunna fastslås som bättre än den andra, vilket lärarna men kanske inte

alltid forskarna insett. Däremot verkar alla vara överens om att det är absolut nödvändigt att 

möta ord gång på gång, gärna i olika sammanhang och helst engagera sig i dem, oavsett om 

detta sker på ett medvetet sätt eller ej. Slutsatsen man kan dra är helt enkelt att aktivt 

uppmärksammande och umgänge med språket är det avgörande; här finns inga smarta 

genvägar att gå. Detta får stöd av Lundahl (2012, s. 351) som menar att ”ordinlärningen bör 

utgå från en kombination av avsiktlig ordinlärning och ordinlärning som följer av 

språkanvändningen”.

     En del lärare väljer att se sig själva antingen som explicit språkinstruktör eller som den 

person som implicit utsätter eleverna för språket. Som framgått av resonemanget ovan är jag 

av åsikten att en lärare bör fylla båda funktionerna och att detta inte behöver vara orsak till 

några motsättningar. Ett för mig något överraskande fynd i Nams (2010) artikel var att lärare 

mest av allt önskade kollegialt samförstånd gällande vokabulärundervisning. Detta går emot 

den vanliga föreställningen att läraryrket är ett ensamjobb där alla arbetar på sitt eget sätt. 

Eller kanske bättre uttryckt: där alla vill jobba självständigt. Det belyser även det faktum att 

lärare överlag är osäkra på hur de ska närma sig vokabulär i undervisningen. De frågor som 

behandlats ovan (vilka ord? hur lära ut? etc.) tycks sakna bra svar i lärarvardagen. Behovet av 

att utarbeta strategier tillsammans är förmodligen just därför en viktig fråga för många 

verksamma lärare. Detta skulle bidra till ökad trygghet för lärarna i sin undervisning och ge 

stöd i konkurrensen med de utmaningar som Schmitt (2000) tar upp som möjliga käppar i 

hjulen, t.ex. omotivation bland elever, skolmiljön och begränsade resurser.

     Oavsett hur mycket forskning som läggs på vokabulärinlärning och undervisning kommer 

man aldrig ifrån det faktum att ett klassrum är en mycket mångfacetterad miljö som ställer 

både lärare och elever inför nya situationer och utmaningar varje dag. Om man håller med om 

detta inser man att forskningen aldrig kan ge oss hundraprocentiga svar eller en magisk 

formel för hur undervisning ska läggas upp och hur vi bäst lär oss. Såväl externa som interna 

faktorer påverkar vår framgång. Därför anser jag att det är extra viktigt som lärare att vara 

flexibel och med de medel som står till förfogande skapa en uppmuntrande atmosfär där 

elever känner sig motiverade att lära sig. Lärande i språk sker knappast isolerat från andra 

människor, utan är till hög grad baserat på kommunikation mellan lärare-elev och elev-elev. 

Därför är det rimligt att anta att framgångsrik språkinlärning dels kräver en engagerad lärare, 

dels en motiverad elev. Vokabulärens betydelse för kommunikation styrks dessutom av 
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Lightbown & Spada (2006) som betraktar den som en viktig komponent i en persons 

kommunikativa kompetens. Med kunskap om vokabulär, dess användning och uttal har man 

lagt grunden för goda språkfärdigheter. Vokabulär är dessutom ett område som elever till stor 

del kan jobba med på egen hand då den inte kräver förklaringar på samma sätt som 

grammatiska strukturer. Dessutom gör Tornberg (2000) en poäng av det faktum att 

vokabulärstudier är enkla att testa, vilket potentiellt fyller ytterligare en funktion: nämligen 

den som motivation och förstärkning av elevers självförtroende då det ger dem direkta resultat 

av det arbete de lagt ner.

4.1.4 Finns det luckor i forskningen?

Vi såg i litteraturgenomgången att Schmitt (2000) poängterar att forskningen främst fokuserat 

på hur elever ska introduceras för nya ord, mindre på hur man ska ta hand om de ord man en 

gång lärt sig och kunna använda dem fritt. Räcker det att gång på gång repetera orden för att 

kunna använda i sin egen språkproduktion? Vi har i båda teorierna förstått att repetition är 

nyckeln till att lära sig och att minnas ett ord, men vad händer med ett ord som man per 

definition en gång lärt sig men sedan glömmer bort betydelsen av? Här räcker det inte att tala 

om receptivt och produktivt ordförråd, då det receptiva förutsätter att man förstår ordet när 

man hör eller ser det. Vad gör vi med ord som vi känner igen men inte kommer på vad de 

betyder? Om man funderar i dessa banor ter sig ordkunskapens gradskala rimligare att 

använda som mått, men inte heller den ger något svar på hur dessa undangömda ord fungerar 

eller var de befinner sig ordförrådsmässigt.    

     Dessutom kan man fundera över hur ordinlärning fungerar över en längre tid. Nation 

(2006) menar att medvetenhet alltid leder till bättre kunskap, men frågan är om man verkligen 

kan jämföra hur många ord man minns direkt efter några timmars eller dagars intensiva 

studier med hur många som fortfarande är ihågkomna efter några månader eller år. 

Forskningens intresse verkar riktas främst mot direkta resultat, vilket vi bl. a. har sett i Laufer 

& Girsais (2008) undersökning av ordinlärning ovan. Där fastställdes att uppmärksammande 

är en framgångsrik strategi för att minnas ord på kort sikt, men betyder det nödvändigtvis att 

metoden är den bästa för att minnas dem på lång sikt? På detta har forskningen fortfarande en 

del svar att söka.

