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Förord 

I detta arbete har vårt syfte varit att undersöka pedagogiskt drama (och Readers Theatre i synnerhet) som en 

metod i språkundervisning. Vi anser utifrån andras forskning och våra egna erfarenheter att pedagogiskt drama 

kan göra språkundervisning roligare och mer motiverande för många elever och nog även effektivare. Under 

vår lärarutbildning och under praktikperioder har vi fått testa på att själva uppleva samt genomföra 

läraktiviteter med inslag av pedagogiskt drama i engelskundervisning, till exempel inom ramen för Storyline 

under kurserna som leddes av Storyline-experten och inspirationskällan Sharon Ahlquist (2001; 2013; 2015). 

Många engelsklektioner utgår ifrån ett läromedel, men nu hoppas vi kunna lyfta positiva och kritiska aspekter 

för att på så vis inspirera reflektion och diskussion kring språkundervisningsmetoder i den svenska skolan. På 

så sätt kan vi ständigt öka intresset för och förbättra undervisning i engelska och andra språkämnen. 

Förhoppningsvis kan flera lärare och lärarstudenter våga prova på att använda pedagogiska dramaaktiviteter 

såsom Readers Theatre (lästeater) i sin egen undervisning.  

Vi vill tacka alla lärare och elever som har deltagit i vår studie kring ordinlärning. Vi vill också tacka våra 

lärare på Högskolan Kristianstad och speciellt vår handledare Maria Bäcke. Våra nära och kära vill vi också 

tacka. Utan ert råd, ert stöd och er uppmuntran hade vi inte kunnat genomföra denna studie. TACK! 

 

Tobias Edström & Regina Näslund, 2018–2019. 
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1. Inledning  

”I ett globaliserat kunskapssamhälle är språkkunskaper mycket värdefulla, både för individen och för 

samhället i stort” (Skolinspektionen 2010: 8). Med dessa ord inleder Skolinspektionen sin rapport från 2010 

och understryker att språk, i synnerhet de språk som innefattar ”världsspråk”, är viktiga verktyg i samhället, 

både nu och i framtiden. Att lära sig engelska som andraspråk är fördelaktigt då det har blivit lingua franca 

(Allström 2010a). Enligt rapporten EF English Proficiency Index (2018) är Sverige rankat på första plats av 

88 länder när det gäller läs- och hörförståelse i engelska som andraspråk. Detta är såklart ett glädjande besked, 

men detta innebär inte att vi inom den svenska skolan får vila på lagrarna. Engelskundervisningen inom den 

svenska skolan har under många år genomförts enligt traditionella metoder (Skolinspektionen 2010), men det 

finns även andra didaktiska metoder och förhållningssätt inom engelskundervisning som kan vara ännu 

effektivare eller som kan komplettera den traditionella undervisningen i vårt moderna medie- och 

kommunikationssamhälle. Vi är särskilt intresserade av att vidareundersöka verkan av Readers Theatre, en 

undervisningsmetod som har inspirerats av pedagogiskt drama och en sociokulturell syn på lärande. 

2. Syfte  

Efter att ha tagit del av information om minnet och aktuell forskning om ordinlärning och 

andraspråksundervisning är syftet med vår undersökning att jämföra mellanstadieelevers ordinlärning på det 

traditionella viset med deras ordinlärning genom en aktivitet som inspirerats av pedagogiskt drama. Som 

blivande mellanstadielärare med en önskan om att bidra till mer kunskap angående engelskundervisning ansåg 

vi att det var relevant att undersöka hur pass väl mellanstadieelever kunde lära sig och komma ihåg ett antal 

ord och fraser på engelska efter en serie lektioner där undervisningen grundade sig på antingen den första eller 

den andra av följande: 

1. Det traditionella: Lektioner kretsade kring ett typiskt lärobokskapitel i samband med eventuella 

uppgifter i arbetsboken, tillsammans med en sammanställd lista på femton engelskglosor med deras 

svenska översättningar (1–15 i bilaga 1). Denna gloslista skulle instuderas till ett glosförhör som 

elever förvarnades om (bilaga 3). Glosorna bestod av både ord och fraser som var utvalda från alla 

de 35 glosor som listades i lärobokskapitlet (1–35 i bilaga 1). 

2. En pedagogisk dramaaktivitet: Lektioner kretsade kring ett Readers Theatre-manus (bilaga 2), som 

vi skrev för att inkludera alla 35 glosor som listades i lärobokskapitlet (1–35 i bilaga 1). 

För att kontrollera elevers minne och förståelse för de ord och fraser som ingick i både kapitlet och manuset, 

skapade vi Glosförhör 1 (bilaga 3) som genomfördes av sammanlagt 31 elever som deltog i vår undersökning: 
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19 elever i Klass G (G för Gloslista) samt 12 elever i Klass T (T för Teater). Elever i Klass T fick ingen 

gloslista att plugga och förvarnades inte om att de skulle få Glosförhör 1.  

För att kontrollera hur pass väl elever mindes glosorna gav vi eleverna Glosförhör 2 (bilaga 4) utan förvarning 

efter en vecka.  

3. Frågeställningar 

För att pröva aktuell forskning har vi haft följande frågeställningar i åtanke vid designen av studiens 

utformning och vid tolkning av undersökningsresultaten: 

• Kan elever som deltar i en pedagogisk dramaaktivitet lära sig glosor lika bra eller möjligtvis bättre 

än de som lär sig glosor enligt det traditionella sättet, det vill säga genom läroboken och en 

instuderingslista? 

• Kan elever som deltar i en pedagogisk dramaaktivitet lära sig betydelsen av nya glosor som 

förekommer i aktiviteten, utan att dessa glosor automatiskt och explicit presenteras för eleverna i 

förväg? 

• Kan elever som lär sig glosor genom att delta i en pedagogisk dramaaktivitet minnas de nya glosorna 

som har förekommit i aktiviteten en vecka senare? 

• Kan elever som lär sig nya engelskglosor på det traditionella viset, till ett traditionellt glosförhör, 

även tillämpa glosorna i nya kontexter och komma ihåg dem en vecka senare?  

4. Teoretiska referensramar  

I följande litteraturgenomgång går vi igenom den teoretiska referensramen för vår undersökning. Vi har tagit 

avstamp i vetenskapliga teorier och modeller kring hur det mänskliga minnet hanterar ordinlärning samt i 

forskning angående andraspråksundervisning. Det sociokulturella perspektivet på lärande har vi också som 

grund eftersom kommunikation i ett socialt sammanhang är central till språkutveckling (Säljö 2000), en tanke 

som återspeglas i Nations (2001) idéer kring interaktionens betydelse i språkundervisning. 

Inledningsvis utgår vi ifrån några experters tankar och teorier för att försöka definiera det till synes enkla 

begreppet ord. Vi diskuterar också vad ordinlärning innebär enligt olika teorier och minnesmodeller, och hur 

ordinlärning och ordkunskap kan och möjligen bör åstadkommas i språkundervisning. Därefter resonerar vi 

kring fördelar och nackdelar med både traditionell undervisning i engelskämnet, vilken är inriktad på 

läroboken och glosförhör, och pedagogiskt drama. Till sist presenterar vi Readers Theatre (lästeater), en 

aktivitet inspirerad av pedagogiskt drama, som har visat sig vara speciellt effektiv i elevers språkutveckling. 
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4.1. Några ord om ord 

Det finns olika uppfattningar om vad som räknas som ord och därför kan begreppet vara svårt att definiera. 

Ord verkar vara ”de mest självklara enheterna i språket” och vi tycks intuitivt veta vad ett ord är, men det 

finns olika kriterier som en kan använda för att definiera ett ord (Juvonen 2010). Kan ett ord definieras som 

skriften som står mellan två mellanslag eller mellan ett mellanslag och ett skiljetecken? Så ser de flesta 

ordbehandlingsprogram på saken när de räknar ord, men så kan det ju inte alltid vara, eftersom majoriteten av 

världens 6000 språk inte har något skriftspråk (ibid). Ibland kan en använda betydelsen eller möjligtvis uttal, 

betoning och ”små, korta pauser i talflödet” för att identifiera olika ord, men det kan också finns problem med 

dessa kriterier (Juvonen 2010; Scott 2015). Grammatiken kan vara till hjälp i att definiera begreppet ord, då 

det i många språk – exempelvis i svenska och engelska – skapas ord genom att böja en lätt igenkännbar och 

oföränderlig ordstam (Juvonen 2010). Begreppet ord kan jämföras med termen lemma, vilken används inom 

lingvistik för huvudordet, eller grundformen av ett ord, plus några av dess böjningsformer som listas 

tillsammans under samma uppslag i en ordbok (Nation 2001). En ordfamilj kan då bildas av ett lemma som 

huvudord plus alla dess böjningsformer som skapas med hjälp av olika avlednings- och böjningsaffix (ibid).  

Om en vill få en uppfattning om hur många ord en andraspråkselev långsiktigt ska satsa på att lära sig anser 

Nation (2001) att en ska ta hänsyn till tre informationsbitar: antalet ord i målspråket, antalet ord som brukar 

kunnas av förstaspråkstalare samt antalet ord som måste kunnas för att praktiskt använda målspråket. Det 

engelska språket sägs bestå av minst 215 000 ord (Oxford University Press 2017), men det är svårt att räkna 

exakt – delvis på grund av att det engelska språket är dynamiskt. Ett levande språk som engelska är under 

ständig förändring. Medan gamla ord som sällan används bleknar bort och eventuellt tas ur bruk tillkommer 

det alltid nya ord (neologismer) såsom photobomb and binge-watch (Zazulac 2016) som så småningom kan 

hitta sig in i lexikonen.  

Som sagt är det svårt att uppskatta exakt hur många ord som finns i det engelska språket, men Webster’s Third 

New International Dictionary (1963) uppskattas innehålla ca 114 000 olika ordfamiljer (Goulden, Nation & 

Read 1990 i Nation 2001). Att kunna alla ord på engelska är ett orealistiskt mål – både för andraspråkselever 

och för de allra flesta som har engelska som förstaspråk (Nation 2001). Välutbildade personer som har 

engelska som förstaspråk uppskattas förstå ungefär 20 000 olika ordfamiljer (Goulden, Nation & Read 1990 

och Zechmeister et al. 1995 i Nation 2001). Nation (2001) skriver att engelska förstatalare lär sig ungefär 

tusen nya ordfamiljer per år under de tidiga åren, men att detta är ett orealistiskt mål för de flesta 

andraspråkselever. Det finns dock hopp eftersom alla ord inte anses ha samma värde för den genomsnittliga 

språkanvändaren. Nation (2001) bland andra skiljer mellan högfrekventa och lågfrekventa ord, där ord som 
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används med större frekvens i tal och skrift anses ha större värde för språkanvändaren och borde få mest 

uppmärksamhet av både andraspråkslärare och elever.  

Michael West sammanställde en lista på ungefär 2000 ordfamiljer som identifierades som högfrekventa ord i 

allmänna engelska texter i sin lista: A General Service List of English Words (1953). Trots att vissa påstår att 

Wests lista är aningen föråldrad nu1 kan listan ändå sägas täcka ca 80% av orden som förekommer i skriven 

text och ca 90% av orden i som förekommer i talad engelska (Billuroğlu & Neufeld 2005). Vissa forskare 

påstår att andraspråkselever behöver kunna 95% av orden i en skriven text för att kunna förstå den (Laufer 

1989 i Schmitt, Xiangying & Grabe 2011). Andra påstår att de behöver kunna 98% av orden (Hu & Nation 

2000 i Schmitt et al. 2011). Kalogirou, Beauchamp och Whyte (2017) skriver att engelska andraspråkstalare 

bör lära sig ca 2000 högfrekventa ord plus några lågfrekventa ord samt några specialiserade ord som 

förekommer inom specifika områden (Nation 2001). Allt som allt kan andraspråkselever som vill förstå minst 

98% av orden i en text behöva kunna ca 8000–9000 olika ordfamiljer i engelska för att förstå en skriven text 

och ca 6000–7000 ordfamiljer för att förstå engelska i tal (Nation 2006; Schmitt 2008). 

Det är ändå viktigt att påpeka att andraspråkseleven som vill kunna uttrycka sig på engelska måste kunna både 

enstaka ord samt sammansatta ord och flerordsfraser. I Sveriges kursplan för ämnet engelska i årskurs 4–6 

står det exempelvis att elever ska undervisas i ”hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser 

och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer”. Dessutom nämner den engelska kursplanen 

”betydelsebärande ord” och ”bekräftande fraser och uttryck” som används i kommunikation (Skolverket 

2016). En kan kalla ordsammansättningar, flerordsfraser och flerordsuttryck för chunks på engelska (bland 

andra Cameron 2001:73) eller formulaic sequences (eller formalistiska kedjor enligt översättningen av 

Ruponen 2010 i Pomell 2014), det vill säga ordföljder som skapar fraser och uttryck (Alali & Schmitt 2012 i 

Lessard-Clouston 2013). Wray (2002) menar att en sådan ordsekvens både lagras i minnet och hämtas från 

minnet vid användning som en enda lexikalisk enhet. När vi hädanefter skriver att elever lär sig nya ord eller 

glosor syftar vi på att de således lär sig både nya enstaka ord och nya flerordsfraser och uttryck i engelska. 

4.2. Ordförråd  

Det engelska ordet lexis, som på grekiska betyder ord, kan definieras som hela ordförrådet eller vokabulär 

som finns inom ett språk. En kan också använda termen lexis för att hänvisa till alla ord som brukar associeras 

                                                 

1 Brown, Culligan & Phillips publicerade en ny lista i mars 2013, New General Service List (www.newgeneralservicelist.org) som nu 

innehåller ca 2800 ord och påstås av författarna erbjuda en täckning av ca 92% av orden som förekommer i engelska texter jämfört med 

Wests lista som påstås erbjuda en täckning av bara 84%. 
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med ett visst ämne, som i frasen, ”the lexis of sustainability” (Ahlquist & Lugossy 2015:261), det vill säga 

ord och uttryck som brukar användas när en vill prata eller skriva om hållbar utveckling. Dessutom kan en 

hänvisa till en grupps lexis för att referera till ordförrådet som brukas av en viss grupp av personer, men mest 

väsentligt med tanke på vårt syfte är att hänvisa till lexis eller ordförrådet hos enstaka personer, och i synnerhet 

andraspråkselever.  

Elevens egen uppfattning om sin lexikala kunskap inom ett andraspråk grundas ofta på hur många ord de kan 

(Read 2007 i Ahlquist 2011). Andraspråkselever upplever det som roligt att lära sig nya glosor (Cable et al. 

2010 i Enever 2011) och ordkunskap ger yngre andraspråkselever en känsla av framgång som bidrar till att de 

utvecklar bättre tilltro till den egna språkförmågan. Enligt kursplanen för ämnet engelska i Sveriges nu rådande 

nationella läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (eller Lgr11), har 

ämnet till syfte att hjälpa elever att ”utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och 

sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för 

skilda syften”. Kursplanen betonar att undervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla ”en allsidig 

kommunikativ förmåga”, vilket innebär att de ska kunna: 

• Förstå talad och skriven engelska. 

• Formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. 

• Anpassa språket till olika situationer, syften och mottagare. 

• Demonstrera och känna språklig säkerhet. 

• Använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte 

räcker till. 

Ju större ordförråd på engelska, desto bättre blir elevens möjlighet att förstå och kommunicera på engelska på 

längre sikt. Det är dock viktigt att påpeka att eleven också måste våga och vilja kommunicera på engelska och 

därför måste eleven också känna ”språklig säkerhet” och ”tilltro till sin förmåga att använda språket” i olika 

sammanhang där engelska används. En elevs ordförrådsutveckling kan beskrivas i termer av ordförrådets 

bredd, det vill säga, antalet ord som eleven behärskar, samt ordförrådets djup, nämligen hur väl eleven 

behärskar orden (Skolverket 2017).  

