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Abstract 

Studiens syfte var att undersöka vilken inlärningsmetod som ledde till snabbast 

inlärning av substantiv, explicit eller implicita metoder. Hypotesen var att explicita 

metoder skulle vara överlägset sett till antalet inlärda substantiv över en begränsad tid. 

Deltagarna i undersökningen var 46 vuxna elever i svenska som andraspråk på 

grundläggande vuxenutbildning. Ordinlärningen bestod av ett häfte i pappersform 

innehållande 40 målord lika fördelade på en implicit och en explicit inlärningsdel. Tre 

versioner av häftet konstruerades för att kontrollera för att deltagarnas prestationer var 

beroende av inlärningsmetod inte av deras ordförråd eller i vilken ordning 

inlärningsdelarna gjordes. Direkt efter inlärningen genomfördes ett test i ordkunskap. 

Resultatet bekräftade hypotesen då deltagarna testade bättre på de substantiv de hade 

mött i den explicita inlärningsdelen oavsett vilket häfte de hade arbetat med. Resultatet 

bidrog med kunskap kring hur effektiv undervisning kring inlärning av substantiv kan 

bedrivas.  

Nyckelord 
Svenska som andraspråk, ordinlärning, implicit inlärning, explicit inlärning, substantiv  
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1.Inledning 

Inlärare av svenska som andraspråk  behöver tillägna  sig ett stort ordförråd snabbt för 

att kunna förstå och kunna kommunicera i tal och skrift. Substantiv är betydelsetunga 

genom att de betecknar konkreta och abstrakta ting och är en förutsättning för att en 

inlärare ska kunna förstå huvudinnehållet i text och tal (Enström, 2016). En snabb 

inlärning av substantiv, som är betydelsetunga ord kan därför vara kritisk. Men hur kan 

lärare bäst stötta en snabb inlärning av substantiv? Är det genom omedveten inlärning 

där inlärare arbetar med texter av olika slag och läsförståelse, ett exempel på så kallade 

implicita metoder? Eller är det genom metoder där inläraren medvetet tränar på 

ordförrådet tillsammans med bilder och får använda modersmålet som stöd, ett exempel 

på så kallade explicita metoder?  

 Tidigare forskning av Chun och Plass (1996), Hultstjin (1992), Knight (1994), 

Mondria (2003) och Watanabe (1997) som har jämfört implicita och explicita metoder 

har studerat homogena grupper som lärt sig andra språk än svenska och inte exklusivt 

fokuserat på substantiv. Mina efterforskningar på motsvarande svensk forskning har inte 

resulterat i några träffar. Svensk litteratur om ordinlärning av Enström (2016) har 

däremot diskuterat båda metodernas förtjänster och slagit fast att båda metoderna 

behövs för en framgångsrik ordinlärning. Tyvärr har inte effektiviteten i metoderna 

specificerats närmare (Enström, 2016). Med effektivitet menar jag här en snabb 

inlärning av substantiv. Med hundratusentals  nyanlända till Sverige under de tre senaste 

åren (Statiska centralbyrån, 2017) som alla behöver lära sig svenska som andraspråk så 

snabbt som möjligt för att bidra till deras integration i samhället är det tydligt att det 

finns ett stort behov för mer kunskap till hur en heterogen grupp av inlärare lär sig 

viktiga och betydelsetunga ord så snabbt som möjligt. Därför är behovet att jämföra 

effektiviteten i explicita och implicita metoder för inlärning ur ett svenska som 

andraspåksperpektiv tydligt. 

 Den experimentella studien som presenteras i denna uppsats  har ett specifikt 

syfte; att fastställa om implicit eller explicit inlärningsmetod leder till den snabbaste 

inlärningen av substantiv. Begreppen implicit- och explicit ordinlärning definieras och  

tidigare forskning kring metodernas effektivitet presenteras nedan. 
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1.1.Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att få bättre förståelse för vilken av två undervisningsmetoder som är 

mest effektiv för snabb inlärning av ett antal substantiv. De två metoderna som 

undersöks är implicit ordinlärning och explicit ordinlärning utifrån följande 

forskningsfråga;  

• Vilken undervisningsmetod är effektivast för inlärning av ett antal substantiv, implicit 

eller explicit?   

Studien utgår från hypotesen att explicita metoder är effektivare än implicita metoder 

sett till antalet inlärda substantiv över en begränsad tid (Mondria, 2003). Resultatet från 

studien kan ge kunskap om vilken av dessa två  metoder som är mest effektiv för snabb 

inlärning av många substantiv. Därigenom skulle studiens resultat kunna påverka vilken 

metod som  lärare bör använda för att bättre kunna stötta en snabbare inlärning av 

substantiv av en heterogen grupp av inlärare av svenska som andraspråk.  

2.Bakgrund 
I avsnittet förklaras begreppet implicit kunskap, hur implicit ordinlärning kan ske och 

begreppet implicita undervisningsmetoder. Sedan förklaras begreppet explicit kunskap, 

hur explicit ordinlärning kan ske och begreppet explicita undervisningsmetoder. 

Därefter presenteras en del av den för studien relevanta tidigare forskningen om 

ordinlärning genom explicita och implicita metoder. Den teoretiska utgångspunkten som 

studien utgår från utgörs av resultaten från den presenterade forskningen.   
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2.1 Implicit och explicit ordinlärning  

Begreppet implicit kunskap syftar till något som har lärts in utan att den som har lärt sig 

något är medveten om det (Paradis, 2009). Exempelvis, ett barn som lär sig 

modersmålets grammatiska regler gör detta omedvetet och kan inte redogöra för någon 

av de regler som utgör modersmålets grammatiska struktur (Abrahamsson, 2009).     

