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Abstrakt 
 

 

Författare: Rita Ragnarsson 

 

Titel: Språkets byggstenar - en studie om ordinlärning i främmande språk 

 

Engelsk titel: Building blocks of a language - a study of vocabulary learning in foreign 

language 

 

Antal sidor: 35 

 

Denna studie handlar om hur man arbetar med ordinlärning i ett främmande språk.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur ordinlärningen går till när man börjar läsa ett 

nytt språk.  Studiens huvudsakliga frågor är: vilka strategier använder lärarna sig av för 

att utveckla elevernas ordinlärning samt hur uppfattar lärarna elevernas ordinlärning. 

För att besvara dessa frågor har en kvalitativ undersökningsmetod med hermeneutisk 

ansats använts. De intervjuer som utförts kallas enligt Allan Bryman semistrukturerade 

och det är språklärare som undervisar i moderna språk som agerat informanter. Frågorna 

som användes i undersökningen har utformats enligt Allan Brymans råd om 

intervjufrågors utförande. Förutom intervjuer så har även litteraturstudier används för 

att kunna besvara arbetets frågeställningar.  

Resultatet av denna undersökning visar på att lärarnas sätt att arbeta med ordinlärning i 

huvudsak sker genom helt individuella arbetssätt. Detta tyder på att undervisningen är 

anpassad efter lärarnas perspektiv om lärande. Lärarnas osäkerhet kring hur eleverna lär 

sig ord är ett tecken på att kommunikation mellan lärare och elever inte är så bra som 

den kunde vara. Mycket fokus läggs på hur klassrumsundervingen skall gå till och 

väldigt lite på hur eleverna själva kan bredda sina kunskaper i det tilltänka målspråket. 

Detta kan ju på sikt ha förödande konsekvenser i elevens förmåga att ta till sig ett nytt 

målspråk. 
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1 Inledning 

 

Att vara enbart enspråkig är idag en ovanlig företeelse. Förutom sitt egna modersmål 

kan man oftast minst ett språk till. Det är mycket aktuellt att lära sig främmande språk 

och även nödvändigt för att vara mer attraktiv på arbetsmarknaden.  

Det finns i synnerhet en sak som majoriteten av alla som någon gång har försökt lära sig 

ett nytt språk kommer att tänka på när man pratar om språkundervisning nämligen 

gloslistor. Denna beprövade inlärningsstrategi har funnits med genom åren som en säker 

pjäs i undervisningen. Men är det verkligen det optimala sättet att förvärva sig 

ordkunskap på? Kan det rent av vara så att bristen på möten med autentiska texter eller 

situationer begränsar elevernas utveckling inom ämnet?   

Enligt kursplanen i moderna språk är målet att genom undervisningen ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

 

 Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter 

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

 Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang  

 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 

och delar av världen där språket används (Skolverket, 2011). 

 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Detta 

innebär att eleverna ska förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och 

samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, 

syften och mottagare (Skolverket, 2011). Om lärarna stannar vid 

grammatikundervisningen, vilket Ericsson (1989) menar att språklärarna har en tendens 

att göra, förhindras eleverna från att lyckas använda det som de kan teoretiskt. Likaså 

när man använder sig av gloslistor som eleverna ska lära sig utantill ges inte eleverna 

möjligheten att visa att de kan använda orden. ”Att ha kunskap är inte detsamma som att 

använda kunskap” (Skolverket, 2001:65). Med denna utgångpunkt kommer jag i mitt 

arbete undersöka hur och vad för strategier språklärarna använder sig av för att lära 

eleverna ett nytt språk. För att begränsa min undersökning har jag valt att studera hur 

man jobbar med ordinlärningen inom moderna språk undervisningen. 
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2 Bakgrund 

 

För att bättre förstå varför moderna språkundervisningen ser ut som den gör idag är det 

viktig att få en bild hur man har kommit fram till dessa metoder. Bakgrund avsnittet av 

detta arbete kommer därför att inledas med en kort historisk återblick om hur 

språkundervisningen av moderna språk har ändrats genom tiden. Avsnittet kommer att 

avslutas med några begreppsförklaringar.  

 

 

2.1   Metoder för ordinlärning i ett historiskt perspektiv 

 

Fyra av de mest kända metoderna som man fortfarande kan se spår av i undervisningen 

är: grammatik-översättningsmetoden, direktmetoden, audiolingvala metoden samt 

läsmetoden. Ordinlärningen påverkades positivt eller negativt beroende vilken metod 

som var dominant i språkundervisningen under en viss period. Ordinlärningen var det 

man främst arbetade med eller så var den åsidosatt i språkundervisningen helt beroende 

av undervisningsmetoden man har valt att arbeta med (Schmitt, 2000).  

 
2.1.1 Grammatik-översättnings metoden 

 

Språkundervisningen har sina rötter så långt tillbaka i tiden som 2000 år i Grekland. 

Grammatik-översättningsmetoden var den första metoden man använde sig av för att 

lära ut ett nytt språk. Metoden användes av den manliga intellektuella eliten med målet 

att utbilda och insocialisera kyrkans tjänare på olika nivåer. Denna överfördes så 

småningom till romarna och konserverades till nutiden genom klosterskolor, 

katedralskolor eller andra inrättningar installerade av kyrkan (Ericsson, 1989). Under 

1800 talet var grammatik-översättningsmetoden den primära metoden man använde 

inom språkundervisning (Schmitt, 2000). Idag anses denna metod vara dominerande i 

språklärarrummet globalt sett. Enligt Ericsson (1989) anses metoden vara mycket 

effektiv speciellt för kognitiv begåvade elever. Att arbeta enligt grammatik-

översättningsmetoden innebär att ha en analytisk undervisning med hjälp av läroböcker 

som är skrivna på ett akademiskt språk som inte är anpassade för unga människor. Det 

man strävar efter är förståelse av språkets grammatik genom en deduktiv ansats. 

Deduktiv ansats betyder att man lär sig reglerna först och tittar sedan på exempel 

(Ericsson, 1989). Det skrivna språket är dominant inom metoden och lämnar inget 

utrymme för elevens egen kreativitet. Målspråket hörs enbart vid högläsning av text och 
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fritt tal eller friskrivning utelämnas. Däremot anses lärarna trivas med denna metod då 

de känner en viss trygghet i att arbeta på detta sätt (Ericsson, 1989). Metoden anses 

passa bäst för språkbegåvade elever som har förmågan att förstå och har intresse för 

abstrakta resonemang. Grammatik-översättningsmetoden huvudriktlinje är att lära om 

språket inte att ge eleverna förmågan att använda den (Schmitt, 2000).  

2.1.2 Direktmetoden 

 

Direktmetoden har uppstått i relation till grammatik-översätningsmetoden i slutet av 

1800- talet. Huvudlinjen inom metoden är att lära sig ett språk genom att lyssna och lära 

sig målspråket så som man lärt sig modersmålet. Först skulle man lära sig lyssna och 

tala och mycket senare skulle man läsa och skriva (Schmitt, 2000; Ericsson, 1989). Till 

skillnad från översättningsmetoden skedde undervisningen enbart på målspråket, 

modersmålet användes inte alls i undervisningen. Man fick inte använda sig av 

översättningar eller grammatiska förklaringar. Man använde sig av närliggande föremål 

t.ex. olika saker om fanns i klassrummet, kläderna man hade på sig samt gestikulering 

för att demonstrera målspråket. Grammatiken övades induktiv - först exempel sedan 

regler. Språkets grammatiska regler skulle läras in omedvetet (Tornberg, 2004). Läraren 

hade mycket större ansvar inom denna metod då det krävdes att läraren skulle vara 

skicklig lingvist inom målspråket. Eleverna som är mer analytiskt inriktade blir ofta inte 

nöjda eftersom de inte klarar av att sätta upp ett korrekt språkbruk på systematiska 

grammatikregler. Däremot kreativa och mer konstnärligt begåvade elever med stark 

känsla för rytm och melodi kan gynnas enligt Ericsson (1989). Det negativa med 

direktmetoden ansågs vara att man inte tog hänsyn till att eleverna inte har lika mycket 

tillgång till målspråket som de hade till modersmålet. Coleman Report 1929, som är en 

språkstudie gjord i USA, tog med i beräkning hur lite kontakt eleverna hade med 

målspråket och kom fram till att det var alldeles för lite tid. Man ändrade inriktning och 

började istället koncentrera sig på att lära eleverna hur de själva ska utveckla sina 

kunskaper i målspråket. Den nya inriktningen resulterade i läsmetoden (Schimtt, 2004). 

 
2.1.3 Läsmetoden 

 

I samband med att man insåg bristerna i direktmetoden, var det dags att tänka om hur 

språkundervisningen skulle förbättras. Michael West var den som påpekade att man bör 

förbättra elevernas ordkunskap genom läsning (Schmitt, 2004). Målet var att hitta ett så 

effektiv sätt som möjligt för att på kort tid få eleverna att självständigt klara av tyst 
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läsning efter att först ha avslutat formella studier av språket. Eleverna skulle lära sig 

läsa på målspråket med direktförståelse utan medveten översättning. Tonvikten läggs 

vid självständig tyst upplevelseläsning i individernas egen takt. Frekvensordlistor och 

olika texters läsbarhet och svårighetsgrad studeras och mäts. Enligt läsmetoden bör 

högläsning förekomma i undervisningen. Läsförståelsen testas genom frågor på 

innehållet inte genom översättning. För en optimal språktillägnelse inom läsmetoden är 

det viktigt att eleven ska på egen hand läsa och helst lyssna på målspråket. Texterna 

som eleverna läser bör även vara en grad svårare än deras egen nivå och inte mer än 

deras aktuella kompetens. (Ericsson, 1989). Lärarna har inte någon specifik roll inom 

denna metod mer än att välja ut texter till eleverna enligt deras individuella förmåga. 

  

2.1.4 Audio-lingvala metoden 

 

När andra världskriget bröt ut, eftersträvade i första hand den amerikanska armén 

muntlig språkfärdighet i ett annat språk. De behövde snabbt läras upp speciellt att tala 

och lyssna. Metoden lånade program från direktmetoden och kombinerade dessa med 

Skinners behavioristiska teori som menade att språk var inlärt beteende (Skinner, 

1957). Återigen var förvärvningen av modersmålet utgångspunkten för hur ett annat 

språk skulle läras in. Språkets innehåll stod inte i centrum för intresset, man var bara 

inriktad på språkets form – strukturalism. Den audio-lingvala metodens förespråkare 

tog fram fem motton: ”1- språk är tal, ej skrift, 2 - språk är en rad inlärda vanor, 3 - lär 

ut språket inte om språket, 4 - ett språk är vad de ”infödda säger inte vad någon tycker 

att det bör säga”, 5 - språk är olika” (Ericsson, 1989:158). Eleverna förväntades att öva 

in dialoger utantill, imitera, läsa högt enskilt eller i kör tills målspråkets vanor övats in 

och befästes (Tornberg, 2009). Grammatikträningen skedde i form av ”pattern drills”- 

strukturövning med strukturer hämtade från läromedlen. Grammatikstrukturerna var 

mycket viktigare än enstaka ord. Undervisningsspråket var i huvudsak målspråket.  Eie 

Ericsson (1989) beskriver eleverna som vältränade papegojor som luras att säga vad 

som helst bara strukturen följs, därmed vantrivs vissa elever med metoden. En annan 

betydelsefull nackdel var också att vokabulärinlärningen påverkades negativt eftersom 

orden som språkinlärarna lärde sig var relativ enkla och utvalda då språket skulle läras 

in snabbare (Zimmerman, 1997 i Schmitt, 2004).   