En andraspråkselevs ordkunskap har beskrivits utifrån begreppen aktivt ordförråd och passivt ordförråd, där 

det aktiva ordförrådet (också kallat det produktiva ordförrådet) består av ord som personen regelbundet 

använder. Däremot består det passiva ordförrådet (också kallat det receptiva ordförrådet) av ord som personen 

förstår men som inte hen vanligtvis använder själv eller som personen undviker att använda på grund av en 

viss upplevd ordkunskapsbrist (Nation 2001; Corson 1995 i Nation 2001; Enström 2004). Människor som lär 
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sig ett andraspråk kan ha ett antal bekymmer när de konfronteras med engelska i autentiska 

kommunikationssituationer, och ett otillräckligt ordförråd verkar vara det som bekymrar dem allra mest – 

åtminstone när det gäller högskolestudenter som lär sig engelska (Boyle 1984, Chang 2005 och Chang & Read 

2006 i Chang 2007). Högskolestudenter har förmodligen en mer utvecklad metakognitiv förmåga och en mer 

utvecklad kommunikationsförmåga som tillåter dem att bättre kunna uttrycka sina inlärningsbehov än yngre 

elever, men även yngre andraspråkselever ser ordförrådsbredden som viktig (Read 2007 i Ahlquist 2011).  

För att kontrastera det mot det passiva ordförrådet vill Laufer och Paribakht (1998) gärna finfördela en individs 

aktiva ordförråd in i ett fritt aktivt (free active) ordförråd som består av ord som individen gärna använder och 

ett kontrollerat aktivt (controlled active) ordförråd som består av ord som individen inte gärna använder men 

som individen kan använda om hen är tvungen. Enligt Laufer och Paribakht (1998) är de flesta forskare inom 

språkområdet överens om att passiv ordkunskap kommer före aktiv ordkunskap. Med andra ord måste 

individen ha en viss förståelse för ordets betydelse innan hen aktivt kan använda ordet. Dock kan inte 

ordförståelsen automatiskt förutsäga om individen kommer att använda ordet eller använda ordet på korrekt 

sätt. När de talar brukar barn ändå använda ord långt innan de har full förståelse för ordens betydelser (Locke 

1993 i Cameron 2001). Cameron (2001) jämför ord med blommor. Allt vi ser är blommor som växer ovanför 

marken, men under marken hålls blommorna vid liv av rötter i ett nätverk av länkade betydelser. Vår 

ordkunskap utvecklas under hela livet, inte bara genom att lära sig nya ord men genom att fördjupa vår 

förståelse för ord som vi redan känner till. 

Istället för att försöka skildra en individs ordkunskap genom att hänvisa till de tämligen arbiträra begreppen 

passivt ordförråd och aktivt ordförråd, anser Melka Teichroew (1982 i Nation 2001) att det är bättre att 

föreställa sig en individuell kunskapsskala, där individen har olika grader av kunnande om varje ord. 

4.3. Ordkunskap 

I vardagen brukar vi definiera begreppet ordkunskap som kunskap om olika ords innebörd. Kan du ordet? 

uppfattas som en binär (ja eller nej) fråga – åtminstone bland dem som har språket i fråga som förstaspråk 

(Laufer & Paribakht 1998). Däremot anser dagens forskare att en borde se på ordkunskap som ett mer 

mångfacetterat fenomen, där en kan ha kunskap om ordet utifrån olika aspekter (ibid) och i olika grader 

(Skolverket 2017).  

Nation (2001) menar att det finns olika dimensioner eller aspekter av ordkunnande; en kan nämligen fundera 

på en persons individuella kunskap om ett ords form, dess betydelse och dess användning i tal och skrift: 
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• Kunskap om ordets form kan beskrivas som kunskap om hur ordet stavas, hur ordet uttalas och 

kännedom om ordets väsentligaste delar, exempelvis om ordets förstavelse (prefix), rot och 

ändstavelse (suffix).  

• Kunskap om ordets betydelse kan beskrivas som kunskap om meningen som ordet i dess givna form 

signalerar genom att ordet hänvisar till eller kan associeras med olika begrepp, föremål och 

synonymer. 

• Kunskap om ordets användning kan beskrivas som kunskap om grammatik, i.e. kunskap om 

ordmönster som ordformen kan ingå i, samt kollokationer (andra ord som ofta förekommer eller 

måste förekomma tillsammans med ordet). För att kunna använda ett ord på rätt sätt krävs det även 

kunskap om när, hur och hur ofta ordet brukar förekomma i tal och skrift inom olika kontexter och 

för olika ändamål. 

Nation (2001) anser att alla ord inte innebär samma inlärningsbörda (learning burden) för eleven. Vissa ord 

kan vara svårare och vissa ord lättare för individuella elever att lära sig enligt de tre aspekterna ovan beroende 

på elevernas befintliga kunskaper. Lärarna måste exempelvis veta vilka ordformer inom en viss ordfamilj som 

ska behandlas inom samma undervisningsavsnitt, beroende på elevernas olika befintliga kunskapsnivåer om 

olika prefix och suffix (Nation 2001). 

Lundberg (2016) skiljer också mellan den mer passiva förmågan av att kunna känna igen eller förstå ett ord 

och den mer aktiva förmågan av att kunna använda ordet. Hon listar sex olika aspekter på ordkunskap, vilka 

egentligen återspeglar Nations (2001) tankar om ordkunskap som kunskap om ordets form, betydelse och 

användning. Enligt Lundberg (2016) ska den ordkunniga kunna: 

1. Förstå ordet när det uttalas.  

2. Uttala ordet själv. 

3. Komma ihåg ordet. 

4. Använda ordet. 

5. Känna igen ordet i text. 

6. Skriva ordet. 

I samband med dessa olika aspekter av ordkunskap nämner Lundberg (2016:92) minnet när hon skriver: ”För 

att ordet ska hamna i långtidsminnet måste det används i ett meningsfullt sammanhang om och om igen”. En 

elevs ordförråd, eller det mentala lexikonet, i ett andraspråk kan liknas vid ett söknätverk i minnet som anses 

vara ”allmänt svagare etablerat” än elevens ordförråd eller lexikala nätverk i förstaspråket (Skolverket 
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2017:3). Tornberg (2015) bland andra anser att det är viktigt av didaktiska skäl för lärare att förstå hur 

människans minne fungerar för att på bästa sätt hjälpa elever lära sig nya ord.  

4.4. Minnet och ordinlärning 

Ordinlärning förutsätter ett välfungerande minne, vilket är människans kognitiva system för inkodning, 

lagring och framplockning av information som har inhämtats från omvärlden genom sinnena. Enligt den 

klassiska modellen som har utvecklats av Atkinson och Shriffin (1968 i Holt et al. 2012), har minnet tre 

huvuddelar: det sensoriska minnet, korttidsminnet (eller arbetsminnet alternativt bearbetningsminnet) och 

långtidsminnet. Det sensoriska minnet håller information som eleven har inhämtat genom sinnena, men bara 

mycket kortvarigt – endast under några få sekunder för auditativ information (exempelvis ett ord som eleven 

hör) eller några delsekunder för visuell information (exempelvis ett ord som eleven läser) (Sperling 1960 och 

Winkler et al. 2002 i Holt et al. 2012). Det mesta av informationen som registreras i det sensoriska minnet 

förbleknar snabbt, men informationen som den varseblivande eleven selektivt har uppmärksammat skickas 

vidare till korttidsminnet (Holt et al. 2012). 

4.4.1. Korttidsminnet 

Korttidsminnet är ett arbetsminne med begränsad kapacitet som både lagrar och bearbetar information 

samtidigt (Baddeley & Hitch 1974 i Holt et al. 2012). Det fungerar som ett tillfälligt lager och 

bearbetningsplats för information som är på väg från det sensoriska minnet till det mer permanenta 

långtidsminnet (Baddeley 2002 i Holt et al. 2012). Enligt modellen som utvecklats av Baddeley (2002 i Holt 

et al. 2012) har korttidsminnet fyra olika komponenter: det visuospatiala skissblocket (visuospatial 

sketchpad), den fonologiska loopen alt. den artikulatoriska slingan (phonological loop), den episodiska 

bufferten (episodic buffer) och den centrala utövande instansen (central executive).  

Det visuospatiala skissblocket är delen av korttidsminnet som tillfälligt lagrar visuell och spatial information. 

Den fonologiska loopen är till för att tillfälligt lagra akustisk information, i.e. elevens mentala representationer 

av olika ljud, för att kunna koppla uppfattade fonem till kända ord som har lagrats i långtidsminnet (Baddeley 

2002 i Holt et al. 2012).  

Den episodiska bufferten är ett tillfälligt lager där ny akustisk information från den fonologiska loopen och 

nya mentala bilder från det visuospatiala skissblocket medvetet kan integreras och bearbetas tillsammans med 

information som har framplockats från långtidsminnet (Baddeley 2002 i Holt et al. 2012). Det är den centrala 

utövande instansen som planerar och dirigerar arbetet i korttidsminnet och integrerar med långtidsminnet 

(Holt et al. 2012). 
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Den fantastiska fonologiska loopen  

  

Den fonologiska loopen i korttidsminnet spelar en betydande roll i utbyggnaden av en elevs ordförråd och 

därmed i elevens språk- och läsutveckling – både inom modersmålet och inom ett andraspråk (Baddeley, 

Gathercole & Papagno 1998 i Holt et al. 2012). Därför beskrivs den här i mer detalj. Den fonologiska loopen 

sägs bestå av två komponenter: ett fonologiskt lager (phonological store), där den inkommande eller 

framplockade akustiska informationen tillfälligt lagras, samt ett system för artikulering och repetition 

(articulatory rehearsal system).  

Den fonologiska loopen är aktiv när eleven hör talade ord eller när eleven tyst ljudar ord till sig själv under 

läsning. När eleven mentalt repeterar fonemet eller ordet som hen nyss hört eller läst, uppdateras de akustiska 

koderna som tillfälligt lagrats i loopen (Baddeley 2002 och Baddeley & Hitch 1974 i Holt et al. 2012). 

Informationen kan försvinna från det fonologiska lagret i korttidsminnet inom två sekunder (Gathercole & 

Baddeley 1990), men genom mental repetition (akustisk inkodning) med hjälp av artikulerings- och 

repetitionssystemet kan eleven reaktivera/uppdatera den akustiska informationen och hålla kvar den längre i 

korttidsminnet (McLeod 2009) för att sedan lagra den i långtidsminnet (Holt et al. 2012). 

Tiden som den akustiska informationen lagras i det fonologiska lagret beror således på hur lång tid det tar för 

artikulerings- och repetitionssystemet att mentalt repetera informationen. Det är följaktligen lättare att hålla 

listor av korta ord såsom tea, book, bed etc. kvar i arbetsminnet än långa ord såsom education, superlative, 

subliminal, etc. (Baddeley et al. 1998 i Holt et al. 2012). Detta ger också en förklaring till positionseffekten 

vid inlärning av ordlistor eller annat seriellt ordnat material (serial position effekt); det brukar vara lättare att 

komma ihåg de första elementen och de sista elementen som presenteras i en längre serie eller lista men svårare 

att komma ihåg elementen som presenteras i mitten (Holt et al. 2012). Vi hinner repetera de första elementen 

i listan så att dessa kan bli lagrade i långtidsminnet, från vilket vi kan återkalla dem sedan. Efter att vi tar in 

de första elementen, blir korttidsminnet så fullt att vi inte hinner repetera elementen som kommer i mitten av 

listan, vilket gör att dessa element inte hinner lagras i långtidsminnet och blir svårare att minnas. Elementen 

som har listats sist kan fortfarande finnas kvar i korttidsminnet om vi ombeds om att återkalla hela listan precis 

efter att den har presenterats för oss (ibid). 

Trots att den fonologiska loopen inte har så stort utrymme, kan människor höra och upprepa nya meningar 

som är 15–16 ord långa. De kan göra detta genom att, i det episodiska minnet, gruppera fonem och ord i mer 

lätthanterliga chunks som lagras i långtidsminnet (Baddeley 2002 i Holt et al. 2012). 
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4.4.2. Långtidsminnet 

I långtidsminnet lagras information under långa tidsperioder för att eleven ska kunna återkalla och utnyttja 

den lagrade informationen igen vid behov i olika situationer. Lagringskapaciten i kortidsminnet är begränsad, 

men glädjande nog har långtidsminnet så stor kapacitet att det, i princip, inte finns någon gräns på hur mycket 

stoff som det långsiktigt kan lagra (Holt et al. 2012) och därmed ingen teoretisk gräns för hur många olika ord 

eller språk som en elev kan lära sig.    

Det semantiska minnet, som enligt moderna modeller utgör en del av långtidsminnet, beskrivs som ”vår inre 

uppslagsbok” (Region Uppsala 2013). Här lagrar vi explicita och allmänna fakta, idéer och begrepp om 

världen. Här lagras t.ex. faktumet att William Shakespeare skrev Romeo and Juliet, om nu denna 

informationsbit har antagits vara viktig för oss eller viktig inom vår kultur. Här lagrar vi också olika lagar, 

regler och kanske viktigast för vårt syfte: olika ord och begrepp, deras definitioner och meningsassociationer 

mellan dem.  

4.4.3. Att lägga på minnet 

Språkinlärning förutsätter således ett väl fungerande minne som kan inhämta, bearbeta och lagra information 

om ord. Det har funnits olika uppfattningar angående förhållandet mellan korttidsminnet och långtidsminnet 

och hur korttidsminnet fungerar i språkinlärning. Det finns visst stöd för uppfattningen att det finns ett separat 

fonologiskt lager i långtidsminnet som interagerar med det fonologiska lagret i korttidsminnet via ett 

fonologiskt nätverk med den episodiska bufferten som tanke- och integrationsplats (Baddeley et al. 1998 i 

Collette, Van der Linden & Poncelet 2000; Baddeley 2002 i Holt et al. 2012). Via nätverket kan exponering 

för fonologisk information i korttidsminnet påverka elevens mentala representationer av den fonologiska 

informationen som lagras i långtidsminnet. Genom nätverket kan också elevens mentala representationer i 

långtidsminnet friska upp informationen i korttidsminnet som annars snabbt skulle blekna bort. På så sätt kan 

eleven lära sig nya fonologiska former, i.e. nya ord och fraser. 

Craik och Lockhart (1972 i Holt et al. 2012) föreslår att ju djupare vi bearbetar ett nytt ord eller annan 

information som vi förnimmer, desto bättre minns vi den. Den ytliga bearbetningsnivån är den strukturella 

nivå där vi enbart registrerar ordets form eller struktur – hur den stavas, till exempel. Ordet kan då enbart bli 

svagt lagrat i minnet. Det tar mer mentalt ansträngning att engagera sig i ordet på den fonologiska nivån då vi 

funderar på ordets fonemiska uppbyggnad medan vi ljuder ordet och jämför det med andra ord eller 

fonemkombinationer som vi känner till. Som sagt har ordet större chans att lagras i långtidsminnet genom 

denna sorts repetition i korttidsminnet. På den djupaste bearbetningsnivån, den semantiska nivån, funderar vi 

på ordets betydelse, vilket tar mest kognitiva resurser och leder till bättre långtidslagring. Särskilt i tal kan det 
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vara svårt att korrekt uppfatta ett visst ord eller ett visst uttryck samt förstå ordets eller uttryckets betydelse 

om vi inte tar hänsyn till kontexten då det har använts. Många informationsbitar som inhämtas från 

omgivningen och från minnet måste därför mentalt bearbetas tillsammans för att lista ut ett ords eller ett 

uttrycks betydelse, men övningen banar väg för bättre kunskaper om ordet. 

Vi kan således exponeras för samma ord tusen gånger, men om vi inte lägger tillräckligt med mentala resurser 

på ordet kan det ändå vara svårt att minnas (Holt et al. 2012). När vi repeterar ordet anstränger vi oss för att 

tänka på ordet och hålla det i minnet, men det finns en skillnad mellan olika sorters repetitioner. Många elever 

försöker lära sig nya ord på andraspråket genom mekanisk repetition (rote repetition), vilket kan fungera för 

att hålla informationen längre kvar i arbetsminnet utan garanti att den lagras i långtidsminnet. En bättre 

minnesstrategi är betydelsefokuserad repetition (elaborative rehearsal), då eleven fokuserar på ordets 

betydelse och aktivt försöker utveckla sin förståelse för ordets betydelse. Detta fördjupar bearbetningen och 

förbättrar lagringen av ordet (Benjamin & Bjork 2000 i Holt et al. 2015). En skådespelare som måste 

memorera många repliker gör detta genom att först försöka förstå sin karaktärs inställning och tankesätt och 

meningen bakom replikerna, vilket hjälper dem att bättra kunna memorera replikerna (Noice & Noice 2002 i 

Holt et al. 2012).  

