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Abstract 

This study compares translation-based and communicative methods for the teaching of 

English vocabulary at primary (year 4-6) level in the Swedish state school system. The 

study aims to investigate which teaching method is the most effective when it comes to 

helping year 6 pupils with Swedish as their first language and Swedish as their second 

language to acquire and retain new items of English vocabulary. The empirical material 

examined in this study consists of results gathered during six separate vocabulary tests in 

two classes in a Swedish primary school. Three of the vocabulary tests were conducted 

in class 6A where vocabulary had been taught on a translation basis and the remainder of 

the vocabulary tests were conducted in class 6B which had a communicative teaching 

focus. The total number of pupils participating in the study was 30, comprising 15 pupils 

from class 6A and 15 pupils from class 6B. The study’s results show that class 6A, the 

class with translation- based teaching, achieved better results during all three vocabulary 

test then class 6B, the class with communicative teaching. The conclusion of this study is 

that translation-based teaching best helps pupils in year 6 with Swedish as their first 

language and students with Swedish as their second language to expand and maintain 

their English vocabulary.        

 

Nyckelord 

Årskurs 6, vokabulär, kommunikativ undervisning, översättningsbaserad undervisning 

 

Tack 

Jag vill börja med att rikta ett tack till de två klasser som ställde upp med både tid och 

engagemang för utan er hade denna studie inte varit genomförbar. Samtidigt vill jag också 

tacka min handledare Christopher Allen för det stöd, råd och handledning som han har 

givit mig.  

 

 

  



 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 3 

1.1 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 4 

2. Bakgrund ___________________________________________________________ 5 

2.1 Vokabulär och ordkunskap __________________________________________ 5 
2.2 Vokabulär anskaffning _____________________________________________ 7 

2.2.1 Kognitiva teori om språkutveckling ________________________________ 7 

2.2.2 Hur går bildandet av vokabulär till? _______________________________ 7 

2.2.3 Hur kan modersmålet påverka förmågan att bilda, utveckla och öka ett 

engelskt ordförråd? ________________________________________________ 8 

2.3 Lära ut vokabulär _________________________________________________ 9 
2.3.1 Faktorer som påverkar vokabulär inlärning och utveckling _____________ 9 

2.3.2 Pedagogiska strategier för vokabulär inlärning och utveckling _________ 11 

2.4 Sammanfattning _________________________________________________ 13 

3. Metod och material __________________________________________________ 14 

3.1 Kvantitativ metod ________________________________________________ 14 
3.2 Urval __________________________________________________________ 14 
3.3 Bortfall ________________________________________________________ 14 
3.4 Datainsamlingsmetod _____________________________________________ 15 
3.5 Materialbeskrivning ______________________________________________ 16 
3.6 Forskningsetik __________________________________________________ 16 
3.7 Validitet och reliabilitet ___________________________________________ 17 

4. Resultat och analys __________________________________________________ 18 

4.1 Resultatet för klass 6a _____________________________________________ 18 
4.1.1 Glosförhör ett i klass 6a _______________________________________ 18 

4.1.2 Glosförhör två i klass 6a _______________________________________ 19 

4.1.3 Glosförhör tre i klass 6a _______________________________________ 21 

4.2 Resultatet för klass 6b_____________________________________________ 22 
4.2.1 Glosförhör ett i klass 6b _______________________________________ 22 

4.2.2 Glosförhör två i klass 6b _______________________________________ 23 

4.2.3 Glosförhör tre i klass 6b _______________________________________ 24 

4.3 Sammanfattning _________________________________________________ 25 

5. Diskussion _________________________________________________________ 26 

5.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 26 
5.2 Didaktiska implikationer __________________________________________ 27 
5.3 Slutsatser _______________________________________________________ 29 
5.4 Metoddiskussion och fortsatt forskning _______________________________ 29 

6. Referenser _________________________________________________________ 31 



  
 

3 
 

1 Inledning 

För att elever ska kunna nå årskurs 6 kunskapskrav för betyg E i ämnet engelska måste 

de bland annat kunna förstå det viktigaste innehållet i enkel och tydligt talad engelska. 

De ska också kunna formulera enkla och begripliga fraser och meningar på engelska i 

muntlig samt skriftlig form (Skolverket, 2011, s. 34). För att elever ska ha möjligheten 

att förstå, tala och framställa egna texter på engelska behöver de någon form av engelsk 

vokabulär. Utan någon form av engelskt ordförråd kan det uppstå svårigheter när eleverna 

själva försöker förstå, tala eller framställa egna texter på engelska. Svårigheterna kan 

uppstå på grund av att eleverna kanske inte har någon förståelse för ordet/ordens innebörd 

eller användningsområde/användningsområden. Alltså kan elevers förståelse och 

språkbruk påverkas bland annat av hur stort eller litet vokabulär hen besitter. Vikten av 

att besitta någon form av engelskt ordförråd kan vara anledningen till varför glosor och 

glosläxor ofta får en central roll i den engelskundervisning som sker i Sverige. Storleken 

på elevers vokabulär kan påverka deras möjlighet till förståelse samt antingen begränsa 

eller stärka deras språkbruk. Därför kan vi ställa oss frågan, vilken typ av undervisning 

hjälper elever att öka och utveckla sitt engelska ordförråd? Internationellt har det gjorts 

en rad studier som hävdar att det är kommunikativ undervisning som hjälper elever att öka 

och utveckla sin engelska vokabulär. Tillgången på liknande studier gjorda i Sverige är 

dock begränsad och de studier som har gjorts fokuserar på högre utbildningar såsom 

gymnasiet. Ett tydligt exempel på en studie gjord på gymnasienivå är Alf och Starck 

studie gjord 2010 (Alf & Starck, 2010).  

 

I denna studie ställs två olika typer av engelskundervisning emot varandra och dessa är 

traditionell respektive kommunikativ undervisning. När studien talar om traditionell 

engelskundervisning så syftar den på översättningsbaserad undervisning som har sitt 

ursprung i grammar translation. I översättningsbaserad undervisning sker ständig 

översättning mellan modersmålet och andra- eller tredjespråket. Kommunikativ 

undervisning är den form av undervisning där översättning inte sker alls eller sker sällan. 

Istället försöker lärare och elever att kommunicera så mycket som det går på de språk 

som läraren försöker lära eleverna.  

 

Avsaknaden av liknande studier gjorda i grundskolans tidigare år var det som skapade 

intresset för att genomföra en jämförande studie i mellanstadiet. Studiens värde och 
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samhällsnytta är att den belyser hur engelskundervisning kan gå till för att hjälpa elever i 

årskurs 6 att utveckla och öka sitt engelska ordförråd.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att ta reda på vilken typ av undervisning som hjälper elever i årskurs 6 

att öka och utveckla sitt engelska ordförråd genom att ställa två olika typer av 

undervisning mot varandra. För att uppnå syftet utgår studien från två frågeställningar: 

 

1. Vilken typ av undervisningsmetod hjälper elever i årskurs 6 med svenska som 

modersmål att öka och utveckla sitt engelska ordförråd? 

2. Vilken typ av undervisningsmetod hjälper elever i årskurs 6 med svenska som 

andraspråk att öka och utveckla sitt engelska ordförråd? 

 

Den första frågeställningen syftar till att ta reda på om det är kommunikativ eller 

översättningsbaserad engelskundervisning som hjälper elever i årskurs 6 med svenska 

som modersmål att öka och utveckla sitt engelska ordförråd, medan den andra 

frågeställningen syftar till att ta reda på vilken av de två undervisningstyperna som gynnar 

elever i årskurs 6 med svenska som andraspråk.  
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2. Bakgrund 

Schmitt och McCarthy (2005) delar upp vokabulär i tre kategorier: vokabulär och 

beskrivning, vokabulär och anskaffning samt pedagogiska kontexter. Detta avsnitt 

kommer att disponeras efter författarduons kategorisering av vokabulär, men kallas 

istället: vokabulär och ordkunskap, vokabulär anskaffning och lära ut vokabulär. I den 

första delen presenteras vad ett ord är, olika typer av ord som existerar och ordförrådets 

vikt. I avsnittets andra del, vokabulär anskaffning, tas det upp hur anskaffning av 

modersmål samt andra- eller tredjespråk går till. Här presenteras även kognitiva teorier 

på hur språkbildning går till och hur modersmålet kan påverkar elevers förmåga att bilda, 

utveckla och öka deras engelska ordförråd. I den sista delen presenteras problematiska 

aspekter med ordinlärning och olika pedagogiska tillvägagångssätt till hur vokabulär kan 

läras ut.  

 

2.1 Vokabulär och ordkunskap 

 

Utan grammatik kan väldigt lite framföras, men utan vokabulär kan ingenting framföras.  

(Schmitt, 2010, s. 3).  

 

Detta citat belyser tydligt ordförrådets vikt i jämförelse med grammatik. Vokabulär består 

av de ord som en individ kan och känner till, men vad är ett ord? Oxford English 

Dictionary karaktäriserar ett ord som ett enda tydligt och meningsfullt element som kan 

står för sig själv eller tillsammans för att bilda en mening i antingen skrift eller tal (Oxford 

University Press, [www]). Detta är en definition av vad ett ord är, men en djupare 

definition av vad ett ord är finner vi i Sandqvist (2009, s. 67) avhandling. I avhandlingen 

jämför Sandqvist ord med de huvudord, också kallad för lexikala artiklar, som finns i 

ordböcker. En lexikal artikel står för en grupp av ord med samma eller liknande innebörd. 

