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När jag ser tillbaka på min egen lärarutbildning i början av 80-talet talades det inte om dyslexi eller 
läs- och skrivsvårigheter. Under det tjugotal år som jag undervisat i engelska och svenska på 
grundskolan har jag naturligtvis som allmänt intresserad lärare läst artiklar och tagit del av 
forskningsresultat, men jag har inga djupare kunskaper i ämnet. Däremot har jag vid det här laget en 
ganska gedigen kunskap om att undervisa engelska i (alltmer) heterogena klasser och jag har funderat 
en hel del kring hur man skapar ett klassrumsklimat som ger utrymme för elever med olika 
förutsättningar att få med sig så mycket kunskap som möjligt. 
 
Hur gör vi när vi lär oss nya ord 
Jag anser att elever är olika och att en av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa inlärningssituationer 
som tar hänsyn till detta. Aldrig någonsin har jag träffat på någon lärare som inte håller med om 
påståendet ”barn är olika”. Trots det stöter man ideligen på undervisning som bedrivs som om alla 
barn vore lika. Ett exempel, som snarare är regel än undantag, är att elever i engelskläxa ges 10 eller 
15 ord att lära in. Som om alla elever har samma förmåga till eller samma behov av att lära sig samma 
ord samtidigt! Naturligtvis måste man lära sig ord, när man lär sig ett nytt språk, men hur gör vi när vi 
lär oss nya ord? Här svarar forskare lite olika.  Kraschen (1987) menar att nyckel till ordinlärning 
ligger i läsning. Genom att läsa mycket utökas ordförrådet. Andra forskare visar att enbart läsning inte 
räcker. För att lära sig nya ord krävs ofta också strukturerade övningar och inlärning av strategier  
(Brown, 1987 och Oxford, 1990). Lundahl (1998) menar att ordinläring har kommit att bli en 
försummad del av språkinlärningen, men det finns ändå ganska mycket forskning att luta sig mot som 
visar att vi har individuella inlärningsprofiler (Skehan 1987), och att de metoder som involverar flera 
sinnen och som skapar ”kognitiva krokar” att hänga upp orden på är de som verkar mest effektiva. Om 
ordet finns i ett sammanhang och detta sammanhang är intressant och relevant för oss själva är 
chansen att vi verkligen lär oss orden större (Holmegaard 1999) Tornberg (1997, s. 97) säger att 
ordinlärning blir effektivare ”genom att orden antingen lärs in i sitt textsammanhang eller att eleven 
skapar ett nytt, meningsfullt sammanhang för orden i egna meningar eller i en egen text”.  Sådana 
tankar omfattas också av dem som arbetar med inlärningsstilar (Boström,2000, Dunn,1995). Forskning 
kring ordinlärning för dyslektiska elever från University of Kansas visar också på att en mångfald 
metoder, som aktiverar flera sinnen, är framgångsrika. Samma sak rapporteras från 
klassrumsforskning i Tyskland av psykolog Hansjürgen Kunigkeit vid Beratungszentrum i 
Leverkusen. 
 
Att plugga in 10 – 15 ord från en lista, ofta utan något sammanhang, är ett av de allra sämsta sätten att 
lära in nya ord åtminstone om målet är mer långsiktigt än att eleverna ska kunna orden inför 
läxförhöret. Om orden dessutom förhörs genom att eleverna skriver ner dem, det vill säga endast 
stavningen kontrolleras, kommer många elever att förlora glädjen och motivationen för att lära sig ett 
nytt språk.  
 
Planera, genomföra och utvärdera inlärningen 
Slutsatsen för min del blir att undervisningen måste individualiseras. Vi kan naturligtvis som lärare 
arbeta med att hitta alltmer effektiva sätt att lära till exempel nya ord, men vi kommer aldrig att hitta 
det bästa sättet, därför att detta variera från individ till individ. Att individualisera undervisning är 
emellertid inte lätt. Rigmor Eriksson (1993) visar i sin avhandling ”Teaching Language Learing”, att 
många försök har stupat på att läraren ensam haft ansvar för vad som sker i klassrummet. Det har 
inneburit att istället för att göra en lektionsplanering har läraren kommit att göra fem eller tio olika 
planeringar för att tillfredsställa alla de olika behov och inlärningsstilar som finns i en klass. Det är 
naturligtvis inte rimligt, i längden blir det en övermänsklig arbetsuppgift också för den mest ambitiösa 
lärare. Rigmor Eriksson och jag själv (1997) har istället, med inspiration från det språkdidaktiska 



förhållningssätt som brukar kallas ”Learner Autonomy”, pläderat för en språkundervisning som 
involverar eleverna i arbetet att planera, genomföra och utvärdera inlärningen.  
 
Diskussion runt ordinlärning i klassen 
Underökningar visar att eleverna inte alltid är särskilt medvetna eller engagerade i sin inlärning. När 
STRIMS-gruppen (Malmberg, 2000) gjorde sin stora undersökning om elevers strategier vid inlärning 
av främmande språk, sa en elev ungefär så här om glosplugg som läxa: ”Jag glor på orden tills jag less, 
sen tar jag Cola och sen glor jag igen”. Inget särskilt effektivt sätt att lära sig nya ord enligt mitt 
förmenande.  
 