4.5. Nations fyra trådar i språkundervisning 

För att stimulera minnet och främja lärande anser Nation (1996; 2001) att en språkkurs bör innehålla aktiviteter 

som motsvarar fyra olika trådar (strands) och vara balanserad med hänsyn till dessa, oberoende av vilka 

pedagogiska metoder det är som används. Han anser att det är viktigare för läraren att lägga lika mycket fokus 

på alla de fyra trådarna än att ägna sig åt en viss undervisningsmetod. 

4.5.1. Betydelsefokuserad reception 

Den första tråden som Nation (2001) beskriver är betydelsefokuserad input (meaning-focused input). Elever 

bör ges möjligheten att lära sig språket genom att läsa eller lyssna till intressant och begripligt innehåll i 

målspråket, där fokus ligger på att tolka innehållets mening och budskap. Det finns många olika punkter som 

listas under rubriken ”Lyssna och läsa – reception” i den engelska kursplanen. Mellanstadieelever ska 

exempelvis ta del av ”samtal, dialoger och intervjuer” likaväl som ”sånger, sagor och dikter” (Skolverket 

2016). Nation (1996) föreslår aktiviteter som att få elever att lyssna på en saga, delta i ett samtal, följa 

instruktioner eller titta på ett TV-program med förståelse som mål. För att innehållet i den skrivna eller talade 

texten ska vara begripligt för elever måste eleverna vara bekanta med minst 95 % av alla orden som finns i 

texten, skriver Nation (2001). Om elever lyssnar på en saga ska läraren tänka på att läsa sagan i en ganska 

långsam takt med regelbundna pauser för att ge elever tid att förstå och försäkra sig om att de hänger med. 
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Eventuella svåra ord eller konstruktioner kan kort förklaras av läraren medan vissa meningar kan upprepas för 

att förtydliga dessa för eleverna och därmed bidra till deras förståelse. 

4.5.2. Betydelsefokuserad produktion och interaktion 

En annan tråd som Nation (2001) betraktar som nödvändig i språkkurser är betydelsefokuserad output 

(meaning-focused output). Elever bör ges möjligheten att öva på att förmedla idéer och budskap till andra 

genom att producera engelska i tal och skrift. För att kunna skriva eller tala krävs det mer än bara upprepning. 

Elever behöver återkalla språkliga former som de tidigare har mött och använda dem på nya sätt för att uttrycka 

en mening. Under rubriken ”Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion” i den engelska kursplanen 

står det exempelvis att en elev i årskurs 4–6 ska kunna göra presentationer, ge instruktioner, skriva 

meddelanden, återge berättelser och ange beskrivningar ”i sammanhängande tal och skrift” samt lära sig 

”språkliga strategier” för att delta i och bidra till samtal och göra sig förstådd i sin kommunikation (Skolverket 

2016). 

Swain (1985 i Nation 1996) hävdar att elever kan förstå engelska som de hör eller läser utan att behöva fundera 

så mycket över grammatik, men när de blir uppmuntrade eller tvungna att producera engelska i tal eller skrift 

för att förmedla ett visst budskap till andra blir de också tvungna att tänka på grammatiska regler och 

grammatisk precision. Nation (1996) föreslår aktiviteter såsom rollspel som kan stimulera elever att tala och 

samtala om olika ämnen i en meningsfull kontext. 

4.5.3. Form-fokuserad undervisning 

Den tredje tråden som språkkurser bör innehålla enligt Nation (2001:2) språk-fokuserat lärande eller form-

fokuserad undervisning (form-focused instruction), där läraren avsiktligt och explicit undervisar om och ger 

elever möjlighet att öva på specifika språkföreteelser. Dessa kan exempelvis vara översättning av nya glosor 

samt ”uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning”, vilka nämns i den engelska kursplanen i årskurs 

4–6 (Skolverket 2016).  

Det finns ökande bevis på att språkinlärning förbättras genom avsiktlig form-fokuserad undervisning (Long 

1988 och Ellis 1990 i Nation 2001). Nation (1996) påstår att språk-fokuserat lärande kan bidra till språklärande 

på olika sätt. Explicit undervisning kan göra elever mer uppmärksamma på olika språkföreteelser som leder 

till att de lär sig mer när de läser och lyssnar på språket (Ellis 1993 i Nation 1996) och när de sedan förtänksamt 

producerar egen text i tal och skrift. Förhoppningen är således att den explicita undervisningen om olika 

språkaspekter ska hjälpa elever att utveckla mer allmänna språkkunskaper. Ahlquist (2013) betonar att medan 

yngre elever upp till ca 13 år gamla lär sig språket på ett holistiskt sätt (Cameron 2001 i Ahlquist 2013) kan 
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äldre andraspråkselever gynnas av en blandning av explicit undervisning tillsammans med möjligheter att 

holistiskt använda språket.  

4.5.4. Övning ger färdighet och flyt 

Den fjärde tråden som språkkurser bör erbjuda elever är enligt Nation (1996) möjligheten att öva för att 

vidareutveckla sina receptiva och produktiva språkförmågor, där målet är att tala med flyt (fluency på 

engelska). För att tala med flyt behöver eleven behärska språket så pass bra att hen kan delta i en meningsfull 

talaktivitet med lätthet och med en bra talhastighet och ett jämnt talflöde (ibid). För att mäta någons 

språkbehärskningsnivå har det använts ett antal observerbara tecken såsom antalet ord eller stavelser som den 

undersökta talar per minut eller antalet pauser i talflödet – med eller utan utfyllnadsord (ibid). Ska en då inte 

också ta hänsyn språkriktighet och språkets komplexitet? Det verkar finnas ett samband mellan talflöde och 

språkriktighet: Studier har visat att aktiviteter som designades för att förbättra talflytet också resulterade i färre 

språkfel samt en större grammatisk komplexitet (Nation 1989 och Arevart & Nation 1991 i Nation 1996).  

Talflyt är en färdighet som, enligt Cheng (1985 i Nation 1996), innebär att en omstrukturerar och 

omorganiserar kunskapen som en redan har för att effektivisera talproceduren snarare än att en inhämtar mer 

kunskap. Nation (1996) anser att elever behöver möjligheter att öva både sina receptiva och produktiva 

språkförmågor genom aktiviteter som möter följande kriterier: 

1. Aktiviteten är betydelsefokuserad, i.e. elever känner sig uppmanade att kommunicera ett budskap 

under verklighetstrogna omständigheter. 

2. Elever ges stöd och uppmuntran för att nå ännu högre i sin språkutveckling. Målen är att förstå 

snabbare och att tala snabbare genom att använda större språkstycken och tveka mindre. 

Aktiviteten innebär återanvändning av ord och grammatiska strukturer som elever redan kan och där innehållet 

känns välbekant.  

4.6. Återanvändning av nya glosor 

Nation (2006) anser att det kan vara väsentligare för utveckling av en elevs språkförmåga att eleven får fler 

tillfällen att återanvända ord som redan är bekanta (i.e. ord som redan har inhämtats och lagrats i minnet) än 

att eleven ständigt får exponering för nya ord. I Engelsk språkdidaktik (2012) diskuterar också Lundahl i att 

återanvändning av ord är en viktig ingrediens i ordkunskapsutveckling. Nation (2006), Cameron (2001) och 

andra språkforskare och didaktiker använder begreppet ”vocabulary recycling” och menar att språklärande 

gynnas när glosor repeteras i olika sammanhang (Nation 2001; Lantolf & Thorne 2006 i Ahlquist 2011), vilket 

hjälper elever att konsolidera sin ordkunskap (Kirsch 2008 i Ahlquist 2011).  
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Nation (2001) har tittat på flera studier angående antalet gånger som en ny lexikalisk enhet behöver repeteras 

för att eleven ska kunna minnas och eventuellt använda det nya ordet eller den nya frasen. Han drar slutsatsen 

att de flesta elever behöver fem till sju olika repetitioner, men att det kan variera. Enligt Schmitts (2008) 

tolkning av Nation (2001) behöver en möta ett ord 5–20 gånger för att kunna ordet. Här belyser Schmitt (2008) 

att det är svårt att få fram några exakta siffror genom studier, då det är svårt att säkerställa kunskapstagarens 

personliga uppmärksamhet och engagemang och hur kunskapstagaren har mött det nya ordet vid 

exponeringstillfället. Det är viktigt att påpeka att Cameron (2011 i Ahlquist 2011), bland andra, anser att nya 

glosor bör kännas relevanta för elever, särskilt för yngre elever, för att öka deras engagemang i lärandet. Som 

sagt kan en exponeras för samma ord upprepade gånger, men om eleven inte mentalt fokuserar på ordet vid 

exponeringen i ett försök att förstå ordets betydelse och tillämpning blir långtidslagringen i minnet mindre 

effektiv (Benjamin & Bjork 2000 i Holt et al. 2012). 

Det är då inte bara upprepningsfrekvensen som är viktig för ordinlärning utan också sammanhanget och 

elevens tillstånd vid inlärningstillfället. Tornberg (2015) anser att vi borde ge elever möjligheter att lära sig 

orden inom olika kontexter. Genom olika möten kan eleven få en tydligare bild av ordet och kan med det även 

kunna använda ordet i nya situationer. Pinter (2006) menar också att det är viktigt att återanvändningen av 

orden inte görs som enkla repetitioner utan att en finner nya vägar och arrangerar nya sammanhang så att 

lärandet fortsätter vara motiverande för eleven. Hon menar att om en ska nyttja ”recycling” på bästa sätt bör 

en nyttja alla former av motiverande metoder så eleverna kan stöta på ordet när de exempelvis spelar brädspel, 

fyller i frågeformulär och deltar i rollspel och andra dramaaktiviteter. En kan dock ställa sig frågan om den 

traditionella metoden som används för att presentera nya engelskglosor för elever och bedöma deras 

ordkunskap är didaktiskt effektiv. 

4.7. Traditionell undervisning 

Mellanstadieelever i Sverige verkar medvetna om hur språkundervisning bör gå till utifrån sina tidigare 

erfarenheter; eleverna i Ahlquists (2011) Storyline-undersökning associerade engelskundervisning med 

läsning, översättning och glosor. Skolinspektionen (2010) rapporterar att didaktik där traditionella 

undervisningsmaterial används dominerar i Sveriges mellanstadieklassrum, och till traditionella 

undervisningsmaterial räknar Skolinspektionen lärarens användning av svarta tavlan/whiteboard och 

läroböcker tillsammans med arbetsböcker. Det finns fördelar och nackdelar med att använda traditionella 

metoder för att introducera nya glosor och hjälpa elever att utveckla sina engelska språkkunskaper. 
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4.7.1. Läromedel 

En fördel med att använda engelskläroböcker är att de oftast befinner sig inom ramarna för den aktuella 

läroplanen (Harmer 2001:304). Detta innebär att eleverna som använder sig av vedertagna läroböcker i skolan 

kommer att undervisas i många av de förmågor som önskas inom engelskämnet. Samtidigt finns det en viss 

försäkran om att elever i olika klasser och i olika årskullar erbjuds samma innehåll och en mer likvärdig 

undervisning när engelsklektioner alltid grundas på samma lärobok (Richards 2001). Harmer (2001) och andra 

menar att läroböcker är estetiskt attraktiva och att innehållet i dessa böcker är beprövat och strukturerat för att 

det ska presenteras på ett motiverande sätt; elever kan även motiveras av att få se sina framsteg genom att 

avsluta ett kapitel för att få börja på ett nytt och så småningom avsluta hela boken med en viss segerkänsla 

(Harmer 2001; Woodward 1987). Lärare som använder läroböcker kan också peka ut för eventuella vikarier 

var i boken klassen befinner sig och vad klassen ska läsa under perioden som hen ska vara borta; läroböcker 

och arbetsböcker är självinstruerande.  

Förutom text brukar engelskläroböcker för mellanstadieelever innehålla många bilder. Levin och Mayer 

(1993) menar att om det nu finns något som en med säkerhet kan dra som slutsats från den kognitiva 

forskningen över de senaste årtiondena, så är det att bilder är minnesvärda. I otaliga vetenskapliga 

undersökningar har det visat sig att individer minns bilder mycket bättre och mycket längre än deras verbala 

motsvarigheter (e.g. McDaniel & Pressley 1987, Levin et al. 1987 och Paivio 1971 i Levin & Mayer 1993). 

Dessutom har det visat sig att en minns information mycket bättre när bilder är integrerade i 

informationsmaterialet (e.g. Mandl & Levin 1989 och Willows & Houghton 1987 i Levin & Mayer 1993). 

Paivio (1969 i Holt et al. 2012) föreslog teorin om tvåvägskodning (dual coding theory), vilken vidhåller att 

människor kodar information med hjälp av både verbala koder och visuella koder för att förbättra oddsen att 

åtminstone en av dessa två kodtyper ska kunna stödja återkallning av informationen från minnet. Elevers 

lärande utifrån en text kan förbättras – och ibland avsevärt förbättras – när texten har tillhörande bilder (Levi 

& Lentz 1982, Levin et al. 1987 och Schallert 1980 i Levin & Mayer 1993). 

Det är numera vanligt att även filmklipp och ljudinspelningar medföljer läroboken som gör att undervisningen 

inte enbart behöver utgå ifrån skriven text. Richards (2001) påstår att dessa ljudinspelningar kan vara särskilt 

viktiga i klassrum där läraren känner sig osäker på sin egen engelskförmåga. För en nyexaminerad lärare kan 

en lärobok fungera som träning och ett utvecklingsstöd. Det skulle med andra ord ge läraren som själv inte 

har engelska som förstaspråk chansen att uttala och använda engelska på korrekt sätt. Dessutom undervisar 

läraren oftast i flera ämnen förutom engelska, och läraren kan spara dyrbar tid som kan läggas på annat som 

gynnar elevers lärande i andra ämnen genom att använda sig av en färdigskriven lärobok i engelska (Richards 

2001; Harmer 2001).  



 

23 

 

 

Richards (2001) listar också några nackdelar med att använda läroböcker. Exempelvis hävdar han att 

läroböcker ofta innehåller konstruerade dialoger och andra texter som inte representerar språkanvändning ute 

i den riktiga världen. Läroböcker som säljs på den nationella eller globala marknaden har också en tendens att 

hålla sig till texter om okontroversiella ämnen medan de återspeglar en idealiserad vit medelklassvärldsbild 

som normen. För att tilltala en bredare publik har läroböcker svårt att möta alla elevers olika behov rent 

allmänt, och därför måste läraren ofta lägga ner tid på att anpassa innehållet till sina egna individuella elever. 

Det finns också en risk att lärare kan bli för beroende av läroboken, vilket hindrar dem från att utgå ifrån egen 

fantasi och ta vara på elevernas egna idéer om alternativa material (Harmer 1998). Även om läromedel kan 

vara en guide för nyexaminerade lärare är risken att läromedlet så småningom tar över engelskundervisningens 

gång och minskar lärarens roll i utbildningen (Richards 2001). Läraren kan bli mer som en ledsagare åt 

läromedlet istället för att ha rollen som didaktiker och instruktör, den som designar för lärande och i lärande 

för att se till att eleverna har förutsättningarna för att lära sig och faktiskt utvecklas under utbildningsprocessen 

(Selander & Kress 2017). Richards (2001) menar att en lärare som förlitar sig på läroboken med tiden kan bli 

avutbildad (deskilled på engelska) eftersom hen förvandlas till en presentatör snarare än lärare. 

Även kostnadsfrågan är av stor betydelse; det är dyrt att införskaffa läromedel och blir en relativt stor 

investering som skolan nog gärna vill ha avkastning på under flera års tid – och därför kan det vara svårt för 

en lärare att negligera läromedel som har inköpts. Richards (2001) lyfter också att en som nyexaminerad lärare 

inte alltid har den grad av kompetens för att kunna välja ut den lärobok som bäst lämpar sig, både utifrån 

läroplanens krav och elevens förutsättningar. Ahlquist (2013) poängterar att en inte kan förvänta sig att en 

enda lärobok kan täcka alla utbildningskrav och samtidigt vara anpassad till att bemöta alla individuella elever 

på olika kunskapsnivåer. Att följa läroboken kan innebära ett för hastigt tempo för många elever, vilket kan 

leda till ett ännu sämre självförtroende (Ahlquist 2013). 

Dessutom kan innehållet i läroböcker snabbt kännas förlegat efter publicering (Ahlquist 2013). I Sverige möter 

många skolelever engelska även utanför skolan (Forsman 2004, Henry 2013, Olsson 2011, Sundqvist 2011 i 

Sylvén & Sundqvist 2016; Enever 2011) och då kan skolans läroböcker upplevas som omoderna och 

ointressanta jämfört med aktuella filmer, poplåtar, videospel och andra engelskspråkiga nöjen som eleven 

möter i sin vardag. 