Exempel på en lexikal artikel är ordet play som står för orden: playing, plays och played. 

De tre versionerna av ordet play räknas inte som tre separata ord utan alla dessa versioner 

blir underordnade ordet play. Det finns dock undantagsord som tillhör samma ordgrupp, 

men blir ett eget ord på grund av stavning och böjningsform. Dessa undantagsord kallas 

för lemma (a.a.).  
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Alla ord delas in ordklasser och det engelska språket består av totalt nio ordklasser. Dessa 

är substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, preposition, bindeord, bestämmande ord 

och utropsord. Substantiv är namn på individer, saker och ting (Oxford University Press, 

[www]). Studien tar enbart upp definitionen av substantiv eftersom studien endast 

fokuserar på ord från ordklassen substantiv.  

 

Precis som att alla engelska ord delas in i ordklasser så kategoriseras de också i hög-, 

medel- och lågfrekventa ord. Den senaste upplagan av Oxford English Dictionary 

(Oxford University Press, [www]) innehåller totalt 218 632 engelska ord. 171 476 av 218 

632 används just nu, medan 47 156 av ordbokens ord är förlegade och används därför 

inte lika frekvent (a.a.). Även om det engelska språket innehåller många ord är alltså inte 

alla ord lika användbara. Användbarhet hos ett ord mäts efter hur frekvent ordet används 

normalt i det engelska språket i både tal och skrift (Nation & Waring, 2005, s. 6–11). Hur 

frekvent ett ord eller hur stor sannolikheten är för att ett visst ord kommer att användas i 

normalanvändning av det engelska språket räknas ut med hjälp av Zipfs lag (Nation, 2013, 

s. 32–35). Det mest frekvent använda engelska ordet i både tal och skrift är, enligt Nation 

och Waring (2005, s. 6–13), för tillfället the.  

 

För individer med engelska som andra- eller tredjespråk är det av vikt att först lära sig de 

mest frekvent använda orden i det engelska språket för att de då kan förstå en väldigt stor 

del av talad och skriven engelska. Individer med engelska som andra- eller tredjespråk 

behöver kunna de 3000 mest frekventa orden i det engelska språket (Nation & Waring, 

2005, s. 6–13). Det är viktigt att andra- och tredjespråksanvändare känner sig bekväma 

med de högfrekventa orden innan de lär sig andra ord. Exempel på andra ord är medel- 

och lågfrekventa engelska ord (Nation & Waring, 2005, s. 6–13). Medelfrekventa 

engelska ord är de ord som anses vara användbara, men som inte används lika ofta som 

högfrekventa ord. Exempel på medelfrekventa engelska ord är entrepreneur och pupil. 

De ord som återfinns mindre frekvent i normalanvändning av det engelska språket i både 

tal och skrift kallas för lågfrekventa ord. Många lågfrekventa engelska ord är namn så 

som Carl eller Ohio (Nation, 2013, s. 25–29). Högfrekventa ord är, enligt Krantz (1991, 

s. 96–97), enklare att komma ihåg, medan lågfrekventa ord har en högre 

igenkänningsfaktor. De mest frekvent använda orden i det engelska språket kan bland 

annat hittas i The General Service List skapad av Michael West (1953) under 40-talet. 
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Ytterligare en plats där man kan finna de 5000 mest frekvent använda orden i det engelska 

språket är Word frequency database ([www]) som Davies (2010) ligger bakom.  

 

2.2 Vokabulär anskaffning 

 

2.2.1 Kognitiva teori om språkutveckling 

Inom den kognitiva skolan gällande språkutveckling finner vi Craik och Lockhart (1972; 

Schmitt, 2005, s. 211–216). 1972 kom Craik och Lockhart ut med en vetenskaplig artikel 

som bland annat belyser hur man kan gå tillväga för att skapa minnen som hamnar i 

korttidsminnet och strategier för att skapa långtidsminnen. Ju större mental bearbetning 

som ett ord ges desto större chans är det att ordets innebörd och användningsområden 

landar och stannar i långtidsminnet (a.a.). Ellis (1994, s. 554) ger tre exempel på kognitiva 

språkinlärningsstrategier och dessa är nyckelord, semantisk och nyckelordsemantisk 

språkinlärning. Nyckelordsstrategin går ut på att andra- eller tredjespråksanvändaren lär 

sig ett nytt engelskt ord genom att till exempel skapa fysiska och mentala visuella 

associationer mellan det nya ordet och ett ord som användaren redan känner till (a.a.). 

Exempel på ord som användaren redan känner till är ord från modersmålet som påminner 

om det nya ordet i uttal (Nation, 2013, s. 463). I semantikstrategin försöker, enligt Ellis 

(1994, s. 554), användaren lära sig ett nytt engelskt ord genom att relatera det nya ordet 

till ord på engelska som användaren redan känner till. Nyckelordsemantiskstrategin är en 

blandning av nyckelords- och semantikstrategin (a.a.).  

 

2.2.2 Hur går bildandet av vokabulär till? 

Som nyfödda fångar barn upp de språkljud som omgivningen använder. Efterhand börjar 

barn att särskilja och sortera ut de språkljud som kan vara användbara i den 

språkomgivning som de befinner sig i. Samtidigt som barn hittar användbara språkljud så 

sorterar de även bort de språkljud som inte är aktuella. Parallellt med att barn lär sig 

språkljud sker även begreppsutveckling, vilket innebär att barn förstår innebörden av ett 

ord även om de själva inte kan uttala eller använda ordet (Strid, 2016, s. 14).  

 

När spädbarn börjar utveckla vokabulär är en av deras uppgifter att kategorisera. Med 

kategorisera menas att spädbarn lägger saker de ser och upplever i olika mentala mappar. 

Exempelvis skapar spädbarn till en början en mental mapp för alla djur de stöter på, men 

efter en tid skapar de flera mentala mappar inom den mentala mappen djur. I en mental 



 

8 

mapp finns alla kattdjur de har stött på, medan en annan mental mapp enbart innehåller 

djur som lever i djungeln. Detta innebär att samtidigt som barn lär och utvecklar sitt 

ordförråd så lär och utvecklar de också sin bild av hur världen ser ut (Swan, 2005, s. 164–

168; Trampe, 1982, s. 21–22). I kontakten med nya ord behöver barn tillfälle att använda 

orden i flera olika sammanhang innan de har lärt sig orden. Barn kan ett nytt ord när de 

känner till ordets receptiva och produktiva förmågor. Ordets receptiva förmåga står för 

vad ordet betyder eller syftar på, medan ordets produktiva förmåga står för hur ordet 

uttalas och vilket användningsområde eller vilka användningsområden som ordet har 

(a.a.).  

 

2.2.3 Hur kan modersmålet påverka förmågan att bilda, utveckla och öka ett 

engelskt ordförråd? 

Barn som lär sig engelska som andra- eller tredjespråk lär sig, precis som barn med 

engelska som modersmål, nya engelska ord genom att kategorisera dem. Det kan dock 

krävas en stor exponering för det engelska språket innan kategoriseringarna blir helt rätt. 

Barn som lär sig engelska som andra- eller tredjespråk kan troligtvis redan kategorisera 

utifrån den språkkultur som finns i deras modersmål. Dessa barn kan kanske också, med 

hjälp av översättning från modersmålet till engelska, möjligtvis också sätta ord i en 

kontext och därigenom förstå orden bättre. Hur väl detta går beror på hur nära besläktat 

modersmålet är med det engelska språket. För andra- och tredjespråksanvändare kan det 

vara lättare att lära sig de element i det engelska språket som liknar element i 

modersmålet, medan element som skiljer sig från modersmålet kan vara svårare att lära 

sig. Det kan uppstå problem mellan modersmålet och det engelska språket om det inte 

finns någon korrekt översättning mellan de två språken (Swan, 2005, s. 161–168).  

 

Någonting annat som kan påverkar hur lätt eller svårt engelska som andra- eller 

tredjespråk kan bli att lära sig är hur fonologiskt lika de två språken är. Ord med mer 

besläktade översättningar kan bli enklare att lära sig, medan ord som är avlägsna 

släktingar eller inte alls besläktade kan bli svårare att lära sig. Besläktade ord kan vara 

enklare att lära sig på grund av att det kan finns likheter mellan orden (Schmitt, 2010, s. 

71).  
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Pinter (2011, s. 75) skriver att barn som ska lära sig engelska som ett andra- eller 

tredjespråk påverkas också av hur säkra de är i sina modersmål. Säkerhet i modersmålet 

kan förenkla överföringen av språkstrategier från modersmålet till engelska och säkerhet 

i modersmålet kan vara en indikation på kognitiv mognad vilket kan accelerera den 

engelska språkinlärningen (a.a.).  

 

2.3 Lära ut vokabulär 

 

2.3.1 Faktorer som påverkar vokabulär inlärning och utveckling  

Innan vi kan prata om hur vokabulär kan läras ut bör vi ställa oss frågan, vilka faktorer 

kan påverka hur lätt eller svårt ett engelskt ord blir att lära sig? Laufer (2005, s. 142–143, 

145–148) skriver att en faktor som kan påverka hur lätt eller svårt ett engelskt ord blir att 

lära sig är hur ordet ska uttalas. Att kunna uttala ett specifikt ord korrekt innebär att man 

kan lägga betoning på rätt del eller delar av ordet. Bara för att uttalet sitter behöver detta 

inte betyda att en förståelse för ordets innebörd har skapats. Det kan vara så att två ord 

påminner om varandra i uttal och därav kan det bli problematiskt för andra- eller 

tredjespråksanvändare att skilja på orden. Exempel på engelska ord som påminner om 

varandra i uttal, men har olika betydelse är orden joy och join. Att ett ord upplevs som 

svåruttalbart kan resultera i att ordet inte används alls.  

