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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om en explicit eller en implicit 

inlärningsmetod var den lämpligaste metoden för ordinlärning med fokus på 

djupförståelse. Undersökningens hypotes var att den explicita inlärningen skulle gynna 

ordinlärningen mer än den implicita inlärningen. Djupförståelse i denna undersökning 

definieras som kunskap om ordens betydelser, synonymer och antonymer. I 

undersökningen deltog 30 vuxna elever som läste svenska på grundläggande 

vuxenutbildning. Ordinlärningen skedde med hjälp av häften där hälften av orden lärdes 

in implicit genom att läsa en text, och hälften av orden lärdes in explicit genom att 

arbeta med olika uppgifter. Efter arbetet med häftena testades elevernas ordkunskaper, 

för att på så sätt upptäcka vilken inlärningsmetod som var mest effektiv för elever i 

deras ordinlärning. 

 Trots undersökningens svaga resultat, bekräftades hypotesen och eleverna lärde 

sig fler betydelser, synonymer och antonymer med hjälp av den explicita inlärningen i 

jämförelse med den implicita inlärningen.  
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1 Inledning 

Lärare behöver ständigt utveckla sina undervisningsmetoder för att på bästa sätt stödja 

och främja elevers språkutveckling. Dagens klassrum består av heterogena elevgrupper 

och lärare måste inte enbart anpassa sina undervisningsmetoder efter elevers behov utan 

också ta hänsyn till elevers förutsättningar. Effektiva undervisningsmetoder innebär en 

möjlighet för elever att fullständigt lära sig att använda ett andraspråk (Enström, 2013). 

Hultman (2003) anger att en andrapsråksinlärare måste behärska ett ords böjning, 

betydelse samt grammatiska funktion för att hen ska kunna använda ordet fullständigt. 

Att kunna ett ords djupförståelse innebär att en inlärare kan mycket mer om ett ord än 

bara förstå ordets betydelse. Enström (2013) påstår att kunskap om ett ord omfattar 

följande dimensioner: 

 Ordets uttal och betoning 

 Ordbildning och ordböjningsegenskaper 

 Ordets klasstillhörighet 

 Ordets synonym och antonym 

 Att kunna använda ordet i olika sammanhang 

 Betydelserelationer inom ord, det vill säga, hur de betydelser som ett och samma 

ord kan ha är relaterade till varandra 

 Ordens bibetydelser 

I den föreliggande undersökningen definieras djupförståelse som kunskap om ords 

betydelse, synonym och antonym. Undersökningens resultat syftar till att påvisa de 

inlärningsmetoder som bör användas i ett klassrum för att stödja andraspråkselevers 

djupförståelse av ord, specifikt av svenska adjektiv. Fortsättningsvis syftar 

undersökningen till att kontrollera huruvida explicit eller implicit inlärning gynnar 

djupförståelsen av enskilda adjektiv hos elever som läser svenska som andraspråk på 

grundläggande vuxenutbildning. Enligt Skolverket (2017) motsvarar grundläggande 

vuxenutbildningen grundskolans kurser. Målgruppen som har rätt till att studera 

grundläggande vuxenutbildningen saknar kunskaper från grundskolan (Skolverket, 

2017). 

Forskare har undersökt vilka inlärningsmetoder som är bäst lämpade för att främja 

andraspråkselevers ordinläning. Paradis (2009) beskriver två olika inlärningsmetoder 

som anses betydelsefulla vid inlärning av ord; explicit och implicit. Explicit inlärning 

avser att inlärare inhämtar kunskap medvetet genom till exempel undervisning i skolan 
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medan implicit sker omedvetet. Vidare menar Paradis att vid den implicita inlärningen 

krävs det att inlärarna är uppmärksamma för vissa aspekter av input än vad för övrigt är 

implicit internaliserad samt medvetenhet om inlärningen när de lär sig vissa funktioner 

som förekommer naturligt i språket som exempelvis ords fonologiska form och ords 

betydelse (Paradis, 2009). Genom att undersöka hur den explicita och implicita 

inlärningen förhåller sig till djupförståelsen av ord, bidrar denna uppsats till vidare 

utveckling av främjande andraspråksundervisning. 

Denna undersökning fokuserar på andraspråksinlärare och deras inlärning med 

fokus på djupförståelse av svenska adjektiv. Fortsättningsvis är adjektiv en av de största 

ordklasserna i svenska. Enligt Teleman m.fl.  (1999) innehåller en text oftast mellan 5 

till 10 procent adjektiv av de löpande orden, vilket gör att denna ordklass är 

betydelsefull för förståelsen av ett språk. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att jämföra den explicita och implicita inlärningens 

inverkan på elevers djupförståelse av svenska adjektiv. Resultatet i denna undersökning 

kommer att visa vilken metod som är mest effektiv för att stödja elevers inlärning med 

fokus på djupförståelse av svenska adjektiv. Djupförståelse i denna undersökning 

definieras som kunskap om ords betydelser, synonymer och antonymer. Det vill säga 

mer kunskap om ett ord än att endast kunna översätta ordet från modersmålet till 

andraspråket och vice versa. 

           Mer specifikt kommer denna studie att besvara följande fråga: 

 

 Skiljer sig djupförståelsen av ett ord beroende på om eleven lärt sig ordet genom 

explicit eller implicit inlärning? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Inledningsvis presenterar följande kapitel implicit och explicit inlärning med fokus på 

ordinlärning. Vidare följer en kortfattad presentation av tidigare forskning som gjorts 

inom området samt utfallet av denna. 

 

2.1 Explicit och implicit inlärning  

Inlärning kan delas upp i två typer; explicit inlärning, som syftar till medveten inlärning 

och implicit inlärning, som syftar till omedveten inlärning (Paradis, 2009). Båda 
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inlärningsmetoderna används för inlärning av första- såväl som andraspråk. Generellt 

talar man om att morfologi, syntax, morfosyntax och fonologi lärs in omedvetet medan 

vokabulär lärs in medvetet (Paradis, 2009). Trots detta refererar Enström (2013) till 

forskning (Haastrup, 1991) som har visat att vokabulär i vissa fall kan läras in implicit 

samt att grammatik kan läras in explicit. Ett exempel på implicit inlärning av 

förstaspråket är när modersmåltalare möter okända ord flera gånger i olika sammanhang 

och genom det kan gissa sig till deras betydelse med hjälp av ordens sammanhang 

(Enström, 2013). I relation till andraspråksinlärning kan explicit inlärning ske med 

avsikt att utveckla språket med hjälp av medvetna inlärningssätt som exempelvis 

undervisning i skolan, en översättningsmetod, en synonymmetod eller en gloslista. Den 

implicita inlärningen kan å ena sidan ske omedvetet genom exempelvis en 

gissningsmetod, en sammanhangsbaserad metod eller en svarsalternativmetod (Paradis, 

2009). 