Lärare och elever kan känna sig uttråkade av hur läroböcker behandlar engelska, då några lärare anser att det 

finns för lite variation i läroböcker vilket kan göra undervisning endimensionell (Harmer 2001). Ahlquist 

(2013) påpekar också att läroböcker tillsammans med uppgifter i de tillhörande arbetsböckerna inte ger 

skolelever chansen att använda språket på ett holistiskt sätt. Läroböcker och arbetsböcker representerar det 
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mer traditionella, passiva, stillastående sättet att förvärva kunskap genom att läsa eller lyssna, men forskning 

har åskådliggjort en effekt (enactment effect) som visar att människor i olika åldersgrupper minns ett verbalt 

presenterat kommando såsom ”kamma håret” och ”klia dig i huvudet” mycket bättre när de samtidigt ombeds 

att fysiskt utföra uppgiften (Bäckman & Nilsson 1985 och Cohen 1981 i Holt et al. 2012). En studie av Cook, 

Yip och Goldin-Meadow (2010 i Holt et al. 2012) visade att rörelse i form av gestikulering hjälpte de 

gestikulerande försökspersonerna att minnas information som verbalt presenterades för dem bättre än de icke-

gestikulerande försökspersonerna. En möjlig förklaring till denna minneseffekt och ett argument för ett mer 

holistiskt perspektiv på lärande är att människor minns information bättre när den inkodas genom flera 

modaliteter än enbart det verbala (Holt et al. 2012).  

Med hänsyn till de olika aspekter av ordkunskap som Nation (2001) belyser, tenderar läroböcker och 

arbetsböcker att enbart fokusera på nya glosors form och betydelse, vilket indirekt innebär att de försummar 

att ge elever kunskap i användning av de nya glosorna (Brown 2011 i Ahlquist 2011). Vissa tyska skolböcker 

brukar organiseras enligt Spiralcurriculum-principen för att exponera skolelever för nya glosor vid upprepade 

tillfällen under tiden då samma läromedel används (Hollbrügge & Kraaz 2004 i Kerstin 2010), men Ahlquist 

(2011) anser att lärobokstrukturen inte brukar erbjuda elever möjlighet till att effektivt återanvända orden som 

de exponeras för. Det är viktigt att elever får chansen att använda sina utvecklande kognitiva förmågor för att 

upptäcka nya samband mellan ord (Szpotowicz 2009 i Ahlquist 2011). 

4.7.2. Glosförhör  
Traditionellt ges mellanstadieelever i Sverige en lista på ett antal engelska ord och/eller fraser från den 

engelska läroboken att memorera under en veckas tid tillsammans med den svenska översättningen. Eleverna 

testas sedan på ett så kallat glosförhör (Ahlquist 2013). Tornberg (2015) kallar denna inlärningsstrategi för 

”listmetoden”, där de nya glosorna oftast ska memoreras utan mycket koppling till lärobokens text eller annan 

kontext. Under glosförhöret läses den svenska översättningen på glosorna upp för eleverna som får i uppdrag 

att uttala eller skriva ner engelskglosorna (och bara ibland tillsammans med den svenska översättningen). 

Därefter rättar läraren elevernas listor och kan markera elevens översättning som fel om eleven inte stavat 

korrekt eller om eleven råkat skriva en synonym till glosan som anses vara det rätta svaret. Ett exempel kan 

tänkas vara att en elev skriver en synonym som ”unhappy” istället för ”sad” för att översätta det svenska ordet 

”ledsen”. Det kan också tänkas att eleven tänker på en annan betydelse på ”ledsen” och skriver ”sorry” istället 

för ”sad”. Elever som har engelska som förstaspråk kan rentav misslyckas på ett glosförhör om synonymer 

eller ord med alternativa betydelser inte godtas av den korrigerande läraren. Det kan således påstås att 

traditionella glosförhör blir ett sätt att testa elevernas memoreringsförmåga snarare än deras ordkunskap. Ett 

bredare perspektiv på ordkunskap finns inte i skolans traditionella glosförhör, vilka avkontextualiserar olika 
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lexikala enheter som ska översättas från svenska till engelska eller tvärtom, menar Ahlquist (2011). Sådana 

förhör prioriterar att glosor erinras snarare än att de förstås på en djupare nivå och därför inte ger en rättvis 

bild av elevens kunskaper (Szpotowicz 2009 i Ahlquist 2011).  

Skolans traditionella krav på att elever ska memorera listor av olika ord och termer påverkar även hur 

skolelevers minne fungerar. Studier har visat att barn som går i skolan kan komma ihåg listor av osorterade 

ord för olika vardagliga föremål bättre än barn som inte tidigare gått i skolan. Lightfoot, Cole och Cole (2013) 

beskriver en studie av Cole och Scribner som i 1974 jämförde minnet hos skolutbildade liberiska barn med 

minnet hos liberiska barn som bodde i byar där det inte fanns någon skola. Barnen testades för att se hur många 

ord som de kunde komma ihåg ifrån en lista av 20 osorterade ord för familjära föremål som listades i 

slumpmässig ordning. De skolutbildade eleverna kunde återkalla alla ord, precis som de skolutbildade 

amerikanska eleverna som testades. Emellertid kunde de oskolade barnen i Liberia enbart komma ihåg ca tio 

av de 20 föremålen på första försöket. Även efter 15 olika försök hade de oskolade barnens 

återkallningsförmåga inte förbättrats avsevärt mycket; de kunde bara komma ihåg ytterligare två ord. I ett 

annat experiment av Mandler, Scribner, Cole och DeForest (1980) presenterades orden för barnen inom ramen 

för en saga, och då kunde även de oskolade liberiska barnen lätt komma ihåg alla ord enligt rollerna som dessa 

föremål hade spelat i sagan. 

Vid en analys av de skolutbildade elevernas återkallningsordning kunde det härledas att de skolutbildade 

barnen hade lärt sig en minnesstrategi under sin skolutbildning som de oskolade barnen inte använde, 

nämligen att gruppera orden i meningsfulla kategorier såsom klädesplagg, mat-relaterade ord o.s.v. Studien 

belyser hur pass ingrodd listmetoden är i den traditionella skolutbildningen i och med att den rentav påverkar 

hur elevers minnen fungerar.  

Ahlquist (2013) påpekar att det inte är dåligt i sig att studera listor av nya glosor; formundervisning och 

explicit vokabulärundervisning kan hjälpa elever att utveckla sitt ordförråd (Nation 1996; Beck, McKeown & 

Kucan 2013 och Nisbet & Tindall 2015 i Lendvay 2016). Dock kan viktig kunskap relaterad till de nya 

glosorna gå förlorad när nya ord och fraser lärs in utan kontext. En kan hänvisa till Nations (2001) tankar 

kring ordkunskap som kunskap om ett ords form, betydelse och användning, där traditionella glosförhör endast 

mäter elevens kunskap om ordets form och en enskild betydelse trots att ett ord kan ha flera olika betydelser. 

Det kan också finnas implicita och explicita regler i samband med ordets användning i olika kontexter som 

inte mäts i ett glosförhör. Ahlquist (2013) drar slutsatsen att listmetoden är otillräcklig för att utveckla elevers 

ordkunskap.  
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Av beprövad erfarenhet genom tiderna vet en att elever som får en gloslista att studera inför ett prov inte alltid 

utnyttjar sin instuderingstid till fullo. Dessutom är instudering av gloslistor – ord utan kontext – ett ineffektivt 

sätt för att förbättra igenkänning av orden och förståelse för orden i autentiska sammanhang, såsom i ett samtal. 

För att uppfatta olika ord i en talad mening måste andraspråkselever träna sin förmåga att uppfatta var varje 

ord börjar och slutar. Talsegmentering (speech segmentation) är svår för andraspråkselever eftersom 

mellanslagen mellan ord i skriven text sällan överensstämmer med pauserna mellan de olika ljuden som vi 

hör i tal (Holt et al. 2012). Vi använder olika ledtrådar för att uppfatta olika ord i tal (Cunillera, Toro, 

Sebastian-Galles & Rodriguez-Fornells 2006 i Holt et al. 2012), exempelvis kunskap som vi har lagrat om 

vanligt förekommande fonemsekvenser (Holt et al. 2012). Kontexten är också oerhört viktig för 

talsegmentering och ordigenkänning i ett språk – även bland förstaspråkstalare (Pollack & Picket 1964 i Holt 

et al. 2012, bland andra).  

Eriksson och Jacobsson (2007) poängterar att det är viktigt att ordträning sker genom flera olika metoder för 

att på så vis uppnå en mer fullständig förståelse för ordet. De påpekar även att det är läraren som måste 

engagera och motivera eleven att intressera sig för att analysera nya glosor. De anser att proven bör vara styrda 

mot inlärning snarare än konstruerade för att mäta elevers kunskap ur olika aspekter eftersom de, liksom 

Nation (2001), anser att det krävs flera förmågor för att kunna säga att en ”kan” ett ord. Det är kanske dags 

att börja på ett nytt kapitel i ordkunnande, men först måste en lägga den gamla engelskdidaktikboken tillbaka 

på hyllan för att ta fram en ny bok – eller möjligtvis ett manus. 

4.8. Pedagogiskt drama 

I pedagogiskt drama kan elever få utlopp för sin fantasi och leklust, och de flesta barn upplever drama som 

”en rolig och motiverande metod” (Allström 2010b:115). Erberth och Rasmusson (1996) förklarar att många 

felaktigt jämställer pedagogiskt drama med begreppet drama, men drama innebär snarare aktiviteter där 

aktörerna tränar på olika kommunikationsformer för att slutligen uppträda på en scen framför en publik. Syftet 

med praktiserandet i drama handlar alltså om att så småningom demonstrera sitt skådespel inför en grupp 

åskådare. Däremot är syftet med pedagogiskt drama inte nödvändigtvis att framföra skådespelet framför en 

publik utan snarare att möjliggöra lärande genom samarbete och samskapande (Heggstad 2014: 17–18).  

Pedagogiskt drama kan således anses vara en form av sociokulturellt lärande med viktiga lekinslag (Erberth 

& Rasmusson 1996). Precis som i fria lekar lär sig elever som deltar i pedagogiska dramaaktiviteter genom 

att se och lyssna på varandra, där det är idérikedom och kommunikationsprocessen som är det essentiella och 

inte nödvändigtvis slutprodukten. En annan fördel med pedagogiskt drama är att det kräver samarbete mellan 
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elever och hjälper elever att utveckla sociala förmågor såsom turtagning genom interaktion med andra 

(Brewster et al. 2003 i Allström 2010b).  

Drama kan beskrivas som ett estetiskt förhållningssätt till det som vi erfar och tänker. Erberth och Rasmussen 

(1996:13) vidmakthåller att vi inte engagerar oss lika mycket i en lärobokssida som vi gör när vi engagerar 

oss i mötet med det estetiska, och engagemanget är särskilt stort när vi själva är involverade i den estetiska 

skapandeprocessen, genom vilken vi kan inhämta kunskap ”på ett djupare och personligare plan”. Estetiska 

upplevelser gör att ”alla sinnen tar emot intryck som påverkar vårt inre” samt våra bilder av fenomenet som 

vi förnimmer och våra ”associationer, fantasier och tankar” kring fenomenet (Erberth & Rasmussen 1996:12) 

som kan lagras bättre i minnet för senare återkallning och användning. I Utveckling genom drama (1967 i 

Erberth & Rasmussen 1996) presenterar Brian Way sin personlighetscirkel där han med hjälp av en modell 

visar hur olika delar av personligheten kan utvecklas genom drama: koncentrationen, känslan och sinnena, 

fantasin, det fysiska jaget, intellektet och inte minst: talet. Drama kan således vara viktigt för språkinlärning.  

Enligt Piaget (1962 i Greenfader & Brouillette 2013) är det naturligt för barn att delta i dramalekar. Han menar 

att barnens dramatiska agerande och kreativa rörelser utgör en viktig del av deras meningsskapande. Att arbeta 

med pedagogiskt drama innebär att språklärare kan dra nytta av de yngre elevernas behov av fysisk aktivitet 

samt deras behov av att utforska världen genom sinnena i lärosyfte. Själva ordet estetik kommer från grekiska 

och betyder förnimmelse, och genom att arbeta med alla våra sinnen istället för att titta på en lärobokssida, 

kan vi lära oss mer kognitivt samt affektivt om olika föremål och företeelser i världen och därmed förstärka 

minnet (Erberth & Rasmussen 1996).  

Ahlquist (2011) anser att dramatisering reflekterar ett förhållningssätt till språklärande i och med att en skapar 

omständigheter i klassrummet som ger språkeleven chansen att handskas med olika språkaspekter på samma 

sätt som en skulle handskas med dem som en aktör i äkta kommunikationssammanhang (Samuda & Bygate 

2008 i Ahlquist 2011). Scott och Ytreberg (1990) hävdar att pedagogiska dramaaktiveter som rollspel och 

dialoger är nyttiga eftersom elever brukar få tala i första och andra person, medan texter ofta berättas i tredje 

person. Elever lär sig också att ställa frågor till varandra istället för att bara svara på frågor. Dessutom får 

elever övning i att använda alla de andra finesserna som ingår i att uttrycka sig i ett språk: röstläge, betoning, 

ansiktsuttryck etc. 

Det är speciellt yngre elever som drar nytta av att lära sig holistiskt (Halliwell 1992, Pinter 2006 och Tornberg 

2009 i Ahlquist 2011). I dramaövningar får eleven chansen att använda engelska som en helhet inom en viss 

sociokulturell kontext och i ett meningsfullt syfte samtidigt som eleven agerar som en hel person: med 

kroppen, hjärnan och känslorna i harmoni (Stevick 1980 i Bland 2015). En kan åter hänvisa till minneseffekten 
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(enactment effect) och hävda att elever som får chansen att röra på sig medan de kommunicerar med andra 

och delta i engagerande dramaaktiviteter såsom charader och rollspel kan få se och uppleva ett ord eller en 

fras som annars enbart skulle presenteras verbalt. Den agerande eleven kan dra fördelen av sensorisk och 

motorisk återkoppling från handlingen för att förbättra inkodning och minnet av ordet. 

Bland (2015) förklarar att genom drama kan yngre elever identifiera sig med sitt eget lärande och utveckla en 

positiv inställning till språklärande om de affektivt kan delta i språkinlärningsprocessen. Hon förklarar att 

många forskare hävdar att den affektiva dimensionen är av central betydelse i språkdidaktik. Stevick (1980 i 

Bland 2015) hävdar att en framgångsrik andraspråksundervisning stöds mer av ett humanistiskt 

förhållningssätt, i.e. en fokus på det som sker inuti eleven och mellan elever för att locka fram elevers styrkor, 

än den stöds av ett visst undervisningsmaterial eller en viss undervisningsteknik som byggs på lingvistiska 

analyser. 

När en positiv inställning till ämnet och lärande anses vara viktig kan drama skapa förutsättningar för eleven 

att lära sig det nya språket under mer avslappnade former (Allström 2010b; Ahlquist 2011). I sociokulturellt 

lärande är gruppsammansättningen av central betydelse (Lave & Wenger 1991; Säljö 2000). Det är viktigt att 

gruppsammansättningen fungerar, och det är viktigt för läraren att ändra gruppsammansättningarna med 

jämna mellanrum för att ge elever chansen att visa och utveckla sina olika förmågor och talanger (Ahlquist 

2013). Om och när gruppkonstellationen fungerar kan eleven bättre våga prata och kommunicera på engelska 

och även få stöd av klasskompisarna (Ahlquist 2013). Allström (2010b) påpekar att en positiv atmosfär i 

klassen är av primär betydelse; elever måste känna att det är naturligt att göra misstag och säga fel när en lär 

sig ett nytt språk. Tryggheten som uppkommer gör att eleven bättre kan fokusera på sitt eget deltagande och 

rikta in sig på vad som ska läras istället för andra faktorer. Tryggheten är något som även Lundberg (2016) 

anser gynnas när en använder pedagogiskt drama som metod i sin undervisning. Hon menar att det finns 

många vägar att ta genom metoden som kan passa olika elever. Om lärare vill använda traditionella glosförhör 

och prov för att bedöma olika aspekter av elevers språkförmåga kan de använda en pedagogisk dramaaktivitet 

som en rolig uppvärmning för att få eleverna att känna sig bekväma och avslappnade inför det aktuella provet. 