 

Andra- eller tredjespråksanvändares förmåga att dela upp ett engelskt ord i dess morfem 

kan påverka deras förmåga att uttala vissa ord. Morfem är alla av ordets minsta 

betydelsebärande element och kan hjälpa till med uttalet av ett ord samt att skapa en 

förståelse för ordets helhetsbetydelse. Att dela upp vissa engelska ord i dess morfem kan 

vara missledande och man säger att dessa ord är transparant vilseledande, deceptive 

transparency på engelska. Exempel på ett sådant ord är insane vilket på svenska översätts 

till att någon eller något är sinnessjukt eller tokigt. Om andra- eller tredjespråksanvändare 

delar upp ordet insane i dess minsta betydelsebärande element kan det leda till att den 

svenska översättningen av ordet blir i frisk (a.a.).  

 

En annan faktor som man kan tro påverka hur lätt eller svårt ett engelskt ord är att lära 

sig är ordets längd, men att ett ords längd skulle påverka lärbarheten finns det inget belägg 

för. Det har dock visat sig att det kan vara enklare att minnas hur kora ord stavas och 

uttalas, medan stavning och uttal för långa ord inte stannar i minnet lika länge. När det 
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kommer till stavning av korta och längre engelska ord så sker stavningsfel mer frekvent 

vid stavning av långa ord. Uttal av långa engelska ord upplevs dock som enklare då långa 

ord kan innehålla komponenter som andra- eller tredjespråksanvändare känner till sedan 

tidigare. Exempelvis är ordet boyfriend en sammansättning av orden boy och friend som 

andra- eller tredjespråksanvändare troligtvis har stött på tidigare i andra sammanhang. 

Det kan vara enklare att lära sig korta ord än längre ord på grund av att korta ord används 

mer i normalanvädning av det engelska språket i både tal och skrift (Laufer, 2005, s. 144–

145).  

 

Hur abstrakt eller konkret ett ord är påverkar, enligt Laufer (2005, s. 149–150), också hur 

lätt eller svårt ett ord är att lära sig. Att ett ord är abstrakt innebär att ordet kan ha flera 

innebörder och ha olika betydelse i olika situationer och för olika människor. Exempelvis 

skiftar betydelsen av ordet love beroende på situation och vem du frågar. Konkreta ord 

har ofta en specifik innebörd och kan därför vara enklare att lära sig. Exempel på konkreta 

ord är ord på veckodagar eller färger. Ord som inte ger tillräckligt med information kan 

också skapa problem. Exempel på ett sådant ord är grandma som på svenska översatt till 

mormor eller farmor. Om en elev säger till en klasskompis I’m going to visit my grandma 

this weekend vet inte klasskompisen om eleven i fråga ska träffa hens pappas mor eller 

hens mammas mor. Därav måste eleven lägga till ytterligare information I’m going to 

visit my grandma on my mother´s side this weekend så att klasskompisen förstår att eleven 

i fråga ska träffa sin mormor och inte farmor i helgen (a.a.).  

 

För andra- eller tredjespråksanvändare av det engelska språket finns det en ytterligare 

fallgrop vid namn idiom. Det gäller för andra- eller tredjespråksanvändare att känna igen, 

lära sig, koda av och koda in idiomatiska uttryck ut ett helhetsperspektiv. De kan ha stött 

på idiomatiska uttryck i sitt modersmål, men det finns sällan en exakt motsvarighet mellan 

uttryck i modersmålet och engelska uttryck. Svårigheten med att lära sig engelska 

idiomatiska uttryck kan bero på att de används infrekvent i normalanvändning av det 

engelska i språket i både tal och skrift. Den låga exponeringen av idiomatiska uttryck 

tillsammans med lexikala problem eller direktöversättning kan vara anledningen till 

varför andra- och tredjespråksanvändare tenderar att använda engelska idiom vid fel 

tillfällen. Korrekt användning visar dock på kunnighet inom det engelska språket (Laufer, 

2005, s. 151–152; Pinter, 2011, s. 57–60).  
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2.3.2 Pedagogiska strategier för vokabulär inlärning och utveckling 

Enligt Ur (2013, s. 468–473) använder sig många lärare inom ämnet engelska sig av 

språkdidaktiska metoder när de ska planera upp teman och vilken litteratur som ska 

användas. Dessa språktekniska metoder skapar olika former av klassrumsprocedurer och 

bygger på teorier om vad det engelska språket är och hur det kan läras ut. Alltså kan 

klassrumsproceduren förändras beroende på vilken språkteori och på så sätt vilken 

språkdidaktiks metod som lärare eller skolan tror på. En lärare kan alltså slaviskt använda 

sig av kommunikativ undervisning oberoende på sina elevers behov, medan en skola 

förespråkar grammar translation baserad engelskundervisning i alla situationer. Istället 

för att basera engelskundervisningen på enbart en eller flera språkteorier och följa 

tillhörande språktekniska metoder bör, enligt Ur, lärare använda sig situation baserade 

undervisning. Detta innebär att lärare använde den metod eller de metoder som för 

stunden funkar för alla elever för att på sätt individanpassa undervisningen (a.a.).  

 

Att använda sig av det engelska språket i så stor utsträckning som möjligt i 

undervisningen är en strategi för att lära och utveckla elevers ordförråd. Det är önskvärt 

att göra detta från dag ett av elevers engelskundervisning då eleverna vänjer sig vid detta 

arbetssätt. En engelskundervisning där all undervisning sker på engelska kräver större 

koncentration av eleverna, vilket kan vara anledningen till varför vissa elever uppskattar 

om läraren varvar mellan svenska och engelska. Att översätta mellan svenska och 

engelska kan skapa hinder för elever med svenska som andraspråk då dessa elever måste 

gå igenom sitt andraspråk, svenska, för att lära sig ett tredje språk, engelska. Att använda 

sig av det engelska språket i så stor utsträckning som möjligt är, dock inte en strategi som 

kan introduceras över en natt utan eleverna behöver tid och samtala om varför samt hur 

strategin används (Estling & Lundberg, 2010, s. 23–25). 

 

Enligt Schmitt (2005, s. 210–211) finns det många strategier för att lära och utveckla 

barns ordförråd. Ord kan bland annat läras ut genom sociala interaktioner. I den sociala 

interaktionen med andra finns det bland annat en möjlighet att fråga någon som är mer 

kunnig om ett specifikt ords innebörd och användningsområde (a.a.). Interaktion mellan 

elever eller mellan elev och lärare kan leda till negotiation of meaning som, enligt 

Lightbown och Spada (2011, s. 122), innebär att individer tillsammans diskuterar fram 

meningen av exempelvis ett ord. Denna personen, skriver Schmitt (2005, s. 210–211), 

kan till exempel vara en klasskamrat eller lärare. Den mer kunniga individen kan hjälpa 
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till med översättning av ordet från engelska till modersmålet, att hitta synonymer, sätta 

ordet i en kontext och att definiera ordet. Översättning är ett bra verktyg i vokabulär 

inlärning och utveckling då det är enkelt för barnet att förstå och hänga med i sitt 

modersmål, men om exempelvis lärare inte kan elevernas modersmål kan översättning 

inte ske. För att synonymer ska vara till någon hjälp måste barn känna till synonymers 

innebörd och användningsområden. Barn kan också lära sig ett nytt ords innebörd och 

användningsområden genom att arbeta tillsammans i grupp (a.a.).  

 

Introduktion av ett nytt engelskt ord kan ske genom att studera dem via bilder som 

symboliserar ordets innebörd. Exempelvis kan det engelska ordet run introduceras och 

läras ut genom att koppla samman ordet med en bild av en individ som springer. Barn kan 

också skapa egna fysiska och mentala bilder som symboliserar innebörden av ett specifikt 

ord. Att använda fysiska och mentala bilder för att introducera och lära sig nya ord har 

visat sig mer effektivt än repetition (Schmitt, 2005, s. 212).  

 

Barn med engelska som andra- eller tredjespråk kan lära sig nya engelska ord genom att 

relatera ett nytt ord med ord som barnen redan är bekanta med (Schmitt, 2005, s. 212). 

Ord kan relateras genom att bland annat samordna det nya ordet med ord i samma eller 

liknande kategori. Exempelvis kan det engelska ordet rain samordnas med andra 

väderrelaterade ord såsom thunder, cloudy, snow och så vidare. Ett nytt ord kan också 

relateras till sina synonymer för att på så sätt skapa en förståelse för det nya ordet. Till 

sist kan ett nytt ord relateras till möjliga motsatsord för att på så sätt visa vad det nya ordet 

inte betyder (a.a.).  

