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Sammandrag  

Syftet med min studie är att undersöka vilka strategier som visat sig vara mest framgångsrika 

när en grupp vuxna elever i Svenska för invandrare fått till uppgift att lära sig nya ord. Mina 

informanter kommer från olika delar av världen och befinner sig i olika faser av Sfi-kurs C.  

Mina informanter var ursprungligen 16 elever vilka gjorde ett ordtest, VKS-test, där jag 

tog reda på deras förmåga att använda orden produktivt genom att ange synonymer, skriva 

meningar samt förklaringar. För att kunna ta reda på vilka strategier som kan vara 

framgångsrika valde jag ut de fem informanter som hade högst resultat på VKS-testet för 

intervjuer. Som metod använde jag en semistrukturerad intervjuteknik och transkriberade 

sedan valda delar av intervjuerna.  

Resultatet visar att dessa informanter anser att ordinlärning är av största vikt vid 

språkstudier och att de därför har en på förhand positiv inställning till att lägga ner arbete på 

att lära sig ord. För att ta reda på ords betydelser använder de sig av både olika slags 

ordböcker och andra uppslagsverktyg samt sociala strategier. När informanterna ska lära in 

och komma ihåg ord använder de sig av sociala strategier, minnesstrategier samt kognitiva 

och metakognitiva strategier.  

 

Discovery and consolidation vocabulary strategies used by Swedish  

second-language learners 

 

Nyckelord: ordinlärning, ordförståelsestrategier, ordinlärningsstrategier, ordförståelsetest 
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1 Inledning  
När man har ett stort ordförråd kan man göra sig förstådd och kommunicera med andra även 

om man inte uttrycker sig grammatiskt korrekt eller om uttalet inte är perfekt. När orden inte 

räcker till är det svårt att få fram sina tankar, utrycka sina åsikter och känslor. ”Ju fler ord en 

individ förfogar över, desto bättre är han eller hon rustad för språkligt krävande situationer” 

(Enström 2013:169).  

Ordförrådet är bara en del av många olika delar i språket men är viktigt för att kunna klara 

av vardagliga situationer, lyckas med sina studier och klara sig i arbetslivet. Därför är det av 

stor betydelse med ett rikt ordförråd där man har förståelse av orden på djupet. Att bygga upp 

ett sådant ordförråd är tidskrävande och ansträngande, vilket beskrivs av Nation (2001:23) på 

följande sätt: "The ´learning burden´ of a word is the amount of effort required to learn it. 

Different words have different learning burdens for learners with different language 

backgrounds and each of the aspect of what it means to know a word can contribute to its 

learning burden” (Nation). 

Vilka ord en andraspråkstalare behöver lära sig beror på vad han eller hon ska använda 

språket till. Det behövs inte ett lika stort ordförråd för vardagskommunikation som för att läsa 

autentiska texter (Enström 2013:171), men för att inhämta kunskap på ett effektivt sätt och 

för att nå en god läsförståelse är ordförrådets storlek den viktigaste faktorn (Enström 

2013:176).  

En förutsättning för att man ska lära sig nya ord är att man möter okända ord i olika 

skriftliga och muntliga sammanhang, och för att man ska få grepp om ords betydelser och 

användningsområde krävs det att man arbetar medvetet med ordinlärningen (Enström 

2010:23). 

När elever får frågan hur de lär sig ord svarar de oftast att de har en ordlista med höger- 

och vänsterspalt och att de förhör sig själva genom att täcka över en spalt i taget (Tornberg 

2009:121). Det här är bara en av många strategier som kan användas. För vuxna som kommit 

till Sverige i förhållandevis hög ålder är det av vikt att tillämpa effektiva strategier om de 

snabbt vill lära sig ett stort antal ord och därigenom skaffa sig ett funktionellt språk. Av den 

anledningen anser jag att det skulle vara intressant att undersöka vuxna elevers olika 

strategier.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med min studie är att undersöka vilka strategier som visat sig vara mest framgångsrika 

när en grupp vuxna elever i Svenska för invandrare, Sfi, fått till uppgift att lära sig nya ord. 

För att få svar på mitt syfte ställer jag följande forskningsfrågor: 

 

 Vilka uppfattningar har informanterna om betydelsen av ordinlärning? 

 Vilka uppfattningar har informanterna om att kunna ett ord?  

 Vilka ordförståelsestrategier använder informanterna? 

 Vilka ordinlärningsstrategier använder informanterna?  

 Finns det samband och i så fall vilka mellan informanternas strategier och resultatet 

på ett språktest som de utförde? 

2 Teoretiska och metodiska utgångspunkter  
I det här kapitlet redogör jag först för vad det innebär att kunna ett ord och hur begreppet 

strategi definieras. Därefter beskriver jag olika ordförståelse- och ordinlärningsstrategier och 

avslutar med beskrivning av ordförståelsetester. 