Elever som deltar i pedagogiska dramaövningar behöver inte visa upp sina talanger på scen, men ändå är de 

samtidigt både aktörer och åskådare (Erberth & Rasmussen 1996). Åskådarfaktorn gör att många elever ändå 

känner att de vill visa upp sin bästa sida, vilket kan motivera dem till att fokusera på sin kommunikation och 

förbättra sitt tal (Ahlquist 2013). Studier om pedagogiskt drama som genomfördes av Wagner (1998 i Stinson 

& Winston 2011) visade att de dramatiserande språkeleverna utvecklade en förbättrad spontanitet angående 

språket, ett bättre talflyt, ett bättre uttal samt ett större ordförråd. Det lexikala registret hos eleverna både 
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utvidgades och användes mer produktivt. Det här gör att eleven får en positiv inställning till engelskämnet 

och denna inställning motiverar eleven att utforska skriftliga aspekter av det nya språket. 

Rampfeber och andra farhågor 

Vissa elever i Ahlquists Storyline-undersökning (2011) tyckte mycket om drama, men Ahlquist anmärker att 

det inte är alla elever som tycker om drama. En avsmak för drama kan betyda en avsmak för hela 

undervisningssituationen i klassrummet. Rädslor och negativa känslor kan väckas av en pedagogisk 

dramaaktivitet om eleven är rädd för att synas, höras eller röras av andra deltagare. För vissa elever i Ahlquists 

(2011) Storyline-undersökning var gruppsammansättningen avgörande för om eleven skulle uppleva drama 

och andra gruppaktiviteter som positiva eller negativa (Ahlquist 2011). Förutom gruppsammansättningen 

föreslår Hägglund och Fredin (2005) andra orsaker till varför ett barn helst vill avstå från att delta i en 

dramaövning. Barnet kanske inte gillar övningen, är i konflikt med läraren, känner sig för trött eller har alldeles 

för mycket spring i kroppen som inte kan hanteras inom övningens ramar. 

Om eleven känner sig tvungen att delta kan hen lida av den obehagliga känslan av att inte ha någon kontroll 

över situationen (Hägglund & Fredin 2005). Som lärare kan det vara viktigt att stötta elever och vara 

uppmärksam på känslorna som eleven uttrycker. Trots det kan det ändå vara svårt för läraren att avväga när 

en ska pusha eleven eller när en får retirera. Hägglund och Fredin (2005:137) skriver att det är bäst att tydligt 

visa för tveksamma elever att ”dörren in till övningen står öppen” men som lärare ska en undvika att ”knuffa 

in dem genom den”. 

Erberth och Rasmussen (1996:34) poängterar att ”kreativitet tar tid”. Trots detta är tid en stor bristvara inom 

den svenska skolan, vilket ofta belyses av lärarkåren. Tyvärr kräver pedagogiska dramaaktiviteter ofta tid och 

samarbete mellan pedagoger för att skapa en genomtänkt planering. Tid tar det även att genomföra övningarna 

och det kan vara så att alla inte får visa upp sina förmågor inom en för snäv tidsram, vilket innebär att 

bedömningen inte blir rättvis. Däremot hävdar Erberth och Rasmussen (1996:34) att barn i vårt moderna 

konsumtionssamhälle är i stort behov av kreativa projekt som kräver tid och kontinuitet: ”Stannar 

dramaarbetet bara vid övningar och småmysig lek, befrämjas inte kreativiteten”. 

Storyline-förhållningssättet till undervisning innebär skapande och genomförande av ett kreativt (och ofta 

ämnesövergripande) projekt i pedagogiskt drama och holistiskt lärande som kräver både tid och kontinuitet. 

Storyline kan sammanfattas som ett enda långt rollspel som brukar pågå under flera veckors tid (Ahlquist 

2013:21). Dagens jäktade lärare kan dock känna sig tveksamma till att påbörja ett större, mer resurskrävande 

projekt, och då kan Readers Theatre (lästeater) vara ett mindre ansträngande alternativ.  
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4.8.1. Readers Theatre (Lästeater) 

Lästeater är en flexibel strategi inom pedagogiskt drama som utnyttjar upprepad läsning för att elever ska 

utveckla ordkunskap och höja sin prestation både i språkämnena och de övriga skolämnena. Det enda som 

behövs är ett valfritt manus, vilket läraren alltid har möjlighet att anpassa efter sin elevgrupp och individuella 

elever. Färdigskrivna lästeatermanus på engelska finns tillgängliga i olika böcker och på olika webbsidor (till 

exempel Lektion.se, ReadingRockets.org och TheBestClass.org). Läraren kan också skapa egna manus genom 

att bearbeta information från ordinarie läroböcker eller andra källor för att betona det väsentligaste och/eller 

för att skapa mer engagemang hos eleverna. Det finns alltid risk att en tråkar ut elever genom att tvinga dem 

till upprepad omläsning och memorering (det vill säga pluggande) av oengagerande delar av en lärobok, 

inklusive listor av glosor som inte har blivit tillräckligt kontextualiserade. Genom lästeater kan elever få 

möjlighet att lära sig nya engelskglosor, inklusive fasta språkliga uttryck, i en narrativ och meningsfull 

kontext. Med fördel kan läraren ge elever i uppgift att skriva och framföra egna manus utifrån gloslistan i 

läroboken eller andra texter, vilket kan vara ett mycket lärorikt alternativ till att läraren själv hittar eller skriver 

manuset (Haag 2018). Då involveras elever i en aktivitet som kan anses omfatta alla de fyra viktiga trådarna 

i språkundervisning enligt Nation (2001). 

I en lästeaterpjäs tilldelas två eller flera elever olika roller och repliker som de läser ifrån ett manus som alltid 

finns i handen. I lästeater riktas allt strålkastarljuset på en effektiv läsning av manuset (Barchers 1993). Det 

finns inte mycket fokus på scenografi och kostymer i lästeater, utan åskådarna får oftast använda sin fantasi 

för att föreställa sig iscensättning, karakterisering och handling (Karabag 2015) utifrån det aktörerna läser och 

hur de läser. Under repetitionerna kan elever fokusera på att läsa sina egna repliker med flyt och inlevelse 

inför den kommande föreställningen istället för att lägga sin energi på att memorera repliker och hålla reda på 

rekvisita och scenerier (Clementi 2010). Så småningom kan elevgruppen avsluta lästeaterprojektet genom att 

läsa upp sin pjäs för en publik, som kanske enbart består av läraren och några andra elever i samma klass. 

Eftersom de flesta elever vill göra sitt bästa när de uppträder, kan en stundande föreställning vara en stark 

motivationskälla under alla övningar (Clementi 2010). 

Elever som ingår i samma lästeatergrupp behöver inte nödvändigtvis ha samma läsförmåga. Enligt beprövad 

erfarenhet kan det även vara fördelaktigt för alla elever när deras lästeatergrupp består av elever på olika 

nivåer i sin läsning (Griffith & Rasinski 2004 och Hollingsworth, Sherman & Zaugra 2007 i Clementi 2010).  

Mycket forskning om användandet av lästeater i skolan grundas på elever i yngre åldrar och manus på 

modersmålet, men Drew & Pedersen (2010) studerade lästeaters effekt på elever i årskurs 8 och 9 som lärde 

sig engelska som andraspråk och som var relativt lässvaga i allmänhet. Deras studie visade att lästeater 

underlättade elevernas ordinlärning och dessutom hade en positiv påverkan på elevers självförtroende och 
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motivation att läsa, vilket associerades med en förbättring av elevernas läsflyt. Det är inte bara läraren som 

brukar ge elever uppmuntran och konstruktiv återkoppling under lästeaterträningar, utan eleverna ger ofta 

passande feedback till varandra (Casey & Chamberlain 2006 i Clementi 2010). Om det finns tid till övningar 

har lästeatertränande elever möjlighet, med hjälp av konstruktiv återkoppling från både läraren och 

klasskompisar, att förbättra sitt flyt, vilket är en av de fyra olika trådar som ska känneteckna en bra språkkurs 

enligt Nation (2001). Målet är ju att eleven ska förstå ord och text, och elevens läsflyt kan vara ett tecken på 

att eleven verkligen förstår orden hen läser.  

I The Simple View of Reading (1986) föreslår Gouch och Tumner uttrycket: Läsning = Avkodning x Förståelse 

(Wolff 2017). Att avkoda innebär att tolka tecken och symboler och omsätta dem till motsvarande fonem (a.a. 

2017). Dessa fonem och fonemsekvenser jämförs sedan med kända fonemsekvenser som har lagrats i minnet 

(Holt et al. 2012). Enligt minnesmodeller sker avkodningsprocessen i elevens korttidsminne, det vill säga 

elevens arbetsminne, där kapaciteten är begränsad (Baddeley & Hitch 1974 i Holt et al. 2012). Elever som 

läser med flyt sägs inte behöva lägga lika mycket kognitiva resurser på att avkoda ord och har därmed mer 

frigjord kognitiv kapacitet i arbetsminnet för att lägga på förståelse av orden utifrån kontexten (Griffith & 

Rasinski 2004 i Clementi 2010). 

Enligt (Herkner u.å.) finns det tre nyckelelement som kännetecknar läsflyt: exakthet, rätt tempo och lämplig 

prosodi. För att kunna läsa med exakthet måste eleven kunna avkoda för att kunna läsa ord och meningar utan 

att staka sig eller göra felsägningar. För att läsa i rätt tempo ska eleven undvika att läsa för snabbt eller för 

sakta. För att läsa med lämplig prosodi ska eleven kunna läsa med rätt rytm och melodi, med passande pauser 

och med korrekt intonation, det vill säga med rätt tonhöjd och betoning på de rätta orden eller stavelserna för 

att samstämma med textens mening. Därför sägs prosodisk högläsning vara ett bevis på att elever verkligen 

förstår det som de läser (Kuhn & Stahl 2000 i Herkner u.å.). Om nya glosor presenteras i en meningsfull 

kontext i ett lästeatermanus och mycket fokus läggs på läsflyt, kan en antaga att lästeatertränande elever har 

möjlighet att förstå och minnas glosorna. Det är detta antagande som har lett till vår undersökning om 

ordinlärning via lästeater jämfört med det traditionella, läromedelscentrerade sättet. 
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5. Metod  

5.1. Urval 

Eftersom vi är blivande mellanstadielärare ville vi begränsa deltagandet i vår undersökning till elever i 

årskurserna 4–6. Av praktiska skäl tillfrågades bara personal vid skolor inom östra och mellersta Blekinge. På 

grund av de begränsade tidsramarna föll även valet på att genomföra studien i två klasser istället för fyra 

klasser som var planerat i forskningsplanen (Edström & Näslund 2018, bilaga 6). Förfrågan ställdes genom 

att skicka e-post till varje grundskola i tre kommuner inom Blekinge. Vi skickade e-post med information om 

vår kommande undersökning till samtliga rektorer och lärare på grundskolor i Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamn. E-postadresser hittades på de olika skolornas hemsidor. Vi hade tidigare tagit kontakt med 

personal vid skolor i närområdet (Ronneby kommun) och på så vis skapat ett visst intresse för vår studie. 

Genom dessa kontakter fick vi möjlighet att genomföra vår studie om ordinlärning i två klasser i årskurs fyra 

på olika skolor i Ronneby kommun. Vi lät slumpen (ett myntkast) avgöra vilken klass som skulle undervisas 

enligt den traditionella metoden (Klass G) istället för lästeatermetoden (Klass T):  

• Klass G bestod av 26 elever som informerades om vår kommande undersökning av sin lärare och 

fick en tillståndsblankett att ta hem för påskrift (bilaga 5). 22 av dessa elever fick tillstånd av sina 

vårdnadshavare att delta i vår undersökning i samband med engelsklektionerna. 19 av dessa elever 

genomförde Glosförhör 1, och 19 genomförde Glosförhör 2 ca en vecka senare, men bara 17 elever 

genomförde både Glosförhör 1 och 2. Läraren i Klass G hade använt sig av läroboken New What’s 

Up? 4 (2018) av Göransson, Hjälm, Widlund & Cowle utgiven av Sanoma Utbildning. Hon och 

hennes elever hade ännu inte börjat läsa det femte avsnittet, Fraser’s Birthday, i Unit B. Av oss fick 

läraren i uppdrag att gå igenom detta avsnitt med sina elever under en veckas tid (tre stycken 40-

minuters lektioner). Under den första lektionen gav hon sina elever en lista på 15 glosor att lära sig 

till ett kommande glosförhör. De 15 glosor som vi valde utav de 35 glosor som listades i kapitlet är 

de gulmarkerade glosorna i fetstil (1–15) i bilaga 1. Glosförhör 1 (bilaga 4) fick varken läraren eller 

eleverna se förrän lektionsserien kring kapitlet var avslutad. 

• Klass T bestod av 14 elever som informerades om vår undersökning av sin lärare och fick en 

tillståndsblankett att ta hem för påskrift (bilaga 5). 12 av dessa fick tillstånd av sina vårdnadshavare 

att delta i vår undersökning i samband med engelsklektionerna. Läraren i denna klass hade använt sig 

av en annan lärobok, men hon fick i uppdrag att dela sin klass i två grupper om sju elever för att 

repetera och framföra lästeaterpjäsen, Danny’s Birthday, som vi skrev med hänsyn till de 35 

glosorna som listades i lärobokskapitel som Klass G skulle läsa. Läraren fick i uppdrag att leda sina 
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elevgrupper i läsandet, repetitionen och framförandet av pjäsen med sina elever under en veckas tid 

(tre stycken 40-minuters lektioner). Eleverna i Klass T visste inte att de skulle få ett glosförhör och 

fick inte en lista på några utvalda glosor att lära sig till detta glosförhör. Glosförhör 1 som eleverna 

fick efter lektionsserien var samma som glosförhöret i Klass G (bilaga 4), och varken läraren eller 

eleverna fick se det förrän lektionsserien kring lästeatern var avslutad. Alla 12 elever i Klass T som 

fick tillstånd att delta i vår undersökning genomförde Glosförhör 1. Av dessa genomförde åtta elever 

både Glosförhör 1 och 2. 

5.2. Gloslistan 

Det fanns sammanlagt 35 stycken glosor (det vill säga lexikaliska enheter) listade på engelska med en svensk 

översättning i det femte avsnittet under Unit B av New What’s Up? 4 (Göransson et al. 2018). Dessa finns 

listade i bilaga 1. Av dessa valde vi ut 15 som eleverna i Klass G fick i uppgift att lära sig till ett kommande 

glosförhör (1–15 i bilaga 1). Vi valde dessa 15 eftersom vi ansåg att de var de mest högfrekventa och 

användbara och/eller relativt nya för eleverna och för att de möjligtvis innebar en blandad inlärningsbörda för 

elever på olika prestationsnivåer i engelskämnet (Nation 2001).  

5.3. Lästeatermanuset 

Målet i skrivningen av lästeatermanuset, Danny’s Birthday (bilaga 3) var att inkludera samtliga 35 glosor från 

lärobokskapitlet (bilaga 1) i en historia som skulle vara någorlunda roande för eleverna att framföra. Vi ville 

också att pjäsen skulle innehålla sju olika roller så att läraren i Klass T kunde fördela elever jämnt i två 

teatergrupper. Det var upp till läraren att fördela rollerna bland sina elever med hänsyn till deras nuvarande 

kunskaper och attityder till lästeatern, då vissa roller hade fler repliker än andra och vissa repliker kunde anses 

vara svårare att framföra än andra.  

5.4. Glosförhör 1 

Meningen med Glosförhör 1 (bilaga 4) som gavs både till Klass G och Klass T, var att kontrollera samtliga 

elevers kunskaper om glosorna som ingick i läromedelskapitlet: både de 15 utvalda glosorna samt några övriga 

glosor. Elever i Klass G hade fått en instuderingslista på de femton glosorna som skulle översättas från svenska 

till engelska i del A. Under förhöret läste läraren upp den svenska översättningen på dessa glosor i samma 

ordning som eleverna fick dem i instuderingslistan. Inga elever visste i förväg att de även skulle förhöras på 

de fem extra glosorna i del B (16–20 i listan på bilaga 1).  