 

Att gruppera eller kategorisera ord kan också, skriver Schmitt (2005, s. 212), vara 

hjälpsamt i vokabulär inlärning och utveckling. Ord kan kategoriseras eller grupperas 

utifrån innebörd. Till exempel kan ord för djur hamna i en och samma kategori, medan 

ord som står för handlingar kategoriseras in i en annan grupp. Ord som grupperas innan 

inlärning påbörjas har större chans bli ihågkomna. Det har visat sig att gruppera och 

kategorisera hjälper individer med engelska som modersmål att lära sig och utveckla sitt 

ordförråd. Det finns inget som säger att denna strategi inte skulle funka lika väl för andra- 

eller tredjespråksanvändare. Strategin kan dock fungera bättre för individer med större 

språkkunnighet (a.a.).  
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Ytterligare en strategi för vokabulär inlärning och utveckling är att fokusera på ords 

ortografiska eller fonologiska egenskaper (Schmitt, 2005, s. 214). Ett ords ortografiska 

egenskaper står för hur ordets stavas, medan fonologiska egenskaper står för hur ordet 

uttalas. Detta kan ske genom att, via repetition, fokusera på hur ett ord stavas eller uttalas 

genom att antingen fysiska skriva eller ljuda ordet. Det kan också ske genom att mentalt 

föreställa sig ett ords uttal och stavning. Andra- eller tredjespråksanvändare kan också 

lära sig nya engelska ord genom att hitta ord i sitt modersmål som uttalas på samma eller 

liknande sätt för att lättare minnas ordets uttal. Individer med svenska som modersmål 

kan exempelvis para ihop det engelska ordet tape med det svenska ordet tejp då de uttalas 

på ett liknande sätt (a.a.). 

 

Kognitiva strategier för vokabulär inlärning och utveckling är bland annat repetition 

(Schmitt, 2005, s. 215–216). Att upprepade gånger skriva eller säga ord är en strategi som 

används frekvent världen över även om forskar inom det kognitiva forskningsfältet, bland 

annat Craik och Lockhart, ifrågasätter effekten av denna strategi. Flash cards och ordlistor 

är en annan form av kognitiva strategier för att skapa och utveckla ett ordförråd när nya 

ord ska introduceras. Dessa kan tas med vart som, vilket betyder att orden kan tränas in 

när än det finns tid över och gör det enklare att gruppera ord (a.a.). 

 

2.4 Sammanfattning 

Som tidigare nämnt syftar denna studie till att ställa två olika undervisningsmetoder inom 

ämnet engelska för att på så sätt se vilken undervisningsmetod som hjälper elever i årskurs 

6 att öka och utveckla sin engelska vokabulär. Tidigare forskning och liknande 

undersökningar har kommit fram till att kommunikativ undervisning som generellt hjälper 

elever att öka och utveckla sin engelska vokabulär. Ovannämnd forskning och litteratur 

kommer använda för att analyser och diskutera studiens resultat. 

 

 

 

 



 

14 

3. Metod och material 

I detta avsnitt redovisas bland annat om studien var kvantitativ eller kvalitativ. I avsnittet 

presenteras också studiens urval, bortfall, forskningsetiska hänsynstagande, 

datainsamlingsmetod samt dess reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Kvantitativ metod 

En studie kan antingen ha en kvalitativ eller kvantitativ ansats och denna studie har en 

kvantitativ ansats (Dörnyei, 2018, s. 30–35). Studier som har en kvantitativ ansats bygger 

på användandet av siffror för att kunna analysera en objektiv verklighet och på så sätt 

komma fram till ett resultat som är generaliserbart. Styrkor med att genomföra en 

kvantitativ studie är att denna form av studie har ett högt anseende universellt och att det 

går relativt snabbt att gå igenom den insamlade datan. Svagheter med att genomföra en 

kvantitativ studie är att den inte kan ta hänsyn till eller ta reda på om det finns 

underliggande problem som påverkar resultatet (a.a.).  

 

3.2 Urval 

Inför insamlandet av material för denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2017, s. 77–78) eftersom materialet samlades in på en skola och i klasser 

som är välbekanta sedan tidigare. Anledningen till att ett bekvämlighetsurval gjorde var 

att tiden var begränsad och att jag ville samla in material samtidigt som jag bidrog till 

elevernas utbildning. Urvalet bestod av två årskurs 6 klasser på en skola belägen i södra 

Sverige. I varje klass valde 15 elever att delta i studien. Alltså bygger studiens urval på 

totalt 30 stycken årskurs 6 elever.  Av dessa totalt 30 elever så var det fem som hade 

svenska som andraspråk.  

 

3.3 Bortfall 

Elva elever i klass 6a och 13 elever i klass 6b deltog inte i studien. Studiens totala bortfall 

blev alltså 24 elever. Bortfallen berodde antingen på att vissa elever inte hade deltagit vid 

alla tre glosförhör eller att elever inte hade lämnat in ett påskrivet informations- och 

samtyckesbrev i tid.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 

Datan för studien samlades in under totalt sex separat genomförda glosförhör. Både 

klasserna förhördes, under varje förhör, på totalt 30 glosor. Klasserna förhördes på samma 

glosor och alla glosor var skolrelaterade substantiv eller substantiv som används frekvent 

i skolans värld. Att glosorna enbart var substantiv berodde på att skolrelaterade ord eller 

ord som används frekvent i skolans värld ofta tillhör ordklassen substantiv. Tre av 

förhören genomfördes i klass 6a och resterande förhör genomfördes i klass 6b. Innan 

glosförhören genomfördes ägnades en lektion, där jag agerade lärare, i vardera klassen åt 

att gå igenom glosorna och den tillhörande texten. Lektionen i klass 6a pågick i 30 

minuter, medan lektionen i klass 6b pågick i hela 40 minuter. 

 

I klass 6a genomfördes lektionen enligt översättningsbaserad undervisning, vilket 

innebar att lektionen ständigt varvade mellan svenska och engelska. Lektionen inleddes 

med att klassen gemensamt översatte glosläxan från engelska till svenska (bilaga B). Om 

eleverna inte visste den svenska översättningen av ett ord gavs eleverna ledtrådar som 

hjälpte dem att hitta rätt översättning. När alla glosor gemensamt hade översatt delades 

glosläxan ut till varje enskild elev. Innan lektionen avslutades informerades eleverna om 

att de skulle bli förhörda på glosläxan totalt tre gånger under en femveckorsperiod. 

Eleverna fick också reda på att endast det första glosförhöret skulle vara betygsgrundande 

och att resultaten från alla glosförhör skulle samlas in för att göra en studie om 

glosundervisning. Innan eleverna gick ut på rast delgavs de också information om 

deltagande i studien var helt frivilligt och därefter delades informations- och 

samtycktesbreven ut. De tre glosförhören genomfördes med en veckas uppehåll mellan 

varje förhör. Förhören genomfördes på så sätt att ordens svenska översättningar skrevs på 

tavlan och eleverna fick skriva den engelska definitionen av ordet på varsitt lösblad.  

 

I klass 6b genomfördes lektionen på ett kommunikativt sätt. Den inleddes med att eleverna 

fick information om att glosläxa skulle se annorlunda ut. Elever fick reda på att vi inte 

skulle översätta glosorna från engelska till svenska utan istället gemensamt komma på 

engelska definitioner av glosorna. Efter lite protester från eleverna så började vi 

gemensamt att systematiskt definiera alla 30 glosor. Efter tjugo minuter hade alla glosor 

givits var sin definition (bilaga C). Lektionen avslutade med att eleverna fick reda på att 

de skulle bli förhörda på glosläxan totalt tre gånger under en femveckorsperiod och att 

endast resultatet från det första glosförhöret skulle vara betygsgrundande. Elevernas 
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delgav också informationen att resultatet från alla glosförhör skulle samlas in för att göra 

en studie om glosundervisning. Innan vi bröt lektionen för nästa ämne informerades 

eleverna att deltagande i studien var frivilligt och därefter delades informations- och 

samtycktesbreven ut. De tre glosförhören genomfördes med en veckas uppehåll mellan 

varje förhör. Under förhören lästes ordets definition upp och eleverna fick skriva de ord 

som definitionen syftade till på varsitt lösblad.  

 

3.5 Materialbeskrivning  

Studiens material består av resultatet från sex separata glosförhör. Tre av förhören 

genomfördes i klass 6a och resterande förhör genomfördes i klass 6b. Under varje förhör 

förhördes eleverna på totalt 30 glosor och förhören tog mellan tio till femton minuter att 

genomföra. Varje elev fick två poäng per rättstavat ord och ett poäng om ordet var 

någorlunda rättstavat. Ett ord ansågs som någorlunda rättstavat om man kunder urskilja 

vilket ord som eleven syftade på.  

 

3.6 Forskningsetik 

Studien vilar på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. Studien följer informationskravet 

genom att alla elever delgavs hur datainsamlingen skulle gå till, studiens syfte och att all 

form av deltagande var frivilligt. Genom att inte uppge namn eller kön på någon av 

eleverna och heller inte uppge skolans namn följer studien konfidentialitetskravet. När 

den insamlade datan sammanställdes anonymiserades eleverna genom att de gavs 

pseudonymer. Den första sjätte klassen gavs pseudonymen klass 6a, medan den andra 

sjätte klassen gavs pseudonymen klass 6b. I klass 6a gavs eleverna pseudonymer som till 

exempel elev 1 (klass a), elev 2 (klass a) och så vidare, medan eleverna i klass 6b gavs 

pseudonymer som till exempel elev 1 (klass b), elev 2 (klass b) och så vidare. Studien 

förhåller sig till nyttjandekravet genom att all insamlad data enbart används i studiens 

syfte och för att kunna besvara studiens frågeställningar. Deltagarna fick själva bestämma 

om de vill vara en del av studien eller inte, vilket innebär att studien även förhåller sig till 

samtyckeskravet som är den sista forskningsetiska principen. Eftersom eleverna är 

minderåriga skickades ett informations- och samtyckesbrev ut till alla elever och deras 

vårdnadshavare innan materialinsamlingen påbörjades (Vetenskapsrådet, [www]). 