     Ett annat mindre utforskat område gäller relationen mellan teori och praktik, dvs. om och i 

sådana fall hur lärare använder sig av teorierna i sin vardag. Vi såg ovan i Nams (2010) 

undersökning att lärare dagligen brottas med många frågor kring vokabulärundervisning. 



38

Temat är alltså på intet sätt bortglömt eller något som lärare inte reflekterar över, utan en 

ständigt aktuell fråga. Ett rimligt antagande är att lärarnas egna kommentarer, frågor och 

funderingar i undersökningen understryker ordundervisningens komplexitet. Just eftersom det 

finns så många påverkningsfaktorer finns ett stort behov av att som lärarlag tillsammans 

arbeta fram ett flertal möjliga strategier och tillvägagångssätt i klassrummet. En av vinsterna 

med detta är naturligtvis utbyte av idéer, men även insikten att varje elev, grupp och klassrum 

är unikt och att lärare behöver vara rustade att möta och hantera de situationer som de ställs 

inför oavsett hur de ser ut. Förberedelse, reflektion och flexibilitet bör därför avslutningsvis 

lyftas fram som nyckelord i denna kompetens.

4.2 Avslutande reflektioner

Avslutningsvis kan vi konstatera att vokabulär är av stor vikt i språkinlärningsprocessen. 

Oavsett vilken uppfattning man har om dess ut- och inlärning håller nog de flesta med om att 

ord är det viktigaste redskapet för grundläggande kommunikation. I många fall spelar 

bristfälliga grammatiska kunskaper mindre roll, men avsaknad av ord äventyrar framgångsrik 

kommunikation på ett mycket tydligt sätt. Med rätta har ökat forskningsfokus riktats mot 

vokabulärens betydelse och Nation (Carter 1988, s. 39) har som vi sett en poäng när han 

gällande ordinlärningsteorierna konstaterar att ”what is new is not true and what is true is not 

new”. Olika strategier har prövats och stötts fram och tillbaka under årens lopp och 

diskussionen kring implicit och explicit lärande kvarstår. Emellertid har 

kombinationsstrategin incidental learning tillkommit, vilken tycks vara ett sätt att plocka det 

bästa från båda världar. Genom att vara flexibel tvingas man både som lärare och elev att 

reflektera över vad, hur och varför något genomförs på ett visst sätt. Lika viktigt är att 

utvärdera och tänka kring vad som fungerar och vad som är mindre användbart. Risken med 

att helhjärtat ansluta sig till en enda teori är just att man slutar att kritiskt fundera över sitt 

angreppssätt och dess lämplighet i olika situationer. Därför är min egen slutsats att en 

kombination av implicit och explicit är det ideala. Det finns ingen anledning för de olika 

teoriernas företrädare att motarbeta varandra och betrakta varandra som motsatser, utan 

genom att kombinera explicit uppmärksammande med mycket implicit exponering kan man 

nå goda resultat. Således är incidental learning, dvs. när målet är ordinlärning men den 

genomförs integrerat i en mer kommunikations- än vokabulärinriktad aktivitet, den metod

som tycks mest effektiv.
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4.3 Förslag till vidare forskning

Intresset för vokabulärens betydelse för språkförståelse och användning har som vi sett ökat 

sedan 1980-talet, men det innebär knappast att området är dränerat på forskningsmöjligheter. 

Ovan har luckor i forskningen konstaterats och diskuterats, vilka potentiellt kan utgöra 

grunden för vidare studier. Vår kunskap och vårt minne av ord över både kort och lång tid 

samt mer praktikbaserade skeenden (såsom klassrumsverkligheten) är områden som kan 

utforskas. Likväl behövs kanske mest av allt studier som kopplar samman teori och praktik, 

dvs. studier där man inte ser teorier som överordnade verkligheten utan istället som en hjälp 

för att handskas med den. Sett ut ett lärarperspektiv skulle konkreta förhållningssätt och 

strategier vara ett betydelsefullt hjälpmedel för att utveckla språkundervisningen och på så 

sätt hjälpa lärare att vara det stöd som elever behöver under språkinlärningens gång.

5 Sammanfattning

Detta forskningskonsumerande arbete har sammanställt, strukturerat och kritiskt granskat den 

forskning som bedrivits inom ramen för inlärning och undervisning av vokabulär, främst 

inriktat mot engelska som främmande språk bland gymnasie- och universitetsstudenter. Två 

dominerande skolor har diskuterats: implicit respektive explicit lärande. Den förstnämnda 

hävdar att ord bäst lärs som en bieffekt av riklig exponering för språket, medan den andra 

betonar vikten av fokuserat och aktivt arbete med orden. En medelväg har funnits i det s.k. 

incidental learning, vilket syftar till att träna utvalda ord men genom kommunikativa 

aktiviteter som kräver mer än bara memorering av ordformer. 

     Även lärares konkreta användning av ordinlärningsteorierna och undervisningens praktiska 

dimensioner har diskuterats. Här konstaterades svårigheter för lärare att använda sig av de 

teoretiska utgångspunkter och idéer som forskningen tillhandahåller, mycket beroende på 

verklighetens komplexitet och oberäkneliga natur. 

     Min personliga slutsats av arbetet är att de olika teorierna innehåller element värda att ta

till sig både som lärare och som elev, men att ingen teori vare sig kan tillämpas eller fungerar 

i sin renodlade form i praktiken. Som i så många sammanhang gäller det istället att se 

vinsterna med att kombinera olika idéer och på så sätt finna en gyllene medelväg. I detta fall 

innebär det aktivt uppmärksammande och arbete med ord kombinerat med så stor allmän 

språkexponering som möjligt. På så sätt optimerar man utan tvekan sina chanser att bli en 

framgångsrik språkanvändare – vare sig man är medveten om det eller ej.
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