2.1 Att kunna ett ord   
Att kunna ett ord inbegriper att man har både receptiv och produktiv kunskap. Receptiv 

kunskap om ett ord innebär att man genom språkligt inflöde lär sig förstå ett ords betydelse 

och produktiv kunskap innebär att man själv producerar ordet i både tal och skrift och kan 

använda det för att förmedla information till andra (Nation 2001:24). 

Det krävs inte lika mycket tid och ansträngning för att lära sig förstå som det gör för att 

själv använda ordet i tal och skrift (Nation 2001:32). Därför har det receptiva ordförrådet 

större omfång än det produktiva. Det är förhållandevis lätt att känna igen ett ord och förstå 

det med hjälp av sammanhanget men det är betydligt svårare att kunna producera ett ord 

eftersom man behöver kunna ordet ur flera perspektiv. Som exempel kan nämnas att man 

måste kunna stava, böja och känna till ett ords alla olika betydelser för att kunna använda det 

på ett korrekt sätt (Enström 2010:41). ”Det avgörande kriteriet på att man lärt sig ett ord eller 

uttryck är att man kan använda det i ett nytt sammanhang där det kanske dessutom måste 

användas i en annan form än den ursprungliga. Verb måste böjas, ändelser, artiklar och 

kasusformer tillkommer” (Tornberg 2009:136). Elever brukar vara medvetna om att 

ordkunskap innebär att man kan översätta, stava, uttala och böja ordet, att man kan förstå när 

det används och att man själv kan använda det (Tornberg 2009:121).  
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Ord som man möter ofta är lättare att lära sig än ord som man möter sällan och konkreta 

ord räknas också till ord som är lätta att lära sig (Enström 2013:183 ff.), men i övrigt finns 

inget som säger vad som kan vara svåra eller lätta ord att lära sig och komma ihåg.  

2.2 Definition och klassificering av begreppet strategi 

Det är problematiskt att definiera, klassificera och beskriva begreppet strategi (Tornberg 

2009; Schmitt 1997; Nation 2001). En definition är att inlärningsstrategier kan beskrivas som 

en process där man skaffar sig information, lagrar den, lyfter fram den igen och använder den 

Schmitt (1997:203), och det är också den definitionen jag kommer att använda mig av.  

Förutom svårigheten med att definiera begreppet finns det också svårigheter att ordna in 

strategierna i olika klasser. Forskarna (Schmitt 1997, Oxford 1990, m.fl.) delar in dem i olika 

kategorier och varje kategori innehåller många strategier. Vissa strategier kan passa in under 

flera kategorier, och ibland kan det vara svårt att avgöra under vilken kategori en strategi ska 

ingå, vilket i sin tur försvårar klassificeringen (Schmitt 1997:200 ff.). Schmitt (1997:205 ff.) 

har utvecklat en kategorisering av strategierna som bygger vidare på andra forskares (se 

bland annat Cook & Mayer 1983; Nation 1990). Nedan följer en beskrivning av olika 

ordförståelse- och ordinlärningsstrategier utifrån Schmitts (1997) indelning.  

2.3 Ordförståelsestrategier 

Enligt Schmitt (1997) delas en kategori som Strategier för att upptäcka ett ords betydelse in i 

två grupper: a) Bestämning av ett ords betydelse och b) Sociala strategier. 

2.3.1 Bestämning av ett ords betydelse 

I den här kategorin ingår det att inläraren gissar sig till betydelsen utifrån strukturella 

kunskaper om språket, vilket kan vara att inläraren gissar med hjälp av en kognat från första 

språket d.v.s. ord från olika språk som har samma ursprung. Det kan också vara låneord som 

har behållit likheter i form och betydelse (Schmitt 1997:209).  

Vidare går den här strategin ut på att inläraren gissar ordets betydelse med hjälp av 

kontexten. Inlärning i kontext är en inlärningsmetod som innebär att man möter orden i 

naturliga sammanhang och på så sätt lär sig ett ords olika betydelser, 

kombinationsmöjligheter och användningsområden (Enström 2010:23). Inlärning med hjälp 

av kontexten innebär bland annat att man lär sig genom att läsa omfångsrika texter, genom att  

delta i en konversation eller genom att lyssna på tv eller radio (Nation 2001:232). Vanligast 

är att man gissar ett ords betydelse med hjälp av de omgivande orden i en text. Det här är ett 

betydelsefullt sätt att lära sig ord men det krävs att inläraren har en viss kunskapsnivå i 

språket för att kunna använda den här strategin, exempelvis att exakt kunna avkoda ett ords 
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ortografiska form (Schmitt 1997:209). För att komma fram till ett ords exakta betydelser och 

användningsområden måste man möta ett ord sex till tio gånger. Det finns också faktorer som 

påverkar hur pass lätt det är att lära sig ett ord i kontext. Dessa faktorer är bland annat ordets 

längd, om ordet är konkret eller abstrakt, om det har flera olika betydelser och hur pass 

centralt ordet är i en kontext (Enström 2010:24). Kontexten är inte endast en textuell kontext 

utan det kan också vara bilder som kan ge ledtrådar och vara till hjälp för inläraren (Schmitt 