Dock kan kunskapen om ett ords betydelse typiskt inte läras in implicit. För att lära in 

ett ords betydelse krävs i regel att inläraren är medveten om att något lärs in. Inom 

ordinlärning talar forskare hellre om begreppet incidentellt lärande (Schmitt, 2008). Det 

betyder att huvudsyftet med en aktivitet inte är ordinlärning. Istället sker ordinlärningen 

genom att inläraren söker efter information i text eller tal. Inläraren får då dra slutsatser 

om ett ords betydelse ur kontexten. Detta kallas för inferens (Paradis, 2009). I enlighet 

med tidigare svensk litteratur kring ordinlärning kommer den här studien dock att 

använda begreppet implicit inlärning och då syfta till incidentellt lärande genom 

inferens (Enström, 2013). Här kommer också undervisningsmetoder som syftar till att 

stimulera implicit inlärning benämnas som implicita metoder. En utgångspunkt är att 

merparten av elevers ordinlärning kommer att äga rum genom implicita metoder utanför 

skolans väggar. Antalet ord som en elev behöver för ett adekvat ordförråd på svenska 

kan omöjligt täckas in av inlärning endast genom undervisning  (Enström, 2016).   

 Till skillnad från implicit kunskap refererar explicit kunskap till den medvetna 

kunskap som vi kan redogöra för (Abrahamsson, 2009). Med explicit ordinlärning 

menas att inläraren ges ordets betydelse genom exempelvis en översättning till 

modersmålet (‘language one’, L1), en synonym på andraspråket (L2) eller en förklaring 

på L2 (Mondria, 2003). Framgångsrik explicit undervisning i ordkunskap bygger bland 

annat på att läraren arbetar systematiskt med ordförrådet och plockar ut vanliga ord ur 

målspråket från en textkorpus. Dessa ord återkommer sedan frekvent där de första 

repetitionerna av orden i undervisningen  har visat sig vara de viktigaste för inlärningen 

(Schmitt, 2008). Här kommer undervisningsmetoder som syftar till att stimulera explicit 

ordinlärning benämnas explicita metoder.  
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2.2. Ordinlärning genom implicita och explicita metoder   

Tidigare forskning kring ordinlärning har visat att ju mer en inlärare engagerade sig 

kring inlärningen av ord desto bättre blev minnet av ord (Schmitt, 2008). Tanken att mer 

investerad intellektuell energi kunde leda till bättre ordinlärning har fått forskare att 

jämföra implicita metoder med explicita metoder för att se vilken som ledde till bättre 

minne av ord (Hultstjin, 1992). De studier som har jämfört explicita metoder med 

implicita metoder har kommit fram till att  explicita metoder ledde till bättre minne av 

ord än implicita metoder. De explicita metoderna utgjordes exempelvis av glosor 

(Watanabe, 1997), lexikon (Knight, 1994), meningar översatta till L1 (Grace, 1998) och 

bilder tillsammans med text (Chun & Plass, 1996). Mer specifikt ledde att slå upp ord i 

lexikon till bättre minne av ord än att inferera ords betydelse ur kontext (Knight, 1994). 

Glosor tillsammans med text ledde till bättre minne av ord  än samma text utan glosor. 

Glosor tillsammans med text överträffade också konstruktionen i  samma text med två 

nominalfraser där den ena nominalfrasen förklarade den andra, så kallade appositioner 

(Watanabe, 1997). Översatta meningar till L1 tillsammans med en kontext rik på 

ledtrådar och stöd gav bättre minne av ord än samma text utan översatta meningar 

(Grace, 1998). Dessutom ledde bilder tillsammans med text  till bättre minne av ord än 

bara text (Chun & Plass, 1996). Men oavsett inlärningsmetod var en deltagares chans att 

komma ihåg ett ord efter bara ett exponeringstillfälle liten (Hultstjin, 1992).   

 Ovanstående resultat kan sammanfattas med att ju mer explicit stöd som gavs 

kring inlärningen av ett ord desto bättre blev minnet av ord. Ovan nämnda studier har 

dock inriktat sig på inlärning av spanska (Knight, 1994), tyska (Chun & Plass, 1996), 

franska (Grace, 1998) och engelska (Watanabe, 1997), inte på svenska som andraspråk. 

Dessutom var deltagarna homogena grupper. Deltagarna i Knights (1994) studie var 105 

studenter samtliga med engelska som modersmål. I Chun och Plass (1996) studie deltog 

160 tyska studenter. I studien Grace (1998) genomförde var deltagarna 181 till antalet, 

även de andraspråksinlärare på universitetsnivå. Homogena grupper ger förvisso valida 

resultat, men resultaten blir inte lika applicerbara i de heterogena grupper som studerar 

svenska som andraspråk.         

 Även om andra studier (Hultsjin, 1992; Mondria, 2003) har visat bättre respektive 

jämförbart minne av ord mellan implicita och explicita metoder ska det i beaktas att i 

Mondrias studie fick inlärarna först dra egna slutsatser om ordens betydelse, sen slå upp 
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dem i lexikon och slutligen gavs det tid för memorering av orden. Mondria såg ingen 

statistisk signifikans mellan antal inlärda ord men såg dock att deltagarna behövde i 

snitt ca sju minuter mer träning med de implicita metoderna för att lära sig ett 

jämförbart antal ord. Hultstijn (1992) utförde fem experiment som jämförde implicita 

och explicita metoder. Två experiment visade bättre minne av ord efter implicita 

metoder men resultaten kunde inte upprepas i de övriga tre experimenten. I de 

experiment där implicita metoder ledde till bättre minne av ord fick deltagarna inferera 

ordens betydelse med hjälp av flervalsalternativ. Hulstjin och Mondrias studier utgick 

från hypotesen att mer investerad intellektuell energi kring inlärning av ett ord skulle 

leda till bättre minne av ord. Trots att deltagarna fick mycket mer stöd kring 

ordinlärningen genom implicita metoder än i Knights och Watanabes studier lyckades 

de inte bekräfta hypotesen.    