 

 



  
 

6 

 

2.2 Begreppsförklaring 

 

För att undvika missförstånd i arbetet är det viktig att beskriva vissa begrepp och i 

vilken mening dessa används.  

 

2.2.1 Ordförråd och vokabulär 

 

 

Ordförråd innebär samling av ord som används inom ett språk. Ordförråd är synonym 

med ordet vokabulär och ordlista enligt Svenska Akademiens Ordbok1. 

 

2.2.2  Lärande  

 

I den tidigare forskning som studerats för detta arbete bl.a. Ulla Håkansson (i 

Malmberg m.fl., 2000), Tornberg(2009) och Ericsson (1989), påpekas att det finns en 

skillnad mellan första- och andraspråksinlärning. När man lär sig ett förstaspråk alltså 

modersmål, sker en omedveten process i vilket språket utvecklas genom kommunikativ 

användning.  Denna process kallas för förvärvande (acquisition). Däremot när man lär 

sig ett andraspråk sker det en medveten process – lärande (learning). Inlärning innebär 

att språket lärs in t.ex. genom undervisning där man tillägnar sig kunskapen om 

språkets formulering. (Tornberg, 2009). 

 

2.2.3 Andraspråk och moderna språk  

 

Att lära sig engelska i Sverige innebär att vi studerar ett andra språk. När eleverna 

kommer upp i högstadiet så ges möjligheten att lära sig ännu ett språk. Detta språk blir 

för de flesta ett tredje språk som vanligtvis kallas för ett modernt språk. Eftersom 

moderna språk (tyska, franska, spanska, italienska, etc.) inte har samma stöd från den 

omgivande verkligheten som lärandet av andra språket (engelskan) blir det en viss 

skillnad mellan dessa (Skolverket, 2001).  Engelskan förekommer i vår vardag i form av 

filmer, musik och eventuellt böcker. Medan böcker, film och musik på andra moderna 

språk får man leta efter själv om intresset finns. För att man ska lära sig ett modernt 

språk krävs det mer tid och engagemang från eleverna än när man lär sig engelska 

(Skolverket, 2001).  

 

                                                 
1 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

  

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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3 Syfte och frågeställningar 

 

I föreliggande arbete undersöks vilka ordinlärningsstrategier lärarna använder sig av i 

undervisningen i moderna språk i syfte att utveckla elevernas ordförråd och förbättra 

elevernas kommunikativa förmåga. 

Frågorna som jag söker svar på i min undersökning är: 

 

 Vilka strategier använder lärarna sig av för att utveckla elevernas ordinlärning? 

 Hur uppfattar lärarna elevernas ordinlärningsstrategier? 

 

4 Tidigare forskning  

 

”Språkutveckling och språkanvändningen är en mångdimensionell företeelse” 

(Tornberg, 2009:137).  När man talar om språkundervisning och språkutveckling 

speciellt inom skolan, delar man in språkundervisningen i olika moment. Att tala, att 

lyssna, att läsa, ordinlärning och grammatik.  Men för att kunna kommunicera, vilket är 

självaste målet i Lgr11, behöver man alla delarna. Man måste ha ord, man måste kunna 

förstå vad som sägs i en dialog och man måste kunna uttrycka sig rätt genom att känna 

till grammatiska regler. Att ha förmågan att tala, skriva, läsa och lyssna är en 

förutsättning för att tillägna sig ett språk så väl att man kan använda det i olika 

situationer (Tornberg, 2009).  

 

Forskningen om olika strategier för att lära sig språk är omfattande. Inlärningsstrategier 

(learning strategies) och inlärarstrategier (learner strategies) är två termer som har 

använts flitigt inom språkundervisningsområdet. Inlärningsstrategier är ett 

samlingsbegrepp för alla olika strategier som finns. Lärandestrategi betyder strategier 

som den lärande eleven har valt att använda sig av. Av dessa två termer har 

inlärningsstrategierna varit mer uppmärksammade då man genom att studera dessa 

kunnat bättre förstå lärandets villkor och för att skapa en medvetenhet både hos 

forskarna själva men även hos lärarna och eleverna (Tornberg 2009).  

 

Problemet som har uppstått inom strategiforskningsområdet är att det är svårt att 

definiera, klassificera och beskriva strategierna. Trots att man har vunnit mycket 

kunskap inom området så kvarstå just detta att göra. O´Malleys och Chamot (1990) har 
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försökt göra en klassificering där de delar in strategierna i tre huvudkategorier. Det 

kognitiva, metakognitiva och socio-affektiva strategierna (Tornberg, 2009). Rebecca L. 

Oxford (1990) följer i stort sätt samma mönster men hennes kategorisering av de olika 

strategierna ger oss en bredare beskrivning om de inlärningsstrategier som man kan 

använda sig av i språkundervisningen. Dessa strategier kommer att beskrivas i följande 

avsnitt.  

 

5 Teoretiskt ramverk  

 

5.1 Inlärarens lärandestrategier 

 

Ordinlärning är en aktiv, dynamisk process som sker på olika nivåer i en människas 

kognitiva system (Ferm m.fl. 2001). I kursplanen Lgr 11 för moderna språk framgår att 

eleverna ska känna till olika strategier för att läsa, förstå och använda olika texter för att 

berika sina kunskaper inom målspråket. Ett av syftena med att läsa moderna språk är att 

ge eleverna ”förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, 

skapande och kommunikation” (Skolverket, 2011:76). För att eleverna ska uppnå målet 

i kursplanen förutsätts att lärarna har kunskap om vilka grundfaktorer som styr elevens 

lärande (Ferm, m.fl. 2001). 

 

Det är inlärningsstrategierna som gör att vi bättre kan förstå lärandets villkor samt skapa 

en medvetenhet kring hur valet av vissa strategier kan påverka lärande på ett positivt 

eller negativt sätt (Tornberg, 2009). Man kan utöka definitionen genom att säga att 

inlärningsstrategier är specifika handlingar av den lärande individen för att göra lärandet 

lättare, snabbare, roligare, mer individanpassad och effektiv. Inlärningsstrategierna ska 

även kunna anpassas för olika situationer som eleven kommer att möta i samband med 

målspråket (Oxford, 1990). 

 

Sättet man lär in ord är avgörande för hur man kommer ihåg dem. Enligt en de av mest 

kända, grundläggande principerna för lärande av ny information är det effektivt att vid 

själva inkodningen ”hänga upp”, det man vill minnas, på något annat som man redan 

kan och som går att använda som ledtråd vid framplockningen. Ledtråden ska ha 

personlig innebörd för att man ska komma ihåg det lättare. Därför är det viktigt när man 

lär sig ord att man gör det på sitt eget sätt (Tornberg, 2009). Författarna Lightbown & 
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Spada (2013), Nunan (1995) och Tornberg (2009) är eniga om att använda sig av en 

enda strategi för att eleverna ska kunna lära sig ord är orimligt. 

Oxford (1990) redovisar i sin bok på ett mycket konkret sätt olika strategier som hon 

har delat in i två stora kategorier. Enligt henne är strategierna direkta och indirekta. De 

direkta strategierna är strategier som direkt involverar målspråket. De indirekta 

strategierna är de som stödjer och hanterar ordinlärningen utan att direkt involvera 

målspråket. Alla direkta strategier kräver mental bearbetning av språket och indirekta 

strategierna ser till att bearbetningen kan ske.  

 

5.1.1 Direkta strategier 

 

De direkta strategierna klassificeras i tre grupper. Första gruppen är minnestrategier. 

Den andra gruppen är kognitiva strategier och den tredje är kompensatoriska strategier. 

 

Minnestrategier innebär gruppering av ord, användning av bild och ljud samt 

handlingar för att hjälpa språkinlärarna att lagra och återskapa ny information. 

Minnestrategierna hjälper språkinläraren hantera svårigheten av att komma ihåg de 

inlärda orden genom att lagra dessa på så sätt att man kan plocka fram de när dessa 

behövs. Inom denna strategi tar man hänsyn till att språkinlärarna lär sig på olika sätt. 

Man har i åtanken att vissa elever har preferenser för visuell inlärning (man lär sig 

genom att se), auditiv inlärning (man lär sig genom att lyssna), kinestetisk inlärning 

(man lär sig genom att utföra handlingar) samt beröringsinlärning (man lär sig genom 

att känna) (Oxford, 1990).  

 

Inom minnestrategierna använder man sig av strategier som t.ex. klassificering av ord, 

associationer, att sätta ord i nya kontexter, ljud och bild. Repetition är också en 

minnestrategisk övning som ska göras enligt en viss struktur. Målet med att repetera är 

att den nya informationen ska bli en naturlig del av individens språkanvändning som 

används automatisk utan att behöva tänka efter (Oxford, 1990). Den sista kategorin som 

tillhör minnestrategierna är användningen av handlingar. Dessa kan vara antingen 

fysiska rörelser, beröringsupplevelser och mekaniska strategier. Den sistnämnda innebär 

att man gör konkreta saker så som att man flyttar en bild efter man har läst den från en 

hög till en annan.  
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Kognitiva strategier anses vara essentiella och mycket varierande. De kategorier som 

finns är: övning, samtal, resonans och analys samt strukturering för input och output. 

Av dessa fyra anses övning vara den allra viktigaste kategorin. För att bli skicklig inom 

ett främmande språk krävs det hundratals eller till och med tusentals timmar av övning 

på målspråket beroende av målspråkets svårighetsgrad (Beebe, 1983 i Oxford, 1990:43).  

Repetition av nya ord genom att läsa, höra, uttala om och om igen är ett sätt att öva på. 

Man kan även träna genom att öva på uttal och intonation, genom att använda vanliga 

fraser, t.ex. hälsningsfraser, koppla ihop nya ord med andra tidigare befästa ord, eller 

genom att använda ord i autentiska konversationer.  

För att kunna ta emot ett meddelande är det viktigt att lära sig koda av och tolka 

huvudidén i meddelandet. Detta innebär att inläraren ska vara medveten om att man inte 

nödvändigtvis måste förstå alla ord i en text. Man ska även kunna använda sig av olika 

resurser så som t.ex. ordböcker för att kunna förstå samt för att producera språk. Andra 

sätt att kunna förstå och producera texter är: att använda sig av top-down systemet - 

man tar helheten av en text och gör det specifikt. Man kan analysera vissa delar av en 

mening, jämföra det nya språket med modersmålet för att se eventuella likheter och 

motsatsser, översätta texten eller överförra kunskap från ett språk till andra.  