1997:209). Den här metoden är tidskrävande och är inte tillräcklig för att bygga upp ett stort 

och varierat ordförråd (Enström 2010:25). Om man inte förstår 5 % av orden i en kontext kan 

det vara svårt att gissa. Det krävs att man förstår 98 % för att det ska vara optimalt (Nation 

2001:233). Fördelen med metoden är att eleverna blir mer självständiga i förhållande till 

ordlistor och ordböcker som i sin tur leder till att de lär sig förlita sig på sig själva och att de 

också lär sig att man inte behöver förstå alla ord för att få ut det viktigaste ur en text 

(Tornberg 2009:129). 

Ordböcker är viktiga vid ordinlärning och kan hjälpa en inlärare att förstå en text, att 

producera en text och att lära sig ord. Ordböckerna är bra i receptiva situationer då de hjälper 

en inlärare att slå upp okända ord och att kontrollera ord som man gissat sig till utifrån 

kontexten. För att använda ordet produktivt kan en inlärare använda en ordbok för att bland 

annat ta reda på böjningsformer och synonymer för ett ord. För detta krävs det att man har en 

bra ordbok. Det är också viktigt att inläraren kan använda ordboken på rätt sätt och för det 

krävs det mycket övning. Det kan hända att ovana ordboksanvändare nöjer sig med att läsa 

bara en del av ordboksartikeln och därmed missar viktig information som t.ex. ett ords alla 

betydelser (Enström 2010:25-28). Referensmaterialet som används är framförallt enspråkiga 

och tvåspråkiga ordböcker. Informationen i tvåspråkiga ordböcker är ofta mindre till 

omfånget men används mer än enspråkiga av andraspråksinlärare (Schmitt 1997:209-210). 

2.3.2 Sociala strategier 

Sociala strategier innebär att inläraren frågar någon som vet, ofta lärare eller klasskamrater 

som kan hjälpa till att översätta ordet till inlärarens första språk om de kan inlärarens 

modersmål. Det kan också vara så att någon ger inläraren en synonym till ordet eller en 

definition av ordet eller hjälper inläraren att använda ordet i en mening. Den här strategin kan 

innebära en risk att överföringen blir fel, exempelvis att den som hjälper till med 

översättningen inte vet ett ords alla betydelser och därmed anger fel betydelse. Det kan också 

vara så att man inte känner till i vilket sammanhang olika synonymer ska användas (Schmitt 

1997:210). Dessutom kan det vara svårt att förklara ett ords betydelse. När man är på 
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nybörjarnivå är det oftast enkelt att förklara orden eftersom de vanligtvis har en konkret 

betydelse och därför inte är så svåra att klargöra. På avancerad nivå är det svårare eftersom 

orden exempelvis kan tillhöra en abstrakt kategori. Ett sätt att förklara dessa ord är att ta ett 

annat språk till hjälp, t.ex. engelska (Enström 2010:30-31). 

2.4 Ordinlärningsstrategier 

När det gäller strategierna för att lära sig och komma ihåg ord, d.v.s. Strategier för att befästa 

kunskap delar Schmitt (1997:205) in dessa i fyra undergrupper: a) Sociala strategier b) 

Minnesstrategier, c) Kognitiva strategier och d) Metakognitiva strategier.   

2.4.1 Sociala strategier  

Man kan lära sig ett nytt ord genom att samarbeta med andra, genom att studera och öva 

ordens betydelse. Fördelen med den här strategin är att det höjer deltagarnas motivation 

genom att delta i gruppaktiviteter. Både i och utanför klassrummet lägger eleverna ner tid på  

att använda och hantera språket. I klassrummet innebär den här strategin att eleverna också 

kan involvera läraren för att kontrollera att de har gjort rätt.  Det innebär att läraren 

kontrollerar exempelvis deras listor och ordkort. Interaktion med någon som har språket som 

sitt modersmål hör också till den här strategin (Schmitt 1997:211). 

2.4.2 Minnesstrategier och kognitiva strategier 

De flesta minnesstrategier handlar om att man relaterar ordet till tidigare inlärda kunskaper 

med hjälp av bilder eller redan memorerad gruppering av ord i stället för till definitionen 

(Schmitt 1997:211). Man kan också associera ordet till speciella personliga upplevelser, 

exempelvis till ett minne från barndomen (Schmitt 1997:211). Under den här kategorin ingår 

också relaterade ord och orelaterade ord. Inläraren relaterar ord till något han eller hon redan 

kan. Det kan exempelvis vara att koppla ett ord till dess synonymer eller antonymer. Det 

finns många exempel på olika knep för att memorera ord. Orelaterade ord kan man lära sig 

genom att man först memorerar ramsor och sedan skapar en mentalbild av en plats för att 

komma ihåg ordet. När man sedan reciterar ramsan kommer bilden upp som i sin tur 

framkallar ordet. En av minnesstrategierna är Loc-metoden som går ut på att man väljer en 

bekant plats, exempelvis en väg, och att man föreställer sig vägen i minnet och lägger ut 

saker på olika platser längst vägen. Sedan går man mentalt igenom platsen samma väg och 

plockar fram sakerna. Man associerar således orden med platsen (Schmitt 1997:213). 