 

2.2 Explicit inlärning 

Explicit inlärning sker när en inlärare är medveten om själva inlärningen och använder 

sig av olika inlärningsmetoder som exempelvis lexikon eller gloslistor för att lära sig 

ord på ett annat språk (Paradis, 2009). I en studie som jämförde explicit och implicit 

inlärning vid andraspråksinlärning visades att den explicita inlärningen var lämpligare 

för ordinlärning med fokus på djupförståelse i jämförelse med implicit inlärning (File & 

Adams 2010). Eleverna i studien delades upp i tre grupper. Första gruppen arbetade 

med nya ord isolerade från sammanhanget i en text (orden för sig). Den andra gruppen 

arbetade med orden integrerade i en text (dvs. i ett sammanhang med ordens betydelse 

vid sidan av texten) medan den tredje gruppen fick orden i textens sammanhang utan 

andra ledtrådar till ordens betydelse. Ett förtest som testade elevernas vokabulär 

tilldelades till eleverna för att på så sätt försäkra sig om att målorden var okända för 

dem. Deltagarna i studien var vuxna elever som läste engelska som andraspråk. 

Tidsramen mellan förtestet och eftertestet var två veckor. I samma syfte fick elevernas 

ordinarie lärare en lista med målorden som de skulle undvika använda under lektionstid 

för att inte påverka forskningens resultat. Mer specifikt, definierades den isolerade och 

den integrerade inlärningen i studien som explicit inlärning, medan den implicita 

inlärningen gick ut på en sammanhangsbaserad inlärning. För att kunna avgöra vilken 

metod som var effektivast för ordinlärning, fick eleverna i denna studie värdera sin 

kunskap om de nya orden med hjälp av en femgradig skala (Vocabulary Knowledge 
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Scale). Utvärderingen krävde också att eleverna först skulle skriva ordens betydelse, 

översätta orden på modersmålet och ge synonymer till orden för att sedan använda 

orden i meningar. 

  File och Adams (2010) visade att elever som lärde sig orden isolerade från texten 

fick det högsta resultatet på testet. I detta fallet följde eleverna instruktionen till att 

endast koncentrera sig på ordinlärning, vilket ledde till eleverna använde sig av alla sina 

språkliga resurser i andraspråket för att specifikt lära sig ord och dess betydelse. Denna 

typ av explicit inlärning kan jämföras med situationer där ordinlärning är explicit 

inkorporerad i läsförståelsen, vilket i sin tur leder till att eleverna fokuserar på flera 

språkliga aspekter samtidigt. Även elever som lärde sig ord som var integrerade i texten 

fick bättre resultat i jämförelse med ord som lärdes in omedvetet utifrån textens 

sammanhang. File och Adams förklarade resultaten genom att hävda att eleverna i 

studien inte behövde fokusera på obekanta ord i de fall där ordens betydelse inte kändes 

viktig för förståelsen av texten. Vidare försåg den integrerade inlärningen eleverna med 

repetition av ord eftersom eleverna såg orden i en text samt vid sidan av texten med 

ordens förklaring. Resultatet visade på att orden som inte var presenterade för eleverna 

på ett explicit sätt tenderades att ignoreras av eleverna då orden inte ansågs viktiga för 

förståelsen av texten. Trots att det var den explicita inlärningen som försåg eleverna 

med repetition av orden, ansågs repetition vara ett betydelsefullt verktyg som bör 

appliceras i både explicit och implicit inlärning (File & Adams, 2010). 

Ytterligare studier har jämfört hur läsning och aktiviteter med fokus på långsiktig  

ordförståelse främjar ordinlärning. Med utgångspunkt i Craik och Tulvings (1975) 

djupbearbetningsteori i samband med ordinlärning har studier jämfört huruvida implicit 

ordinlärning baserad på omfattade läsning, skiljde sig från explicit ordinlärning som 

omfattade aktiviteter som krävde kognitiv ansträngning (Mirzaii, 2012). Craik och 

Tulvings (1975) teori byggdes på konceptet att ju fler beslut om ett ord, desto bättre 

kommer inläraren att komma ihåg ordet. Djupbearbetning innebar i studien att inlärare 

exponeras för beslutfattande situationer angående ett ords betydelse med hjälp 

avexplicit inlärning. Dessa situationer ansågs uppstå när uppgifter med orden gavs till 

inlärare för att arbeta med. Studien visade att den explicita inlärningen bidrog till en 

bättreordinlärning där inlärare skaffade sig en långsiktig ordförståelse till skillnad från 

den implicita inlärningen (Mirzaii, 2012). 
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 I Mirzaiis (2012) studie blev två grupper av iranska inlärare av engelska som 

främmande språk utsatta för explicit och implicit inlärning. Trots att studien inte 

fokuserade på huruvida explicit och implicit inlärning gynnar elever i deras ordinlärning  

med fokus på djupförståelse, visade studiens resultat att explicit inlärning var mer  

effektiv för elevers långsiktiga ordförståelse till skillnad från den implicita inlärningen. I 

studien skedde den explicita inlärningen genom en rad olika aktiviteter: sortering, 

matchning, gruppering och översättning av målorden på  andraspråket, vilket 

associerades med djup bearbetning (Craik och Tulving, 1975). Vidare bestod den 

implicita inlärningen  av 20 minuter lästid på engelska under flera lektionstillfällen. 

Utvärderingen av elevernas ordinlärning efter arbetet med explicit och implicit inlärning 

utfördes med hjälp av ett lucktest där de fick skriva in orden i den meningen där det 

passade bäst. Förutom lucktestet fick eleverna också i uppgift att skriva ordens 

betydelse på andraspråket med egna ord. Vidare kan undersökningen göras om huruvida 

samma aktiviteter som innefattar den explicita inlärningen i denna studie som 

exempelvis gruppering, matchning, sortering och översättning kan appliceras för 

ordinlärning med fokus djupförståelse.  