Struktur inom ordinlärningen kan underlätta inlärningen av ord. Med struktur menas att 

man ska skriva ner viktiga delar, man ska sammanfatta längre texter och för att 

underlätta ännu mer för sig själv skall man använda sig av markeringsteknik så som att 

färga en text, understryka meningar (Oxford, 1990). 

 

Kompensatoriska strategierna gör det möjligt för inläraren att använda målspråket trots 

begränsad kunskap.  Det finns 10 kompensatoriska strategier och dessa är indelade i 2 

kategorier. Gissa betydelsen från sammanhanget när man lyssnar och läser samt att 

övervinna sina begränsningar när man talar och skriver. De kompensatoriska 

strategierna är viktigare för nybörjareleven än för de som är vana vid att lära sig ett nytt 

språk. Nybörjareleven träffar oftare på språkhinder i det nya språket och därför är det 

viktigt för dem att veta hur de ska hantera dessa för att inte riskera få panik, tappa 

greppet och börja kolla upp alla ord för att lösa problemet (Oxford, 1990:48). Genom att 

använda sig av de kompensatoriska strategierna används de få ord som redan har 

befästs. För att göra smarta gissningar ska man ta hjälp av lingvistiska ledtrådar – 

använda sig av ord som man redan kan, använda sig av kontexten, situationen som man 

befinner sig i eller situationen som presenteras i texten. För att övervinna sina språkliga 
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begränsningar ska man använda sig av ord från modersmålet i målspråket för att 

förklara vad man vill få fram. Be om hjälp med ordet som man inte kan. Man kan välja 

samtalsämnet själv, uttrycka vaga meningar eller använda liknande ord ex. pen istället 

för pencil. Man kan även hitta på egna ord som man kan förstå, t.ex. papperhållare 

istället för skrivbok och att använda sig av beskrivningar av saker när man inte kan 

namn t.ex. ”det som man använder för att diska” – disktrasa.  

 

5.1.2 Indirekta strategier 

 

För att man ska använda sig av de direkta strategierna behöver man hjälp av de indirekta 

strategierna som stödjer dessa. De indirekta strategierna är: metakognitiva, affektiva och 

sociala strategier.  

 

Metakognitiva strategierna är handlingar som förser eleverna med ett sätt att samordna 

sin egen inlärningsprocess. Det vill säga att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete 

och det egna ansvaret (Skolverket, 2001). Metakognitiva strategier är nödvändiga för en 

framgångsrik inlärning av ett språk. Inlärarna är ofta överväldigade av för mycket nya 

saker så som: ny vokabulär, förvirrande grammatiska regler, tillsynes oförklarliga 

sociala vanor, otraditionella undervisningsmetoder etc. Allt detta gör att man lätt tappar 

fokus. Fokus kan enbart återvinnas genom användningen av de metakognitiva 

strategierna menar Oxford (1990). För att man ska lära sig språk på ett effektivt sätt 

måste eleverna organisera, sätta sina egna mål och syfte, tänka igenom syftet och 

förberedda sig inför en språklig övning genom att avgöra vad och hur detta ska 

genomföras samt vad inläraren själv har eller saknar för kunskaper för att kunna 

genomföra det man har planerat.  Om man verkligen vill lära sig ett nytt språk måste 

inläraren själv söka sig till situationer där hen får möjlighet att öva nya målspråket och 

detta ska helst ske utanför klassrummet (Oxford, 1990). ”Att på egen hand läsa och 

helst även lyssna på språket är nödvändigt om processen med språktillägnelse skall ha 

sitt optimala förlopp” (Ericsson, 1989:157). 

 

Ordinlärningsprocessen kan förbättras genom att göra utvärdering av den egna 

inlärningen. Detta kan man göra på två olika sätt. Det första är att observera språkliga 

misstag för att kunna undvika dessa i framtiden. Det andra är att man utvärderar 

framstegen i målspråket genom att undersöka om man läser snabbare eller om man 

förstår mer av autentiska texter på målspråket än tidigare. Misstaget inlärarna ofta gör är 
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att de blir för rädda när de hittar fel och inser inte att man lär sig utav sina misstag. 

Eleverna blir dessutom förvirrade av betygsystemen som ofta lägger större vikt vid 

regelinlärningen än på kommunikativa förmågan (Oxford, 1990).  

 

Affektiva strategier. “The affective side of the learner is probably one of the very 

biggest influences on language learning success or failure” (Oxford, 1990:140). Med det 

menas att de affektiva strategierna har störst påverkan på ordinlärningens framgång eller 

misslyckande. Om eleven har en negativ inställning gentemot målspråket är det oviktigt 

hur bra eleven kan alla tekniska aspekter.  Den affektiva strategin engagerar inte bara 

eleverna utan även lärarna. Lärarna kan utöva en enorm påverkan över den 

känslomässiga atmosfären i klassrummet på tre olika sätt: genom att ändra sociala 

strukturer i klassrummet och ge eleverna mer ansvar. Genom att förse undervisningen 

med verkliga kommunikationssituationer och genom att få eleverna att använda de 

affektiva strategierna. De tre affektiva strategierna är: att minska ångesten, att 

uppmuntra sig själv och att känna efter hur man känner (Oxford, 1990).  

 

Sociala strategier. Språk är en social företeelse – det är kommunikation och detta 

inträffar mellan människor.  Att lära sig språk innebär att man har kontakt med andra 

personer och därför är de sociala strategierna mycket viktiga inom ordinlärningen. De 

sociala strategierna innebär att man ställer frågor, att man sammarbetar och att man 

identifierar sig med varandra.  Att ställa frågor är den mest fundamentala sociala 

interaktion som hjälper språkinläraren att förstå målspråket bättre. Man kan ställa frågor 

för att förtydliggöra något som man inte har förstått eller för att rätta sig själv. När man 

lär sig ett språk kan man inte undgå att samarbeta med någon. Samarbetet är viktigt för 

att skapa en bra gruppdynamik för att undvika tävling inom gruppen vilket i sin tur 

skapar en bättre självkänsla hos individen. Man kan samarbeta med sina klasskompisar 

eller med personer som har målspråket som modersmål. Genom att identifiera sig med 

någon annan lär man sig att jämföra sin egen kultur och bakgrund samt att bli medveten 

om andras känslor och tankar (Oxford, 1990). 

 

5.2 Ordinkodning och minne 

 

Många elever lägger ner oerhört mycket tid på att lära sig glosor vecka efter vecka 

enligt det som Tornberg kallar för listmodellen (2009). Trots detta verkar orden 

försvinna ut i tomma intet utan någon förklaring. Vad som sker kan förklaras ur ett 
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kognitivt perspektiv vilket psykologen Nilsson(1994), gör på ett mycket bra och enkelt 

sätt. Enligt honom består minnet av flera integrerande men ändå självständiga 

delsystem.  Minnet vi använder för att lära oss nya saker är: procedurminne, som 

utvecklas först hos spädbarn, perceptuellt minne vilket hjälper oss att identifiera föremål 

eller ord, semantiskt minne där vi lagrar faktakunskap, kortidsminnet eller arbetsminne 

som vi har just så länge vi behöver det samt episodisk minne där vi lagrar personliga 

upplevelser. För att lyckas ta fram minnen från det episodiska minnet måste man 

komma ihåg var, när och under vilka omständigheter vi lärde oss det vi försöker komma 

ihåg (1994).  

 

För att vi ska kunna minnas någonting på lång sikt måste informationen eller det vi vill 

minnas medvetet kodas in i långtidsminnet. När detta har skett lagras det vi kodat in tills 

vi behöver plocka fram kunskapen igen. Nilsson menar att om nya kunskapen som vi 

försöker koda in hakas upp på något som vi redan kan kommer man att använda sig av 

det ”gamla” kunskapen för att komma åt den nya kunskapen (1994). Den gamla 

kunskapen som vi använder måste även den ha en personlig innebörd eftersom det tycks 

vara så att det är innebörden av det som gör att man minns orden. Nilssons teori kan 

även kopplas ihop med Nations förklaring när det gäller svårighetsgraden som vissa har 

när det gäller att lära sig. Nation menar att om eleverna har tidigare kunskaper från t.ex. 

sina modersmål eller ett annat språk som liknar med målspråket kommer dessa elever 

att ha lättare för att lära sig vissa ord medan andra elever som inte kan göra samma typ 

av anknytning kommer ha det mycket svårare att lära sig dessa (2001). Om man lagrar 

ny kunskap i kortidsminnet, något som vi vett att vi inte kommer att behöva på långsikt, 

vilket Tornberg påstår att eleverna gör när de lär sig glosor till ett visst prov på en viss 

dag, kommer dessa inte sparas och därmed kommer det att försvinna för gott. I 

kortidsminnet kommer inte nya kunskaper att lagras eller kodas, därmed kan det heller 

inte plockas fram senare (2009). Om ord lärs in i textsammanhang eller om eleverna får 

skapa egna meningar med nya ord skapar eleverna meningsfulla kontexter. 

 

5.3 Att kunna ett ord 

 

Själva grunden till ett gediget ordförråd är ju trots allt ord och för att kunna lära sig ord 

med en djupare förståelse så måste man veta ordets alla olika betydelser. Schmitt (2000) 

menar att ordförråd inte kan påstås bestå av enbart enskilda ord utan även olika element 

som har en eller flera betydelser i olika sammanhang. Schmitt redogör exempel olika 
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ords betydelse och sammanhang med några ord och idiomatiska uttryck som har samma 

betydelse: die, expire, pass away, bite the dust, kick the bucket. 

Normalt sett räknar man med att en femåring har ett ordförråd på ca 5000 ord, en 

trettonåring kan ca 20 000. En människa lär sig i genomsnitt 10 nya ord på en dag 

upptill 20 års ålder och när man är vuxen har man normalt sätt skaffat sig ett ordförråd 

på mellan 50 000 - 250 000 ord (Tornberg, 2009 och Ferm m.fl. 2001). Dessa siffror må 

handla om antal ord man lär sig i modersmålet men som främmande språkinlärare måste 

man komma någonstans i närheten av dessa siffror för att kunna kommunicera med 

någon som har målspråket som modersmål. För att kunna förstå och använda så många 

ord och alla deras avvikelser måste man lägga mycket tid och ansträngning på att lära 

sig dem. Ordinlärningen är inte den svåraste delen av språkinlärningen men den är 

nödvändig och är den del som kräver mest tid enligt Bergström (i Ferm m.fl., 2001).  

Lightbown & Spada menar att första steget när man skall kunna ett ord blir att känna 

igen det (2013). Kunskapen om ordbildning och ordsammansättning är av den 

anledningen mycket viktigt. Genom att tidigt bli medvetenhet om ordens beståndsdelar 

och dessas betydelse har språkinläraren bättre möjligheter att inkorporera nya ord och 

att helt enkelt kunna gissa sig till betydelsen av bekanta ord (Ferm m.fl., 2001). 