Att använda sig av gruppering av ord hör också till minnesstrategierna. Man grupperar ord 

efter olika kategorier. Det kan också vara att man fördelar orden spatialt på en sida av tänkta 

former, exempelvis trianglar (Schmitt 1997:213). 
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En annan minnesstrategi är att man fokuserar på målordets ortografiska eller fonologiska 

form för att minnas det. Här kan man också använda sig av metoden där man hittar ord som 

låter lika på både det egna språket och målspråket. Sedan skapar man en bild som kombinerar 

dessa två (Schmitt 1997: 2014). 

Andra minnesstrategier går ut på att lära sig nya ord genom fysisk aktivitet som kan vara 

att man säger ordet högt. Man kan lära sig ett ord genom att använda det i en mening eller att 

man stryker under begynnelsebokstaven (Schmitt 1997:207-208). 

Kognitiva strategier innehåller repetition och användning av mekaniska hjälpmedel. En 

vanlig strategi är skriftlig och muntlig repetition, exempelvis att upprepa eller skriva ett ord 

om och om igen. Man kan använda sig av ordlistor eller ordkort, man kan göra anteckningar i 

klassrummet eller spela in ordlistor och annat ordmaterial för att sedan lyssna på det (Schmitt 

1997:215). Dessutom ingår i den här strategin också användningen av ordlistan i textboken 

eller att man skriver orden i en anteckningsbok (Schmitt 1997:208). 

2.4.3 Metakognitiva strategier 

Metakognitiva strategier handlar om att eleven kontrollerar och utvärderar sin inlärning. Man 

maximerar sin exponering för språket och hittar tillfällen att interagera med någon som har 

språket som sitt modersmål. Inläraren testar sig själv hur effektiva de egna strategierna är, 

exempelvis genom att göra ordtester (Schmitt 1997:216). Detta innebär också att inläraren 

ska veta när det är dags att växla strategierna (Nation 1997:219). Metakognitiva strategier går 

också ut på att man lär sig nya ord genom olika språkmedier, exempelvis sånger, filmer och 

nyhetssändningar (Schmitt 1997:208). Den här strategin innebär också att man kan avgöra 

vilka ord man ska fokusera på och att man är medveten om att man behöver repetera (Schmitt 

1997:216). 

2.5 Testning av ordkunskap 

Det finns många olika sätt att testa ordförståelsen i ett språk och man kan utforma olika test 

beroende på vad man vill testa och hur svårt man vill att ett test ska vara (Nation 2001:346).  

För att mäta hur väl man kan ett ord, d.v.s. för att mäta ett ords djup, kan man använda sig 

av VKS-testet, Vocabulary Knowledge Scale. VKS-testet som testar inlärarens produktiva 

kunskap innehåller två skalor, en skala för att få fram testtagarnas svar och en annan skala för 

att poängsätta testtagarnas svar. Testtagarna ska svara hur väl de kan ett ord genom att 

använda olika självvärderingspåståenden från Jag känner inte igen ordet till Jag kan använda 

ordet i en mening. Deras resultat översätts sedan till testpoäng. VKS-testet har olika 

kategorier. På en del av testet får man förlita sig på testtagarnas svar och på en annan del 
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måste testtagarna ge bevis för sina svar vilket innebär att man går från receptiv till produktiv 

förståelse av ett ord (Read 2000:132-134). 

Test i form av checklistor där testtagarna ska svara ja eller nej är ett sätt att testa om 

testtagarna kan ett ord (Nation 2001:348). Det här är det enklaste sättet att testa ordkunskap 

och det finns studier som visar att dessa test egentligen mäter att barn känner igen ord som de 

har sett i läroböcker. Det mäter inte hur väl de förstår orden (Read 2000:88). ”The obvious 

criticism of the checklist in its classic form is that there is no way of knowing how validly the 

test-takers are reporting their knowledge of the words” (Read 2000:88). Testagarna kan alltså 

ha en annan uppfattning om vad det innebär att kunna ett ord jämfört med forskaren. De kan 

också blanda ihop ett ord med ett annat (Read 2000:88). Det här är alltså ett receptivt test som 

passar bra när man ska ta reda på vilka ord som inlärarna förstår och man får då förlita sig på 

deras svar.  