 Problemet med implicita metoder är att förmågan att härleda ett ords betydelse ur 

kontext är beroende av flera faktorer som ålder, kön och färdighetsnivå i målspråket. 

Vilket L1 läsaren har och hur mycket de uppskattar texten som läses spelar också in  

(Elgort & Warren, 2014). En annan faktor är hur själva kontexten ser ut. Enligt Hsueh-

Chao och Nation (2000) bör 98 % av orden i en text vara kända för att adekvat 

läsförståelse ska uppnås och texten ska kunna läsas för nöjes skull. Det bör noteras att 

texten som användes i deras undersökning var en skönlitterär text på 673 ord med ett 

tydligt kronologiskt händelseförlopp. Det finns anledning att tro att en mer komplicerad 

text ytterligare hade ökat andelen av ord som behövde vara kända för att förståelse ska 

uppnås. Ytterligare en faktor till varför inferens kan vara en bristfällig strategi är den 

uppenbara risken att en inlärare gissar fel på ordets betydelse (Hultstjin, 1992).  
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3.Metod och material 

I avsnittet redogörs för studiens valda undersökningsmetod, ett fältexperiment. Metoden 

förklaras tillsammans med de avvikelser från ett “äkta” experiment som förekommer i 

studien. Därefter beskrivs materialet som användes som grund för insamling av data.  

3.1 Metod  

För att jämföra inlärningseffekten av implicita metoder och explicita metoder på 

substantiv valdes ett fältexperiment som metod för att samla in data. Ett experiment 

används för att pröva en hypotes. Ett “äkta” experiment består vanligtvis av ett förtest, 

en behandling, ett eftertest samt en kontrollgrupp som inte får behandlingen 

(Denscombe, 2017). I vårt fall var hypotesen att de explicita metoderna skulle leda till 

en snabbare inlärning av substantiv än  de implicita metoderna. Ett förtest i vårt fall 

skulle ha inneburit att på förhand testa deltagarnas ordförråd i syfte att kontrollera för 

deltagarnas tidigare kunskap om de substantiv som skulle undersökas. Tidigare studier 

har valt att använda ett förtest men har då valt att exkludera de deltagare med höga 

resultat (Knight, 1994) något som den här studiens låga deltagarantal inte tillät. Istället 

kontrollerade studien för tidigare ordförråd genom att konstruera flera versioner av 

materialet (se, material). Deltagarnas tidigare ordförråd, den oberoende variabeln 

behandlades med en implicit inlärningsdel samt en explicit inlärningsdel. Därefter 

testades deras ordkunskap efter arbetet med materialet, den beroende variabeln. 

Eftersom fokus i studien låg på att mäta hur många substantiv som lärdes in valdes en 

kvantitativ analys av insamlad data.   

3.2 Material  

Ett häfte och ett test i pappersform (häfte A, test A, bilaga 1) konstruerades som grund 

för insamling av data. Materialet togs fram i samarbete med en annan student som 

undersökte explicit och implicit inlärning av adjektiv. Detta innebar att två personer 

kunde samla data genom samma material. Något som effektiviserade datainsamlingen i 

båda studierna.  Adjektivdelen av häfte och test analyseras dock i en annan uppsats. 

Häftet innehöll 40 substantiv uppdelade i 20 ordpar inom samma semantiska fält (bilaga 
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1). Hälften av substantiven (1-20) var avsedda att läras in implicit genom arbete med en 

text och läsförståelsefrågor. Texten var en kort berättelse (135 ord, inklusive 6 adjektiv 

som skulle läras in implicit). Texten var skriven för att engagera deltagarna och således 

uppmuntra till omläsning. Den andra hälften (substantiv 21-40) var avsedda att läras in 

explicit med hjälp av bildstöd och förklaringar.  Den explicita inlärningsdelen innehöll 

även en del där deltagarna ombads översätta substantiven till modersmål. Valet av 

bildstöd i den explicita delen gjordes på basis av den bevisade effektiviteten av bilder 

för ordinlärning (Chun & Plass, 1996). En alternativ version av häfte A (häfte B) 

konstruerades för att kontrollera för substantivgrupperna (1-20 och 21-40). Orden som 

var avsedda att läras in explicit i häfte A lärdes in implicit i häfte B och vice versa. 

Genom att använda samma substantiv i implicit och explicit inlärning över deltagare 

kontrollerades för eventuell tidigare kunskap om målorden så att eventuella skillnader 

mellan susbtantivgrupperna som lärdes in implicit eller explicit kunde endast bero på 

inlärningsmetoden och inte orden i sig. Båda häften fanns i två versioner som 

kontrollerade för vilken inlärningsdel som gjordes först. I version 1 gjordes den 

explicita delen först följt av den implica medan ordningen var den motsatta i version 2. 

Samma ramtext användes i båda häften. Endast målorden byttes ut vilket kontrollerade 

för svårighetsgrad i båda häftena. 
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Figur 1. Bild på layout av häften. De fyra bilderna visar hur substantivgrupp 1 och 

substantivgrupp 2 bytte plats mellan häfte A1 och B1 samt hur inlärningsdelarna bytte 

plats mellan häfte A1 och A2 samt mellan B1 och B2.   