    Explicit och implicit inlärning i relation till ordinlärning på andraspråket med fokus 

på djupförståelse undersöktes även i Laufer och Girsais (2008) studie. De två 

inlärningsmetoderna jämfördes med varandra med hjälp av tre elevgrupper som hade 

israeliska som modersmål och engelska som främmande språk. Den implicita 

inlärningen innebar i studien att eleverna skulle fokusera på textens mening och inte 

orden i texten. Medan den explicita inlärningen gick ut på att göra eleverna medvetna 

om ordinlärningen, genom att få reda på ordens betydelse utifrån ordens sammanhang i 

en text samt genom att översätta orden till modersmålet. För att kontrollera elevernas 

kunskaper om ordens djupförståelse på andraspråket beroende på inlärningsmetod, fick 

eleverna efteråt i uppgift att välja rätt synonymer, skriva ordens betydelse, översätta 

meningar från modersmålet (hebreiska) till engelska och vice versa samt fylla i ett 

lucktest. Studiens resultat visade att gruppen som fick arbeta med den explicita 

inlärningsmetoden nådde högre resultat på uppgifterna och ansågs därför ha fått en 

bredare djupförståelse för orden i jämförelse med gruppen som arbetade med den 

implicita inlärningsmetoden.  

 För att undersöka om tillägnandet av nya ord på andraspråket sker bättre genom 

explicit eller implicit inlärningsmetoden, jämförde Laufer (2003) i sin studie, läsning 

som metod för ordinlärning och dess förståelse med uppgifter som explicit fokuserar på 
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ordinlärning. I studien presenterades två experiment. Det första experimentet omfattade 

universitetsstudenter som läste engelska som främmande språk. De flesta studenterna 

hade hebreiska som modersmål, medan andra hade arabiska och ryska. I det första 

experimentet testades två grupper på ordinlärning. Den första gruppen tilldelades en text 

tillsammans med läsförståelsefrågor samt tillgång till de tio målorden översatta på 

engelska vid sidan om texten. Uppgiften testade den implicita inlärningen och krävde att 

studenterna läste texten och svarade på frågorna. Den andra gruppen fick samma tio 

målord som första gruppen men i detta fallet var orden inte inkluderade i en text. Istället 

gavs endast beskrivningar  av orden på engelska och detta följdes av att studenterna 

skulle bygga meningar med orden på engelska. Denna typ av träning förknippades med 

explicit inlärning av ord. Efter träningen av orden fick studenterna skriva betydelserna 

för de tio målorden på första- eller andraspråket. Resultatet visade att gruppen som 

arbetade explicit med ordinlärning skrev fler betydelser för de nya orden än gruppen 

som arbetade med implicit inlärning. 

       Det andra experimentet hade i fokus universitetsstudenter som läste engelska som 

främmande språk och hade hebreiska som förstaspråk. Studenterna delades upp i två 

grupper. Första gruppen fick samma uppgift som första gruppen i experiment 1 (se 

ovan) medan den andra gruppen i detta experiment fick i uppgift att skriva en text med 

de tio målorden inkorporerade. Eleverna fick explicit stimuli där målordens betydelse 

förklarades på engelska med översättning på hebreiska. Fortsättningsvis hade den andra 

uppgiften som mål att eleverna skulle vara mer uppmärksamma på ordens mening än i 

första uppgiften. Studien visade att även i det andra experimentet genererade den 

explicita inlärningen bättre resultat än den implicita. 

 Ovanstående resultat förklarades med att den explicita inlärningen ledde till en 

hög kognitiv ansträngning genom aktivt arbete med orden eftersom en korrekt 

översättning för nya ord på andraspråket krävde elevernas språkliga resurser som 

exempelvis kunskaper om ord eller fraser i andraspråket. Det vill säga att desto mer 

kognitiv ansträngning, desto bättre kunskaper om de nya orden. Vid en närmare analys 

av ovannämnda tidigare forskningsresultat, kan det konstateras att forskare belyser 

vikten av ett aktivt arbete med orden för en bättre förståelse av dem (Mirzaii, 2012; 

Laufer & Girsai, 2008). Dock visade File och Adams (2010) studie ett annat resultat då, 

till skillnad från de andra studierna, den explicita inlärningen i form av ett aktivt arbete 

med orden inte ledde till en djupare förståelse av orden. Istället lyckades elevernas 

ordinlärning genom att endast arbeta med orden isolerade från sammanhanget. Även i 
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Laufers (2003) studie påvisades inte den implicita inlärningen som den mest 

gynnsamma metoden för ordinlärning på andraspråket. Dock menar hon att den 

implicita inlärningen exempelvis kan gynna inlärare vid utvecklandet av förstaspråket 

eller inlärare som har ett avancerat ordförråd i det andraspråket.  

 

2.3 Implicit inlärning 

Undervisningen i skolan ger inte utrymme för explicit inlärning av alla ord som är 

okända för eleverna. Därför är rimligt att andraspråksinlärare lär in ord implicit på olika 

vis i undervisningen. Dessa implicita sätt kan exempelvis bestå av att gissa sig till 

ordens betydelse och av att höra orden upprepade gånger i olika kontexter (Enström, 

2013).  

Mer specifikt har tidigare forskning undersökt explicit och implicit inlärning hos 

andraspråksinlärare med fokus på djupförståelse av ord (Huljtin, 2010). Djupförståelsen 

av ord i Huljtins (2010) studie definierades av inlärares kännedom av ordens 

synonymer, betydelser och av att kunna sätta orden i en kontext. Huljtin undersökte 

effekterna av implicit och explicit ordinlärning på nederländska som andraspråk hos 

inlärare med turkiska som modersmål. Hultjins hypotes var att andraspråksinlärare lär 

sig ett ords betydelse bättre med hjälp av implicit inlärning i form av en 

svarsalternativmetod och en sammanganhangsbaserad inlärning, i jämförelse med 

explicit inlärning i form av en synonymmetod eller en översättningsmetod. För att 

undersöka detta, delades inlärarna upp i två olika grupper; en grupp arbetade med 

explicit inlärning och den andra gruppen med implicit inlärning. I träningen med den 

explicita och implicita inlärningen användes en text som fokuserade på tolv 

lågfrekventa målord på nederländska. Olika textfrågor konstruerades med hänsyn till 

den explicita och den implicita inlärningen. Genom de olika frågorna ämnade forskaren 

att inlärarna skulle fokusera antingen på förståelsen av de specifika orden (för den 

explicita inlärningen) eller förståelsen av texten (för den implicita inlärningen).  