Eleverna visste inte heller i förväg att de skulle behöva sätta rätt glosa i meningarna i del C. För att fylla i 

varje mening i del C kunde eleven välja ifrån en lista på 13 olika ord eller fraser. Det fanns dock bara tio 
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meningar att komplettera och därför kunde övningen te sig svårare för vissa elever som var vana vid att 

tillämpa uteslutningsmetoden, en metod som oftast kan användas för att lösa uppgifter i typiska arbetsböcker.  

Meningen med del D av Glosförhör 1 var att ge elever chansen att fritt uppge några ord eller fraser som de 

eventuellt hade lärt sig under lektionspassen, utöver orden som hade ingått i gloslistan respektive 

lästeatermanuset. 

5.5. Glosförhör 2 

Meningen med Glosförhör 2 (bilaga 5), som gavs både till Klass G och Klass T, var att kontrollera hur pass 

väl elever mindes glosorna som ingick i Glosförhör 1. Glosförhör 2 skulle ges till eleverna i båda klasser utan 

förvarning. Under förhöret läste läraren upp den svenska översättningen på samma glosor som ingick i del A 

och del B på Glosförhör 1, fast dessa glosor förekom nu i en annan ordning än i Glosförhör 1. I del C av 

Glosförhör 2 fick elever välja ifrån samma lista på 13 olika ord och fraser för att fylla i några meningar, men 

uppgifterna var inte samma som i Glosförhör 1.  Det fanns ingen del D på Glosförhör 2, det vill säga det fanns 

ingen fråga om andra ord eller fraser som eleven hade lärt sig. 

5.6. Bearbetning av empirin 

För varje klass analyserade vi elevsvaren på Glosförhör 1 och Glosförhör 2. Vi fick göra en kvalitativ 

bedömning av varje svar på samtliga frågor på del A, B och C. För varje svar som både var rätt ord eller rätt 

fras samt rättstavat enligt instuderingslistan fick eleven en poäng. Även rättstavade synonymer som vi 

godkände fick en poäng, till exempel grandpa istället för grandad och även see istället för look. Om eleven 

stavade ordet eller orden fel fick eleven en halv poäng. Eleven fick även en halv poäng om det förekom ett 

eller flera formfel i svaret, till exempel om en apostrof saknades eller om ordet I (jag) stavades med gemen 

istället för versal. Varje elev fick ett resultat på del A (utav totalt 15 poäng), del B (utav totalt 5 poäng) och 

del C (utav totalt 10 poäng). Varje elev fick också en poängsumma som gällde för hela förhöret (utav 30 

poäng). För varje klass sammanställde vi också en lista på elevsvaren från del D. 

Resultaten sammanställdes i en pivottabell i Excel och resultatskillnaderna analyserades för statistisk 

signifikans. Diagram skapades sedan för att enklare kunna visualisera och jämföra resultaten.   

5.7. Metodkritik 

Undersökningsmetoden valdes för att jämföra mellanstadieelevers ordinlärning på det traditionella viset med 

deras ordinlärning genom lässteater med fokus på våra valda frågeställningar (se 3. Frågeställningar). Vår 

studie kan ses som en hybrid mellan en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Både kvantitativa och 
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kvalitativa metoder har olika svagheter, men genom metodtriangulering kan metoderna komplettera varandra 

för att förbättra undersökningen (Larsen 2009). Vi har fått göra en kvalitativ bedömning av elevernas svar på 

glosförhöret och har då behandlat och jämfört empirin från de båda klasserna kvantitativt.   

Genom att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt kan dock vår studie ifrågasättas utifrån både dess validitet 

och dess reliabilitet. En undersöknings validitet handlar om dess relevans, det vill säga om den leder till ökad 

kunskap om just de frågeställningar som skulle undersökas (Larsen 2009). En undersöknings reliabilitet 

handlar om dess tillförlitlighet: Skulle flera forskare få samma resultat om de skulle genomföra samma 

undersökning enligt samma metodik (ibid)?  

Vi genomförde en ganska blygsam undersökning och anser att ett urval på enbart ett trettiotal elever, ojämnt 

fördelade på enbart två klasser, är i minsta laget för en kvantitativ undersökning med adekvat reliabilitet. Det 

visade sig svårt att få tillgång till lärare som hade tid och lust att delta i vår undersökning eftersom den skulle 

ta flera lektionstillfällen i anspråk under senhösten och skulle vara avklarad strax före jullovet, då den tävlade 

med Lucia-repetitioner, nationella prov och julpyssel. Det var bara några få lärare som var intresserade och 

då fick vi göra ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009). Bekvämlighetsurval är vanligt förekommande i 

småskaliga, resursbegränsade undersökningar som vår (ibid), men sådana urval minskar vår undersöknings 

reliabilitet. Vi kan således inte göra några tillförlitliga generaliseringar, utan det som i så fall synliggörs är 

möjliga tendenser.  

Det finns också brister i vårt sätt att testa elevers nyvunna ordkunskaper. Det är möjligt att vissa elever kände 

till glosorna som vi hade valt att förhöra dem på redan före vår undersökning, men tyvärr hade vi inte tid att 

göra en fördiagnos på eleverna, vilket skulle ha ökat vår undersöknings validitet.  

Eriksson och Jacobsson (2007) anser att prov bör vara styrda mot inlärning snarare än konstruerade för att 

mäta elevers kunskap eftersom det krävs flera förmågor för att kunna säga att en elev ”kan” ett ord. Våra 

glosförhör testar inte elevers kunskap med hänsyn till samtliga ordkunskapsdimensioner som har beskrivits 

av Nation (2001) och Lundberg (2016). Del A och B av glosförhöret mäter bara elevens förmåga att stava och 

översätta orden och fraserna utan kontext. Kunnandet av ett ord eller en fras är flerdimensionellt (Nation 2001; 

Lundberg 2016), men genom våra förhör kan vi exempelvis inte få någon information om utvecklingen av 

elevers uttal eller om elevers förmåga att själva konstruera egna meningar med hjälp av orden och fraserna 

som var nya för dem. Vår studies validitet hotas då även i detta avseende. 

Del C av förhöret ger eleven en viss kontext, men några glosor i kapitlet kan användas i flera olika kontexter 

där betydelsen av ordet eller frasen blir annorlunda. (Till exempel blir betydelsen av frasen my finger 



 

36 

 

 

annorlunda i dessa två meningskonstruktioner: The rat bit my finger. Something is wrong, but I can’t put my 

finger on it.) Dessutom förutsätter vi i del C att elever kan förstå innebörden av de övriga orden som användes 

i meningarna som skulle fyllas i, men detta kan inte tas för givet. Forskare och språkexperter anser att 

andraspråkselever behöver kunna 95% till 98% av orden i en skriven text för att kunna förstå den (Laufer 

1989 och Hu & Nation 2000 i Schmitt et al. 2011). I meningarna försökte vi undvika svåra ord genom att 

hålla oss till vanligt förekommande ord, men det fanns ändå risk att några elever inte förstod meningarna, 

vilket minskar vår studies validitet.  

Vi försökte också undvika att skapa meningar som kunde kompletteras med två eller flera olika glosalternativ, 

men det visade sig att vi misslyckades även i detta avseende. Det korrekta svaret i följande uppgift var ”have 

fun”: Are you going to Liseberg? Have fun! Dock angav fem elever ett svar som vi valde att bedöma som fel, 

men som kunde vara rimligt om eleverna uppfattade frågan som en dialog mellan två personer: Are you going 

to Liseberg? In the evening! Trots att eleverna, enligt instruktionerna, skulle välja ifrån de 13 orden och 

fraserna i en angiven lista för att fylla i meningarna, kom några elever med logiska (och roliga) svar som vi 

trots allt bedömde som fel. Medan det rätta svaret till följande uppgift skulle vara in the cage, fick vi andra 

kreativa avslutningar som inte stod som alternativ: I don’t like rats. I am happy that the rat is: 

• small. 

• cute. 

• hamster. 

 

Vi har fått använda en fenomenologisk och hermeneutisk ansats i vår kvalitativa bedömning och poängsättning 

av elevsvaren, och det är möjligt att andra forskare skulle ha bedömt elevsvaren annorlunda, vilket minskar 

vår studies reliabilitet. Det har varit särskilt svårt att bedöma elevers stavfel och formfel och fall där möjliga 

synonymer förekom: Vilket ord var det som eleven försökte stava? Hur tolkade eleven den svenska glosan 

som hen översatte på annat sätt än det som vi hade ansett som det rätta svaret? Det är viktigt att poängtera 

att tolkning av information alltid är subjektiv och att ”rätt” och ”fel” beror på den analyserande individen och 

hens egna uppfattningar, kännedom och erfarenheter (Bryman 2002). En kan inte vara säker på vad eleven 

menade utan att gå till källan. Det hade således krävts en intervju med eleven för att säkerhetsställa vår analys. 

Återigen var vi tvungna att göra ett val där vissa metoder utelämnas på grund av den begränsade tiden. Vår 

kvalitativa bedömning av elevernas svar på glosförhören kan alltid ifrågasättas, och särskilt i vårt val att 

exempelvis tolka svar som ”I’m allargic” och ”im allergick” (istället för I’m allergic to) som svar med stav- 

och formfel värda en halv poäng istället för fel värda noll poäng.  
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Dessutom är det alltid risk för kulturell snedvridning eller partiskhet (cultural bias) när ett prov skapas, och 

denna partiskhet kan reducera provets validitet (Kruse 2016). Lite för sent insåg vi att det inte var helt säkert 

att alla elever visste att Liseberg var ett nöjesfält, och att nöjesfält alltid ska associeras med ledordet ”fun”. 

Därför instruerade vi lärarna att kontrollera att alla elever kände till att Liseberg var ett nöjesfält innan de 

delade ut Glosförhör 1 till sina elever. 

I del D, den sista delen på glosförhören, var vår mening att ge elever möjlighet att lista övriga ord och fraser 

som var nya för dem och som de mindes från veckans lektioner som inte hade behandlats i del A-C av 

glosförhören – och även ord och fraser bortom gloslistan som förekom i samband med läraktiviteterna i övrigt. 

Vi förväntade oss ord som rehearse och script. Frågan vi ställde var: Vilka andra nya engelska ord eller fraser 

har du lärt dig under veckans engelsklektioner? Dock märkte vi lite för sent att vi borde ha formulerat frågan 

annorlunda. För det första kunde det vara svårt för elever, särskilt de som inte hade fått en instuderingslista, 

att veta vad vi menade med uttrycket ”andra nya ord och fraser”. De kunde ha undrat, Andra? Utöver just 

vilka ord och fraser? För det andra ställs frågan på ett sätt som föranleder att alla elever bör ha lärt sig andra 

nya glosor under tiden. När vi insåg detta skrev vi till lärarna så att de kunde instruera sina elever att de inte 

skulle känna något krav på att ha lärt sig några andra ord och fraser utöver dem som hade ingått i gloslistan 

alternativt manuset. 

En elev i Klass T svarade ”utala someone” på frågan i Del D. Vi tolkade detta svar som att eleven hade lärt 

sig att korrekt uttala ordet someone, vilket möjligtvis inte var ett helt nytt ord för eleven, utan ett ord som 

eleven tidigare hade bekantat sig med i tal och/eller skrift. Detta svar visar hur komplicerat det kan bli att 

formulera frågor, och även hur invecklat det kan bli med vanliga, odefinierade formuleringar som ”lärt dig” i 

en enkät. Denna elev som fick delta i lästeater kan tyckas förstå innebörden av ordinlärning mer än vad vi 

förstod när vi formulerade frågan. Naturligtvis är det viktigt att ta hänsyn till olika aspekter av ordinlärning, 

och att ett förbättrat uttal av ett ord också representerar ökad ordkunskap (Nation 2001; Lundberg 2016).  

Något som måste poängteras är att vi inte heller vet hur lång tid eleverna har övat på sin gloslista respektive 

sitt manus utanför skolan och exakt hur lärarna i klasserna arbetade med läroboken respektive manuset i 

skolan. Olika lärare har olika sätt att arbeta med läroböcker. Vissa lärare använder texter och de föreslagna 

aktiviteterna i läroboken bara som en grund för att planera egna kompletterande läs-, skriv- och talaktiviteter 

som kan underlätta ordinlärning. Elever som lär sig på det traditionella viset kan också få i uppgift att öva på 

dialoger som liknar vår lästeaterpjäs. Eftersom det i praktiken inte finns någon renodlad traditionell metod 

eller därför ingen klar gräns mellan den traditionella metoden och lästeatermetoden när det gäller ordinlärning, 

kan vår undersökning anses minska i validitet. 
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För att förbättra sitt läsflyt borde elever få öva på lästeatermanuset 15–20 gånger (Flynn 2004/2005 i Clementi 

2010), vilket vanligtvis sker under en period på tre till fyra dagar och innebär tystläsning, läsning i par och 

läsning i grupp (Clementi 2010). Eftersom vi hade begränsad tid för vår undersökning fick eleverna i Klass T 

endast tre 40-minuters lektioner för att ägna sig åt lästeater. Dessutom rapporterade läraren i Klass T att många 

elever var frånvarande under tiden på grund av förkylningar och att de två grupperna i klassen inte hann läsa 

upp teaterpjäsen för varandra eftersom inga av grupperna hade en full uppsättning vid något lektionstillfälle. 

Det är också viktigt att nämna att vi inte hade tillräckligt med tid till att presentera lästeater som metod för 

läraren och eleverna i Klass T på ett förtjänstfullt sätt eller låta dem bekanta sig med metoden innan vår 

undersökning påbörjades. I vår undersökning kan den begränsade tiden för både introduktion av lästeater och 

för teaterövningar ha lett till missvisande resultat om lästeater som fördelaktig ordinlärningsmetod. 

5.8. Föreslagna förbättringar med hänsyn till reliabilitet och validitet 

För att öka vår undersöknings validitet och reliabilitet hade vi gärna velat kontrollera för fler variabler och 

genomföra vår studie mer i enlighet med forskningsplanen som vi presenterade i vår förberedande 

kunskapsöversikt (Edström & Näslund 2018). Denna forskningsplan (bilaga 6) förutsätter ett större urval för 

att förbättra studiens validitet (Larsen 2009). Den förutsätter även åtminstone en klass som får chansen att lära 

sig glosorna genom både pedagogiskt drama och en instuderingslista. Detta medför att mer data inom 

ordinlärningsområdet skulle samlas och att de olika metoderna inte bara skulle ställas mot varandra, utan 

blandas såsom det vanligen sker i praktiken. Därmed skulle studiens reliabilitet och validitet förbättras.  

Den angivna tiden för undersökningen enligt forskningsplanen är också längre, vilket medför mer 

tillförlitlighet då läraren och eleverna får en större chans att sätta sig in i den nya metoden, Readers Theatre. 

Som vår lärare Sharon Ahlquist (2018) har påpekat i en uppsatskommentar, “Keep in mind that Readers 

Theatre is meant to take time, if pupils are to benefit from it. Pronunciation and fluency both need lots of 

practice time.” Mer tid ger också eleverna en ökad chans för återanvändning (recycling) av de nya glosorna, 

vilket är en av de viktiga faktorerna för att lära sig nya ord (Nation 2006).  

Vi hade även velat ge elever en fördiagnos samt förbättra våra glosförhör för att förebygga missförstånd och 

snedvridning. Dessutom hade det varit bättre att väga de olika delarna mer rättvist. I glosförhören som vi gav 

eleverna i vår undersökning vägdes stavning och direkt översättning mer än användning av glosorna i en 

kontext. Vi hade dessutom velat testa elevers nyvunna ordkunskaper ur flera aspekter, till exempel genom att 

be dem att skriva egna meningar med glosorna och genom att be dem göra en självvärdering av sitt eget uttal 

av glosorna. Vi hade också velat göra observationerna och inspelningar för att kvalitativt bedöma deras uttal 

och flyt. 
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5.9. Etiska överväganden vid design av undersökningen 

I all forskning uppstår det etiska dilemman (Larsen 2009), och särskilt i forskning som gäller barn. Halvorsen 

(2003 i Larsen 2009) uppger att forskare måste göra etiska överväganden i alla faser av forskningsprocessen. 

Forskaren ska också försöka agera så opartiskt som möjligt. Forskaren ska också vara försiktigt vid 

datainsamlingen och vid användning och förmedling av studieresultaten (ibid). 