 Två olika tester (test 1 och test 2, bilaga 2) utarbetades i samarbete med studenten 

som analyserade adjektiv. I testet hade deltagarna i uppgift att översätta eller förklara 20 

stycken målord på sitt modersmål eller sitt starkaste språk. Test 1 innehöll tio 

slumpmässigt valda ord från grupp 1-10 och tio slumpmässigt valda ord från grupp 

31-40. Test B innehöll de 20 kvarvarande orden i slumpmässig ordning. Testet innehöll 

även en del som testade djupförståelsen av adjektiv.  
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Häfte A1 

Del 1  
Text + läsförståelse 
Substantivgrupp 1  

Del 2  
Tabell med ord+bild 

+ ordförklaring  
Substantivgrupp 2 

Adjektivgrupp 2

Häfte B1 

Del 1  
Text + läsförståelse 
Substantivgrupp 2  

Del 2  
Tabell med ord+bild 

+ ordförklaring  
Substantivgrupp 1 

Adjektivgrupp 1

Häfte A2 

Del 2 
Tabell med ord+bild 

+ ordförklaring 

Del 1 
Text+ läsförståelse 
Substantivgrupp 1 

Adjektivgrupp 1

Häfte B2 

Del 2 
Tabell med ord+bild 

+ ordförklaring 

Del 1 
Text+ läsförståelse 
Substantivgrupp 2 

Adjektivgrupp 2



3.3 Deltagare  

Deltagarna i studien bestod av vuxna andraspråksinlärare som studerade svenska som 

andraspråk på den grundläggande vuxenutbildningen. Urvalet av  deltagare grundades i 

att de  förväntades ha ett basordförråd i svenska och ha tillägnat sig strategier för 

ordinlärning samtidigt som de inte förväntades ha tillägnat sig ett allt för ansenligt 

ordförråd. 47 deltagare tillfrågades om deltagande i studien varav en valde att inte delta. 

Vi samlade således in data från 46 inlärare men hade bara möjligheten att analysera 

svaren på de inlärare som valde att svara på de språk som kunde bedömas (svenska, 

arabiska, engelska, dari eller tyska). Det innebar att 14 inlärares svar inte blev 

analyserade eftersom de svarade på andra språk (två svarade på tigrinja, en på urdu, en 

på kurdiska, två på bosniska, en på serbiska, en på luganda, en på thailändska, och tre på 

somaliska). Dessutom föll ytterligare två deltagare bort, (en svarade på spanska och en 

på dari) på grund av att informanterna som hjälpte till med översättning bara var 

tillgängliga under en begränsad tid. Överlag tenderade de icke inkluderade deltagarna 

att svara på ett  högre antal testfrågor än de deltagare som var inkluderade i de 

statistiska analyserna (tabell 1). Den icke inkluderade gruppen uppgav en längre 

vistelsetid än den inkluderade gruppen (notera att inga statistiska analyser på 

skillnaderna mellan de två grupperna gjordes). Det slutgiltiga antalet analyserade 

deltagare uppgick till 32  varav de flesta valde att besvara testet på arabiska  (tabell 1). 

Notera: K: Kvinnor; SD: Standardavikelse; ålder och vistelsetid anges i hela år medan 
SD anges i år;månad. Kolumnerna i tabellen beskriver medelvärde. 
* Två deltagare valde att inte uppge sin ålder.  
* * En deltagare valde att inte uppge vistelsetid.  

Tabell 1 Demografisk information

Antal(K) Ålder (SD) Vistelsetid (SD) Besvarade frågor 

Inkluderade 32 (15) 33,6 (11,2)*  2,11 (2,1) 13,7

Ej inkluderade 14 (8) 28,7 (6,1) 5,11 (3,0)** 15,8 
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 3.3.1 Etiska överväganden  

Deltagarna informerades om studiens syfte och utformning, tidsåtgången och att 

deltagandet är anonymt och kan dras tillbaka  närsomhelst under studiens gång. 

Dessutom fick de information om vilka personer som skulle få ta del av det insamlade 

materialet (Denscombe, 2016). Eftersom ingen skulle känna sig tvungen att delta hade 

deltagarnas lärare på en av skolorna förberett andra uppgifter till den elev som inte ville 

delta i studien. Ett samtyckesformulär (se bilaga 3) delades ut och lästes igenom 

gemensamt i helklass. Deltagarna informerades om att studien syfte var att studera hur 

elever lär sig ord på bästa sätt. De fick information om att häftet bestod av en 

läsförståelsedel och en ordinlärningsdel samt att de skulle bli testade på sina kunskaper. 

De fick däremot ingen information om att studiens fokus var inlärning av substantiv 

eller att de skulle bli testade på ord från både läsförståelsedelen och ordinlärningsdelen. 

Då vetskap om att en uttalad uppmaning att lära sig ord påverkar prestationen (Schmitt, 

2008). Någon sådan uppmaning fanns inte i den implicita delen dock i den explicita. 

Bedömningen gjordes dock att deltagarna fick tillräcklig information om studien enligt 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer utan att förstöra genomförandet.  Efter informationen 

och genomläsning av samtyckesformuläret uppmanades sedan deltagarna  att ställa 

frågor om studien, studiens syfte och ord som de inte förstod i samtyckesformuläret.  

 Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2017) bör skriven information och samtycke 

finnas tillgänglig på modersmålet. Tyvärr tillät de ekonomiska och tidsmässiga ramar 

inom vilka studien rörde sig i inte översättning av informationen om studien och  

samtyckesformuläret till deltagarnas modersmål. Av den anledningen gavs extra tid för 

frågor och ordförklaringar. Efter materialinsamlingen gavs en mer exakt information om 

studiens syfte att jämföra  effektiviteten hos implicita och explicita metoder kring 

inlärningen av substantiv.  
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3.5 Genomförande 

Eftersom ett material användes för att samla data till två studier kunde två personer 

samarbeta med materialinsamlingen. Den genomfördes på två skolor i totalt tre klasser 

vid den kommunala vuxenutbildningen under deltagarnas schemalagda lektionstid. I 

den första klassen deltog 16 elever i studien, 14 deltog i den andra och 16 i den tredje. 