3 Metod och material  
I följande kapitel redogör jag för de metoder och det material som jag har använt i min studie. 

Jag redogör först för hur jag valde ut ord som skulle testas, förarbetet inför och utformningen 

av test. Därefter presenterar jag urvalet av informanter och redogör för intervjuprocessen och 

till sist avslutar jag med en metoddiskussion.  

3.1 Val av testord och test  

För att kunna göra ett urval av informanter och ta ut de elever som i denna studie verkade 

vara bäst på att lära sig ord och utifrån det kunna ta reda på vilka strategier som ger bäst 

resultat valde jag att först testa eleverna. För att kunna testa eleverna på ord som de inte 

kände till gav jag dem en checklista med trettio ord där de själva skulle markera ord som de 

inte kunde. De trettio orden hade jag plockat ut ur olika lärobokstexter som används inom 

Sfi-kurserna C och D och som jag trodde kunde vara okända för mina elever. Jag valde också 

ord som har relativt lätta synonymer eller förklaringar för att testerna inte skulle vara för 

svåra för eleverna. Med de trettio orden som underlag skrev jag en egen text för att eleverna 

skulle få orden i en kontext (Bilaga 2). Jag valde inte ord utifrån några särskilda kategorier 

men jag anser ändå att det är viktiga ord som eleverna bör kunna eftersom de finns 

representerade i deras läromedel. När eleverna hade markerat ord som de inte kunde tog jag 

ut femton ord som eleverna markerat som okända (se Bilaga 3).  

Eleverna fick som läxa en lista med de femton orden och texten jag satt ihop. De hade fem 

dagar på sig att lära sig orden, en tid som de tyckte var lagom. Med de femton orden gjorde 
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jag ett ordförståelsetest som jag använde för urval av informanter. Testet är ett VKS-test som 

används för kvalitativa bedömningar av ordförrådets djup och som har utarbetats av Paribakht 

& Wesche (refererat av Read 2000:132) och som också visar om eleverna kunde använda 

orden produktivt. Jag modifierade VKS-testet (Bilaga 3) på så sätt att varje rätt svar gav en 

poäng i stället för varierade poäng som i det ursprungliga testet, eftersom jag inte var 

intresserad av att kontrollera djupet i elevernas ordförråd.  

Jag hade först en genomgång av VKS-testet med eleverna och skrev ett exempel på tavlan 

för att de skulle förstå hur de skulle genomföra det. För varje rätt angiven förklaring, 

synonym eller mening fick de en poäng och totalt kunde de få 45 poäng på VKS-testet. 

Eleverna fick rätt för en mening där de hade använt ordet på ett riktigt sätt även om meningen 

inte var grammatiskt korrekt, men de fick inte rätt för ofullständiga meningar eller meningar 

där jag inte kunde förstå vad de menade. De som använt en synonym i stället för 

ursprungsordet fick inga poäng. För synonymer fick de endast rätt för korrekt angiven 

synonym och när de skrev en engelsk översättning istället för en svensk synonym fick de rätt 

för det, men jag räknade det som en förklaring av ordet och inte som en angiven synonym. 

Motsatsord gav noll poäng och det gjorde även substantiv när det skulle vara ett verb.   

För testet fick eleverna så mycket tid som de behövde för att de inte skulle känna sig 

stressade.  

3.2 Urval av informanter 
Mina informanter är mina egna elever som kommer från olika länder och de befann sig i olika 

faser av Sfi-kurs C vid test- och intervjutillfällena. Jag använde mina egna elever för att jag 

skulle kunna genomföra testerna under lektionstiden och för att det skulle vara en naturlig del 

av undervisningen. 25 elever ville ställa upp på undersökningen och på grund av frånvaro vid 

testtillfället blev det till slut 16 elever som genomförde undersökningen.  

För att kunna göra ett urval av informanter valde jag att testa eleverna och för att kunna ta 

reda på vilka strategier som är mest effektiva valde jag att fokusera på de fem informanter 

som hade högst resultat på VKS-testet. Informanternas testresultat presenteras i diagrammet 

nedan.   
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Figur 1. Testresultat för VKS-test. 

 

Diagrammet visar att de två elever som har högst resultat har cirka 90 % rätt och följs av en 

elev som har 80 % rätt. Därefter är det tre elever som ligger över 50 % medan samtliga övriga 

ligger under 50 %. Därmed blev det elev 1-5, som hade högst resultat på testet, som 

intervjuades.   

3.3 Intervjuer 
För att ta reda på vilka strategier som informanterna använder gjorde jag semistrukturerade 

intervjuer där jag hade en färdig lista med ämnen och frågor (Bilaga 6) som skulle behandlas 

och besvaras. Vid semistrukturerade intervjuer finns det utrymme för att vara flexibel när det 

gäller ämnenas ordningsföljd (Denscombe 2009:233-234). Syftet med intervjuerna var att 

djupare gå in på informanternas strategier vid ordinlärningen och därför lämpade sig sådana 

intervjuer för mitt ändamål.  