Samtyckes- och informationsbrevet innehöll en förklaring över hur datainsamlingen 

skulle gå till, på vilket sätt datan skulle användas och hur studien förhöll sig till de 
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forskningsetiska principerna. Brevet skickades ut till elever och vårdnadshavare en vecka 

innan datainsamlingen påbörjades så att eleverna, tillsammans med vårdnadshavare, fick 

ta del av informationen samtidigt som de tog ställning till om eleven ville dela med sig 

av sina resultat eller inte (bilaga A). Eftersom eleverna som undersökningen omfattar är 

under 15 behövdes vårdnadshavarens underskrift. Alla elever som har valt att medverka 

i studien har alltså tillsammans med sina vårdnadshavare givit sitt samtycke.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet  

Enligt Denscombe (2017, s. 377–378) står validitet, inom kvantitativ forskning, för hur 

noggrann och precis studiens data är. För att ta reda på om studiens data är valid kan 

studiens författare ställa sig frågan: är den insamlade datan lämplig för att besvara 

studiens forskningsfrågor? Studiens forskningsfrågor bör bygga på befintliga teorier och 

kunskaper inom ämnet. Datan insamlad genom kvantitativ forskning kan bevisa sin 

validitet genom att kontrollera att det inte begicks några fel vid inmatningen av data. Att 

kontrollera att inmatningen av data gick till på ett korrekt sätt kan vara tidskrävande, men 

nödvändigt då den mänskliga faktorn kan påverka inmatningen (a.a.). Studiens insamlade 

data är lämplig då datan tydligt visar hur många eller hur få av orden som eleverna stavade 

rätt på samt hur eleverna stavade glosorna. Frågeställningarna för studien bygger på 

befintliga teorier och kunskaper inom ämnet. Inmatningen av studiens data har 

kontrollerats vid ett flertal tillfällen. 

 

För att en studie, inom kvantitativ forskning, ska anses vara tillförlitlig, hög reliabilitet, 

ska den vara upprepningsbar. Detta innebär att någon annan ska kunna genomföra en 

liknande studie som ger samma resultat, fodrat att omständigheterna för studien är 

densamma (Denscombe, 2017, s. 378). Denna studie har baserats på tidigare forskning 

inom ämnet glosundervisning, vilket har satt ramarna för studien. Resultatet för studien 

motsäger dock tidigare forskningsresultat, vilket skapar vissa funderingar kring hur 

upprepningsbart studiens resultat är.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras studiens resultat. Avsnittet disponeras i två 

delar, en del där resultatet för klass a redovisas och analyserar samt ett där resultatet för 

klass b redovisas och analyseras. I varje del redovisas de fem mest frekventa rättstavade 

och de fem mest frekvent felstavade orden per glosförhör. Samtidigt som de fem mest 

frekvent rättstavade och de fem mest frekventa felstavade orden redovisas presenteras 

och analyseras också hur den elev med högst poäng, den elev med medelpoäng och den 

eleven med lägst poäng i vardera klassen hanterar dessa ord. I klass 6a är den elev med 

högst poäng elev 12 (klass a), den elev med medelpoäng är elev 5 (klass a) och den elev 

med lägst poängantal är elev 14 (klass a). I klass 6b är den elev med högst poäng elev 6 

(klass b), den elev med medel poängantal är elev 7 (klass b) och den elev med lägst poäng 

är elev 5 (klass b).  

 

4.1 Resultatet för klass 6a 

Tabell 1. Översikt över resultatet i klass 6a 

Elev Glosförhör 1 Glosförhör 2 Glosförhör 3 

Elev 1 (klass a) 55 55 53 

Elev 2 (klass a) 56 53 48 

Elev 3 (klass a) 59 58 55 

Elev 4 (klass a) 60 59 56 

Elev 5 (klass a) 55 52 51 

Elev 6 (klass a) 53 52 51 

Elev 7 (klass a) 60 59 55 

Elev 8 (klass a) 56 56 55 

Elev 9 (klass a) 53 50 44 

Elev 10 (klass a) 59 53 52 

Elev 11 (klass a) 56 51 50 

Elev 12 (klass a) 60 60 60 

Elev 13 (klass a) 58 57 55 

Elev 14 (klass a) 27 22 17 

Elev 15 (klass a) 59 57 57 

Total 826 794 759 

Medelvärde 55,06 52,93 50,6 

 

4.1.1 Glosförhör ett i klass 6a 

Under det första glosförhöret är de fem mest frekvent rättstavade orden map, 

pupil/student, glue, pen och lesson. De fem mest frekvent felstavade orden är folder, 

binder, dictionary, calculator och crayons. 
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Under det första glosförhöret får elev 12 (klass a), eleven med högst resultat under alla 

tre glosförhör, 60 av 60 möjliga poäng. Eleven gör, under det första förhöret, inga 

felstavningar på de fem mest frekvent rättstavade eller de fem mest frekvent felstavade 

orden. När eleven ska skriva den engelska definitionen av ordet elev väljer elev 12 (klass 

a) att enbart skriva pupil. Att elev 12 (klass a) väljer att skriva enbart pupil är intressant 

då student har plats 157 på Word frequency database ([www]) lista över de 5000 mest 

frekvent använda orden i det engelska språket. Att student har plats 157, medan pupil inte 

ens finns med på listan kan öka troligheten för att elev 12 (klass a) exponerats mer för 

ordet student och därmed kan vara mer trygg att använda denna definition. Enligt Kratz, 

högfrekventa ord är enklare att komma ihåg (Krantz, 1991, s. 96–97). Det kan dock vara 

så att elevens ordinarie engelsklärare har valt att använda sig av pupil mer än student och 

det kan därav vara mer naturligt för elev 12 (klass a) att enbart använda sig av pupil. 

Eleven i klass 6a med medelpoäng under alla tre glosförhör är elev 5 (klass a) som samlar 

ihop 55 poäng under det första glosförhöret. Elev 5 (klass a) stavar inte fel på någon av 

fem mest frekvent rättstavade orden under det första förhöret och väljer att skriva enbart 

pupil precis som elev 12 (klass a). Samma elev stavar fyra av de fem mest frekvent 

felstavade orden korrekt. Elev 5 (klass a) stavar crayons som cryons. Elev 14 (klass a), 

eleven med lägst poängantal, stavar lesson och pen korrekt, med stavar inte rätt på map, 

pupil/student eller glue. Map stavar eleven som mapr, pupil/student blev pupill och glue 

miste sitt e så att det istället stavar glu. Elev 14 (klass a) försöker inte sig på att stava vare 

sig binder, dictionary eller calculator. Eleven försöker sig dock på att stava folder och 

craters som istället blev bilding och crates.  

 

4.1.2 Glosförhör två i klass 6a 

Under det andra glosförhöret är de fem mest frekvent rättstavade orden map, break, 

pupil/student, eraser/rubber och teacher. Orden map och pupil/student är två av de fem 

mest frekvent rättstavade orden även under det första glosförhöret. Folder, dictionary och 

binder kvarstår som tre av de fem mest frekventa felstavade orden, medan orden detention 

och trash bin inte är på listan för mest frekvent felstavade ord under det första 

glosförhöret. 

 

Eleven med högst poäng under alla tre förhören, elev 12 (klass a), fick även under det 

andra glosförhöret 60 poäng som var det högsta möjliga resultatet. Precis som under 



 

20 

föregående förhör så stavade eleven rätt på de fem mest frekvent rättstavade och de fem 

mest frekvent felstavade orden. Elev 12 (klass a) skrev enbart en engelsk definition av 

ordet elev, pupil, och skriver enbart rubber som en engelsk definition på det svenska ordet 

suddgummi istället för att skriva både rubber och eraser. Att eleven ifråga enbart skrev 

rubber kan bero på att hen stöter på ordet mer frekvent eftersom det är ett av de 5000 

mest frekvent använda ordet i det engelska språket, medan eraser inte finns med på listan 

([www]). Som tidigare nämnt är högfrekventa ord enklare att komma ihåg, medan 

lågfrekventa ord har en högre igenkänningsfaktor (Krantz, 1991, s. 96–97). Eleven med 

medelpoäng under alla tre glosförhör, elev 5 (klass a), stavar rätt på de fem mest frekvent 

rättstavade order under det andra glosförhöret, men väljer under detta förhör att skriva 

både pupi och student. När det kommer till att skriva de engelska definitionerna på ordet 

suddgummi väljer elev 5 (klass a) att skriva både rubber och eraser. Eleven blandar ihop 

folder och binder med varandra och stavar dictionary som dicanytory. Samma elev stavar 

detention som detancen och stavar trash bin som trach bin. Folder och binder kan eleven 

ifråga bland ihop eftersom klass 6a inte fick någon tydlig definiering mellan orden. Klass 

6b får denna definiering vilken kan vara anledningen till varför eleverna i klass 6b inte 

stavar fel eller blandar ihop folder och binder lika frekvent som klass 6a. Genom att läsa 

av tabell 2 kan vi se att elev 5 (klass a) samlar ihop 52 poäng av 60 under det andra 

glosförhöret och har alltså sänkt sitt resultat med tre poäng sedan det första glosförhöret. 