Varje deltagare en version av häftet att arbeta med. Häftena delades ut enligt ordningen 

A1, A2, B1 och B2. Deltagarna fick 15 minuter att arbeta med varje del 

(läsförståelsedelen och ordinlärningsdelen). Arbetet genomfördes under tystnad utan 

hjälpmedel som ordböcker eller mobiltelefoner. De fyra versionerna av häftet gjorde att 

ingen arbetade med samma del som sin bänkgranne. Efter 30 minuter samlades häftena 

in. Direkt efter fick varannan elev test 1 och varannan elev fick test 2. Därefter fick 

deltagarna tio minuter att svara på så många frågor som möjligt under tystnad och utan 

hjälpmedel. 

3.6 Analys  

Testerna rättades med hjälp av modersmålstalare av arabiska, spanska, tyska, dari och 

engelska. Under rättningen prioriterades förståelse för orden i stort. Om en deltagare  

översatte det svenska ordet “en kombi” till  ordet “bil” eller det svenska ordet “en älg” 

till “ett djur” på modersmål gavs därför poäng för rätt svar. Antal rätta svar efter vilket 

häfte deltagarna hade gjort analyserades genom den statistiska  analysen Anova. Fokus 

på studien låg inte på hur ålder, kön eller modersmål påverkar ordinlärning. Studien 

valde därför inte att analysera dessa faktorer. På grund av gruppens storlek förväntades 

heller inga resultat av dessa variabler.  

4.Resultat 

En ANOVA analys testade inlärning av substantivgrupp med inlärningshäfte det vill 

säga med implicit och explicit metod och interaktionen mellan häfte och 

substantivsgrupp. Den statistiska analysen fann en huvudeffekt av substantivgrupp 

(sannolikhet, p = ,003). Denna effekt visade att oavsett häfte så lärde sig studenterna 

substantiven i grupp 1 (Medelvärde, M= 5,4, Standardfel, SE = 0,38) bättre än 

substantiven i grupp 2 (M= 5, SE = 0,36) (figur 2). Det fanns ingen huvudeffekt av 
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häfte. Det vill säga häftet i sig självt inte var betydelsefullt för hur deltagarna presterade 

på testet. Dock var den förväntade interaktionen mellan substantivgrupp och häfte 

signifikant (p = ,002). Denna interaktion visade att inlärningen av de olika 

substantivgrupperna berodde på inlärningsmetod. Mer specifikt var medelvärdet för 

antal rätta svar högre på de substantiv som deltagarna  mötte i den explicita 

inlärningsdelen i både häfte A (M = 5,9, SE = 0,55) och häfte B (M = 6, SE = 0,42) 

(figur 2) i jämförelse med de substantiv som de mötte i den implicita inlärningsdelen i 

både häfte A (M = 4,7, SE = 0,61) och häfte B (M = 4,3, SE = 0,41 ). Ett planerat parat 

t-test  som jämförde resultaten från explicit och implicit inlärning i varje häfte visade på 

en signifikant skillnad mellan explicit och implicit inlärning  i häfte B (t(16) = 3,41 p = ,

004) . Däremot, i häfte A var den numeriska skillnaden endast marginellt signifikant  

(t(14) = 1,94  p = ,073).   

!  

Figur 2. Histogram över rätta svar för substantivgrupp beroende på  häfte. Staplarna i 

figuren visar medelvärdet av antal rätta svar i häfte A (i blått) och häfte B (i orange) 

medan felstaplarna representerar standardfelet. Histogrammet visar interaktionen mellan 

häfte och substantivgrupp.  För häfte A inlärdes substantivgrupp 2 bäst medan 

substantivgrupp 1 lärdes in bäst för häfte B. I båda fallen representerade den bäst inlärda 

substantivgruppen av den som inlärdes explicit. .  
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 .   

Figur 3. Histogram över rätta svar oberoende av häfte. Maxpoäng för respektive 

substantivgrupp per test var tio. Staplarna i figuren visar att antalet rätta svar för 

substantivgrupp 1 var överlag numeriskt högre än antalet rätta svar för substantivgrupp 

2. Felstaplarna som markerar standardfel indikerar att denna skillnad inte var signifikant 

genom att de överlappar varandra.  

5.Diskussion  

I en jämförelse i effektivitet av explicita och implicita metoder i en heterogen grupp av 

inlärare av svenska som andraspråk har vi visat att inlärarna lär sig substantiv bäst med 

hjälp av explicita metoder. Resultatet från studien stämmer överens med tidigare studier 

som har visat att explicita inlärningsmetoder som utnyttjar till exempelvis bilder, 

översatta meningar till L1, lexikon och glosor (Chun & Plass, 1996; Grace, 1998; 

Knight, 1994; Watanabe, 1997) generellt leder till bättre minne av ord än implicita 

metoder. Hypotesen att de explicita metoderna är överlägsna de implicita metoderna i 

avseende av antal inlärda substantiv under en begränsad tid bekräftas också. Studien 
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sätter dock resultaten från utländsk forskning i ett svenskt perspektiv och gör resultaten 

mer applicerbara i ett svenska som andraspråksklassrum. De två häftena (häfte A, häfte 

B) kontrollerar för att deltagarnas prestation inte kan kopplas till deras förkunskap om 

orden, utan till vilken inlärningsdel orden förekommer i.  De två versionerna (häfte A2, 

häfte B2) av häftena kontrollerar för att prestationen inte är beroende av vilken 

inlärningsdel deltagarna arbetar med först. Häftets versioner stärker validiteten i 

resultatet. Detta resultat skulle kunna få direkt relevans för hur lärare arbetar med 

ordinlärning. Enligt resultatet torde en explicit fokusering på nyckelord ur 

undervisningsmaterial under perioder bidra till en effektivare ordinlärning av substantiv 

i jämförelse med endast implicita metoder. Det kan tyckas självklart att mer explicit 

stöd leder till en bättre inlärning. Dock klargör resultatet hur stor skillnaden mellan 

implicita metoder och explicita metoder efter bara 15 minuters träning faktiskt är.  