Intervjuerna spelades in i skolmiljön och valda delar av intervjuerna har transkriberats. Jag 

har transkriberat skriftspråksnära (se Svensson 2009) och följande symboler betyder: # - kort 

paus, xxx - otydbart yttrande, NN - egennamn m.fl. En fullständig förteckning över 

transkriptionsprinciperna finns i bilaga 4. Intervjuerna varade mellan 11 till 19 minuter. 

3.4 Metoddiskussion 

Min studie består av intervjuer med några få elever och antalet är därför inte tillräckligt för att 

man ska kunna dra några generella slutsatser utifrån studien utan den visar endast ett antal 

elevers resultat och tankar beträffande ordinlärningen. Validitet och reliabilitet är två 

relevanta begrepp i det här sammanhanget. Reliabilitet handlar om att mätinstrumentet ska ge 
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tillförlitlighet i resultatet och validiteten handlar om att man mäter det man avser att mäta 

(Denscombe 2009:282). VKS-testet är ett av många olika ordförståelsetester och ett annat test 

skulle kunna ge andra resultat och därmed påverka resultatet och urvalet av informanter men 

studiens syfte var inte att dra några generella slutsatser om ordinlärning och därför anser jag 

att resultatet och metoderna täcker det jag vill undersöka.  

VKS-testet är bara ett av många test som används för att mäta ett ords djup, och nackdelen 

med testet är att det är svårt att rätta. Jag bestämde mig för att inte vara hård vid rättningen 

eftersom mina elever inte har kommit så långt med språket och klarar inte alltid att skriva 

grammatiskt korrekt. En annan nackdel med testet är att eleverna kan producera godtagbara 

meningar där det inte går att avgöra om eleven egentligen kan ordet (Read 2000:137).  

Jag förklarade för mina elever att den här undersökningen och testerna inte hade något 

med deras studier att göra. Givetvis kan man inte veta om eleverna ansträngde sig extra för 

att lära sig orden eftersom jag är deras lärare eller om de svarade under intervjun så som de 

trodde att jag förväntade mig att de skulle svara. Informanternas svar kan påverkas av 

forskarens personliga identitet men det kan bland annat också beror på vilka som intervjuas 

eller vilken typ av ämne som diskuteras (Denscombe 2009:244).  

”Den ytliga likheten mellan en intervju och en konversation kan ge ett sken av enkelhet. 

Alla människor konverserar och de flesta har antagligen inga större problem med att 

konversera. Så en intervju borde vara ganska okomplicerad” (Denscombe 2009:232). Det här 

citatet beskriver bra det jag trodde om intervjusituationen men under intervjun och framförallt 

när jag transkriberade blev jag medveten om hur viktigt kroppsspråket är när man talar med 

andraspråkselever. Till skillnad från videoinspelningar fångar inte ljudupptagningar den icke-

verbala kommunikationen och andra händelser vid inspelningen vilket kan vara en nackdel 

(jfr Denscombe 2009:259). Under intervjun använde sig informanterna ofta av kroppsspråket 

vilket ljudupptagningen inte kunde fånga, och för att inte gå miste om viktig information fick 

jag som intervjuare notera det informanterna sa med kroppsspråket för att jag skulle få med 

det på transkriberingarna. Men ljudinspelningarna kan innebära att informanterna kände sig 

avslappnade och glömde bort att intervjuerna spelades in, speciellt när de använde 

kroppsspråket, och att de såg det som en naturlig konversation, vilket är till en fördel vid 

intervjuande.  

Informanterna använde många olika ljud och otydliga yttrande när de talade vilket 

försvårade transkriberingen. Här var jag tvungen att göra en rimlig tolkning av vad som 

informanterna sa (jfr Denscombe 2009:261). Eftersom mina informanter är andraspråkstalare 

och har en annan betoning och intonation än den sedvanliga samt ett uttal som kan vara svårt 
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att förstå var det särskilt komplicerat att fånga in alla nyanser vid transkriberingen. Under 

intervjuerna var jag medveten om detta och bad mina informanter att förtydliga det jag inte 

förstod. Samtidigt är jag van vid att tala med dem och i större delen av intervjuerna var det en 

fördel eftersom jag lätt kunde förstå vad de syftade på.   

4 Etiska överväganden 
Jag berättade för mina elever att jag utöver mitt arbete även studerar och att jag behövde 

deras hjälp med undersökningen. För att försäkra mig om att mina elever förstår vad det 

innebär att delta i en undersökning och för att följa forskningsetiska principer valde jag att 

presentera Vetenskapsrådets (2002) allmänna huvudkrav för forskning. Utförligt, med hjälp 

av tavlan och ett enklare språk, gick jag igenom informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet förklarade jag extra noga 

eftersom det kan vara ett känsligt område. Därefter fick eleverna skriva på ett samtyckesintyg 

(Bilaga 1). Av närvarande 26 elever var det 25 som gav sitt samtycke. Informanterna som 

ställde upp på intervjuer har fingerade namn för att deras anonymitet ska bevaras: Yasmin 

(Elev 1), Kyra (Elev 2), Lina (Elev 3), Sami (Elev 4) och Pia (Elev 5). 