I studien bestod den explicita inlärningen av två metoder: en synonymmetod där 

eleverna presenterades med synonymer för orden på målspråket och en 

översättningsmetod där eleverna presenterades med orden som var översatta till 

elevernas modersmål. Även den implicita inlärningen omfattades av två metoder: en 

sammanhangsbaseradmetod där eleverna fick reda på ordens betydelse utifrån 

sammanhanget i en text samt utifrån en svarsalternativmetod där eleverna presenterades 

med ett antal svar för ordens betydelser, varav endast ett svar var korrekt. Efter 
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träningen blev alla elever testade på de tolv målorden. I testet fick eleverna skriva upp 

ordens betydelser och synonymer. Dessutom fick de lösa ett lucktest där de fick skriva 

in målorden i de meningarna där de passade bäst. Det visade sig att inlärare som hade 

blivit utsatta för den implicita inlärningen resulterade i högre resultat på ordens 

synonymer samt på uppgiften som krävde att fylla i orden som passade i jämförelse med 

elever som blev utsatta för explicit inlärning. Resultatet förklarades med att inlärarna 

lärde sig orden djupare när fokus låg på att förstå texten i sin helhet, snarare än enskilda 

målorden i texten. Dock, visade studiens resultat att eleverna som hade använt sig av en  

explicit inlärningsmetod fick högre resultat på att skriva betydelser till orden än de  

elever som arbetade med implicit inlärningsmetod. Det beror på,  enligt Huljtin (2010), 

att elever tenderar att komma fram till fel betydelse av ett ord om inga tydliga ledtrådar 

ges till ordens betydelser. 

 I relation till andraspråksinlärning undersökte Rashidi och Adivi (2010) 

andraspråkselevers ordförståelse genom förståelsefokuserad läsning av noveller; en typ 

av läsning associerad med implicit inlärning. Den explicita inlärning gick istället ut på 

att lära sig enstaka ord från novellerna.  Iranska gymnasieelever som läste engelska som 

obligatoriskt ämne i skolan deltog i studien och blev uppdelade i två grupper. En grupp 

fick tydliga instruktioner om att läsa fem noveller med syftet att förstå novellernas 

handling medan de i den andra gruppen fick explicit undervisning av tolv ord från 

novellerna med hjälp av presentation, praktik och produktion (PPP metoden). Därefter 

blev alla elever testade på de tolv målorden.  

   Studiens resultat visade att elever som lärde sig de tolv målorden genom 

förståelsefokuserad läsning, klarade sig bättre på lucktestet med svarsalternativ och 

svarade rätt på fler frågor i jämförelse med eleverna som använde sig av explicit 

inlärning. Rashidi och Adivi förklarar studiens resultat genom att hävda att möjligheten 

att få möta samma ord på andraspråket i olika sammanhang ökar chansen för 

ordinlärning. Dessutom, eleverna i studien som lärde sig orden implicit läste för att 

förstå texten i si helhet vilket ledde till att eleverna fokuserade mycket på de 

kontextuella ledtrådarna för att gissa sig till de rätta betydelserna av de okända orden i 

novellerna. De lyfte vidare fram att eleverna som arbetade med novellerna utsattes för 

de nya orden genom fem olika noveller, medan den gruppen som arbetade med explicit 

inlärning utsattes för mötet med de nya orden under ett enda tillfälle då läraren gick 

igenom orden. Med hänvisning till forskning (Swanborn och de Glooper, 2002) menade 
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Rashidi och Adivi (2010) att ordinlärning är starkt kopplat med läsning, men, för att 

ordinlärning ska ske under läsning krävs det  ett explicit inlärning av högfrekventa ord.  

 Tidigare forskning som presenteras i denna uppsats visar att både den explicita och 

implicita inlärningen främjar ordinlärningen. Samtidigt finns det få studier som har 

undersökt den explicita och implicita inlärningen i förhållande till ordens djupförståelse. 

Flertalet studier har istället tittat på hur de två inlärningsmetoderna främjar ordinlärning 

med fokus på ordförrådets omfång. Därför kommer den föreliggande undersökning att 

lyfta fram inlärningsmetodernas effektivitet för inlärning av adjektiv med fokus på 

djupförståelse. 

 

3 Metod och material 
Undersökningen i föreliggande uppsats är en del av ett projekt med titeln ”Explicit och 

implicit språkinlärning”. I projektet deltog två lärarstudenter vilket resulterade i två 

undersökningar som fokuserade på explicit och implicit ordinlärning. Undersökningarna 

vägleddes av samma handledare. En av studenterna undersökte antal inlärda substantiv 

medan den andra, jag,  undersökte djupförståelsen av adjektiv, båda i relation till 

explicit och implicit inlärning. Studiens material (häftena och testerna) utarbetades 

tillsammans för att kunna användas till båda undersökningarna, även om vi fokuserade 

på olika stimuli, analys och frågeställningar. Dock måste det påpekas att denna uppsats 

endast kommer att diskutera inlärningen av adjektiven medan inlärningen av 

substantiven behandlas i Lindströms uppsats (2017). 

 

3.1 Metod 

Undersökningsmetoden som valdes för att genomföra denna studie var ett 

fältexperiment (Denscombe, 2016). Syftet med att använda fältexperiment som metod 

var att undersöka effekten av explicit och implicit inlärning med fokus på djupförståelse 

av svenska adjektiv. Undersökningen grundade sig på hypotesen om att explicit 

inlärning är mer effektiv för andraspråkselevers inlärning av adjektiv med fokus på 

djupförståelse i jämförelse med implicit inlärning. Metoden i föreliggande 

undersökning är baserad på en liknande metod som användes i Laufers studie (2003). I 

den och föreliggande undersökning skedde ordinlärnignen på andraspråket både explicit 

och implicit. I båda studierna skedde även ordinlärningen på ett implicit sätt genom att 

inlärarna arbetade med en text följd av läsförståelsefrågor. För den explicita inlärningen 

använde Laufer (2003) uppgifter som behandlade orden samt gav betydelsen för orden 
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på andraspråket. Även i denna undersökning användes en uppgift som stimuli för den 

explicita ordinlärningen och eleverna fick även lära sig ordens betydelser, synonymer 

och antonymer på andraspråket. För att testa elevernas ordkunskaper fick eleverna i 

föreliggande undersökning skriva ordens betydelser, synonymer och antonymer på 

andraspråket medan Laufer testade studenternas ordkunskaper beroende på inläningstyp 

genom att studenterna fick skriva ordens betydelse på antigen första- eller andrasrpåket. 