  Efter 15 minuters arbete med respektive inlärningsdel beskriver inlärarna 

signifikant bättre den substantivgrupp som de lärt sig explicit. I en uppföljningsanalys 

visar det sig att detta bara gäller för häfte B medan skillnaden mellan explicita och 

implicita metoder för häfte A bara är marginellt signifikant. Detta beror förmodligen på 

att substantivgrupp 1 består av något mer välkända ord, vilket troligtvis beror  på att de 

togs fram först tillsammans med utformningen av texten i häfte A. Substantivgrupp 2 

består av synonymer eller ord inom samma semantiska fält som substantivgrupp 1. Det 

innebär att grupp 1 förmodligen består av ord med en högre frekvens än grupp 2. Det är 

viktigt att notera att även om ordfrekvensen i  substantivgrupperna inte har kontrollerats 

för syns ändå en signifikant skillnad. Framtida forskning kan med fördel kontrollera för 

ords frekvens i exempelvis talat språk, en textkorpus eller använda pseudoord för att 

bättre kontrollera för ordgruppernas svårighetsgrad.  

 Tidigare forskning har visat att en inlärares chans att komma ihåg ett ord efter 

bara ett exponeringstillfälle är liten (Hultstjin, 1992). Därför skulle resultatet kunna bero 

på att deltagarna läste varje ord fler gånger under arbetet med den explicita delen, då 

tidigare forskning har visat att frekvens är en av nycklarna till ordinlärning (Enström, 

2016). Däremot har samtliga deltagare svarat på läsförståelsefrågorna i den implicita 

inläringsdelen. Det indikerar att deltagarna har gått tillbaka i texten för att söka 

information och på så sätt fått upprepad exponering även för orden i den implicita 

inlärningsdelen.  
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Det vi fortfarande inte vet är hur resultatet skulle bli om undersökningen genomförs i en 

grupp med inlärare som befinner sig på en högre nivå av språklig kompetens i svenska 

som andraspråk. Betyder en högre nivå av språklig kompetens att det blir lättare att 

inferera ett ords betydelse ur kontext tack vare ett mer utvecklat ordförråd? Framtida 

studier kan med fördel utveckla materialet och testa det i en grupp som läser svenska 

som andraspråk på gymnasienivå.  

 Resultatet från studien betyder inte att elever ska undervisas i ordkunskap i 

tabellform innehållande ord utan kontext. Det betyder inte heller att arbete med läsning 

och läsförståelse inte kan bidra till att öka elevernas ordförråd. Forskning kring 

effektiviteten av implicita och explicita metoder handlar inte heller om att hävda en 

metods överlägsenhet över en annan metod. De båda metoderna kompletterar varandra 

och båda är nödvändiga för en framgångsrik ordinlärning (Enström, 2016). Istället 

syftar denna studie till att ge lärare ökad kunskap om effektiviteten hos olika 

undervisningsmetoder när elevernas ordförrådsutveckling ska stöttas maximalt.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Substantiv grupp 1 och 2 samt häfte A1/B1   

Substantiv grupp 1; en kombi, en hastighet, en stam, ett dammoln, en gran, ett däck, 

luft, en handväska, en famn, en rädsla, en landsväg, ett torp, ett par, ett fält, en raps, en 

lund, en älg, en räddning, en krock, en tystnad  

  

Substantiv grupp 2: en coupe, en fart,  en gren, en rökridå, en ek, ett hjul, en himmel,  

en necessär, en handflata, en oro, en grusväg, en stuga, ett sällskap, en åker, en majs,  

en dal, ett rådjur, en frälsning, en smäll, ett lugn,  

Häfte A1  

1. Ålder ________ 

2. Kön 

Kvinna _______   Man _________ 

3. Modersmål: ________________ 

4. Andra språk utöver modersmålet och svenska ___________________________ 

5. Hur länge har du bott i Sverige? ___________________ 

Din kod är _______ 
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Häfte A1 - Del 1  

Den här delen tränar läsförståelse - läs texten och svara på frågorna som följer efter 

textavsnittet. Du jobbar med text och frågor under 15 minuter.  

En snabb svart  kombi, kör med en hastighet så stammarna på granarna viker sig.  Bilen 

lämnar dammoln efter sig. Däcken tjuter och luften fylls av bränt gummi. Kvinnan som 

sitter bredvid den grova föraren, kramar handväskan i famnen så att den blir platt och 

innehållet i den blir skrynkligt och obrukbart. Den unga föraren med sitt nya körkort 

verkar inte se kvinnans rädsla utan fortsätter öka hastigheten. Bilen kör snabbare och 

snabbare längs krokiga landsvägar och förbi ensliga torp.  

Utan att sakta ner kör paret förbi fält med raps och gröna lundar. Kvinnan blir bara 

räddare och räddare. Om fem minuter kommer det att stå en älg mitt på vägen. Om fem 

minuter finns det ingen räddning för den unga föraren och den rädda kvinnan. Om fem 

minuter kan ingenting hejda krocken och tystnaden efteråt.  

(https://oppetklassrum.wordpress.com/att-beskriva-malande/, Hämtad 2017-11-10, 

omskriven)  
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Frågor till texten  

1) Vilka  meningar kan du hitta i texten som visar att bilen kör för fort?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________  

2) Hur tror du att föraren ser ut, vilken ålder och vilket kön, beskriv föraren.     

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) Beskriv miljön i berättelsen, använd ord från texten.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) Hur tror du att berättelsen slutar? Skriv färdigt berättelsen med max två meningar.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Häfte A:1 - Del 2  

Den här delen tränar ordinlärning - Du har 15 minuter på dig att försöka lära dig så 

många ord som möjligt. Till varje ord finns en bild och en förklaring  

substantiv bild förklaring Översätt ordet eller 

förklaringen till ditt 

modersmål. 

en coupe en bil med 3 

dörrar 

en fart hur snabbt 

någonting rör 

sig. 

en gren det som växer 

på ett träd. 

en rökridå ett tjockt moln 

av rök som inte 

går att se 

igenom. 

en ek ett slags träd  

ett hjul någonting runt 

som kan rulla. 