5 Resultat 
I följande kapitel presenterar jag intervjuresultatet med de fem informanter som hade högst 

resultat på VKS-testet för att se vilka strategier de använder sig av. Jag redovisar först 

uppfattningar om betydelsen av ordinlärning och uppfattningar om att kunna ord och därefter 

presenterar jag deras ordinlärningsstrategier, d.v.s. strategier för att ta reda på ett ords 

betydelse och deras strategier för att befästa kunskap. Kapitlet avslutar jag med en 

presentation av sambandet mellan strategierna och resultatet på VKS-testet.  

5.1 Informanternas uppfattningar om betydelsen av ordinlärning 

Informanterna har många åsikter om varför de anser att det är viktigt att lära sig nya ord och 

vad ett större ordförråd innebär för dem och deras språkutveckling. Samtliga fem anser att 

ordinlärningen är särskilt viktig och har synpunkter på ordinlärning vad gäller både kognition 

och kommunikation. Yasmin talar om sitt eget lexikon: 

 

(1) Yasmin jag lära mer ee de till exempel min lexikon har <more>[=direkt anföring, 

  engelska] ord     
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Yasmin anser att det är viktigt att lära sig nya ord för att få ett större ordförråd utan att  

diskutera varför medan andra lyfter fram vilken nytta de kan ha av ordinlärning:  

 

(2) Lina  de e jätteviktigt träna huvud aa på de ja <like> [direkt anföring, engelska] när 

  man blir gam äldre aa de e jätteviktigt att memorera [...] ibland vi läser någon 

  reklamer eller # andra saker de e xxx <like> [direkt anföring, engelska] klock 

  klock klok klok klok och # de e aa reklamer eller ibland läser vi bo boken 

  

 

Lina anser att det är viktigt att hålla igång huvudet och träna minnet, speciellt när man blir 

äldre. Hon framhåller även att det är viktigt att lära sig nya ord för att man ska kunna klara 

sig i samhället och förstå olika slags information, till exempel att läsa och förstå reklam och 

böcker, d.v.s. hon inser att hon har stor nytta av att lära sig nya ord. Pia framhåller 

ordinlärningens betydelse för kommunikation med andra: 

 

(3) Pia  om läsa mycket xxx kom ihåg mycket och om vi studera  aa några språk aa vi 

  kan komma ihåg och vi kan aa vi kan använda och kan prata  

 

Med ett större ordförråd kan man prata med andra personer, anser Pia, och hon lyfter också 

fram vikten av att komma ihåg de ord man lärt sig.  

5.2 Informanternas uppfattningar om att kunna ord 

Det var lite svårt för informanterna att svara på att kunskap om ett ord inbegriper att man kan 

många olika sidor av ordet och att det inbegriper bland annat att man har både receptiv 

förståelse och produktiv förmåga. De lyckades ändå klargöra på olika sätt vad de anser man 

kan.  

 

(4) Kyra   till exempel ee ett ord ee # till exempel prata # jag jag förstår prata betyder 

  också jag kan också betyder ee ee säg de e samma ord som tala eller mena eller 

  [...] ja exempel jag kan också men när de e svårt ord eller jag kan inte skriva 

  men när de e lätt ord jag kan skriva # meningen 

       

 

Kyra beskriver att när man kan ett ord så kan man också synonymer till ordet och när det är 

lätta ord kan hon skriva dem också. Hon talar om den produktiva delen av att kunna ett ord 

och visar att hon är medveten om att man kan mycket mer än bara översätta ordet. Detta i sin 

tur tycks visa att hon när hon lär sig nya ord är medveten om att hon även behöver lära sig 

synonymer. En annan informant diskuterar både produktiv och receptiv ordkunskap: 
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(5) Lina  jag kan säg ii ibland till andra människor <like if I want to make impression I 

  can say it haha and> [direkt anföring, engelska] och ## vad kan jag gör jag kan 

  skriv ibland om jag gillar att vara jätteduktig # kan visa till andra människor ## 

  och jag tror ibland när jag går till # biblioteket museums de finns int inte enkla 

  ord  

 

Det som hon beskriver här är att hon gärna imponerar på andra genom att hon använder orden 

i ett nytt sammanhang och visar att hon kan. Hon visar att hon kan använda orden produktivt 

och hon ser fördelarna med det. Hon talar också om den receptiva delen av att kunna ett ord 

och säger att det finns svåra ord som hon möter i olika sammanhang på olika offentliga 

platser och inser att det finns ord där som kan vara svåra för andraspråksinlärare att förstå. 