När jag möter en högstadieklass (eleverna har redan läst engelska i flera år) inleder vi en diskussion 
runt ordinlärning. Hur gör man när man lär sig nya ord? Mycket ofta blir svaret som ovan, man har två 
spalter ord en på engelska, en på svenska och sedan ”läser man på” tills man kan orden. Inte sällan 
engageras föräldrarna i slutet av glosplugget. Deras uppgift är då nästan alltid att säga ordet på svenska 
eller engelska och eleven skriver ner det, en stavningskontroll. Efter att vi konstaterat detta fortsätter vi 
diskussionen i klassen och går över till elevernas egna tankar om ordinlärning. Jag frågar eleverna: 
Vad innebär det att kunna ett ord på engelska? Om du säger ”det här ordet kan jag” vad menar du då? 
Detta är naturligtvis inte frågor som eleverna haft anledning att fundera kring i någon hög grad men 
efterhand kommer deras svar. Att man måste veta vad ordet betyder, det är alla överens om, liksom att 
man ska kunna uttala det (många elever uttrycker detta som ”man ska kunna säga ordet”.) Någon elev 
i varje klass brukar nämna att man ska kunna stava ordet, ett påstående som andra elever bemöter och 
vi får en diskussion kring detta. För att distansera diskussionen brukar jag använda mig själv och mitt 
modersmål som exempel. Trots att jag är svensklärare finns det ord i svenska där jag tvekar om 
stavningen, och när jag skriver dem blir det lika ofta rätt som det blir fel. Kan man då säga att jag inte 
kan ordet? Nej, brukar eleverna enas om, det är nog bra att kunna stava ett ord rätt, men det är inte 
nödvändigt för att påstå att man kan ordet. Däremot brukar vår diskussion leda fram till en annan 
slutsats. Att kunna ett ord betyder också att man kan använda det i rätt sammanhang. När vi 
sammanfattar denna diskussion i klassen kan vi konstatera att begreppet ”att kunna ett ord” är 
komplext och rymmer flera olika aspekter. Det är också lätt att konstatera att modellen att plugga 10-
15 ord från en lista inte täcker in alla de aspekter som vi har enats om.  
 
Att använda sina egna verktyg för ordinlärning 
Nästa steg blir därför att vi gemensamt i klassen inventerar hur många olika sätt att lära sig ord som vi 
känner till. Eleverna får sätta sig i mindre grupper och ”brainstorma” kring vilka olika sätt de kan 
komma på. Med gemensamma ansträngningar brukar vi åtminstone kunna komma på 20 – 30 olika 
sätt att lära sig ord. Några exempel: 
Sätta in orden i meningar.  
Skriva eller berätta en historia där orden ingår.  
Skriva en dikt, Hitta ord som rimmar. Sätta in orden i en raptext  
Göra ett korsord, ordkort, bildordlista eller ordfläta. 
Spela ”hänga gubbe” 
Hitta synonymer 
Dramatisera 
20 frågor 
Göra spelplan och spela ett tärningsspel  
Beskriva ordet tills en kamrat kan gissa det 
Illustrera 
Sortera orden i egna kategorier  
 
Eleverna ger idéerna och jag skriver upp deras uppslag på en poster på klassrumsväggen. Denna poster 
kommer att finnas kvar på väggen så länge jag har klassen och varje gång de eller jag kommer på ett 
nytt sätt att arbeta med ord lägger vi till det på vår poster.  
 
När vi sedan sätter igång och arbetar med ett projekt så ger jag eleverna i uppgift att alla ska pröva 
minst fem olika sätt att arbeta med orden. Jag vill att de mot slutet av perioden ska kunna redogöra för 



vilka metoder de har prövat och om de tyckte att dessa vara effektiva för dem själva. Har man att göra 
med 13-åringar måste man ständigt komma tillbaka till denna del av budskapet ”vi prövar många olika 
sätta att arbeta med ord därför att ni skiljer er åt i hur ni lär er och det gäller därför för var och en av er 
att hitta ert eget sätt som fungerar och är effektivt”. Ungdomar i de tidiga tonåren är ibland extrema 
flockdjur. Det en tycker blir gärna norm för alla andra. Det är därför så viktigt att gång efter gång 
påpeka att det inte finns något ”rätt sätt”. Efterhand kommer eleverna på alltfler sätt att arbeta med 
ord, och vår lista på postern blir längre och längre. Steg för steg blir också deras listor med ord som de 
behöver lära sig alltmer individuella. De har fått  ett verktyg att arbeta med i ordinlärning.   
 
Slutsats och rekommendation 
På samma sätt som jag här beskrivit arbetet runt ord och ordinlärning går vi sedan vidare  
med textarbetet och därefter den mer formaliserade språkinlärningen. Om man som lärare arbetar 
aktivt med att få elever att pröva så många olika arbetssätt som möjligt - och dessutom får dem att 
reflektera kring de olika sätten, så att de kan göra alltmer medvetna val kring sin egen inlärning – så 
kan man skapa en klassrumsmiljö som inkluderar de allra flesta elever. Naturligtvis är man i hög grad 
beroende av den hjälp och det stöd som till exempel specialpedagoger kan ge, men icke för ty har man 
själv ett mycket stort ansvar att skapa möjligheter för alla elever. Det är ett mödosamt och långsiktigt 
arbete. Ett steg för skolan att individualisera är att ge eleverna redskap att bli medvetna om sin egen 
inlärningsstil. 
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