 

3.2 Material 

För att genomföra studien utformades två häften (A och B).  Syftet med häftena var att 

eleverna skulle lära sig ord explicit och implicit.  Häfte A syftade till implicit inlärning 

av sex adjektiv (adjektivgrupp 1) och tio substantiv samt explicit inlärning av 

synonympar (tabell 1) till dessa adjektiv (adjektivgrupp 2) och substantiv (figur 1). 

Häfte B utformades på samma sätt som häfte A  förutom att orden byte plats  beroende 

inlärningstyp (figur 2). För att försäkra att skillnader mellan djupinlärning av adjektiven 

berodde på typ av inlärning snarare än vilka specifika adjektiv som inlärdes utformades 

fyra versioner av häftena (A;B och A1;B1) (figur 1). Genom att använda sig av 

synonympar kunde samma text användas i alla fyra versionerna där endast adjektiven 

skiftade mellan häftesversionerna (figur 2). Alla adjektiven som användes i 

undersökningen hämtades från Svenska Akademiens ordlista (Svenska Akademiens 

ordlista, 2014). 

 

 

Tabell 1 Synonymparen som lärdes in explicit och implicit i häfte A och B respektive A1 

och B1. 

Adjektivgrupp 1 Adjektivgrupp 2 

                                          rädd 

grov 

skräckslagen 

kraftig 

ny färsk 

snabb kvick 

krokig kurvig 

enslig ödslig 
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Häffte A 

Implicit inlärning för adjektivgrupp 1 

och    substantiv 1-20: 

Text + läsförståelsefrågor 

 

Explicit inlärning för adjektivgrupp 2: 

Tabell med adjektivens betydelse, 

synonym och antonym samt uppgift 

 

Explicit inlärning för substantiv 21-40: 

Bild på substantiven+ subsstantivens 

förklaring+ plats för översätning av 

substantiven på elevernas modersmål 

 Häfte B 

Implicit inlärning för adjektivgrupp 2 

och    substantiv 21-40 

Text + läsförståelsefrågor 

 

Explicit inlärning för adjektivgrupp 1: 

Tabell med adjektivens betydelse, 

synonym och antonym samt uppgift 

 

Explicit inlärning för substantiv 1-20: 

Bild på substantiven+ subsstantivens 

förklaring+ plats för översätning av 

substantiven på elevernas modersmål 

 

Häffte A1 

Explicit inlärning för adjektivgrupp 2: 

Tabell med adjektivens betydelse, 

synonym och antonym 

 

Implicit inlärning för adjektivgrupp 1 

och    substantiv 1-20: 

Text + läsförståelsefrågor 

 

Implicit inlärning för substantiv 21-40: 

Bild på substantiven + substantivens 

förklaring + plats för översätning av 

substantiven på elevernas modersmål 

 Häfte B1 

Explicit inlärning för adjektivgrupp 1: 

Tabell med adjektivens betydelse, 

synonym och antonym 

 

Implicit inlärning för adjektivgrupp 2 

och    substantiv 21-40: 

Text + läsförståelsefrågor 

 

Implicit inlärning för substantiv 11-20: 

Bild på substantiven+ substantivens 

förklaring+ plats för översätning av 

substantiven på elevernas modersmål 

Figur 1. Utforming av häften. Som framgår av figuren är syftet med häfte A och häfte B 

att ordinlärningen för adjektivgrupperna och alla substantiven ska ske explicit och 

implicit. Häfte A1 och häfte B1 kontrollerar för ordningen på inlärningstypen (bilaga  A 

och B). 
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                 Häfte A 

         Implicit inlärning: 

          Adjektivgrupp 1 

 

         Explicit inlärning: 

           Adjektivgrupp 2 

  

 

 

                Häfte B       

         Implicit inlärning: 

          Adjektivgrupp 2 

 

         Explicit inlärning: 

           Adjektivgrupp 1 

 

 

               Häfte A1 

          Explicit inlärning: 

          Adjektivgrupp 2 

 

         Implicit inlärning: 

           Adjektivgrupp 1 

                Häfte B1 

         Explicit inlärning: 

          Adjektivgrupp 1 

 

         Implicit inlärning: 

           Adjektivgrupp 2 

 

Figur 2. Ordinlärningen för adjektivgrupperna. Fokus i figur 2 ligger endast på 

adjektivgrupperna och figuren visar en tydlig bild av hur adjektivgrupperna 

presenterades i häftena. Häfte A och B kontrollerade adjektivgrupperna för att eleverna 

skulle lära sig alla adjektiv både explicit och implicit. Häfte A1 och B1 kontrollerade 

ordningen på inlärningstypen.  

 

Häfte A började med den implicita inlärningen som utformades med hjälp av en text 

följd av läsförståelsefrågor. Målet var att eleverna skulle lära sig de sex adjektiven och 

de tio substantiven som presenterades i texten implicit, därför ombads eleverna att 

koncentrera sig på förståelsen av texten. Dessa adjektiv presenterades i en gloslista i 

tabellform tillsammans med varje adjektivs betydelse, synonymer och antonymer. Efter 

gloslistan fick eleverna även en uppgift som krävde att de skulle fylla i den rätta formen 

av samma adjektiv som presenterades i gloslistan —ett så kallat lucktest. På så sätt 

skulle eleverna, precis som i den implicita uppgiften, träna på adjektiven men i denna 

delen träna adjektiven explicit (bilaga A och B). 

 Texten som användes för att presentera explicit och implicit inlärning är hämtad 

och modifierad från webbsidan ”Öppet klassrum” (2017). Hemsidan förser lärare med 

olika lektionstips och material som kan användas i undervisningen. Eftersom häftena 

innehöll synonympar, utformades det två tester (A och B) för att undersöka 

inlärningsmetodernas effekt på elevernas djupa förståelsen av adjektiven (bilaga C och 

D). För att kontrollera att eleverna inte blev testade på synonympar valdes sex adjektiv 

ut randomiserat för ett test, där tre av dem lärdes in explicit och de tre övriga implicit 
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(tabell 2 och 3). Testfrågorna krävde att eleverna fyllde i adjektivens betydelser, 

synonymer och antonymer på svenska. 

 

Tabell 2 Fördelningen av adjektiv i Test A 

Adjektivgrupp 1 (1-3) Adjektivgrupp 2 (4-6) 

rädd kvick 

ny kraftig 

krokig ödslig 

 

 

Tabell 3 Fördelningen av adjektiv i Test B 

Adjektivgrupp 1 (1-3) Adjektivgrupp 2 (4-6) 

grov färsk 

enslig kurvig 

platt skräckslagen 

 

3.3 Deltagare 

Deltagarna i undersökningen omfattade 30 elever som läste svenska på grundläggande 

vuxenutbildning. Elevernas ålder varierade mellan 18 och 60 år med en medelålder på 

32 år (tabell 4). De flesta elever hade arabiska och somaliska som modersmål och 

samtliga elever behärskade engelska som främmande språk. På grund av att studien var 

tidsbegränsad var urvalet ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016). 