Enligt god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) ska forskare, bland annat, medvetet granska och rapportera 

premisserna för sina studier. Vi måste erkänna att vi, såsom andra forskare, inte var helt opartiska vid valet av 

våra frågeställningar. Vi valde ett skolämne, engelska, och en undervisningsmetod, pedagogiskt drama (och 

Readers Theatre i synnerhet), som vi själva var intresserade av och positivt inställda till. Trots en ansträngning 

om att förbli opartiska, kommer den positiva inställningen till pedagogiskt drama troligtvis att påverka våra 

forskningsresultat och vår tolkning av dem. Vi har skrivit Readers Theatre-manuset själva med avsikten att 

barn ska uppleva det som roligt att läsa och framföra. Å andra sidan anser vi att författarna till läromedlet 

också hade för avsikt att barnen skulle uppleva det motsvarande kapitlet i läroboken som roligt.  

Att vi ens lyfter Readers Theatre som en alternativ undervisningsmetod kan möjligtvis väcka ett visst obehag 

hos lärare som uteslutande använder sig av traditionella, läromedelsbaserade ordinlärningsstrategier, men vi 

har inte för avsikt att klandra lärare som nu använder sig av den traditionella ordinlärningsmetoden, utan vi 

ville snarare undersöka om Readers Theatre kunde vara ett bra komplement till den traditionella 

språkundervisningen för lärare som kände sig manade att testa något nytt och variera. 

Eftersom eleverna som deltog i vår studie var minderåriga, fick de en tillåtelseblankett att ta hem för 

vårdnadshavarnas skriftliga samtycken (bilaga 5). En kan dock alltid undra om minderåriga informanter deltar 

i undersökningen av fri vilja, även när en i förväg har informerat dem om studien och fått deras 

vårdnadshavares samtycken (Larsen 2009). När en studie inleds är det förstås viktigt att informanter förstår 

att de ska samtycka till deltagandet i undersökningen och att de har rätt att dra sig ur när som helst, men en 

kan undra om barnen som deltog i vår undersökning verkligen förstod undersökningssyftet som klassläraren 

ombads att förklara för dem.  Det ska också nämnas att det är svårt för ett barn att vägra delta i en undersökning 

som sker i skolan eftersom barnet har skolplikt och undersökningen sker på lektionstid och utgör en del av 

den ordinarie undervisningen i skolämnet. Dessutom innebär lärarrollen en maktposition i förhållande till 

eleverna (Vetenskapsrådet 2017), och det som läraren har bestämt sig för (i detta fall att ingå i vår 

undersökning), kan leda till att elever känner en viss press att delta i undersökningen och att visa sig vara 

positivt inställda till undersökningen, även om de nu skulle uppleva ett visst obehag, exempelvis under 

förhören eller under ett teateruppträdande.  



 

40 

 

 

Deltagarna i vår undersökning informerades om undersökningssyftet och att deras identitet skulle skyddas och 

deras svar anonymiseras enligt god forskningssed (Vetenskapsrådet 2010). Däremot kunde vi inte ge samtliga 

deltagarna i klasserna fullständig information om vår undersökning, och detta innebär ett visst etiskt dilemma 

(Larsen 2009). En kan undra om det var rätt att inte informera barnen om alla glosor som de skulle förhöras 

på och om att de skulle förhöras än en gång efter en veckas tid, men hade vi informerat dem om detta i förväg 

skulle vi inte kunna få information om hur pass väl de mindes glosorna under dessa premisser.  

Vi fick veta av läraren i Klass G att eleverna ansåg att det var en för stor börda att lära sig 15 stycken glosor 

till ett glosförhör, eftersom de var vana vid tio. Tyvärr fick vi också veta av läraren i Klass T att åtminstone 

en elev i klassen blev iakttagbart ledsen över en känsla av misslyckande på Glosförhör 1, vilket eleven inte 

fick någon förvarning om på grund av förutsättningar för vår undersökning. Det är värt att nämna detta ifall 

en liknande undersökning ska genomföras av andra i framtiden. Det är viktigt att läraren betonar för eleverna 

att deltagandet alltid är frivilligt och att eleverna inte ska bedömas eller betygsättas utifrån sina svar på 

förhören så att eleverna inte känner onödig press. 

6. Resultat 

6.1. Glosförhör 1: Klass T:s kontra Klass G:s resultat 

Tabell 1 visar att både Klass T och Klass G tillsammans fick ett medelvärde på 67% på Glosförhör 1. Eleverna 

i Klass G fick dock ett bättre resultat på Glosförhör 1 än eleverna i Klass T. Medelvärdet för Klass G var 71%, 

medan Klass T hade ett lägre medelvärde på 61%.  

Med 95% säkerhet kan vi konstatera att skillnaden mellan klasserna inte berodde på slumpen, utan något annat 

fenomen. Vi genomförde ett t-test i Excel (Two-Sample Assuming Unequal Variances) för att pröva 

nollhypotesen, det vill säga hypotesen att det inte låg en statistisk signifikant skillnad mellan Klass T:s och 

Klass G:s resultat. Eftersom p-värdet, 9,18 x 10-5, var mindre än alfavärdet, 0,05, kunde vi förkasta 

nollhypotesen och konstatera att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan Klass T och Klass G vid 

en jämförelse av deras resultat på Glosförhör 1. 

          

 Glosförhör 1   

Totalt 
(1) Glosförhör 2   

Totalt 
(2) Totalt (1 & 2) 

Klass A B C  A B C   

T (Teater) 0,44 0,59 0,86 0,61 0,50 0,63 0,69 0,59 0,60 

G (Gloslista) 0,79 0,61 0,65 0,71 0,69 0,60 0,33 0,55 0,63 

Totalt per delförhör 0,65 0,60 0,73 0,67 0,63 0,61 0,44 0,56 0,62 
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Tabell 1 

6.1.1. Glosföhör 1: Del A, B och C 

Vi jämförde också Klass T:s och Klass G:s resultat på del A, del B och del C av Glosförhör 1 separat och 

presenterade detta i Figur 1.  

• På del A presterade Klass G (med 79%) mycket bättre än Klass T (med 44%). Skillnaden mellan 

klasserna på del A av Glosförhör 1 visade sig vara statistiskt signifikant med 95-procents säkerhet 

(p-värdet: 1,07 x 10-19). 

• På del B var inte skillnaden mellan klasserna så stor: 61% för Klass G jämfört med 59% för Klass T. 

Skillnaden mellan klasserna på denna del av förhöret var inte statistiskt signifikant (p-värdet: 0,34) 

och kunde ha berott på slumpen. 

• På del C av Glosförhör 1 hade Klass T (med 86%) ett mycket bättre resultat än Klass G (med bara 65%). 

Skillnaden mellan klasserna på denna del av förhöret var statistiskt signifikant med 95-procents säkerhet 

(p-värde: 1,59 x 10-6)  

 

 

Figur 1: Elevernas resultat på de olika delarna i Glosförhör 1 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Klass G Klass T

Glosförhör del 1

Glosförhör del A Glosförhör del B Glosförhör del C



 

42 

 

 

6.1.2. Glosförhör 1: Del D  

I del D av Glosförhör 1 hade vi för syfte att uppmana elever att skriva ”andra nyinlärda engelska ord och 

fraser”. Vi ångrade vår formulering (se 5.7 Metodkritik), men vi vill ändå lista orden och fraserna som 

eleverna rapporterade:  

Klass G 

• allargic [ ! ] 

• because 

• eyes 

• cage [ ! ] 

• what’s in the cage 

• grandad 

• hamster 

• has got 

• have fun 

• homework 

• home work [ ! ] 

• is 

• I think 

• isn’t it [ ! ] 

• isni’t it [ ! ] 

• itn’t it [ ! ] 

• not 

• poster 

• theres someone out the 

door [ ! ] 

• someone 

• somone [ ! ] 

• vocher [ ! ] 

• a voucher for a 

computer game 

•  “alla glosor och ord” 

• “säkert någon ord eller 

fras” [ ! ]

 

Klass T 

• cage 

• chews 

• grandson 

• tip 

• voucher 

• utala someone [ ! ]
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6.2. Glosförhör 2: Klass T:s kontra Klass G:s resultat 

Tabell 1 visar att eleverna i både Klass T och Klass G tillsammans presterade sämre på Glosförhör 2 än 

Glosförhör 1. Deras prestation sjönk från 67% på Glosförhör 1 till 56% på Glosförhör 2. Denna nedgång var 

statistiskt signifikant med 95-procents säkerhet (p-värde: 6,25 x 10-8). 

Tabell 1 visar också att eleverna i Klass T fick ett något bättre resultat på Glosförhör 2 än eleverna i Klass G. 

Medelvärdet för Klass T var 59%, medan Klass G hade ett något lägre medelvärde på 55%. Denna skillnad 

var dock inte statistiskt signifikant.  

6.2.1. Glosförhör 2: Del A, B och C 

Vi jämförde också Klass T:s och Klass G:s resultat på del A, del B och del C på Glosförhör 2 separat och 

presenterade detta i Figur 2. 

• På del A presterade Klass G (med 69%) mycket bättre än Klass T (med 50%). Skillnaden mellan 

klasserna på del A av Glosförhör 2 visade sig vara statistiskt signifikant med 95-procents säkerhet 

(p-värde: 9,8 x 10-6). Det oförväntade var att eleverna i Klass T förbättrade sitt resultat på del A från 

44% på Glosförhör 1 till 50% på Glosförhör 2. Denna resultatförbättring var dock inte statistiskt 

signifikant. 

• På del B av Glosförhör 2 var inte skillnaden mellan klassernas resultat så stor: 63% för Klass T 

jämfört med 60% för Klass G. Skillnaden mellan klasserna på denna del av förhöret var inte 

statistiskt signifikant och kunde ha berott på slumpen. Det var ändå intressant och oförväntat att 

eleverna i Klass T även förbättrade sitt resultat på del B från 59% på Glosförhör 1 till 63% på 

Glosförhör 2. Denna resultatförbättring var dock inte statistiskt signifikant. 

• På del C av Glosförhör 2 hade Klass T (med 69%) ett mycket bättre resultat än Klass G (med bara 

33%). Skillnaden mellan klasserna på denna del av förhöret var statistiskt signifikant med 95-

procents säkerhet (p-värde: 6,85 x 10-10). 
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Figur 2: Elevernas resultat på de olika delarna i Glosförhör 2 

 

 

Figur 3: Förändringen av elevernas resultat på del A, B och C från Glosförhör 1 (GL 1) till Glosförhör 2 

(GL 2) 
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7. Diskussion 

Trots att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan klassernas resultat på glosförhören kan vi 

naturligtvis inte konstatera att dessa skillnader beror på undervisningsmetoden. Det finns naturligtvis andra 

variabler som kan ha påverkat elevernas resultat och skillnaderna mellan klasserna som vi inte kunde 

kontrollera, till exempel den totala lektionstiden, tidpunkten under skoldagen då engelsklektionerna hölls, 

störande moment i klassrummet, klassrumsklimatet och inte minst, lärarens motivationsnivå. Ändå kan det 

vara intressant att diskutera våra studieresultat i relation till de frågeställningar vi haft i åtanke vid designen 

av vår studies utformning. 

7.1. Frågeställning 1 

• Kan elever som deltar i en pedagogisk dramaaktivitet lära sig glosor lika bra eller möjligtvis bättre 

än de som lär sig glosor enligt det traditionella sättet, det vill säga genom läroboken och en 

instuderingslista? 

För att kunna besvara den ovanstående frågan behövs en definition på vad som menas med att elever lär sig 

glosor. Det finns olika aspekter på ordkunskap som, bland andra, Nation (2001) och Lundberg (2016), har 

beskrivit. Dessutom är ordkunskap hos en människa ständigt under utveckling (Cameron 2001). Således finns 

det ingen direkt mållinje som språkanvändaren kan nå för att konstatera att den har lärt sig ett ord eller en 

fras. Trots svårigheten med att använda svårdefinierade koncept som lärt sig i formuleringen av 

frågeställningen och trots kritiken av studiens utformning och genomförande, vill vi utifrån resultaten påstå 

att elever som deltog i den pedagogiska dramaktiviteten Readers Theatre lärde sig glosor lika bra eller 

möjligtvis bättre än elever som lärde sig enligt det traditionella sättet.  

Visserligen var lästeaterelevernas resultat sämre på del A av Glosförhör 1, och detta var inte oförväntat 

eftersom de inte hade sett eller studerat gloslistan och således inte hade samma chans som eleverna i Klass G 

att minnas stavningen och den direkta översättningen av varje glosa. När läraren läste upp ett ord eller en fras 

på svenska under del A och del B av glosförhöret, var lästeatereleverna nog tvungna att göra en mer 

komplicerad sökning i det mentala lexikonet (Lundberg 2016) eftersom de inte hade samma chans som 

eleverna i Klass G att i förväg koppla den svenska översättningen till det rätta svaret, det vill säga 

engelskglosan. Däremot verkade lästeatereleverna bättre på att förstå glosornas innebörd eftersom de var 

bättre på att välja rätt glosa från listan för att komplettera meningarna i del C. I del C visade de att de kunde 

använda glosorna i en meningsfull kontext. 
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När en diskuterar hur pass väl en elev lär sig ett ord bör en också beakta elevens minne för ordet. En kan påstå 

att eleverna med gloslistan tillämpade listmetoden, en inlärningsstrategi där de nya glosorna oftast memoreras 

utan så mycket koppling till texten i läroboken eller annan meningsfull kontext (Tornberg 2015). Därför kan 

minnet bli relativt kort. Elever som deltog i Readers Theatre verkar ha kommit ihåg orden och fraserna som 

de hade exponerats för bättre efter en veckas tid än elever som deltog i de traditionella, läromedelsbaserade 

lektionerna.  

7.2. Frågeställning 2 

• Kan elever som deltar i en pedagogisk dramaaktivitet lära sig betydelsen av nya glosor som 

förekommer utan att dessa glosor automatiskt och explicit presenteras för eleverna i förväg? 

Eleverna som deltog i den pedagogiska dramaaktiviteten Readers Theatre fick ingen gloslista, och därmed 

ingen direkt översättning på svenska, som de automatiskt kunde försöka minnas som ledtråd eller stickreplik 

när de skulle skriva engelskorden och engelskfraserna på del A av glosförhören. De manades inte heller att 

träna på glosornas stavning. Det var således inte oförväntat att de inte presterade lika bra på denna del som 

eleverna som hade fått en instuderingslista.  

Emellertid presterade eleverna som deltog i Readers Theatre nästan lika bra på del B och signifikant bättre på 

del C av glosförhören än eleverna som hade fått traditionell undervisning. Vi vill därför föreslå att dessa elever 

lärde sig betydelsen av de nya glosorna i lästeaterkontexten. De behövde ha en viss förståelse för orden och 

fraserna som listades som alternativ i del C för att kunna fylla i rätt alternativ för att komplettera meningarna, 

särskilt eftersom uteslutningsmetoden inte kunde utnyttjas fullt ut. Det kan även argumenteras att elever som 

fick en instuderingslista fokuserade mer på att lära sig glosornas stavning och/eller glosornas direkta 

översättningar till svenska än glosornas betydelser.  

7.3. Frågeställning 3 

• Kan elever som lär sig glosor genom att delta i en pedagogisk dramaaktivitet minnas de nya glosorna 

som har förekommit i aktiviteten en vecka senare? 

Båda klassers resultat försämrades på Glosförhör 2 jämfört med Glosförhör 1. Eleverna hade således glömt 

en del. Medelvärdet för alla elever sjönk från 67% till 56% (11 procentenheter), men Klass G:s resultat 

försämrades mycket mer: från 71% till 55% (16 procentenheter). Elever i Klass T som lärde sig glosor genom 

att delta i den pedagogiska dramaaktiviteten verkade minnas glosorna bättre, då deras resultat bara sjönk från 

61% till 59% (3 procentenheter).  
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Att Klass G presterar sämre kan bero på att eleverna uppmanades att träna på glosorna genom listmetoden och 

påverkades av positionseffekten (serial position effect) där de första och sista elementen i serien var lättare 

för eleven att lagra i minnet (Holt et. al 2012). Ju längre gloslistan är desto fler ord hamnar i mitten och blir 

svåra att minas. I Glosförhör 2 kom inte orden i samma ordning som på instuderingslistan. På så sätt kan orden 

ha blivit svårare för elever att återkalla eftersom de inte var tillräckligt befästa i elevernas minne.  