Att kunna ett ord kräver dock mer än att gissa dess betydelse. I Projektet Strims, 

tydliggör Ulla Håkansson vikten av att eleverna är medvetna om skillnaden mellan att 

förstå ord och att behärska ord (Malmberg m.fl., 2000). Eleverna som deltog i Projektet 

Strims har låtits besvara frågan ”när kan man ett ord?”. Svaren eleverna gav var: man 

måste kunna uttala ordet, man måste kunna stava det, man måste förstå det, man måste 

förstå det i olika sammanhang samt att man måste använda det i en mening.  

Elevernas svar liknar Lightbown & Spadas (2013) svar på samma fråga. Alla 

andraspråkiga elever vars mål är att använda målspråket både för sociala och 

akademiska ändamål måste förstå ordets allmänna betydelse i ett välbekant 

sammanhang, definiera ordet eller kunna översätta det med motsvarande ord på 

modersmålet, tillhandahålla lämpliga associationer till ordet, identifiera ordets 

beståndsdelar eller ordets historiska ursprung, använda ordet för att komplettera en 

mening eller skapa nya meningar, använda ordet i metafor och förstå ordets homonymer 

det vill säga ord som låter lika men betyder olika saker, till exempel engelska ordet 

cents är homonym med sense och scents.  

Det avgörande kriteriet när man lärt sig ett ord eller uttryck är att man kan använda det i 

ett nytt sammanhang, där det kanske dessutom måste användas i en annan form än den 
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ursprungliga. Detta innebär att verb måste böjas, man måste lägga till eller ta bort 

ändelser, använda artiklar och möjligtvis använda kasusformer som tillkommer.  

  

För att ordet ska befästas i minnet måste man ha läst det minst 5 till 16 gånger. Detta har 

man kommit fram till i olika ordinlärningsundersökningar som redovisas av Paul Nation 

(2001).  Från samma studie har man kommit fram till för att kunna använda ordet i en 

mening eller för att man ska kunna tolka ordets innebörd i olika sammanhang 

automatiskt måste man träffa på ordet ännu fler gånger i nya kontexter. Förmågan av att 

förstå ett ord utan att ägna det extra uppmärksamhet, som till exempel att inte behöva 

slå upp ordet i ordboken när man läser en text, är avgörande för en flytande läsning av 

en text eller hur flytande man talar på målspråket.  

 

5.4 Gouin, Kraschen och Terrell  

 

Språkvetaren Francis Gouin, försökte 1890 vända undervisningen från den präglande 

grammatiköversättningsmetoden till det som idag kallas för direktmetoden. 

Hans kritik mot klassisk undervisning beskrivs genom liknelsen av skulptörer som får 

den omöjliga uppgiften att skulptera en kejsare som de aldrig tidigare sett. Den 

klassiska latinundervisningsläraren hade vanan att utrusta sina elever med en 

grammatikbok, ordbok och målet att lära sig ett nytt språk. Grammatikboken motsvarar 

skulptörens hammare, vinkelmått och mejsel, ordboken motsvarar marmorn och 

kejsaren motsvarar det man aldrig sett eller hört – målspråket (Gouin, 1892). Enligt 

Gouin var grammatiköversätningsmetoden dömd att misslyckas. Det receptiva organet 

för språk är örat och inte ögat. För att man ska kunna säga något måste man ha hört det. 

Arbete som görs ensamt och rent opersonligt kommer aldrig att producera effektiv 

kunskap i ett språk (1892). 

 

Education must be organic and not mechanical, that language teaching 

modern and classic should proceed by dealing with things and not with 

words and grammatical abstractions and that before all else education 

should have direct bearing upon actual life (Comenius i Gouin, 1892.) 

Kort sagt så menar Comenius och Gouin att för att kunna verbalisera något i ett nytt 

språk måste man på något sett ha upplevt det själv. Att lära sig ett nytt språk enbart 

genom ord och grammatik är opersonligt och mekaniskt. Gouins utgångspunkt var ny 

för den tiden och baserades på observationer av hur barn lär sig själva tala sitt första 
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språk genom leken. Han menar att när man lär sig ett nytt språk kommer individen att 

återuppleva samma process fast man lär sig ett främmande språk.  

Stephen D. Kraschen och Tracy D. Terrell återupptar direktmetodens teorier och döper 

den till natural approach – det naturliga tillvägagångsättet. Det som skiljer den från 

Gouins teori är att senaste tidens undersökningar av modersmål och annan 

språkinlärning, stödjer dess teorier mycket starkt samt att man kan anpassa den i en 

mängd undervisnings processer hos elever i olika åldrar. Enligt det naturliga 

tillvägagångsätt kan alla människor förvärva nya språk men de måste vilja och/eller 

behöva lära sig det nya språket samt att ha möjligheten att använda det i verkliga 

dialoger (Kraschen & Terrell, 1995).  

 

När vi skall lära oss ett målspråk nämner Kraschen & Tyrrell (1995) en så kallad 

monitorfunktion. Monitorfunktionen är en övervakningsfunktion som ser till att 

målspråket blir rättat av användaren själv. För att monitorfunktionen skall fungera 

måste tre förutsättningar uppfyllas: målspråkets användare måste ha tid för att reflektera 

över uttalandet innan det är sagt, talaren måste kunna de grammatiska och semantiska 

reglerna, talaren måste vara mån om korrektheten i språket. 

Med utgångspunkt från dessa tre kan man säga att allt eleverna lär sig om språket kan 

användas som verktyg för att rätta sig själva när de använder målspråket (1995).  

När det gäller kommunikativa förmågan menar Kraschen & Terrell att den uppnås 

snabbt då man använder målspråket i en kommunikativ situation. Grammatisk 

korrekthet kan däremot endast uppnås efter mycket användning av språket. Gouin, 

Krashen & Terrell påstår därmed att alla grammatikbaserade metoder som eftersträvar 

kommunikativ kompetens kommer att misslyckas. Däremot så förvärvas grammatiken 

effektivt om målet är kommunikativt (1995). 

 

Det naturliga tillvägagångsättet har fyra olika principer när det gäller förvärvningen av 

ett målspråk. Den första principen är att förståelse föregår talat språk eller skriftlig 

förmåga. När man lär ut språk till nybörjarelever bör man se till att eleverna förstår vad 

som sägs. Andra principen är att produktionen av målspråket tillåts växa fram i etapper. 

Eleverna ska tala när de känner sig redo och inte före det. Språkfel som inte stör 

meddelandet bör inte rättas heller. Tredje principen är att kursplanen består av 

kommunikativa mål. Detta exkluderar direkt de grammatiska strukturerna och att 

specifik grammatik struktur inte ligger i fokus i målspråkets övningar. Den fjärde och 
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sista principen är att klassrums aktiviteter är relevanta och intressanta för eleverna. 

Eleverna blir då uppmanade att uttrycka sina idéer, åsikter och intresse (Kraschen & 

Terell, 1995).  

 

6 Metod 

 

I kapitlet som följer kommer att redogöras för vilken undersökningsmetod som valts 

samt varför. Informanterna som intervjuats presenteras samt hur undersökningen har 

gått till väga. Som avslutning på kapitlet följer en diskussion kring den utvalda 

metoden. 

 

6.1 Val av metod 

 

En kvalitativ undersökning med hermeneutisk ansats har valts för att besvara arbetets 

frågeställningar. När man använder en kvalitativ undersökning inom 

samhällsvetenskapligt område vill man uppfatta den sociala verkligheten på samma sätt 

som de som lever i denna verklighet och som är föremål för undersökningen. Det vill 

säga att i kvalitativ metod läggs tyngden på intervjupersonernas egna uppfattningar och 

synsätt, och intresset är riktat emot den intervjuades ståndpunkter. Hur man tolkar 

informationen är väldig individuellt beroende av tolkarens eller informantens egna 

uppfattningar, erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2002). Jag har valt kvalitativ 

undersökningen då jag vill fördjupa mig i lärarnas synsätt och uppfattningar om 

ordinlärningen vilket skulle vara svårt att uppnå om jag hade valt att använda mig av en 

kvantitativ metod. 

 

6.2 Semistrukturerad intervju 

 

För att få en bredare uppfattning om hur ordinlärningen sker har jag valt att intervjua 

språklärare som undervisar i moderna språk. Intervjuerna är utförda enligt Allan 

Brymans definition om det som han själv kallar för semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju innebär att man har en lista över förhållandevis specifika 

teman som ska betonas samtidigt som intervjupersonerna har stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt (2002). Eftersom jag, enligt Bryman, kan ställa ytterligare frågor, 
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då jag anknyter till något som intervjupersonerna har sagt kan min intervju även kallas 

för en flexibel intervjuprocess (2002).  

Frågorna som användes i undersökningen har utformats enlig Allan Brymans råd om 

intervjufrågors utförande. Formuleringen av frågorna är enkel och användningen av 

svåra teoretiska begrepp har minimerats för att undvika missförstånd och oklarheter 

(Bryman, 2002). 

För arbetets reabilitet var det viktigt för mig att lärarna som jag skulle intervjua skulle 

ha en viss undervisningserfarenhet inom moderna språk. När jag utformade mina frågor 

hade jag i tanke att jag skulle börja med frågor som var mer personliga för att få reda på 

lärarnas arbetserfarenhet samt skolor de arbetar på. Frågorna därefter är mer inriktade 

kring arbetes syfte som handlar om ordinlärningens roll i undervisningen samt hur 

lärarna själva uppfattar det (se bilaga A). 

 

6.3 Urval 

 

För att utföra undersökningen om hur man arbetar med vokabulären i undervisningen så 

tillämpades ett målinriktat urval av informanterna. Informanten skall undervisa i 

moderna språk på högstadie- och/eller gymnasieskola nivå. Kriterierna är satta eftersom 

det oftast är just här som man kommer i kontakt med ett modernt språk för första 

gången.  

 

Totalt har jag intervjuat åtta lärare från fem olika skolor i två olika kommuner. Bara en 

av skolorna var på landsbygden.  En av lärarna var man, och sju var kvinnor. Tre av 

lärarna har utländsk bakgrund och undervisade på sitt modersmål, resten har svenska 

som modersmål och undervisade i ett modernt språk. Lärarnas identiteter hålls helt 

anonyma, deras namn ersätts istället med en siffra. Samtliga lärare har arbetat mellan 5-

36 år som lärare i moderna språk i grundskolans högstadium och på gymnasiet. Lärare 1 

har arbetat som spanskalärare i ca 10 år på högstadiet och har spanska som modersmål. 

Lärare 2 har arbetat som lärare i spanska och italienska i ca 20 år och undervisar på 

gymnasiet. Spanska är lärarens modersmål. Lärare 3 har arbetat som spanskalärare i ca 

5 år och har undervisat både vuxna och gymnasieelever. 

Lärare 4 har 36 års erfarenhet av språkundervisning och har undervisat i spanska, 

svenska och engelska på gymnasiet. Lärare 5 har arbetat som spanska- och 

svenskalärare i ca 5 år på gymnasiet och högstadiet. Lärare 6 är från början 
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spansktalande och har jobbat som spanskalärare i 5 år på gymnasiet. Lärare 7 har arbetat 

som lärare i svenska och engelska i 42 år samt tyska i 29 år på högstadienivå. Lärare 8 

har undervisat i svenska och engelska i 28 år och har de senaste 15 åren undervisat i 

franska på högstadiet men har tidigare arbetat även på gymnasiet.  