Den elev med lägst poäng under alla tre glosförhör, elev 14 (klass a), stavar enbart rätt på 

ett av de fem mest frekvent rättstavade orden under det andra förhöret och detta ord är 

map. Break stavar eleven som brek, pupil blir pupill, rubber stavas ruber och teacher 

förlorar sitt a så att det istället stavar techer. Att elev 14 (klass a) stavar fel på break, 

pupil, rubber och teacher kan bero på att eleven inte har fått till rätt uttal. För att uttala 

ett specifikt ord på ett korrekt sätt innebär att språkanvändare kan lägga betoning på rätt 

del eller delar av ordet (Laufer, 2005, s. 142–143, 145–148). Samma elev stavar heller 

inte rätt på ett enda av de fem mest frekvent felstavade orden under det andra förhöret. 

Eleven skriver bland annat map istället för folder och folder istället för binder. Dictionary, 

detention och trash bin försöker eleven ifråga sig inte ens på att stava. Under det andra 

och näst sista glosförhöret får elev 14 (klass a) 22 poäng och sänker sig alltså med fem 

poäng sedan det första glosförhöret.  
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4.1.3 Glosförhör tre i klass 6a 

Map, teacher, notebook, glue och pen är de fem mest frekventa rättstavade orden under 

det tredje glosförhöret. Ordet map är ett av de fem mest frekvent rättstavade orden under 

det första, andra och tredje glosförhöret, medan ordet glue enbart är ett av de fem mest 

frekvent rättstavade orden under det första och sista glosförhöret. Även under det tredje 

och sista förhöret är dictionary, folder och binder tre av de fem mest frekvent felstavade 

orden, medan cloakroom och desk inte är på listan över mest frekvent felstavade ord under 

varken första eller andra glosförhöret. 

 

Elev 12 (klass a), eleven med högst poäng, får även under det tredje och sista glosförhöret 

60 av 60 möjliga poäng. Precis som under de två tidigare glosförhören så stavar elev 12 

(klass a) rätt på de fem mest rättstavade och de fem mest felstavade orden. Elev 5 (klass 

a), eleven med medelpoäng, stavar rätt på alla fem mest frekvent rättstavade orden under 

det tredje och sista glosförhöret. Eleven får 51 poäng av 60 möjliga poäng under det sista 

glosförhöret och har alltså sänkt sitt resultat med totalt 4 poäng sedan det första 

glosförhöret. När vi tittar på elev 5 (klass a) prestation, när det kommer till de fem mest 

frekvent felstavade orden, stavar hen rätt på två av orden och dessa ord är desk samt 

dictionary. Eleven blandar ihop folder och binder samt placerar ett extra c i ordet 

cloakroom så att det istället stavar cloackroom. Detta misstag kan bero på att eleven inte 

kan lägga betoning på rätt del eller delar av ordet som krävs för ett korrekt uttal av ordet 

(Laufer, 2005, s. 142–143, 145–148). Elev 14 (klass a), eleven med lägst poäng, får 17 

poäng under det tredje och sista glosförhöret. Alltså sänker elev 14 (klass a) sitt resultat 

med 10 poäng sedan det första glosförhöret. Under detta glosförhör stavar eleven ifråga 

rätt på map, glue och pen som är tre av fem av de mest frekvent rättstavade orden. Eleven 

ger sig dock inte an att stava notebook samt stavar fel på teacher och skriver istället 

techar. Av de fem mest frekvent felstavade orden så stavar samma elev rätt på orden desk 

och folder. Hen ger sig inte an att stava varken dictionary eller cloakroom och skriver 

map istället för det korrekta ordet binder. Att elev 14 (klass a) inte ger sig an att stava 

varken dictionary eller cloakroom kan bero på att inte av orden är högfrekventa ord och 

därmed obekanta för eleven ([www]). Det kan också bero på att båda orden är relativt 

långa och enligt Laufer (2005, s. 144–145) stannar stavning av långa ord inte i minnet 

lika länge som stavning av korta ord.   
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4.2 Resultatet för klass 6b 

Tabell 2. Översikt över resultatet i klass 6b  

Elev Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 

Elev 1 (klass b)  38 38 27 

Elev 2 (klass b)  41 25 24 

Elev 3 (klass b)  60 56 53 

Elev 4 (klass b)  58 56 55 

Elev 5 (klass b)  28 26 25 

Elev 6 (klass b)  60 60 58 

Elev 7 (klass b)  49 48 34 

Elev 8 (klass b)  60 59 57 

Elev 9 (klass b)  59 59 58 

Elev 10 (klass b)  35 35 33 

Elev 11 (klass b)  60 57 54 

Elev 12 (klass b)  34 27 19 

Elev 13 (klass b)  56 56 53 

Elev 14 (klass b)  60 57 56 

Elev 15 (klass b)  60 59 57 

Total 786 718 663 

Medelvärde 52,4 47,86 44,2 

 

4.2.1 Glosförhör ett i klass 6b 

Under det första glosförhöret är de fem mest frekvent rättstavade orden break, 

pupil/student, glue, pen case och notebook. Dictionary, principal, crayons, detention och 

cloakroom är de fem mest frekvent felstavade orden.  

 

Den elev med högst poäng, elev 6 (klass b), gör inga felstavningar på varken de fem mest 

frekvent rättstavade eller de fem mest frekvent felstavade orden under det första 

glosförhöret. Eleven ifråga väljer att skriva två engelska definitioner av ordet elev och 

skriver både pupil och student. Tabellen ovan visar att elev 6 (klass b) fick 60 av 60 

möjliga poäng under det första glosförhöret. Elev 7 (klass b) är den elev med medel poäng 

under alla tre separata glosförhör. Denna elev stavar rätt på fyra av de fem mest frekvent 

rättstavade orden, men skriver ihop ordet pen case så att det stavar pencase istället. Elev 

7 (klass b) skriver precis som elev 6 (klass b) både pupil och student under det första 

förhöret. När vi tittar på hur elev 7 (klass b) tacklar de fem mest frekvent felstavade orden 

under det första glosförhöret ser vi att eleven ifråga inte försöker stava orden crayons, 



 

23 

detention eller cloakroom. Det ord som eleven försöker stava rätt är dictionary som eleven 

ifråga stavar som diktionery. Hen stavar dock ordet principal rätt. Av tabellen kan utläsas 

att elev 7 (klass b) får 49 av möjliga 60 poäng under det första glosförhöret. Den elev med 

lägst poäng, elev 5 (klass b), stavar tre av de fem mest frekvent rättstavade orden korrekt. 

Även denna elev väljer att skriva både pupil och student, men skriver, precis som elev 10 

(klass b), ihop ordet pen case till pencase. Elev 5 (klass b) glömmer e:t i ordet notebook 

så att det istället stavar notbook. Eleven försöker att stava rätt på de fem mest frekvent 

felstavade orden, men dictionary blir istället wordlist, crayons stavas som chrits, 

detention blir after shool och cloakroom stavas som caproom. Att elev 5 (klass b) skriver 

caproom istället för cloakroom kan bero på att eleven gör en direktöversättning. Den 

svenska definitionen av cloakroom är kapprum, alltså en sammansättning av orden kapp 

(som på engelska översätts till cap) och rum (som på engelska översätts till room). Eleven 

ifråga försöker sig inte på att stava ordet principal. Elev 5 (klass b) får 28 poäng under 

det första glosförhöret.  

 

4.2.2 Glosförhör två i klass 6b 

Break, pupil/student, pen case, teacher, och map är de fem mest frekvent rättstavade 

orden under det andra glosförhöret. Orden break, pupil/student och pen case är tre av de 

mest frekvent rättstavade orden under det första förhöret, medan teacher och map inte 

finns med på listan för mest frekvent rättstavade orden under det första förhöret. 

Dictionary, principal, cloakroom, detention, och crayons är de fem mest frekvent 

felstavade orden.  

 

Precis som i det första glosförhöret så gör elev 6 (klass b) inga felstavningar på varken de 

fem mest frekvent rättstavade eller de fem mest frekvent felstavade orden. Även under 

detta glosförhör väljer eleven ifråga att skriva både pupil och student och som tabellen 

visar får elev 6 (klass b) högsta möjliga poäng även under det andra glosförhöret. Eleven 

med medelpoäng på alla tre glosförhör, elev 7 (klass b), stavar rätt på break, pupil/student, 

teacher och map, men stavar fel på glosan pen case. Eleven skriver, precis som i det första 

förhöret, ihop ordet pen case till pencase. Elev 7 (klass b) väljer att inte försöka sig på att 

stava ett av de fem mest frekvent felstavade orden. Denna glosa är crayons. Eleven får 48 

poäng av möjliga 60 under även detta förhör. Eleven med lägst poäng under alla tre 

glosförhör, elev 5 (klass b), får 26 poäng under det andra glosförhöret och sänker sitt 

resultat med två poäng. av de fem mest frekvent rättstavade orden för det andra 
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glosförhöret stavar denna elev rätt på tre av fem. Eleven ifråga stavar break, pupil och 

map korrekt, men inte orden pen case och teacher. Ännu en gång väljer eleven att skriva 

ihop pen case till pencase och placerar ett extra t i ordet teacher så att det stavar teatcher. 

I det första glosförhöret väljer elev 5 (klass b) att skriva både pupil och student, men under 

det andra glosförhöret skriver eleven ifråga enbart pupil. Elev 5 (klass b) stavar inte fel 

på ett enda av de fem mest frekvent felstavade orden under det andra glosförhöret. Istället 

för att skriva dictionary skriver eleven wordlist, cloakroom stavar eleven som chiseroom, 

istället för detention skriver eleven after shool och crayons stavar eleven som crits. 