 

en rök  

+ 

 

en ridå 
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en himmel luften runt 

jordklotet. 

en necessär en liten väska 

för smink och 

tandborste

en handflata Insidan av din 

hand.  

en oro en känsla att 

något dåligt ska 

hända 

en grusväg en väg av grus 

en stuga ett litet hus 

ett sällskap två eller fler 

människor som 

är tillsammans 

eller är på 

samma plats 

tillsammans. 

en åker en större bit 

odlad mark.  

 en majs ett sädesslag 
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en dal en plats som 

ligger mellan 

berg. 

ett rådjur ett mindre 

hjortdjur

en frälsning att en person 

blir räddad, 

används ofta i 

relation till 

religion  

en smäll hårt slag som 

låter mycket. 

ett lugn när du har 

kontroll över 

dina känslor.  
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Uppgift (adjektiv) 

Fyll i den tomma platsen i meningen med den rätta formen av adjektivet.  

Det hördes ____________ steg från rummet. (kraftig) 

Han körde nerför den _______________ vägen till stan. (kurvig) 

De gröna ögonen kastar  __________ blickar på Elsa. (kvick) 

Köttet var __________ när jag tog ur det från kylskåpet. (färsk) 

Flickorna sitter  _______________ och tysta i publiken. (skräckslagen) 

På sommaren är landet tyst och _________________ .(ödslig) 

Adjektiv betydelsen Ord som betyder 

samma sak

Ord som betyder 

motsatsen

kvick som gör snabba 

rörelser

hastig långsam

kraftig någon som är stor tjock smal

färsk någonting som är 

nygjort t.ex., 

nybakat

ny gammal

kurvig någonting som 

har former 

exempel: 

kroppsformer

slingrig rak

ödslig en känsla av 

ensamhet

övergiven välbesökt

skräckslagen fylld av skräck livrädd lugn
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Häfte B1  

1. Ålder ________ 

2. Kön 

Kvinna _______   Man _________ 

3. Modersmål: ________________ 

4. Andra språk utöver  modersmålet och svenska 

__________________________ 

5. Hur länge har du bott i Sverige? ___________________ 

Din kod är _______ 
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Häfte B1 - Del 1  

Den här delen tränar läsförståelse - läs texten och svara på frågorna som följer 

efter textavsnittet. Du jobbar med text och frågor under 15 minuter. 

  

En kvick skär coupé kör med en fart så att grenarna på ekarna viker sig.  

Bilen lämnar en rökridå efter sig. Hjulen tjuter och himlen fylls av bränt gummi. 

Kvinnan som sitter i coupén bredvid den kraftiga föraren kramar sin necessär i 

handflatan så den blir platt och innehållet i den blir veckigt och oanvändbart. 

Den unga föraren med sitt färska körkort verkar inte se kvinnans oro utan 

fortsätter att öka farten. Bilen kör snabbare och snabbare längs kurviga 

grusvägar och förbi ödsliga stugor. Utan att sakta ner kör sällskapet förbi åkrar 

med majs och gröna dalar. Kvinnan blir bara skräckslagen. Om fem minuter 

kommer det att stå ett rådjur mitt på vägen. Om fem minuter finns det ingen 

frälsning för den unga föraren och den rädda kvinnan. Om fem minuter kan 

ingenting hejda smällen och lugnet efteråt. 

(https://oppetklassrum.wordpress.com/att-beskriva-malande/, Hämtad 2017-11-10, 

omskriven)  
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Frågor till texten  

1) Vilka  meningar kan du hitta i texten som visar att bilen kör för fort?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2) Hur tror du att föraren ser ut, vilken ålder och vilket kön?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) Beskriv miljön i berättelsen, använd ord från texten.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4) Hur tror du berättelsen slutar? Skriv färdigt berättelsen med max två 

meningar.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Häfte B1 - Del 2  

Den här delen tränar ordinlärning. Du har 15 minuter på dig att lära dig så 

många ord som möjligt. 

substantiv förklaring Översätt ordet eller 
förklaringen till ditt 
modersmål.

en kombi en bil med fem 
dörrar 

en hastighet hur fort 
någonting rör 
sig 

en stam den tjocka 
delen av ett 
träd som det 
växer grenar 
på. 

ett dammoln ett moln av 
damm 

en gran ett slags träd 

ett (bil)däck en ring av 
gummi runt 
hjulet på ett 
fordon. 

luft det vi andas 

en handväska liten väska ofta 
använd av 
kvinnor 
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en famn platsen mellan 
överkroppen 
och dina armar 
när du håller 
armarna rakt ut. 

en rädsla en dålig känsla 
när du känner 
dig hotad (rädd) 

en landsväg större väg men 
inte en 
motorväg. 

ett torp ett litet hus 

ett par två människor 
som är 
tillsammans 
som pojkvän/
flickvän  
man/hustru  
eller två av 
samma sort.  
(ett par skor) 

ett fält en öppen mark 

 en raps ett sädesslag 

en lund en mindre 
samling träd 
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en älg ett hjortdjur 

en räddning när man räddar 
(hjälper) någon 
från något 

en krock när till exempel 
bilar kör in i 
varandra. 

en tystnad inget ljud 
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Uppgift (adjektiv) 

Fyll i den tomma platsen i meningen med det rätta formen av adjektivet.  

Bordet  som vi köpte är ________. (ny) 

Väktarna i lokalen är  ________ killar. (grov) 

Mormor har långa _______ fingrar. (krokig)  

Hon klämde på det ____________ kuvertet innan hon öppnade det. (platt). 