 

6.4 Genomförande 

 

Första steget i undersökningen blev att kontakta potentiella informanter. Förfrågningar 

skickades ut via mejl till personer som uppfyllde de urvalskriterier som listats under 

rubriken urval. Totalt skickades 15 förfrågningar iväg till lärare som hittats via 

skolornas hemsida inom en kommun i södra Sverige. Efter att har intervjuat 6 lärare fick 

jag komplettera med ännu fler intervjuer för att få en fylligare resultatdel. Ytterligare 4 

mejl skickades ut till en skola ute på landsbygden i södra Sverige där jag arbetade. Bara 

två av lärarna hade möjlighet att vara med. 

 I mejlet så specificerades tydligt vilket syfte arbetet kommer att ha samt varför just de 

valts ut för en eventuell intervju. Det framgår också att alla intervjuer kommer att spelas 

in med hjälp av en diktafon (se bilaga B). För att minimera risken för missförstånd så 

tydliggjordes att frågorna som skulle ställas gäller den språkundervisning som lärarna 

påbörjat för elever som nyss inlett studier i främmande språk. Sammanlagt blev åtta 

intervjuer gjorda. 

Initialt var det tänkt att detta arbete skulle ha skrivits på spanska. Av den anledningen så 

har tre informanter gett sina svar på spanska. Min dåvarande handledare hjälpte till att 

översätta dessa intervjuer till svenska. Samma handledare har också godkänt mina 

intervjufrågor och hjälpte mig att se till att dessa är tydliga och korrekta på både 

spanska och svenska.  

Intervjuerna ägde rum där lärarna kände sig mest bekväma. Lärare 1 och 4 valde att 

göra intervjun i ett gemensamt lärarrum där andra lärare var runtomkring. Lärare 8 ville 

inte göra det i skolan och valde därför att träffas på en offentlig plats.  De andra lärarna 

valde att göra intervjun mer avskilt i samtalsrum. För att underlätta analysen av 

materialet så har alla intervjuer transkriberats ordagrant. När intervjuerna var klara och 

transkriberade lyssnade jag åter igenom intervjuerna så jag inte har missat något 

väsentligt. Därefter läste jag dessa många gånger för att hitta återkommande motiv i 

informanternas svar (Bryman, 2002).  När återkommande motiv hittades gav jag de ett 

tema som man kan se i resultat delen.  
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6.5 Etiska ställningstaganden 

 

I undersökningar som genomförs inom humanistisk-samhällsvetenskaplig områden ska 

man ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De fyra huvudsakliga 

principerna som jag har tagit hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Forskning är en del av samhället och det är 

nödvändigt för att utveckla och förbättra förhållanden. Samtidig ska forskning inte 

bedrivas på kostnaden av en eller flera individer som utsetts för en viss undersökning. 

Det vill säga att personerna som intervjuas ska inte påverkas på något sätt av intervjun.  

Deltagarna inom en forskning faller under individskyddskravet som är den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 2002). Personerna 

som har deltagit har blivit numrerade från lärare ett till lärare åtta. Namn och inga 

uppgifter som kan härleda till dem har redovisats i arbetet. Orterna som undersökningen 

har gjorts i är inte namngivna och skolorna som har besökts nämns inte vid namn. 

Inspelningsbandet är i säkert förvar och kommer eventuellt används enbart vid 

examination av detta arbete. Informanterna har fått veta i god tid innan intervjun om vad 

arbetet kommer att handla om och vad syftet med intervjun var. Eftersom lärarna som 

deltog i min undersökning tackade ja till intervjun via mail, utgår jag från att deras 

medverkande har varit frivillig. De som inte har velat delta har inte svarat alls på mitt 

mejl eller har tackat nej. Vid intervjun lät jag lärarna bestämma var de ville bli 

intervjuade även om detta skulle innebära en bullrig omgivning. Syftet var att de skulle 

känna sig bekväma när jag gjorde intervjun.  De flesta skolorna som jag har besökt för 

mina intervjuen var för mig tidigare okända och jag hade ingen anknytning till 

intervjupersonerna. Två av skolorna har dock varit skolor som jag har gjort min VFU 

under två olika perioder. Sex av lärarna som intervjuades var för mig helt okända och 

härmed finns det inte någon risk för beroendeställning. Däremot två av de åtta 

intervjuerna har jag genomfört med lärare som jag har arbetat med och som jag känner 

på en professionell nivå. 

 

7 Resultat   

 

I resultatavsnittet presenteras intervjuerna med de åtta lärare som har deltagit i 

undersökningen.  Svaren från intervjuerna redovisas som teman vilka går i linje med det 
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teoretiska ramverket samt med relevans till arbetets syfte och frågeställning.  Första 

avsnitt i resultatdelen handlar därför om vilka strategier lärarna använder sig av i 

språkundervisningen när det gäller ordinlärning och avslutas med elevernas 

ordinlärningsstrategi ur ett lärarperspektiv. 

 

 

7.1 Strategierna som lärarna använder sig av för att lära ut ord  

 

7.1.1 Språkanknytning 

 

Enligt de intervjuade lärarna är första steget att få eleverna intresserade av det nya 

språket. ”Det viktigaste är att eleverna får goda referenser, att de ska gilla språket, att 

jag ska göra spanskan så pass intressant att de ska vilja lära sig mer” säger lärare 1. För 

att skapa anknytning och väcka intresse för språket börjar några av lärarna med att visa 

eleverna att de redan kan vissa ord på målspråket. Dessa ord är oftast internationella 

eller ord för mat så som t.ex. importante, tacos etc. 

 

Vi brukar titta på en text, en reklamtext och man kan då se vilka ord man känner igen, 

vilka ord som är internationella och kan förstås utan att kunna spanska, bara genom att 

kunna andra språk som sitt modersmål (lärare 6).  

 

Lärarna berättar att oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på, är det viktigt att skapa 

ett bra socialt klimat där eleverna kan koppla av och känna glädje i att lära sig ett nytt 

språk.  Eleverna måste enligt lärare 1 och 4 bli medvetna om att språk även innebär 

kultur, det är därför viktigt att eleverna får veta lite mer om språket redan från början för 

att kunna göra anknytning till språket i sig. 

 

En lärare ger också uttryck för att man är noga med anpassningen av materialets 

innehåll efter elevernas intresse: 

 

När jag presenterar en övning från textboken, anpassar jag den till en så verklig situation 

som möjligt för att göra det möjligt för eleverna att känna igen sig. Om jag undervisar en 

grupp elever som går på idrottsprogrammet försöker jag anpassa övningarna eller 

vokabulären till deras intressen (lärare 2).  

 

Förutom att få eleverna intresserade och känna anknytning till språket är det viktigt för 

lärarna att man lyckas förmedla sitt eget engagemang och positiva attityd. Om man 
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lyckas med detta, menar de intervjuade lärarna att språkundervisningen kommer att gå 

bra oavsett vilken strategi man än väljer att använda. 

 

7.1.2 Listmetoden 

 

Ur intervjuerna framkommer att lärarnas syn på inlärning av nya ord på målspråket är 

att det är något man kan göra själv: ”Grammatiken är det man tillämpar, ordförrådet 

pluggar man in och sen kan man det (lärare 5).” ”Ord kan du alltid lära dig själv. Om du 

har grunderna och du har en ordbok eller en dator så kan du alltid förstora ditt ordförråd 

(lärare 7).” Detta är en generell syn då samtliga lärare använder sig av listmetoden 

vilket innebär att de låter eleverna lära sig ord från gloslistor. Eleverna får lära sig 

mellan 15-25 glosor i veckan oavsett om det är gymnasie- eller högstadieelever.  De 

intervjuade lärarna är medvetna om att eleverna glömmer bort orden från gloslistorna 

om de inte använder och repeterar orden regelbundet.  En förklaring till varför eleverna 

får lära sig ord från gloslistan är att: ” det är det enda sätt eller kanske en av de få sätt att 

lära sig många ord i sjuan och då har mina elever minst 15 glosor i veckan” (lärare 1).  

 

Variationen i hur man använder listmetoden ligger i hur man arbetar med glosorna. I 

vissa fall får eleverna själva välja ut vilka ord de ska lära sig. Detta görs på grund av 

olika anledningar och i vissa fall saknar man förklaring till hur eleverna gör och varför 

de gör det:  

 

Varje gång vi har ett nytt kapitel väljer eleverna ut 20 nya ord som de pluggar på hemma 

och efteråt har vi något som liknar ett lite mindre glos prov. Om de gör andra saker av 

detta vet jag inte (lärare 3).  

 

Det finns lärare som låter eleverna välja ut ord som de själva anser vara viktiga. På så 

sätt blir ordinlärningen individanpassad: 

 

… då väljer vissa elever lite enklare ord och andra elever väljer kanske ord som de har 

lättare att lära in […] eleverna själva får avgöra vilka ord som de kommer att lära sig som 

de känner att de kommer att ha nytta av när de redovisar eller i en situation i framtiden 

(lärare 5). 
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”Att lära sig nya ord snabbt är lättast med hjälp av gloslistor, bara trycka in orden ett 

och ett” säger lärare 6 som vidare förklarar att ”… om man vill behålla orden längre så 

tror jag att man måste skriva hela meningar alltså använda ord i meningar ”.  

 

Lärare 4 och lärare 6 använder sig av temaordlistor. Med detta menas att deras ordlistor 

är temaorienterade och presenteras i klusters. Detta innebär att man går in specifikt i ett 

område och man arbetar med ord inom ett specifikt område t.ex. om man ska prata om 

bostad talar man även om inredningen och man kanske berättar om sin garderob eller 

vad man har för kläder.  

 

… när man kommer med en ny tidningsartikel där man ska plocka ut lösvikta ord, tror jag 

inte att det stannar kvar utan man måste använda orden, du måste bearbeta det […] Att 

göra en gloslista - det sätter sig inte på samma sätt (lärare 4).  

 

I intervjuerna framkommer även att man gör tvärtom ibland när det gäller listmetoden. 

Istället för att läsa en text först och lära sig glosorna sen så får eleverna först lära sig ord 

och sedan läsa texten. ”På så sätt upplever eleverna texterna lättare och får mer lust att 

lära sig mer. Texten blir automatiskt begriplig och eleverna får en positiv känsla och de 

förstår texten (lärare 2).”  

 

 
7.1.3 Ord i kontext och associationer 

 

De flesta lärarna som har intervjuats framhåller att eleverna befäster ord lättare om de 

ser och använder dessa i en kontext. När eleverna kan de nya orden är det viktigt att se 

till att använda dessa på lektionen genom att sätta in orden i nya kontexter och på så sätt 

förhindra att orden försvinner ur minnet. ”Om man inte gör så har eleverna lärt sig 

orden i onödan”, säger lärare 5. 

 

Man måste ha ett sammanhang, man måste ha något att hänga orden på. Jag tror inte att 

det är möjligt annars. Hjärnan fungerar inte så att man stoppar in ord, man måste ha dem i 

ett sammanhang hela tiden (lärare 4).  