Eleverna i Klass T hade inte ett högt resultat på det första förhöret. Dock så är den totala minskningen av 

medelvärdet från Glosförhör 1 till Glosförhör 2 så pass lågt att vi kan påstå att glosorna som de lärde sig hade 

lagrats mer stadigt i långtidsminnet. Glosorna som lärdes genom teaterövningarna hade förmodligen 

bearbetats på en djupare nivå (den fonologiska eller semantiska nivån), vilket underlättade minneslagring 

(Craik och Lockhart (1972 i Holt et al. 2012). 

7.4. Frågeställning 4 

• Kan elever som lär sig nya engelskglosor på det traditionella viset, till ett traditionellt glosförhör, 

även tillämpa glosorna i nya kontexter och komma ihåg dem en vecka senare?  

Eleverna i Klass G, som hade lärt sig de nya engelskglosorna på det traditionella viset genom lärobokstexten 

och en instuderingslista, visade på del C av glosförhören att de kunde tillämpa glosorna i en ny kontext, men 

de hade ändå sämre resultat på denna del än eleverna i Klass T. De hade som sagt också svårare att komma 

ihåg glosorna en vecka senare än eleverna som deltog i lästeateraktiviteten. 

En anledning till varför lästeatereleverna presterar bättre i just del C av förhöret kan vara att teaterträning 

(med fokus på uttal, flyt, gestikulering och så vidare) har möjliggjort mer mental repetition av orden, vilket 

har hjälpt artikulerings- och repetitionssystemet att längre hålla kvar orden i korttidsminnet (McLeod 2009). 

Detta skapar förutsättningar för att sedan lagra orden i långtidsminnet (Holt et al. 2012). Genom manuset och 

teaterträning repeterar elever glosorna medan de blir mer medvetna om glosornas betydelse i sammanhanget 

eftersom de fokuserar på flyt och intonation. Detta sätt att lära sig ord nyttjar en minnesstrategi som kallas för 

elaborative rehearsal (Benjamin & Bjork 2000 i Holt et al. 2015) och verkar mer effektiv än om glosorna 

bara skulle memoreras genom listmetoden (Tornberg 2015). Genom läroboken har Klass G främst fått öva 

mekanisk repetition (rote repetition), vilket inte skapar förutsättningar för att orden ska lagras i långtidsminnet 

(Holt et al. 2012). 

Traditionella metoder kan främst associeras med form-fokuserad undervisning (Nation 2001), det vill säga de 

riktar in sig på glosans stavning och eventuella kollokationer, vilket kan vara viktigt för utveckling av elevens 

grammatikutveckling och elevens vilja att praktiskt använda glosan (ibid). Traditionella metoder riktar också 
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in sig på memorering av en vedertagen definition av glosan, men vår undersökning har visat att det inte kan 

tas för givet att eleven verkligen uppfattar glosans ibland mångfacetterade betydelse utifrån den angivna 

definitionen. Det kan inte tas för givet att eleven ska minnas en angiven definition.  

Å andra sidan kan pedagogiska dramametoder främst associeras med undervisning där talflyt och betydelse-

fokuserad reception, produktion och interaktion står i rampljuset. Readers Theatre behandlar glosan i en viss 

kontext som kan underlätta elevens förståelse för glosans betydelser och användningsnyanser och kan 

förbättra elevens minne för ordet. För det första kan minnet förstärkas genom repetition och återanvänding 

(Nation 2006). Genom att tyst läsa glosorna och uttala dem högt kan eleven genom mental repetition bättre 

nyttja den fonologiska loopen för att vidarebefordra informationen i korttidsminnet till långtidsminnet för 

lagring. Minnet kan också förstärkas av den minnesvärda affektiva upplevelsen som dramakontexten kan bidra 

till (Erberth & Rasmussen 1996) samt av agerandet i teaterrollen och den fysiska gestikuleringen enligt 

enactment-effekten (Bäckman & Nilsson 1985 och Cohen 1981 i Holt et al. 2012). 
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8. Sammanfattning 

Det är viktigt att lära sig språk för att kunna kommunicera, och inte minst engelska som är ett av de mest 

inflytelserika språken i den moderna världen. Att lära sig ett språk förutsätter att elever lär sig ord, ord, ord.2 

Det finns olika sätt att definiera begreppet ord och olika sätt att räkna hur många ord som en människa behöver 

för att kunna vara en god andraspråkstalare, men en kan säga att ord egentligen är fonem som har lagrats i 

långtidsminnet med annan information och som återkallas från långtidsminnet vid användning. För att ett 

fonem eller en fonemsekvens ska lagras i långtidsminnet måste vi människor exponeras för fonemet eller 

fonemsekvensen, som registreras i korttidsminnet, där den riskerar att glömmas bort efter några sekunder. För 

bättre lagring i långtidsminnet bör vi exponeras för fonemet eller fonemsekvensen upprepade gånger i olika 

sammanhang. Ju mer vi mentalt repeterar ett fonem i olika situationer desto bättre lagras det i långtidsminnet 

och desto bättre blir vår ordinlärning, det vill säga vår uppfattning om ordet ur olika ordkunskapsdimensioner. 

Ordinlärning förutsätter således ett välfungerande minne och metoder som utnyttjar hur minnet lagrar ord. I 

skolan används ofta den traditionella metoden, där elever får bekanta sig med nya ord och fraser (det vill säga 

fonem och fonemsekvenser eller chunks alternativt glosor) genom att ta del av olika läromedelsbaserade texter 

och inspelningar och oftast genom en gloslista som ska instuderas till ett kommande glosförhör.  Elevens mål 

blir att lyckas på glosförhöret genom att återkalla en engelskglosa när läraren läser upp eller skriftligt anger 

en definition på svenska. Elever lär sig således nya ord på gloslistan genom listmetoden (Tornberg 2015), där 

de första orden och de sista orden på listan får bäst chans att hamna i långtidsminnet (Holt et. al 2012), och 

där eleven främst fokuserar på att lära sig glosans stavning och en vedertagen svensk översättning av glosan. 

Vi har undersökt Readers Theatre (lästeater), en pedagogisk dramaaktivitet som kan utnyttja hur minnet 

fungerar för att elever ska lära sig nya ord och bättre lagra flera kunskapsdimensioner av orden som de 

exponeras för, exempelvis uttal, eventuella kollokationer och förståelse för ordens betydelser och användning 

i kontext. Genom teaterövningar och repetition av ett engagerande lästeatermanus, där fokus blir ett bra uttal, 

en bra intonation och bra flyt vid högläsning (och helst med affektiv inlevelse och gestikulering) har elever 

förbättrade chanser att repetera och lagra ord i långtidsminnet. När elever får återkoppling och uppmuntran 

från både läraren och klasskompisar i ett avslappnat gruppsammanhang, får elever förbättrade chanser för 

fonemlagring och bearbetning enligt flera ordkunskapsdimensioner för bättre ordinlärning. 

Vår undersökning var begränsad och dess validitet och reliabilitet kan ifrågasättas ur flera aspekter, men våra 

studieresultat antyder att elever som deltar i lästeater har alla chanser att lära sig och minnas nya engelskglosor 

                                                 

2 Med inspiration av Prinsen av Danmarks ord i pjäsen Hamlet av William Shakespeare 
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lika bra och även bättre än elever som lär sig dem genom traditionella undervisningsmetoder. Mer forskning 

behövs, särskilt kring dagens engelskundervisning. Flera observationer av nutida språklektioner på 

mellanstadiet och intervjuer med engelsklärare skulle behövas, och även undersökningar som jämför 

traditionella språkundervisningsmetoder med Readers Theatre. Exempelvis hade det varit intressant att 

undersöka den relativa effektiviten av undervisning på elever som fick ta del av både en gloslista och 

lästeaterrepetitioner. Det hade också varit intressant att undersöka om elevers motivation ökar när Readers 

Theatre används som undervisningsmetod. Mer forskning och empiri hade med all säkerhet kunnat övertyga 

fler att våga prova på nya didaktiska förhållningssätt.  

Våra studieresultat pekar på att ingen av de två metoderna var fullständig, då elevernas minne för orden och 

fraserna som de exponerats för sjönk, och de fick ett snittresultat på knappt 60% på Glosförhör 2. I vår studie 

har vår undersökning antytt att den traditionella metoden är bättre för att behärska stavning och översättning 

av några utvalda glosor, åtminstone kortsiktigt, medan lästeatermetoden gav eleverna en bättre och mer 

minnesvärd uppfattning om glosornas betydelser och användning i kontext. Att kombinera metoderna skulle 

möjligtvis ha lett till mer avsiktlig repetition av orden och ännu bättre ordminne. 

Sverige ligger högt gällande kunskaper inom andraspråket engelska, men mycket av vår nationella framgång 

i engelska kan bero på exponering för engelska utanför skolan, exempelvis genom odubbbade TV-program, 

populära filmer och dataspel (Enever 2011). Däremot måste vi alltid sträva efter att förbättra vår 

språkundervisning i skolan. Oftast pratar vi inom skolan om hur eleverna ska utvecklas, men vi glömmer hur 

viktigt det är att vi pedagoger också utvecklas.  

Vi är nog på väg att möta det gamla lärandet med det nya lärandet. De traditionella metoderna som används 

för att befrämja ordinlärning har starka sidor som vi lärare ska fortsätta inkludera i vår undervisning, men det 

är också viktigt att vi inte utesluter andra metoder. Då finns det risk att engelsktalande kommer i skymundan 

eller helt uteblir under lektionstid på grund av ett läromedelsberoende (Skolinspektion 2010). Vi vill 

förespråka en kombination av de traditionella metoderna som används för att exponera elever för nya glosor 

med pedagogiskt drama, vilket kan skapa meningsfulla kontexter där nya ord och fraser kan komma till 

användning och repeteras. Vi måste sluta fokusera på nackdelarna med olika metoder bortom läroboken och 

sluta tveka. Istället måste vi försöka förstå fördelarna och våga i läraryrket, där det inte finns några bergsäkra 

undervisningsmetoder, ty alla elever är olika och föränderliga. Vi vet vad vi är idag, men inte vad vi kan bli.3 

                                                 

3 Med inspiration av Ofelias ord i pjäsen Hamlet av William Shakespeare 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Gloslistan 

1. a rat                                en råtta 

2. because            därför att 

3. very hungry      mycket hungrig 

4. a new bike                     en ny cykel 

5. I think                              jag tror 

6. isn't it                                eller hur 

7. someone                        någon 

8. there's someone at the door   det är någon som knackar på dörren 

9. a present                       en present 

10. I'm allergic to              jag är allergisk mot 

11. what a surprise      vilken överraskning 

12. he has got                       han har fått 

13. parents                          föräldrar 

14. here's your                   här får du din 

15. happy birthday              grattis på födelsedagen 

 

16. a poster                  en affisch 

17. grandad                        farfar /morfar 

18. perfect                        perfekt 

19. look                                     titta 

20. in the cage                      i buren 

 

21. grandma  farmor /mormor 

22. have fun  mycket nöje 

23. here’s another present här är en present till 

24. I’ll get it  jag öppnar 

25. my finger  mitt finger 

26. game   spel 

27. are having a good time har det kul 

28. in the evening  på kvällen 

29. ow   aj 

30. voucher  presentkort 

31. also   också 

32. a big boy  en stor pojke 

33. an American baseball bat ett amerikanskt slagträ för baseboll 

34. have my cake  ta min tårta 

35. he shows it to  han visar den för  
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Bilaga 2: Lästeatermanuset ”Danny’s Birthday” 
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Bilaga 3: Glosförhör 1 
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Bilaga 4: Glosförhör 2 
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Bilaga 5: Tillåtelseblankett 
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Bilaga 6: Tidigare forskningsplan 

 

Vi kommer i förväg att välja ut 20 st. lexikaliska enheter som elever ska få bekanta sig med under lektionstid. Dessa lexikaliska 

enheter ska ingå i ett avsnitt som vi i förväg har valt ut ur en vanligt förekommande lärobok i engelska för mellanstadiet. Avsnittet 

ska vara nytt för alla lärare och elever som deltar i vår studie. I förväg kommer vi också att utforma en aktivitet som kan klassificeras 

som pedagogiskt drama, i vilken eleverna kan ta del av orden i en Storyline-liknande kontext genom att ta på sig olika roller och 

ingå i en dialog med varandra. 

 

• Klass A kommer att undervisas av läraren med hjälp av läroboken. Denna klass ska sedan få en lista på 15 glosor som 

ingår i avsnittet för att studera som hemläxa till ett “glosförhör” veckan därpå. Provet som eleverna får efter en veckas tid 

ska testa elevernas kunskap i förhållande till alla 20 glosor som valts ur avsnittet, men bara 15 av dessa har eleverna fått i 

hemuppgift att studera.  

 

• Klass B kommer att undervisas av läraren med hjälp av en pedagogisk dramaaktivitet där alla 20 utvalda glosor ingår. 

Denna klass ska inte få en gloslista i förväg, men elevernas ordkunskap kommer att testas efter en veckas tid med hjälp 

av samma prov (som vi då får kalla för ”uppgift”) som tas av eleverna i klass A, C och D. Läraren ska inte berätta för 

eleverna om det kommande provet. 

 

• Klass C kommer att undervisas av läraren med hjälp av en pedagogisk dramaaktivitet där alla 20 utvalda glosor ingår. 

Inför dramaaktiviteten ska denna klass få en lista på tio av dessa glosor (samma gloslista som fås av eleverna i Klass A 

och D). Elevernas ordkunskap kommer att testas efter en veckas tid med hjälp av samma prov som tas av eleverna i klass 

A, B och D. Läraren ska upplysa eleverna om provet som kommer om en veckas tid. 

 

• Klass D kommer att undervisas av läraren med hjälp av både texten från läroboken och en pedagogisk dramaaktivitet där 

alla 20 utvalda glosor ingår. Inför dramaaktiviteten ska denna klass få en lista på 15 av dessa glosor (samma gloslista 

som fås av eleverna i Klass A och C). Elevernas ordkunskap kommer att testas efter en veckas tid med hjälp av samma 

prov som tas av eleverna i klass A, B och C. Läraren ska upplysa eleverna om provet som kommer om en veckas tid. 

 

Tid till undervisning kan vara en avgörande framgångsfaktor. I vår studie kan eleverna i klass D komma att få mest lektionstid i 

ämnet engelska, vilket kan leda till missvisande resultat. Vi kommer dock att försöka jämna ut lektionstiden som alla elever får. 
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Antingen kan de fylla ut den avsatta lektionstiden till enskilt pluggandet av gloslistan (om eleverna har fått en sådan) eller till 

repetition och genomförandet av den pedagogiska dramaaktiviteten. 

 

Proven eller “uppgiften” är samma för alla elever i Klass A, B, C och D. I del 1 av provet ska läraren muntligt ange ett ord eller en 

fras på svenska som elever ska översätta och skriva ner på engelska såsom i ett traditionellt glosförhör. Den första delen av provet 

ska omfatta de 15 orden som alla elever, förutom de i Klass B, har fått chansen att studera som hemläxa inför provet. 

 

I del 2 av provet ska läraren muntligt ange fem till lexikala enheter som har ingått i avsnittet och dramaaktiviteten, men som eleverna 

inte har ombetts att studera till provet. Dessa ska eleverna försöka översätta från svenska till engelska. 

 

I del 3 av provet ska eleverna ges ofullständiga meningar där de måste komplettera meningen genom att fylla i den rätta lexikaliska 

enheten från en angiven lista. Listan får eleverna först när de har svarat på och lämnat in del 1 och del 2 av provet. 

 

I del 4 av provet ska varje elev få skriva svar på frågan: Vilka andra nya engelska ord eller fraser har du lärt dig under veckans 

engelsklektioner?  

 

Två veckor efter det första provet ska elever få göra samma prov (del 1–3) igen, utan förvarning, för att kunna jämföra elevernas 

resultat och få en uppfattning på hur mycket elever kommer ihåg.  

 

Studien löper under 4 veckor och avslutas med att varje lärare och elev får fylla i ett frågeformulär med kommentarer om hur de har 

upplevt sin undervisning. Den insamlade empirin, som kommer att vara både av kvantitativ och kvalitativ karaktär, ska sedan 

sammanställas och resultaten kommenteras. Vi kommer t.ex. att få reda på hur många ”rätt” som elever i de olika klasserna fick på 

glosförhören och hur många som fick rätt på en viss glosa för att kunna göra jämförelser baserade på dessa kvantitativa data, men 

vi kommer också att kunna dra slutsatser kring kvalitativa data såsom de extraglosor som eleverna i de olika klasserna rapporterade 

att de lärde sig utöver de utvalda 20 orden.  

 