Felstavningen av orden dictionary och crayons kan bero på att eleven gör en 

direktöversättning av de svenska definitionerna av orden eller skriver någon form av 

svengelska, sammansättning av svenska och engelska. Dictionary heter ordbok på 

svenska, medan crayons på svenska heter kritor. Precis som i det första glosförhöret så 

försöker inte elev 5 (klass b) sig på att stava glosan principal.    

 

4.2.3 Glosförhör tre i klass 6b 

Under det tredje och sista förhöret i klass 6b är break, pupil/student, notebook, glue och 

teacher de mest frekvent rättstavade orden. Både orden break och pupil/student är de mest 

frekvent rättstavade orden sedan det första glosförhöret i klass 6b, medan teacher är det 

mest frekvent rättstavade ordet under det andra och tredje förhöret. Ruler, binder, 

crayons, dictionary och claokroom är de fem mest frekvent felstavade orden under det 

tredje förhöret. Crayons, dictionary och cloakroom är de tre mest frekvent felstavade 

orden under alla tre förhör.  

 

Under det tredje och sista glosförhöret är den enda gången som elev 6 (klass b) sänker sitt 

resultat. Som tabellen ovan visar får elev 6 (klass b) 60 av 60 möjliga poäng på både det 

första och andra glosförhöret, men under det tredje och sista förhöret sänker sig eleven 

ifråga med två poäng. Alltså får elev 6 (klass b) 58 av 60 möjliga poäng under det tredje 

och sista glosförhöret. Även om eleven sänker sitt resultat med två poäng så stavar eleven 

inte fel på varken de fem mest frekvent rättstavade eller de fem mest frekvent felstavade 

orden och elev 6 (klass b) väljer ännu en gång att skriva både pupil och student. Eleven 

med medel poäng, elev 7 (klass b), sänker sitt resultat med 16 poäng från det första 

glosförhöret eftersom hen fick 34 poäng av möjliga 60 poäng under det tredje och sista 

glosförhöret. Elev 7 (klass b) stavar rätt på fyra av fem av de mest frekvent rättstavade 

orden under det tredje glosförhöret. Den glosa som eleven ifråga stavar fel på var 
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notebook vilket hen stavar som note bok. Eleven väljer att skriva både pupil och student. 

Av de fem mest frekvent felstavade orden under det tredje och sista glosförhöret så 

försöker inte elev 7 (klass b) sig på att stava binder, crayons eller cloakroom. Att elev 7 

(klass b) inte försöker sig på att stava varken binder, crayons eller cloakroom kan bero 

på att inget av dessa ord finns med på listan över de 5000 mest frekvent använda orden i 

det engelska språket och därför är obekanta för eleven sedan tidigare ([www]). Om dessa 

ord hade varit högfrekventa kan chansen för att eleven skulle komma ihåg dessa ord ökat 

(Krantz, 1991, s. 96–97). Istället för att skriva ordet dictionary så skriver eleven ifråga 

wordbook. Eleven med lägst poäng, elev 5 (klass b), sänker sig själv med ett poäng 

eftersom hen fick 25 av möjliga 60 poäng under det tredje och sista glosförhöret. Av de 

fem mest frekvent rättstavade orden under det tredje glosförhöret så stavar elev 5 (klass 

b) rätt på break, pupil och glue. Eleven väljer, precis som under det andra glosförhöret, 

att enbart skriva pupil och placerar ett extra o i ordet notebook så att det stavar nootebook 

istället. Eleven ifråga skriver inte ordet teacher. Av de fem mest frekvent felstavade orden 

under det tredje glosförhöret stavar inte elev 5 (klass b) rätt på ett enda av de fem orden. 

Eleven försöker inte stava glosan ruler, skriver pearm istället för binder, crhits istället för 

crayons, woordlist istället för dictionary och till sist caproom istället för cloakroom.  

 

4.3 Sammanfattning  

Utifrån resultatet kan utläsas att klass 6a får ett bättre samlat och individuellt resultat än 

klass 6b. Likheter mellan de två klasserna är att både har teacher, map, break, 

pupil/student, notebook och glue som ett eller flera av de fem mest frekvent rättstavade 

orden under något eller flera av glosförhören. Klasserna har också detention, cloakroom, 

dictionary, crayons och binder som ett eller flera av de fem mest frekvent felstavade 

orden under något eller flera av glosförhören. Skillnader mellan de två klasserna är att 

klass 6a har lesson, eraser/rubber och pen som mest frekvent rättstavade ord, medan klass 

6b har pen case. När vi tittar på de mest frekvent felstavade orden har klass 6a folder, 

calculator och trash bin, medan klass 6b har principal samt ruler.  
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5. Diskussion 

Detta avsnitt disponeras i tre delar. I den första delen diskuteras studiens resultat, medan 

den andra delen tar upp didaktiska implikationer och slutsatser som relateras till studien, 

aktuell forskning samt didaktisk litteratur. Avsnittet avslutas med en del där val av metod, 

studiens nytta och möjlig vidare forskning diskuteras. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Eftersom studier gjorda både internationellt och i Sverige visar att det är kommunikativ 

form av engelskundervisning som hjälper elever att öka och utveckla sitt engelska 

ordförråd antogs det att resultatet för denna studie skulle bli detsamma. Om studiens 

resultat hade följt den trend som tidigare studier inom ämnet satt så borde eleverna i klass 

6b, klassen med kommunikativ engelskundervisning, producerat det bästa resultatet under 

alla tre glosförhör, men så blev inte utfallet. Studiens slutliga resultat blev att den klass 

med engelskundervisning baserad på översättning klass 6a, som presenterade ett högre 

resultat under alla tre separata glosförhör.  

 

Att detta blev utgången kan bero på eleverna i klass både 6a och 6b är vana vid en 

engelskundervisning som bygger på översättning, men medan eleverna i klass 6a fick 

arbeta på som vanligt var eleverna i klass 6b tvungna att anpassa sig till ett helt nytt 

arbetssätt, kommunikativ undervisning. Enligt Estling och Lundberg är det önskvärt att, i 

engelskundervisning, använda det engelska språket i så stor utsträckning som möjligt. 

Kommunikativ undervisning kan, dock inte bara introduceras utan det krävs att lärare 

samtalar med sina elever om varför och hur kommunikativ undervisning kan användas 

samt ge eleverna den tid de behöver för att anpassa sig till den nya formen av undervisning 

(Estling & Lundberg, 2010, s. 23–25). Alltså kan elever i klass 6a presterat ett bättre 

resultat eftersom de redan var insatta i undervisningsmetoden som i studien användes i 

deras klass, medan elever i klass 6b kanske inte fick den tid de behövde för att känna sig 

bekväma och på så sätt kunna hantera kommunikativ undervisning. Att klass 6a presterade 

ett högre individuellt och samlat resultat än klass 6b kan också bero på andra faktorer.   

 

Att studiens slutliga resultat motsäger vad tidigare forskning inom studien område har 

kommit fram till kan också visa att lärare kanske inte alltid ska blint följa de senaste se 

senaste undervisningstrenderna eller lita på vad forskning säger. Det kan vara så att vissa 
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undervisningsmetoder inte funkar för alla elever i en klass och då måste lärare vara 

flexibla och beredda att tänka om. Istället för att lärare blint följer undervisningstrender 

eller litar på vad forskning kan de istället använda sig av situations baserad undervisning. 

Lärare som använda sig av situations baserad undervisning använder sig av den metod 

eller de metoder som för tillfället funkar för alla elever för att på så sätt individanpassa 

undervisningen (Ur, 2013, s. 468–473). 

 

5.2 Didaktiska implikationer 

För att hjälpa elever i årskurs 6 med svenska som modersmål eller svenska som 

andraspråk att öka och utveckla sitt engelska ordförråd kan lärare fokusera på att först 

lära sina elever de 3000 mest frekvent använda orden i det engelska språket. Detta är av 

vikt eftersom elever med engelska som andra- eller tredjespråk kan förstår en väldigt stor 

del av talad och skriven engelska med hjälp av dessa 3000 ord (Nation & Waring, 2005, 

s. 6–13). De 3000 ord kan läras ut genom att lärare låter sina elever bearbeta varje ord så 

mental som möjligt. Mental bearbetning av ett ord ökar chansen för detta ords 

användningsområden och innebörd att stanna i långtidsminnet (Craik & Lockhart, 1972; 

Schmitt, 2005, s. 211–216).  

 

Innan undervisning kring ett nytt ord ska ske är det viktig att som lärare känna till möjliga 

hinder och fallgropar som ordet kan skapa. En faktor som kan påverkar hur lätt eller svårt 

ett engelskt ord är att lära sig är hur ordet uttalas, alltså om det är svårt att uttala, om ordet 

påminner om andra ord i uttal eller om ordet blir missvisande när de delas upp i sina 

morfem. Ordet längd är också en faktor som kan påverka. Stavfel sker mer frekvent i 

stavning av långa ord, samtidigt som uttal av långa ord upplevs som enklare. Något annat 

som kan påverka hur lätt eller svårt ett engelskt ord är att lära sig är hur abstrakt eller 

konkret ordet är. Abstrakta ord kan ha fler innebörder, medan konkreta ord har en specifik 

innebörd och kan därför vara lättare att lära sig (Laufer, 2005, 142–152; Pinter, 2011, s. 

57–60). Genom att lärare känner till möjliga hinder och fallgropar som engelska ord kan 

skapa har lärare en större möjlighet att arbeta förebyggande så att deras elever inte stöter 

på dessa hinder och inte faller i dessa fallgropar. 