 

Som det nämns i stycket 7.1.2 används temaordlistor i språkundervisningen vilket 

innebär att eleverna lär sig orden i en kontext. Att ha ord i en kontext fungerar jättebra 

för nybörjarelever eller för elever som nöjer sig med turistspråkkunskap. Enligt lärare 7 

är det dock nödvändigt att även behärska grammatiken för att eleverna skall få djupare 
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förståelse och därmed kunna lära sig flera ord. ”När man förstår och kan ordens 

funktioner har man lättare att förstå en text (lärare 6).” Att kunna ord i ett sammanhang 

är inte bekymmersamt för eleverna i början av språkstudierna, men desto mer man 

fördjupar sig i språkstudierna desto viktigare blir det enligt lärare 7 att kunna 

grammatiken. Om man inte kan grammatiken kommer man inte att kunna lära sig ord 

från sammanhanget på samma sätt som eleverna har gjort i början av kursen, menar 

lärare 7. 

 

Enligt informanterna lär sig eleverna även när de associerar orden till ett annat språk 

eller till ord som liknar med andra ord. När eleverna jämför t.ex. spanska ord med ord i 

svenska eller engelska händer det att alla tre språken stärks tack vare associationer. 

T.ex. när man märker att ordet importante, inteligente, professor har samma betydelse 

på olika språk.  

 

7.1.4  Lek och tävling 

 

Lärare 1 och 2 arbetar på två olika skolnivåer – högstadiet och gymnasiet. Trots det har 

de gemensamt att båda gärna använder lek som undervisningsmetod vid ordinlärning.  

 

När de tror att det är ett spel, men jag har förberett leken pedagogiskt. De tror att de leker 

men egentligen lär de sig. Till exempel havet stormar. När de lagar mat, när vi leker 

restaurang då lär de sig (lärare1).  

 

Att leka i språkundervisningen innebär, enligt lärare 1, att man förbereder pedagogiska 

aktiviteter och låter eleverna tro att de leker samtidigt som de lär sig. Eleverna får ibland 

förhöra varandra på ord från gloslistorna som de diskuterar och bearbetar tillsammans. 

”Jag försöker göra så att eleverna leker lite med varandra, kanske inte just lek i sig men 

att i en rolig miljö förhör varandra när de jobbar med vokabulären (lärare 2).”  

 

Tävling och inriktade lekar används för att få ett trivsamt klimat i språkklassen. 

Eleverna får en uppgift som t.ex. att kolla upp nya ord med hjälp av ordböcker eller 

datorer. Då låter lärare 2 eleverna tävla med varandra för att se vem som hittar alla ord 

först. Orden ska dessutom vara rätt översätta vilket gör att eleverna måste tänka efter 

innan de skriver ner svaret. Detta skapar en sorts dialog mellan eleverna men även 

mellan elever och lärare där man förtydligar ordens alla innebörder. Tävlingar med ord-
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kortlek förekommer och eleverna uppskattar när de får leka med nya ord som de lär sig 

samtidigt som de har roligt. 

 

7.1.5 Repetition  

 

Repetition är ofta närvarande i undervisningen och lärare 1 och lärare 2 menar att det 

görs periodvis som t.ex. efter avslutat kapitel eller när man börjar jobba med andra 

område som kräver att man kan de tidigare lärda orden. Desto mer eleverna repeterar 

desto bättre kommer de att kunna orden. Lärarna uttrycker dock att eleverna lär sig ord 

bara inför kommande prov eller inför läxförhöret men att de glömmer dessa ord sedan 

eftersom de inte använder dessa ”Min metod som lärare är att försöka få dem att 

repetera, inte bara just för ett stundande prov, utan försöka ta upp dessa ord tio dagar 

efteråt, en månad, sex månader (lärare 1).”  Repetition är viktig enligt lärarna då det är 

genom repetition som orden befästs. 

 

7.1.6 Ordbildning och kreativitet 

 

Ordbildning är en viktig del av ordinlärningsprocessen enligt lärare 4. Det är viktigt att 

göra eleverna medvetna om hur små enskilda bokstäver kan ändra ordets innebörd och 

funktion. Om man gör eleverna medvetna om detta från början ger man eleverna en god 

förståelse kring hur man ska koda av okända ord:  

 

Jag tycker om att analysera den här typen av ord t.ex: ”el cumple años ”(han fyller år) – 

el cumpleaños (födelsedag), ”el saca corchos” – han drar ut korkar, ”el sacacorchos 

(korkskruven). Man tar när man lär sig verb, ”largos” (långa) och man sätter en ”a” före 

ordet så blir det ”alargar” (göra längre) att visa dem de här småorden, de smådetaljerna 

som gör att du kan förstå ordets betydelse (lärare 4). 

 

Men övningen som eleverna mest uppskattar är när eleverna själva får använda sig av 

sin egen kreativitet och får använda sina förmågor i målspråket för att beskriva olika 

saker.  

Jag har en uppgift där de ska skriva om ”min person” och där får eleverna skapa en 

karaktär som de ger ett namn och ålder, yrke och familj och när de ska lära sig specifika 

ord då kanske jag säger: nu ska vi lära oss om naturen, se till att den här personen tar en 

promenad i skogen och stöter på djur och växter, och blommor och får det i ett 

sammanhang – och då är de dessutom kreativa (lärare 4). 
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Genom att jobba med den här uppgiften får eleverna inte bara skriva på målspråket men 

de får även återberätta deras berättelse med sina egna ord menar lärare 4.  

 

7.1.7 Muntliga redovisningar och kinestetiska övningar 

 

Den främsta metoden lärare 5 använder sig av är muntliga redovisningar. Det 

förekommer att eleverna får som läxa att lära sig 15-25 glosor med hjälp av vilka de får 

återberätta en text som de har arbetat med under föregående lektion. 

 

Jag får det svart på vitt. När de redovisar för mig så får de alltid göra en mind-map med 

stödord på svenska för att de då ska ha pluggat in de orden och då är mind-mapen som ett 

sätt att komma ihåg för ordförrådet tvingas de att plugga in. Så det blir som en bekräftelse 

på att de har fått in det. Kan de återberätta någonting och använder sig av ordförrådet så 

då kan de det (lärare 5).  

 

Ett fåtal av informanterna berättar att de särskilda situationer som eleverna lär sig nya 

ord lättare är när de gör saker tillsammans som exempelvis bakning eller dramatisering. 

Eleverna ”tror att de leker men egentligen lär de sig. Till exempel havet stormar, när de 

lagar mat, när vi leker restaurang då lär de sig (lärare 1).” ”För att eleverna verkligen 

ska lära sig medan de gör saker bör man vara konsekvent och använda målspråket i 

största möjliga mån medan de t.ex. bakar (lärare 4).” Men att göra saker upplevs inte 

som något positivt av alla lärare. Att göra saker som kräver att man använder sina 

händer är något som görs ”mest på skoj och det är mest som avkoppling, jag har inte 

sett så mycket positivt av det (lärare 7).”  

 

7.1.8 Elevernas självmedvetenhet kring ordinlärningsstrategier  

 

Lärarna uttrycker att de försöker få eleverna bli självmedvetna över hur de lär sig ord då 

inlärningen är mycket individuellt. Eleverna får fundera hur de kan lära sig på ett annat 

sätt för att komma ifrån att lära sig orden ett och ett utan ett sammanhang. Eleverna 

uppmanas ofta att skriva ner nya ord så fort som de dyker upp i undervisningen. ”Några 

skriver men många gör ju inte det. Det är lite jobbigare att skriva och det tar längre tid 

(lärare 5).” Tankekartor och teman är något som förekommer i undervisningen och 

eleverna uppmanas att repetera orden temavis. Som språklärare måste man vara flexibel 

menar lärare 8: 
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Jag försöker växla och inte göra likadant hela tiden för att just med språket är det så lätt 

att man kräver för mycket av dem. Man få vara flexibel och känna efter vad man kan eller 

inte kan göra med olika grupper när man tänker på franska (lärare 8). 

 

Textböckerna som används ger eleverna möjligheten att träna på glosorna i ett glos-

träningsprogram på datorn eller till och med i telefonen.  Det informanterna betonar är 

att trots de nya teknologiska hjälpmedel som eleverna har tillgång till är det viktigt att 

visa eleverna olika sätt att lära sig: 

 

Många gånger när vi har nya glosor så brukar jag köra lite hårt med dem och vara lite 

sträng och då säger jag att vi har 20 glosor så läser vi i kör tio kanske tom två gånger sen 

får de läsa upp de (lärare 8).  

 

Men allt det här görs bara i början av kursen, när eleverna precis har börjat lära sig ett 

nytt språk. När eleverna är bekanta med olika strategier av att lära sig har man inte 

längre tid med ordträning. ”Vi kan inte sitta och träna på lektionerna, jag gör enbart så i 

början när det är mycket ord som introduceras” säger lärare 8. 

 

7.2 Elevinlärningsstrategier ur ett lärarperspektiv 

 

Informanterna är övertygade om att deras elever lär sig ord från ordlistor: 

Jag tror att de pluggar in orden ett och ett. Tittar på orden på svenska och sen spanska och 

sen repeterar för sig själva. Det är absolut det vanligaste. Jag tycker det när man frågar 

de, de flesta svarar det att det de använder sig av (lärare 6). 

 

En förklaring till att eleverna gör så är att ”elever är mycket konservativa, de håller i det 

som de alltid har haft” berättar lärare 8 och menar att eleverna lär sig listmetoden på 

mellanstadiet när de läser engelska.  

 

Det är samma sak som när de har läst engelskan i tre år, de har ju vana att svara och 

skriva bara efter gloslistan. Men vi tvingar ju de att använda orden i meningar och de blir 

helt konfysa, de fattar inte någonting (lärare 8). 

 

Eleverna gör det enkelt för sig själva och det kan vara en anledning till varför eleverna 

väljer att lära sig ord med hjälp av ordlistan enligt lärare 4. ”Olyckligtvis har många just 

den metoden, att läsa orden två, tre gånger, några har en mycket bra studieteknik, andra 

lär sig bara orden inför provet (lärare 1).”  
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I samband med min intervju när jag ställde frågan om hur eleverna lär sig nya ord, 

kände några lärare att detta var något som de egentligen borde diskutera med sina 

elever, många av dem var osäkra och kunde inte ge ett konkret svar. ”Om sanningen ska 

fram så vet jag inte, men jag tror att det är individuellt (lärare 3).” Det är inte något som 

lärarna gör per automatik. ”Egentligen ska man diskutera det enligt kursplanen, det står 

att man ska ha språkreflektion. Det är inte ofta man har det att man frågar eleverna: hur 

lär ni er ord?” säger lärare 5. När det gäller gymnasieeleverna anser lärare 2 att deras 

elever redan har en god utvecklad inlärningsstrategi från högstadiet. Gymnasielärarna 

tycker inte det vara viktigt att uppmärksamma hur eleverna lär sig ord. ”Eleverna måste 

komma på det själva. Det finns inte en metod som är bäst för alla (lärare7).”  