Bekvämlighetsurvalet grundar sig i att forskaren väljer de informanter som ligger 

tillhands för sin undersökning. Vidare är bekvämlighetsurvalet även känt för att vara ett 

urval av värde för småskaliga studier. Innan eleverna fick delta i undersökningen blev 

de informerade om studiens syfte och om varför de blev tillfrågade att delta. För att 

kunna delta i studien delades sedan ett samtyckesförmulär för deltagande i 

forskningsstudien (bilaga E) ut till varje elev att fylla i och signera. 

Samtyckesförmuläret utformades efter Vetenskapsrådets riktlinjer (2017) och innehöll 

information om studien, om det frivilliga deltagandet och om möjligheten att avbryta sin 

medverkan när de önskade. Alla häften och tester var anonymiserade genom att varje 

deltagares häften och tester identifierades med en deltagarkod som inte kunde härledas 

till deltagaren. 
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Tabell 4 Deltagare 

N (Kv) Ålder (SD) Exponering (SD) 

                 30 (16)   32;0 (11;2) 4;3 (2;11) 

Notering: N: antal deltagare, Kv: kvinnor. I den första kolumnen anges antalet av 

gruppen som var kvinnor inom parentesen. För åldern och exponeringen anges 

medelvärden med standardavvikelse (SD) inom parentes. Ålder och tid presenteras som 

År; Månader.  

 

3.4 Genomförande 

För att kunna genomföra undersökningen kontaktades två lärare på samma skola med 

förfrågan om deras elevers deltagande i studien, vilken godkändes av  båda lärarna. För 

att kunna genomföra min undersökning, fick jag besöka skolan vid två olika tillfällen, 

då undervisning skedde både dag och kvällstid. De två möten med eleverna inleddes 

med en muntlig introduktion av studien som innehöll bland annat information om 

studiens syfte och etiska överväganden. Efter elevernas skriftliga godkännanden av 

medverkan fick varje elev en version av häftet att arbeta med. Därefter informerades de 

om att häftenas syfte var att träna på ord vilket skulle efterföljas av ett test av orden. I 

samråd med elevernas ordinarie lärare genomfördes en kort introduktion i helklass av 

uppgiften som följde med i den explicita inlärningen, vilket gjordes för att tydligöra 

uppgiften för eleverna. Ungefärlig tidåtgång för häftena var 25 minuter. Arbetet med 

häftena följdes direkt av testen. Utsatt tid för testen var obegränsad men majoriteten 

lämnade in testet efter cirka 20 minuter. Under arbetet med häftena och testen fick 

eleverna varken använda lexikon eller prata med varandra. 

 

4 Analys 
För att kunna jämföra medelvärden mellan adjektivgrupp och häfte som indikerar 

inlärningstyp och interaktionen mellan dessa, användes den statistiska variansanalysen, 

analysis of variance (ANOVA). Denna typ av analys utreder även interaktionen mellan 

olika grupper. En signifikant huvudeffekt av adjektivgrupp skulle påvisa att oavsett 

inlärningstyp lärdes adjektivgrupperna in olika väl, ett resultat som inte förväntades. 

Istället förväntades en huvudeffekt för inlärningstyp vilket skulle innebära att 

inlärningstypen påverkade inlärningen oavsett adjektivgrupp. Vidare en interaktion 

mellan adjektivgrupp och inlärningstyp skulle i denna undersökning indikera att 

inlärningstypen påverkade inlärningen på olika sätt eller olika mycket beroende på 

adjektivgrupp. För att bättre förstå en eventuell interaktion av signifikans eller nära 
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signifikans (p < .10) mellan adjektivgrupp och häfte, planerades post hoc-tester i form 

av parade t-test (statistiskt signifikanstest).  

Med hjälp av dessa parade t-test undersöktes inlärningsmetodens effekt för varje 

adjektivgrupp. I denna analys innebar parat t-test en statistisk jämförelse av 

adjektivgrupp 1 som implicit och som explicit inlärning (som ett par) och detsamma för 

adjektivgrupp 2. Elevernas svar på testerna, (adjektivens betydelser, synonymer och 

antonymer) bedömdes utifrån Svenska Akademiens ordlista (2014). Svenska 

Akademiens ordlista anger flera betydelser, synonymer och antonymer för ett och 

samma ord vilket innebär att eleverna inte behövde ange exakt samma betydelse, 

synonym och antonym för orden som presenterades i häftena utan eleverna kunde ange 

andra som stämde överens med Svenska Akademiens ordlista. Samma ordlista för 

bedömning och för konstruktionen av stimuli användes. För varje rätt svar fick eleverna 

max ett poäng per typ (synonym, antonym och betydelse) oavsett om fler rätta svar 

gavs. Det innebar att en elev kunde få sammanlagt högst tre poäng för angiven 

synonym, antonym och betydelse. Den här typen av system för sammanställa elevernas 

poäng valdes då syftet var att eleverna skulle få en djupförståelse som inte innebar att de 

endast skulle kunna till exempel flera synonymer till ordet utan istället skulle visa en 

bredare kunskap om ordet.  

 
5 Resultat 
Detta avsnitt kommer att visa studiens resultat utifrån undersökningen som gjordes med 

avsikten att få reda på om den explicita eller implicita inlärningen gynnar elever i deras 

ordinlärning i svenska med fokus på adjektivens djupförståelse.  

Häfte A och häfte B samt häfte A1 och B1 skiljer sig endast med vilken 

inlärningsmetod som presenteras först för ordinlärningen. Vid en vidare analys fanns 

det ingen effekt av ordningen på inlärningstypen, det vill säga att resultaten berodde inte 

på vilken inlärningstyp som kom först i ordinlärningen. Därför presenteras resultaten 

endast som ett enda medelvärde som uträknats för båda versionerna av häfte A och 

detsamma för häfte B. 