 

Lärare kan introducera ett nytt engelskt ord genom att skriva det på tavlan och uppmana 

eleverna att ta hjälp av varandra för att ta reda på vad ordet betyder. Detta ger alla elever 

en möjlighet att socialisera sig med varandra samt att vara varandras lärare. Eleverna kan 
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antingen arbeta två och två eller i mindre grupper. Under detta moment är det okej att 

eleverna pratar med varandra i sitt modersmål, men lärare kan uppmuntra sina elever att 

prata så mycket engelska som möjligt. Att arbeta på detta sätt ger elever med svenska som 

första- eller andraspråk möjlighet att lära sig engelska direkt via sitt modersmål eftersom 

detta arbetssätt ger dessa elever möjlighet att prata med varandra i deras modersmål. 

Enligt Schmitt är översättning ett bra verktyg för vokabulär inlärning och utveckling 

eftersom elever förstår och hänger med enklare i sitt modersmål (Schmitt, 2005, s. 210–

211). När väl eleverna har fått socialisera sig kan läraren illustrera ordets innebörd med 

hjälp av bilder. Eleverna ges möjlighet att studera bilderna och kan även skapa fysiska 

eller mentala bilder som illustrerar ordets innebörd (Schmitt, 2005, s. 212). Efter att 

eleverna har fått tillfälle att skapa sina egna bilder kan lärare gå vidare genom att relatera 

det nya ordet med ord som eleverna redan är bekanta med. Att relatera ett nytt ord med 

ett ord som redan är bekant för eleverna kan leda till att förståelsen för det gamla ordet 

appliceras på det nya ordet. Efter alla dessa steg har eleverna förhoppningsvis fått en 

uppfattning om det nya ordets innebörd och användningsområden, vilket gör att läraren 

kan börja fokusera på ordets ortografiska eller fonologiska egenskaper. I detta moment 

kan lärare först skriva upp ordet på tavlan för att på så sätt visa ordets stavning. Lärare 

kan därefter säga ordet högt och låta sina elever upprepade gånger härma för att få till rätt 

uttal. Elever kan få öva på sitt uttal ytterligare genom att låta dem säga ordet högt 

bänkkamrater eller högt inför hela klassen. När eleverna har fått till rätt uttal kan läraren 

övergå till att fokusera på att lära eleverna hur det nya ordet stavas och detta kan ske 

genom att eleverna får skriva ordet upprepade gånger eller mentalt föreställa sig ordet 

stavning.  

 

Lärare kan lära sina elever inlärningsstrategier som kan hjälpa elever när de ska öva på 

ordets innebörd, användningsområden, uttal och stavning på egen kammare. En strategi 

som lärare kan lära sina elever är att använda flash cars och ordlistor. Dessa kan användas 

för att repetera ordets innebörd, användningsområden, uttal samt stavning och kan tas 

med vart som vilket kan öka chanserna till övning av ordet. Lärare kan också lära sina 

elever att gruppera eller kategorisera ord utifrån exempelvis innebörd då detta kan vara 

hjälpsamt i vokabulär inlärning (Schmitt, 2005, s. 213–215). När det kommer till att 

förhör eleverna på sina glosor kan det vara önskvärt att förhören sker på ett varierat sätt. 

Istället för att eleverna ska kunna stava rätt på exempelvis på 15 ord kan en tredjedel av 

orden förhöras genom att eleverna måste använda dessa ord i muntligt, medan de andra 
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två tredjedelarna förhörs skriftligt. Den skriftliga delen av förhöret kan vara att eleverna 

måste skriva fem av orden i hela meningar, medan resten av orden ska eleverna enbart 

stava orden så korrekt som möjligt.  

 

5.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken form av engelskundervisning som 

hjälper elever i årskurs 6 med svenska som modersmål eller svenska som andraspråk att 

öka och utveckla sitt engelska ordförråd. Genom att analysera och diskutera studiens 

resultat har det gjorts en ansats till att besvara studiens frågeställningar och därigenom 

även möta studiens syfte. Studiens resultat visar att klass 6a, den klass med 

översättningsbaserad engelskundervisning, presterade ett högre resultat än klass 6b, 

klassen med kommunikativ engelskundervisning. Att klass 6b presterade ett högre resultat 

kan bero på flertalet faktorer.  

 

5.4 Metoddiskussion och fortsatt forskning 

Studiens relevans är att den bland annat kan upplysa lärare verksamma i mellanstadiet 

vad forskning säger om hur glosundervisning kan gå till. Studien tar även upp kritiska 

aspekter som kan finnas när elever försöker lära sig engelska ord. Den försöker ge en bild 

över om det är kommunikativ eller undervisning baserade på översättning som bäst hjälper 

elever med svenska som första- eller andraspråk i årskurs 6 att utveckla och öka sitt 

engelska ordförråd. Studiens förväntade resultat var att klass 6b, klassen med 

kommunikativ undervisning, skulle få ett bättre resultat än klass 6a eftersom tidigare 

forskning säger att det är kommunikativ undervisning som hjälper elever att öka och 

utveckla sitt engelska ordförråd. På grund av att studien genomfördes på en så pass liten 

elevgrupp är det svårt att säga hur generaliserbart studiens resultat är och resultatet hade 

kunnat bli ett annan om en liknande studie genomförde ytterligare en gång.  

 

Nu när studien är genomförd är det enklare att se både för- och nackdelar med att enbart 

genomföra observationer. Det hade varit intressant att intervjua alla 30 elever om hur de 

uppfattade deras engelskundervisning som bygger på översättning samt intervjua alla 

elever i klass 6b för att ta reda på deras uppfattning om engelskundervisning som bygger 

på kommunikation. Intervjuerna hade kunnat ge ett mer nyanserat material då dessa hade 

givit en insikt i vad dessa 30 årskurs 6 eleverna tycker och tänker. För att kunna djupare 
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besvara den andra frågeställning hade det varit önskvärt att studien bestod av fler än 

enbart fem elever med svenska som andraspråk.   

 

Vidare forskning inom studiens område hade kunnat vara genomför en liknande studie, 

men att i denna studie följa två eller fler klasser under mer än fem veckor. Att följa fler 

än två klasser och utöka materialinsamlingstiden hade kunnat ge ett bredare och 

därigenom möjligtvis mer tillförlitligt material.  
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Bilagor 
 

Bilaga A 

 

Informations- och samtyckesbrev till elev och vårdnadshavare  
 

Hej! 

 

Jag är en student från Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på min sista termin på 

grundlärarutbildningen, vilket innebär att jag snart kommer påbörja skrivandet av mitt 

andra examensarbete. I detta arbete vill jag få en djupare förståelse för hur 

glosundervisning går till, hur glosundervisning kan förbättras och hur länge eleverna 

minns de glosor som de lär sig. För att kunna ta reda på allt detta så behöver jag din hjälp 

genom att du låter mig samla in resultatet från tre olika glosförhör och observera din klass 

under en engelska lektion. Lektionen jag observerar kommer att spelas in så att jag får ett 

så tillförlitligt material som möjligt.     

   

 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsradios forskningsetiska principer och 

deltagandet är därför helt frivilligt. Vill du eller eleven avbryta ert deltagande är aven 

detta frivilligt. Vi följer sekretesslagarna och kommer inte att samla in några 

personuppgifter. Resultaten kommer att presenteras i en uppsats och kommer enbart att 

användas i forskningssyfte.  

 

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Amanda Holmgren (ah223iu@student.lnu.se)  

______________________________________________________________________ 

 

Ifylld lapp lämnas in senast torsdag den 9/11 till din mentor. 

 

Jag godkänner att vara en del av observationen och att material samlas in  

 

Jag godkänner INTE att vara en del av observationen och att material samlas in  

  

 

       

___________________________________    

Vårdnadshavares underskrift  

 

 

___________________________________ 

Elevens underskrift 
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Bilaga B 

Glosläxa klass 6a 
 

Glosläxa vecka 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C 

Glosläxa klass 6b 

Glosläxa vecka 10 
 

1. subject What the lesson is going to focus on 

2. pen case A thing that you put your pencils 

3. pen A thing that you write or draw with that contains ink 

4. eraser/rubber A thing you use to erase something you have written  

5. glue A thing you use stick together two things  

6. scissors Something that you can use to cut paper  

7. notebook Something that you write notes in 

8. binder Something that you organize your papers in 
9. folder Something that you can keep your papers in 

10. tape Something that you for example can use to fix a page in a 
book 

11. calendar A thing that tells you what month and date it is 

12. ruler Something you can use that helps you draw a straight line 

13. stapler A thing you use to staple together papers 

14. crayons A thing you use when your drawing or coloring 

15. calculator Something electric that can help you solve a math problem 

 
 

16. dictionary A book that gives information about words 

17. pupil/student A young person that goes to school 

18. desk A thing that you put your textbooks, workbooks and 
notebooks in 

19. principal The person that controls the school 

20. schoolyard The placer where you spend your break on 

21. lesson The time we spend in the classroom 

22. break The time between lessons 

23. whiteboard A thing that students and teachers often write on during a 
lesson 



 

 

24. cloakroom The room where you put your jacket, shoes and bag 

25. detention What you get if you misbehave in school  

26. skip class When you are not in class when you are supposed to be 

27. map Something that you can see that name and position of a 
country on 

28. bookcase A thing that you can put books in 

29. trash bin Something that you put trash in 

30. teacher The person that teaches the students 
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