 

8 Analys 
 

I detta avsnitt kommer empirin att analyseras i förhållande till mina frågeställningar och 

med hjälp av studiens teoretiska ramverk. Analysavsnittet kommer att börja med att 

diskutera arbetets första frågeställning om vilka metoder lärarna använder sig av för att 

utveckla elevernas ordkunskap och avslutas därefter med lärarnas perspektiv på hur 

eleverna lär sig nya ord.  

  

8.1 Lärarstrategier för elevernas ordinlärning  

 

I resultatdelen som handlar om vilka strategier lärarna använder sig av i undervisningen 

för moderna språk kommer jag att analysera de 5 strategier som jag har kunnat 

identifiera i mitt material. Min analys av dessa är gjord genom en tematisering.  

 

8.1.1 Lust att lära strategi 

 

Det är mycket viktigt att man på ett tidigt skede i undervisningen eller kanske rent av 

först lyckas fånga elevernas intresse och nyfikenhet. Detta är samtliga informanter noga 

med att poängtera. Likväl i litteraturen så påpekas hur exempelvis en positiv känsla 

samt ett bra gruppklimat kan hjälpa elevernas lärande. De affektiva strategierna har 

störst påverkan på ordinlärningens framgång eller misslyckande (Oxford, 1990). 

Språkanknytningen faller inom kategorin av de indirekta strategierna och klassificeras 

som en affektiv strategi. När läraren breddar sina lektioner så kan även lek och 

tävlingsmoment ge en variation och öka elevernas intresse för att lära sig mer. När det 
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gäller tävling inom språkundervisningen påpekas det att tävlingar kan påverka elevernas 

självkänsla negativt vilket enligt Oxford (1990) bör undvikas. Det är tveksamt att detta 

enbart skulle resultera i att eleverna får dåligt självförtroende. Eleverna kan se tävling 

som en motivationshöjande uppgift vilket också skulle kunna förstärka deras 

språkanknytning.  Alla moment som involverar sociala strategier som exempelvis 

tävling innebär att man har kontakt med andra personer vilket leder till samarbeten och 

frågor som hjälper till att få eleverna att identifiera sig med varandra (Oxford 1990). 

 

Om eleverna har en negativ inställning gentemot språket kommer dessa inte kunna ta 

sig an språket trots att de har kunskap om språkets struktur. Hur exakt man går tillväga 

för att uppnå detta skiljer sig från klassrum till klassrum. Det finns ju inte något sätt som 

är mer rätt än något annat så länge man lyckas få med sig eleverna på det man vill 

uppnå. Det centrala här är dock att lärarna har ansvaret inom denna strategi och har en 

enorm påverkan på undervisningen för att språkanknytningen ska ske. Alla kan lära sig 

ett nytt språk men de måste vilja och behöva lära sig det nya språket enligt Kraschen & 

Terrell (1995). 

 

8.1.2  Listmetod och ord-i-kontext strategi 

 

Initialt är det viktigt att bygga upp elevernas ordförråd så snabbt som möjligt. Den 

dominanta metoden i det här läget som lärarna använder är helt klart listmetoden. 

Variationen i mitt material ligger i hur man använder sig av listmetoden i 

undervisningen inte om den används eller ej. Eleverna lär sig orden på egen hand 

eftersom detta enligt lärarna inte är svårt att göra. Grammatiken däremot är något som 

man prioriterar under lektionstid. Enligt Lightbown & Spada (2013) så är första steget 

för att kunna ett ord just att känna igen det. Gloslistor är ett enkelt samt effektivt sätt att 

uppnå detta första steg.  I sin enkelhet finns det dock en risk att eleverna glömmer orden 

lika fort som de har lärt sig dem, vilket överensstämmer både hos lärarna och i 

litteraturen. Om man är konsekvent i användandet av gloslistor och repeterar dessa 

periodvis kommer arbetet att vara mer effektivt. Det är därför viktigt enligt en lärare att 

man använder samma gloslistor vid flera tillfällen. För att man ska kunna minnas 

någonting på lång sikt måste informationen eller det vi vill minnas medvetet kodas in i 

långtidsminnet (Nillson, 1994).  
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Det är nödvändigt att ha orden i kontext eller ett samanhang för att ordet ska fastna. 

Detta är de flesta lärarna överens om. Om ett ord lärs in i ett textsammanhang eller om 

eleverna får skapa egna meningar med nya ord, skapar eleverna meningsfulla kontexter 

som hjälper till när man vill minnas ett specifikt ord. Denna process kan klassificeras 

som en minnesstrategi.  

Per definition enligt Lightbown & Spada (2013) kan man ett ord först när man kan 

ordets allmänna betydelse i ett välbekant sammanhang, definiera eller översätta ordet, 

tillhandahålla lämpliga associationer, identifiera ordets beståndsdelar, använda ordet för 

att komplettera en mening eller skapa nya meningar helt och hållet, använda ordet i 

metafor och förstå deras homonymer. När man lär sig ord från gloslistor får eleverna 

inte känna eller använda ordens alla betydelser eller funktioner.  

 

Ordinlärningen är inte den svåraste delen i språkinlärningen men det är nödvändigt och 

den del som kräver mest tid enligt Bergström (i Ferm m.fl. 2001). Men det finns hinder 

enligt några av informanterna. De menar att om man inte kan grammatiken kan man inte 

ordens funktioner och då kan inte någon inlärning ske. Enligt lärarna kan grammatiska 

brister hos eleverna orsaka ett problem att lära sig ord i enklare sammanhang. Att helt 

enkelt kunna använda språket i turistande syfte är något som kan uppnås utan en djupare 

förståelse för språket, säger lärarna. 

 

8.1.3 Kompensatorisk strategi  

 

Från resultatet kan man uttolka att utav de tre kategorierna som tillhör de direkta 

strategierna används av lärarna främst två som minnes- och den kognitiva strategin. 

Dessa två kategorier representeras av listmetoden, ord i kontext, lek med ord, repetition, 

nyckelord, förhör med varandra, muntliga redovisningar, gemensam läsning, 

uttalsträning, etc. Den tredje kategorin, de kompensatoriska strategierna som innebär att 

man använder sig av olika strategier för att förstå och tolka en text, verkar inte användas 

av lärarna mer än i början av kursen. En lärare nämner att man tar en tidningsartikel 

som eleverna får läsa och sedan berätta vilka ord de kan. Syftet är då enbart att 

uppmärksamma eleverna att de redan kan några ord på målspråket. Enligt min tolkning 

missar lärarna här är att använda detta som en kompensatorisk strategi fullt ut. Eleverna 

bör enligt Oxford (1990) lära sig att kunna tolka en texts innehåll även om de inte 

förstår vartenda ord som finns i texten. Den kompensatoriska strategin innebär att 

eleverna övervinner sina begräsningar när man talar och skriver. Om eleverna är 
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försedda med rätt verktyg som t.ex. kunskap om ordbildning kan de lättare ta sig över 

sina språkliga barriärer. När eleverna dessutom får uppgifter där de ges möjligheten att 

använda sin kreativitet bestämmer eleverna själva vilka ord som skall användas. Språket 

som då produceras är i enlighet med deras egen nivå. I några fall kan man se att lärarna 

inte är medvetna om att kompensatoriska strategin saknas. Texterna som eleverna 

använder för att lära sig målspråket blir då problematiska.  

 

8.1.4 Kontakt-med-målspråk strategi  

 

Att lära sig ett främmande språk handlar mycket om att lära sig kommunicera på 

målspråket. För att detta ska inträffa bör eleverna komma i kontakt med målspråket så 

mycket som möjligt i både tal och skrift. De sociala strategierna handlar om att man ska 

komma i kontakt med varandra för att kommunicera på målspråket eller för att få hjälp 

med språket om svårigheter uppstår.  Eleverna kommer enligt lärarna ofta i kontakt med 

skrivet språk, men situationer där de tar del av genuina diskussioner är mindre 

förekommande. 

Eleverna får förhöra varandra ord från gloslistor och får ibland dramatisera texter som 

de jobbar med. Att förhöra varandra är en kognitiv strategi enligt Oxford (1990). Det 

dominanta samarbetet i klassrummet verkar vara av den art att elever hjälper varandra 

att hitta ord i ordböckerna eller på Internet. Enligt Oxford (1990) kan man inte undgå 

samarbete med någon när man skall lära sig ett språk. Dialoger, dramatisering 

förekommer men inte hos så många. 

 Samarbete är viktigt för att skapa en bra gruppdynamik för att undvika tävling inom 

gruppen. Däremot ser man att istället för att lära eleverna samarbeta lär man eleverna att 

koncentrera sig på sina egna kunskaper för att bli bättre inför tävlingarna som kan 

förekomma. När det gäller att samarbeta påpekar Oxford (1990), att man bör samarbeta 

med personer som har målspråket som modersmål, vilket helt lyser med sin frånvaro i 

informanternas klassrum. Detta kopplar jag till Gouin (1982) och Kraschens (1995) 

teori om att alla kan lära sig ett nytt språk men att man måste ha möjligheten att 

använda det i verkliga dialoger. För att uppnå kommunikativ förmåga måste man 

använda språket i en kommunikativ situation (Kraschen & Tyrrell, 1995). Om 

läroböckerna inte har autentiska texter utan enbart fiktiva blir kontakten med autentiska 

texter och riktiga dialoger i undervisningen lidande.  
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8.1.5 Strategi för ordinlärningsmedvetenhet  

 

 Att vara medveten om sin egen inlärningsprocess faller in på de metakognitiva 

strategierna. Just denna strategi tillhör de indirekta strategierna enligt Oxfords (2011) 

kategorisering, en strategi som informanterna inte använder lika mycket som de direkta 

strategierna. De metakognitiva strategierna handlar om att skapa medvetenhet hos 

eleverna om deras eget lärande att sätta upp egna mål och syften, att kunna planera och 

genomföra uppgifter i målspråket. Om eleverna inte är medvetna om varför eller hur de 

ska lära sig ett ord finns det en risk att de kommer att lagra dessa i korttidsminnet. Även 

för att den lärande individen ska klara av uppgifterna inom målspråket måste hen 

komma i kontakt med den även utanför klassrummet enligt Ericsson (1998) och 

Oxford(1990). Detta måste läraren göra eleverna medvetna om vilket få av mina 

informanter nämner att de gör. Lärarna uppmärksammar hur man kan lära sig nya ord 

enbart i början av språkstudierna då tiden senare i studierna oftast enligt lärarna inte 

räcker till. Eleverna får helt enkelt göra detta på egen hand. Att uppmana eleverna att 

söka kontakt med målspråket utanför klassrummet är inte något som framkommer i 

mina intervjuer. Enligt Goin (1892) att lära sig ett nytt språk enbart genom ord och 

grammatik är opersonligt och mekaniskt.  