I en repeterad ANOVA analys med två nivåer av adjektivgrupp (adjektivgrupp 1 

och adjektivgrupp 2) och med häfte (häfte A och häfte B) som gruppeffekt visades en 

signifikant huvudeffekt av adjektivgrupp (F(1,28) = 9,05; p = ,006). Denna huvudeffekt 

beskrev att, oavsett inlärning nämnde studenterna fler betydelser, synonymer och 

antonymer för adjektivgrupp 1 (medelvärde anges med M) och (standardavvikelse anges 
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med SD) (M = 4,0; SD = 2,4) i jämförelse med adjektivgrupp 2 (M = 2,6, SD = 2,4) 

(figur 3). Interaktionen mellan adjektivgrupp och häfte var inte signifikant (F(1,28) = 

0,18; p = ,671). Detta visar att häftet i sig inte var av betydelse för elevernas prestation 

på testet. Enligt de förutbestämda post hoc analyserna där jag valt att jämföra 

adjektivgruppernas resultat inom varje häfte fann jag att den numeriska skillnaden 

mellan adjektivgrupp 1 och adjektivgrupp 2 inte var signifikant för häfte A (parade t-

test: t(14) = 1,74; p = ,105). Medan för häfte B lämnades ett signifikant större antal 

betydelser, synonymer och antonymer in för adjektivgrupp 1 (M = 3,7; SD = 2,3) i 

jämförelse med adjektivgrupp 2, (M = 2,4; SD = 2,5; t(14) = 2,57; p = ,022) (figur 3). 

 

 

 

 
Figur 3. Histogram över djupförståelsen av adjektiv för häfte A och B. Histogrammet 

visar medelvärdet  av antalet betydelser, synonymer och antonymer givna på svenska 

för adjektivgrupp 1 i grått och adjektivgrupp 2 i svart. Häfte A och B skiljer på vilken 

adjektivgrupp som inlärdes explicit och implicit. Figur 3 presenterar häfte A till vänster 

som var konstruerat för att adjektivgrupp 1 skulle läras in implicit och adjektivgrupp 2 

explicit. Häfte B presenteras till höger i figuren och den var konstruerad för att 

adjektivgrupp 1 skulle läras in explicit och adjektivgrupp 2 implicit.  

 

Felstapeln i varje färgad stapel anger standardfelet. Detta mått är liknande 

standardavvikelse i att det mäter den avvikelse från medelvärdet som kunde förvänta sig 

att varje individ som ingick hade. Eftersom gruppstorlek påverkar variationen mellan 
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individer, användes standardfel snarare än standardavvikelse för mindre grupper. Det 

som man kan se genom att titta på felstaplarna är att i häfte B överlappar felstaplarna 

inte varandra för adjektivgrupperna och detta visar en skillnad mellan adjektivgrupp och 

häfte. Eftersom felstaplarna visar överlappning för adjektivgrupperna i häfte A, betyder 

det att i häfte A finns det ingen skillnad mellan adjektivgrupp och häfte.  

 
6 Diskussion 
Tidigare studier visar att både en explicit och en implicit inlärning kan gynna inlärare i 

deras ordinlärning med fokus på djupförståelse i andraspråket (File och Adams, 2010; 

Laufer & Girsai, 2008; Huljtin, 2010; Rashidi & Adivi, 2010). Däremot saknas ett större  

omfång av studier som fokuserar just på andraspråksinlärningen av svenska och 

speciellt på djupförståelsen av de inlärda orden. På grund av det, undersöker denna 

uppsats djupförståelsen, specifikt av svenska adjektiv vid andraspråksinlärningen av 

svenska, beroende på den explicita eller implicita inlärningen. Vidare syftar denna 

undersökning till att besvara frågeställningen om huruvida djupförståelsen av adjektiv 

skiljer sig beroende på om de har lärts in explicit eller implicit.  

 Hypotesen i denna undersökning reflekteras i undersökningens resultat. Elever lär 

sig fler betydelser, synonymer och antonymer med hjälp av en explicit inlärning i 

jämförelse med en implicit inlärning. Detta utfall bemöter liknande resultat från tidigare 

forskning (Laufer & Girsai, 2008; Laufer, 2003). Trots att undersökningen visar en 

effekt av inlärningsmetod, fanns denna effekt endast i häfte B. Denna effekt beror 

troligtvis på den icke förväntade huvudeffekten av adjektivgrupp, vilket diskuteras 

vidare under rubriken Metoddiskussion.  

 Att den explicita inlärningen visar sig främja elever i deras ordinlärning och deras 

djupförståelse, kan förklaras med utformningen av den explicita inlärningen som 

eleverna i denna undersökning exponerats för. Vikten av repetition vid ordinlärning 

men också elevernas fullständiga fokus på orden som de explicit lärde sig och som var 

isolerade från sammanhanget, kan ha bidragit till undersökningens resultat (File & 

Adams, 2010). Förutom gloslistan som eleverna förses med, stimuleras elevernas 

explicita inlärning med en uppgift som krävde ett aktivt arbete med orden från gloslistan 

genom att fylla i meningar med ordens rätta böjningsform. Enligt tidigare forskning kan 

denna typ av uppgift i sin tur ha en positiv påverkan på ordinlärning, då genom eleverna 

genom uppgiften ställs inför situationer där de måste ta beslut om orden (Mirzaii, 2012; 

Craik & Tulving 1975).  
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Även den implicita inlärningen i denna undersökning förser eleverna med repetition. 

Genom att se orden i texten arbetar de även med läsförståelsefrågor till texten. 

Läsförståelsefrågorna  anses också vara repetition av orden på samma sätt som 

uppgiften i den explicita inlärningen, fast denna gången på ett implicit sätt (Mirzaii, 

2012; Laufer, 2003). Trots det visar denna undersökning att eleverna skrev fler 

betydelser, synonymer och antonymer för ord de lärde sig explicit. Ett sådant resultat 

kan möjligen tolkas som det Huljtin (2010) kom fram till i sin studie, det vill säga, att 

om inga konkreta ledtrådar ges till ordens betydelser, är chansen stor att inlärare gissar 

fel på ordens betydelse.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Det finns ett antal aspekter som rör undersökningens val av metod och material som bör 

diskuteras då dessa aspekter skulle kunna anses avgörande för undersökningens utfall. 

Som tidigare nämnts, har denna undersökning kommit fram till att den explicita 

inlärningen främjar ordinlärning med fokus på djupförståelse, i denna undersökning 

definierad som kunskap om ett ords betydelse, synonymer och antonymer, mer än den 

implicita inlärningen. Ett något oväntat resultat var en huvudeffekt av adjektivgrupp där 

eleverna oavsett inlärning nämnde fler betydelser, synonymer och antonymer för 

adjektivgrupp 1 (tabell 2 och tabell 3). Det här resultatet visar att eleverna hade det 

lättare att lära in dessa ord. Orsaken till det här fenomenet ligger i att det ena 

adjektivgruppen innehöll fler adjektiv som eleverna möjligtvis var mer bekanta med.  