Flickorna blev __________ när de såg den hemska filmen. (rädd)  

Landets åkrar är tysta och ___________________ på vintern. (enslig) 

Adjektiv Adjektivens 
betydelse

Ord som betyder 
samma sak

Ord som betyder 
motsatsen

rädd någon som fruktar 
för någonting

ängslig lugn

grov någon eller 
någonting som är 
stor/stort 

kraftig fin

ny  någonting som 
har precis blivit till

oanvänd gammal

krokig någonting som är 
böjt. 

böjd rak

enslig någonting som 
inte syns

avskild välbesökt

platt något som är 
jämnt

slät ojämnt
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Bilaga 2 - test 1 och test 2  

Test 1                                   Kod __________ 
Översätt eller förklara ordet på ditt modersmål. Försök att svara på så många ord som 
möjligt.   
en handväska_________________________________________________________ 
ett lugn ______________________________________________________________ 
ett dammoln___________________________________________________________ 
ett sällskap____________________________________________________________ 
en smäll ______________________________________________________________ 
en dal _______________________________________________________________ 
en majs ______________________________________________________________ 
en famn ______________________________________________________________ 
luft __________________________________________________________________ 
en stam ______________________________________________________________ 
ett (bil)däck ___________________________________________________________ 
en åker ______________________________________________________________ 
en hastighet ___________________________________________________________ 
ett rådjur _____________________________________________________________ 
en frälsning____________________________________________________________ 
en stuga ______________________________________________________________ 
en gran ______________________________________________________________ 
en grusväg ____________________________________________________________ 
en kombi______________________________________________________________ 
en rädsla _____________________________________________________________ 
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Kod _________ 

Förklara vad följande följande adjektiv betyder på svenska. Skriv sedan ett ord 

som betyder liknande för varje adjektiv och sedan ett ord för varje adjektiv som 

betyder motsatsen. 

Rädd 
Betydelse____________________________________________________________ 
Ord som betyder liknande_______________________________________________ 
Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 
Ny 
Betydelse____________________________________________________________ 
Ord som betyder liknande________________________________________________ 
Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 

Krokig 
Betydelse_____________________________________________________________ 
Ord som betyder liknande________________________________________________ 
Ord som betyder motsatsen_______________________________________________ 

Kvick 
Betydelse_____________________________________________________________ 
Ord som betyder liknande________________________________________________ 
Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 
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                      Kod _____ 

Kraftig 
Betydelse_____________________________________________________________ 
Ord som betyder liknande________________________________________________ 
Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 

Ödslig 
Betydelse_____________________________________________________________ 
Ord som betyder liknande________________________________________________ 
Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 
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’Test 2                                   Kod __________ 

Översätt eller förklara ordet på ditt modersmål. Försök att svara på så många ord som 

möjligt.  

en raps ____________________________________________________________ 

en coupe ___________________________________________________________ 

ett fält _____________________________________________________________ 

en tystnad ____________________________________________________ 

en ek _________________________________________________________ 

en räddning_____________________________________________________ 

en älg_________________________________________________________ 

ett torp_________________________________________________________ 

en rökridå ______________________________________________________ 

en gren ________________________________________________________ 

en oro ________________________________________________________ 

en necessär_____________________________________________________ 

en landsväg _____________________________________________________ 

ett hjul _________________________________________________________ 

ett par _________________________________________________________ 

en fart_________________________________________________________ 

en himmel _____________________________________________________ 

en krock _______________________________________________________ 

en lund ________________________________________________________ 

en handflata ____________________________________________________ 
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     Kod _____________ 

Förklara vad adjektiven betyder på svenska. Skriv sedan ett ord för varje adjektiv som 

betyder liknande och sedan ett ord för varje adjektiv som betyder motsatsen.  

Grov 

Betydelse____________________________________________________________ 

Ord som betyder liknande________________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen_______________________________________________ 

Enslig 

Betydelse_____________________________________________________________ 

Ord som betyder liknande________________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 

Platt 

Betydelse_____________________________________________________________ 

Ord som betyder liknande________________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 

Färsk 

Betydelse____________________________________________________________ 

Ord som betyder liknande________________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen_____________________________________________ 
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’ 

’    Kod __________ 

Kurvig 

Betydelse____________________________________________________________ 

Ord som betyder liknande________________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen______________________________________________ 

Skräckslagen 

Betydelse____________________________________________________________ 

Ord som betyder liknande________________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen_______________________________________________ 
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Bilaga 3 - samtyckesformulär och information efter studien  

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en studie som undersöker hur elever i svenska 

som andraspråk lär sig svenska ord. Läs igenom informationen noggrant och ge ditt 

medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 

I studien kommer du att arbeta med ett häfte som innehåller en text, läsförståelse och 

ordkunskap. Efter att du har arbetat med häftet blir du testad på dina kunskaper. På 

häftet är du endast identifierad med en kod, så att du lämnar in häfte och test anonymt. 

Studien tar ca 40 minuter.  

Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur studien 

kommer att gå till och hur lång tid studien tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet att jag ska vända mig till ___________________ med eventuella frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och vet varför gruppen har blivit 

tillfrågad att delta och vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till Linneuniversitetet i Växjö att lagra och bearbeta den 

anonyma information som insamlas under studien. 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till 

studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 

Ort. _______________… / … 2017 
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……………………………………                   …………………………………… 

Namnteckning                                                Namnförtydligande 

Information efter testet  

Ni har deltagit i en studie som jämför två olika sätt att lära sig ord. Det första ni gjorde 

var att lära er nya ord utan att fokusera på ordinlärningen. I den andra delen visste ni om 

att ni tränade på ord. Vi kunde inte tala om att testet innehöll ord även från texten. Det 

hade förstört studien.  

Resultatet från den här studien och annan liknande forskning hjälper oss lärare att veta 

hur vi bäst kan undervisa och lära ut nya ord.   

Ni ska alla ha ett stort tack för att ni har deltagit i den här studien.   
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