 

8.2 Elevinlärningsstrategier ur ett lärarperspektiv 

 

 

När man lär ut ett språk är det enligt Ferm m.fl (2001) viktigt att tänka på hur eleverna 

lär sig och vilka strategier eleverna använder sig av för att lära sig nya ord då 

ordinlärning är en aktiv, dynamisk process som sker på olika nivåer i människans 

kognitiva system. Majoriteten av informanterna är säkra på att eleverna är konservativa 

och håller sig till gloslistor. Men de flesta informanterna säger att de inte vet vad eller 

hur eleverna gör för att lära sig ord. Detta är framför allt vanligast på gymnasienivån där 

lärarna är säkra på att eleverna redan har en väl utvecklad studiestrategi.  Eftersom jag 

inte fick något mer konkret svar från lärarna, tolkar jag det som att lärarna inte tar reda 

på hur deras elever egentligen lär sig nya ord. Inkodningen av ord bör enligt Tornberg 

(2009) ha en personlig innebörd för att man ska komma ihåg orden lättare. Enligt en av 

de mest kända, grundläggande principerna för lärande av ny information är att vid själva 

inkodningen ”hänga upp” det man vill minnas på något annat som man redan kan och 

som går att använda som ledtråd vid framplockningen (Tornberg, 2009). Det jag ser 
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som en brist är att lärarna inte tar reda på hur eleverna lär sig nya ord oavsett vilket 

stadium vi talar om. Om man inte vet vad som fungerar bäst för eleverna är det risk att 

man lär ut på ett sätt som inte är gynnsamt för eleverna. Enligt kursplanen Lgr 11 för 

moderna språk ska eleverna känna till olika strategier för att läsa, förstå och använda 

olika texter för att berika sina kunskaper inom målspråket. Eleverna ska ges 

”förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande 

och kommunikation” (Skolverket, 2011:76). Men för att eleverna ska uppnå dessa mål 

förutsätts att även lärarna har kunskap om vilka grundfaktorer som styr elevens lärande 

(Ferm m.fl. 2001).  

  

9 Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 
 

Den använda metoden har gett mig en större insikt i hur man jobbar med ordinlärningen 

i moderna språk. Att få ja eller nej svar var inte vad jag var ute efter i min undersökning. 

Mitt mål har istället syftat till att få svar som grundar sig i informanternas erfarenhet 

och reflektioner kring deras eget arbete med undervisningen. 

Jag ville skapa en bättre förståelse om ordinlärningen där lärarna skulle dela med sig av 

sina egna tankar och idéer om ordinlärningen i ett modernt språk. Den kvalitativa 

undersökningen innebär att man tolkar olika slags texter oavsett om de är skrivna eller 

berättade. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer hade jag möjligheten att 

även ställa andra frågor än jag hade förberett inför intervjuerna. På så sätt har jag kunnat 

ha givande samtal med mina informanter där de kunde förklara sina egna uppfattningar 

och tankar.  Trots att metodlitteraturen har goda anvisningar i hur man ska göra, så är 

det annorlunda när man väl är på plats med informanten. Min brist på erfarenhet inom 

denna typ av undersökning medförde att de sista intervjuerna blev mycket mer givande, 

lättare att redovisa och analysera då jag var mer medveten om hur viktigt det är att fråga 

efter något som jag inte riktigt har uppfattat än i mina första intervjuer. 

 

9.2 Resultat diskussion  
 

När man studerar ett modernt språk är målet med undervisningen att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att tolka och förstå olika slags texter, att kunna 

kommunicera i både tal och skrift samt använda och anpassa språket efter olika syften, 
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mottagare och sammanhang (Skolverket, 2011). Alla dessa kriterier leder till att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.  Med detta i 

åtanke väcktes mitt intresse kring två viktiga frågeställningar. Vilka strategier använder 

lärarna sig av för att utveckla elevernas ordinlärning? Samt hur uppfattar lärarna 

elevernas ordinlärningsstrategi?  

 

Svaren som jag har kommit fram till när undersökningen blev sammanställd var 

annorlunda emot vad jag hade förväntat mig. De fyra mest kända 

undervisningsmetoderna, grammatik-översättningsmetoden, direktmetoden, läsmetoden 

och audiolingvala metoden var de som jag hade förväntat mig finnas kvar i 

språkundervisningen. De finns ännu kvar men är inte så dominanta som jag trodde, utan 

istället för att se en tydlig strategi har jag hittat att lärarna använder drag av alla dessa 

strategier och inte bara en specifik.  Lärarna låter sina elever bli intresserade av språket 

som de ska lära sig, använder gloslistor, använder ord i kontext, lek och tävling, 

repetition vid olika tillfälle, lär eleverna att använda sig av ordbildning och låter de 

skapa nya texter efter sina egna förmågor. Det som skiljer sig från de fyra gamla 

strategierna är att eleverna förväntas vara medvetna om sin egen inlärning. Eleverna har 

friheten att välja hur de själva lär sig ord. På det sättet har eleverna mer ansvar över sin 

egen inlärning. Men för att eleverna skall kunna välja hur de ska lära sig ord måste de 

känna till de olika strategierna. Även om det initialt i undervisningen finns stor variation 

och möjlighet för eleverna att få prova på olika inlärningsstrategier så finns det inte så 

mycket uppföljning kring det här allt eftersom undervisningen fortskrider. Om friheten 

att välja vilket sätt man lär sig på skall fungera på ett bra sätt så måste det ju också finns 

en kontinuerlig uppföljning och kommunikation mellan lärare och elever så att 

undervisningen inte blir alldeles för rutinmässig. Detta kopplar jag ihop med min andra 

frågeställning: hur uppfattar lärarna elevernas ordinlärningsstrategi? Det framkommer 

att lärarna inte riktig vet hur eleverna lär sig ord. Eleverna sägs vara konservativa och 

gör det enkelt för sig själva och använder gloslistorna för att det är ett snabbt sätt att lära 

sig nya ord på. Detta inträffar trots att lärarna då har introducerat alternativa sätt att lära 

sig på. Det är lite förvånande att lärarna inte försöker kommunicera mer med sina elever 

utan lite för lätt tar för givet att eleverna är konservativa och därmed inte är öppna för 

nya sätt att lära sig.  För att bli skicklig inom ett främmande språk krävs det hundratals 

eller till och med tusentals timmar av övning på målspråket beroende av målspråkets 

svårighetsgrad (Beebe, 1983 i Oxford 1990:43). Eftersom det krävs så ofantligt mycket 
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träning för att kunna kommunicera på ett främmande språk så är det ju uppenbart att de 

antal timmar som finns i skolan inte kommer att räcka till. Just här tycker jag att man 

kan se en brist hos de lärare som jag intervjuat, allt för mycket tid läggs enbart på hur 

klassrumsundervisningen skall gå till och nästan inget på hur eleverna själva kan bredda 

sina kunskaper utanför klassrummet. Det är därför viktigt att lärarna gör eleverna 

införstådda med att övning även utanför klassrummet är ett måste för att en tillräcklig 

kommunikativ förmåga skall vara möjlig att uppnå. Idag så är det lättare att komma i 

kontakt med målspråket utanför klassrummet tack vare den utvecklade teknologin som 

omgiver oss. Just detta är något som jag kommer att försöka uppnå när jag själv arbetar 

som lärare nämligen att se till så att eleverna nyttjar varje chans de kan att komma i 

kontakt med sitt tilltänkta målspråk. Det är ju trots allt så att i dagens 

höghastighetskommunikationssamhälle så räcker det ju med ett par enkla knapptryck på 

datorn för att vi skall kunna få tag på både autentiska texter och filmer som hjälper oss i 

vårt suktande efter ny kunskap.  

 

Som avslutning vill jag säga att undersökningen har gett mig en inblick i hur 

språkundervisningen kan utvecklas mer och att man inte ska låsa sig fast vid sina egna 

uppfattningar att man kommunicerar med eleverna och kollar av om det man undervisar 

och speciellt hur man undervisar passar deras val av inlärningsstrategi.  

 

9.3 Vidare forskning 

 

Min undersökning har väckt nya frågor hos mig som man skulle kunna använda till att 

forska vidare inom området ordinlärning i moderna språk. En fråga som har kommit 

upp under arbetets gång och som jag är intresserad av att gå vidare med är frågan om 

hur eleverna påstår sig lära ord. Finns de ett samband mellan lärarnas svar och elevernas 

sätt att lära sig ord? En kvantitativ undersökning skulle kunna göras för att vidare 

undersöka hur eleverna själva anser att de lär sig ord. Man skulle då kunna se om 

lärarnas uppfattning stämmer överens med hur eleverna själva säger att de gör för att 

lära sig ord. De senaste årens debatt kring lärarnas arbetsbörda rent administrativ skulle 

också vara intressant att undersöka lite närmare. Har den ökade bördan påverkat 

lärarnas förmåga att göra undervisningen så bra som möjligt? 
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http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


  
 

37 

 

 

 

 

Bilaga A 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Vilka ämnen undervisar du idag? 

3. Är du behörig lärare i spanska? 

4. Hur länge har du jobbat som lärare i spanska? 

5. Vilka klasser undervisar du idag? 

6. När du får helt nya elever som aldrig har haft kontakt med något av de moderna 

språken, vilket är ditt först steg i undervisningen? 

7. Vad är det du tycker att det är viktig att lära sig när det gäller att lära sig ett nytt 

språk om du får välja mellan ordkunskap, grammatik, tala eller skriva? 

8. Hur viktig anser du att ordkunskap är när man lär sig ett helt nytt språk? 

9. Hur tror du att eleverna lär sig nya ord? 

10. Vilka metoder använder du för att lära ut vokabulär till eleverna? 

11. Vilken är din ”favorit” metod som du använder för att lära ut vokabulär? 

12. Vilken metod tror du fungerar bäst för eleverna när det gäller att lära sig nya 

ord? 

13. Vilka metoder tror du att eleverna använder sig av för att lära sig nya ord? 

14. När tror du att inlärningen av nya ord sker hos eleverna? (i klassrummet eller på 

fritiden?) 

15. Finns det särskilda situationer i undervisningen då eleverna lär sig nya ord 

lättare än i andra situationer? 

16. Hur motiverar du elever när det gäller att lära sig nya ord? 

17. Vad tycker du att är viktig att tänka på när man ska lära ut nya ord?  
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Bilaga B 

Missivbrev  

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete inom pedagogik.  Uppsatsen som jag 

jobbar med handlar om ordinlärning hos elever som just börjat plugga moderna språk.  

Min fråga är helt enkelt om ni skulle kunna tänka er intervjuas av mig?  

Intervjun handlar om hur ni undervisar nybörjarelever när de ska lära sig ord, hur ni tror 

eleverna lär sig ord samt vad ni tror eleverna gör för att förbättra sitt ordförråd på egen 

hand? 

Hela intervjun borde inte ta mer än 15-20 min då jag kommer använda en diktafon (med 

ert godkännande såklart). 

Inspelningen kommer inte att användas i något annat syfte än för denna uppsats.  

Intervjun kommer att vara helt anonym så vare sig ert eller skolans namn kommer att 

nämnas i uppsatsen.   

Jag hoppas att detta låter så pass intressant att ni kan tänka er att delta i min 

undersökning. Jag respekterar såklart om ni vill tacka nej. 

 

 

Tack på förhand 

Hälsningar 

Rita 
 

 