När adjektiven initialt valdes ut, skedde detta genom att spontant komma fram till 

adjektiv som passade in i en text som valts ut. Fortsättningsvis valdes synonymer ut  till 

dessa ord för att på så sätt kunna använda båda adjektivgrupper i samma text. Det är 

därför mycket troligt att de adjektiv som spontant valdes först är mer frekventa än 

synonymerna till dessa. De avvikelser som förekommer i undersökningens resultat kan 

anses vara en följd till denna skillnad i frekvens mellan adjektivgrupp. Mer specifikt, 

medan det förväntades att explicit inlärning skulle vara en effektiv inlärningsmetod, var 

detta endast fallet där de frekventa orden lärdes in explicit. När de mindre frekventa 

orden lärdes in explicit, visades ingen skillnad på inlärning mellan adjektivgrupperna. 

Detta innebar att den explicita inlärningen var den mest gynnsamma inlärningsmetoden 

med fokus på djupförståelse för adjektiv som är mer frekventa i det svenska språket. 

Reliabiliteten i denna undersökning anses hög eftersom metoden i undersökningen 

grundar sig på samma metoder som använts i tidigare studier (Laufer, 2003). Även 
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utfallet av denna undersökning liknar de från tidigare studier vilket betyder att 

föreliggande undersökning mäter samma konstrukt. För att höja undersökningens 

validitet hade i valet av adjektiv behövt konstrueras på annat sätt. För att eliminera 

effekten av adjektivgrupp och bättre kunna kontrollera vad den explicita och den 

implicita inlärningen hade för effekt, skulle ordinlärningen istället utformas med hänsyn 

till att adjektivgruppernas varje inlärning skulle bestå av lika många frekventa som 

mindre frekventa adjektiv. Detta innebär att ordfrekvensen i ett språk kan vara viktig att 

ta hänsyn för att främja den explicita inlärningens effektivitet med fokus på ordinlärning 

och dess djupförståelse. 

 

7 Slutsats 
Undersökningens resultat skillnaden mellan elevernas ordkunskaper beroende på om 

eleverna lär sig orden explicit eller implicit. Elever som lär sig ord med hjälp av en 

explicit inlärningsmetod lär sig fler betydelser, synonymer och antonymer i jämförelse 

med elever som lärt sig med hjälp av implicit inlärningsmetod. Detta resultat besvarar 

således undersökningens frågeställning och bekräftar hypotesen som den är byggd på.   

     Fortsättningsvis kan den explicita inlärningsmetoden anses vara en effektiv metod 

för lärare att använda sig av i undervisningen vid fokus på elevers ordinlärning. Metod 

kan hjälpa andraspråkselever att tillägna sig ordkunskaper med hjälp av tydliga upplägg 

av ordinlärning, genom olika uppgifter där eleverna medvetet möter orden i olika 

sammanhang samt arbetar med orden på olika sätt. Dock visar resultaten en effekt av 

bättre inlärning av de mer frekventa orden vid en explicit inlärning i jämförelse med de 

mindre frekventa orden. Därmed tyder resultaten i denna undersökning på att 

ordfrekvensen i ett språk påverkar den explicita inlärningens effektivitet vid 

ordinlärning och dess djupförståelse. 

 
8 Vidare forskning 
För att vidare undersöka inlärningsmetodernas effektivitet med fokus på ordinlärning 

och dess djupförståelse skulle en ändring i undersökningens metod kunna göras. 

Resultaten i denna undersökning visar en effekt av den explicita inlärningen endast i 

samband med inlärningen av de mer frekventa orden i svenska. För att vidare undersöka 

detta kan ett förslag för en ny studie vara att kontrollera inlärningen av högfrekventa ord 

i svenska beroende på den explicita eller implicita inlärningen. Den föreslagna studien 

kan utföras med hjälp av deltagare som inte har kunskaper i det svenska språket. Man 
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kan vidare fundera på om resultaten i en sådan studie kommer att vara detsamma som 

resultaten presenterade i denna undersökning. Genom att använda en sådan grupp av 

respondenter skulle möjligtvis effekten av den explicita och implicita inlärningen 

framhävas desto tydligare än just vad resultatet i denna undersökning visar.   

Syftet med ytterligare studier som fokuserar på ordinlärning och 

inlärningsmetoder är att ge en ökad kunskap om den explicita och implicita inlärningens 

effektivitet vid ordinlärning på andraspråket.  
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 III 

Bilagor 

Bilaga A: Adjektivgrupp 1 och 2. Häfte A  

 

 

Häfte A  

 

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 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IV 

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.  

 

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.     



 

 V 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 

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

meningar.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VI 

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 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

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  

 
en rök  

+ 

 
en ridå  

ett tjockt moln av rök 
som inte går att se 
igenom.  

 

en ek  

 

ett slags träd    

ett hjul  

 

någonting runt som kan 
rulla.  

 



 

 VIII 

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   



 

 IX 

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.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 X 

Bilaga B: Adjektivgrupp 1 och 2. Häfte B 

 

 

Häfte B  

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 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XI 

 

 

 

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.  

 

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?   



 

 XII 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 

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

meningar.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XIII 

 

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 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XIV 

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  

 



 

 XV 

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   



 

 XVI 

en lund  

 

en mindre samling träd   

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XVII 

Bilaga C: Test A 

 

 Test A                                   Kod __________   

 

Förklara vad 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__________________________________       
  
      
Kraftig 

Betydelse_____________________________________________________ 

Ord som betyder liknande_________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen________________________________________ 
 

 
Ödslig 

Betydelse___________________________________________________ 

Ord som betyder liknande______________________________________ 

Ord som betyder motsatsen_____________________________________ 
 

 

 

 

 



 

 XVIII 

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 _____________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XIX 

Bilaga D: Test B 

 

Test B                                   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_________________________________________ 

 
Kurvig 
Betydelse_______________________________________________________ 
Ord som betyder liknande___________________________________________ 
Ord som betyder motsatsen_______________________________________
     

Skräckslagen 

Betydelse______________________________________________________ 

Ord som betyder liknande_________________________________________ 

Ord som betyder motsatsen_______________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 XX 

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 ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XXI 

Bilaga E: 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.  

 