Hon är också medveten om att man kan mycket mer än att bara översätta orden. Att hon 

använder orden i nya sammanhang visar att hon när hon lär sig orden även lär sig och 

reflekterar över i vilket sammanhang de ska användas.  

Informanterna anser att det fanns svåra ord i den läxa de fått av mig, och de förklarar att de 

anser att orden var svåra på grund av att de inte ingår i den vardagliga vokabulären:  

(6) Lina  aa dom jii ja ee dom var svåra de var ii varje dag pratar vi inte dom# å de var 

  jättekonstigt att studera dom  

 

 

(7) Sami  men en alla ord en 15 ord jag # inte träffa en lektion inte se varför varför 

 

 

Ord som man möter ofta är lättare att lära sig än ord som man möter sällan, vilket Lina och 

Sami också framhåller och påpekar att ordförståelsetestet hade ord som de inte möter varje 

dag och att det fanns ord som de inte mött i undervisningen. De vet att en strategi för att lära 

sig nya ord är att möta dem ofta. Kyra förklarar varför vissa ord var lättare att lära sig än 

andra och det beror på  att hon tidigare hört dem:  

 

(8) Kyra  för att jag lyssnade ee # jag hörde den ## [=% ljud, bläddrar genom testet] den 

  också [=%ljud, dunkar med handen i bordet] enbart xxx 

        

 

Liksom Lina och Sami förklarar att orden var svåra eftersom de inte möter dem så ofta så 

förklarar Kyra att vissa av orden var lätta eftersom hon hade hört dem förut. Att det är viktigt 

att komma i kontakt med orden ofta är en strategi som informanterna är medvetna om.  
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När informanterna kommenterar VKS-testet, där de skulle använda orden produktivt, tar de 

upp olika saker som de anser var svåra och informanterna har här varierande synpunkter. 

Flera av informanterna nämner att synonymerna var svåra:  

 

(9) Yasmin de e bra de e synonym ee oj oj oj andra ee ord ord jag tänker mycket xxx”.  [...] 

  mycket bra de test [=%ljud, dunkar i bordet]därför du förstår när du ee skriv ee 

  mening du[=%ljud, dunkar i bordet] å  

 

(10) Pia  jag vet inte många aa olika ord  

 

Yasmin förklarar att det är bra att kunna synonymer men att det är en svår del av inlärningen 

eftersom hon behöver arbeta mycket med orden för att lära sig synonymer. Även Pia tyckte 

att det var svårt att ange synonymer eftersom hon inte kunde så många olika ord. 

Informanterna är medvetna om att det är tidskrävande att lära sig nya ord och att det är svårt 

att lära sig mer än att bara förstå ordet. Yasmin visar medvetenhet om att man bör lära sig 

synonymer också. Lina beskriver svårigheten med att ange synonymer genom att lyfta fram 

att det gav henne huvudvärk:  

 

(11) Lina  aa jag tyckte jag det var mitt huvud hade jättemycket ont efter efter men jag jag 

  kanske synonymer jag visste motsatser ## men de var jättebra för eleverna 

  därför vi ska aa rep nej vi ska koncentrera därför klass vi koncentrer inte hela 

  tid mycket men om vi har nåt like test vi hade de e jättebra  

 

Lina anser således att det var mycket ansträngande att ange synonymer för de ord som fanns 

med på testet och säger att hon istället kunde ange motsatser, d.v.s. hon visste vad orden 

betydde men hon kunde inte ange synonymer. Hon kunde alltså inte lära sig både det nya 

ordet och dess synonymer utan hon klarade endast av, i de flesta fall, att lära sig ordens 

betydelser. Hon är medveten om att man bör kunna förklara vad ordet betyder vilket hon gör 

genom att peka på motsatserna. 

Att kunna använda ett ord produktivt i testet var ansträngande för informanterna som 

ansåg att just det här testet var svårt:  

 

(12) Lina  aa ja tyck tänkte de e jättesvårt för mej det var hela tiden tänkte jätte 

  koncentrerade och de e jättesvårt # jag tror att de var svårare än igår å måndag. 

  [...] de var de e de e jättesvårt att skriv mening de var svårt och den # ja# i 

  svenska de e jättesvårt ## därför svenska min jag vet inte hur språk och de e 

  jättesvårt därför mitt huvud jobbar inte jättebra därför alla språken blandar i 

  mitt huvud  
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Lina menar att det är svårt att använda orden produktivt genom att sätta dem i ett nytt 

sammanhang, d.v.s. genom att skriva meningar med orden. Hon tyckte att VKS-testet var 

svårt och jämför det med nationella prov samtidigt som hon påpekar att hon kan många språk 

och att det försvårar för henne att hålla isär dem. Lina reflekterar över testerna och över det 

som hon har lärt sig vilket visar att hon är medveten om vad det innebär att kunna och lära sig 

nya ord. Även Kyra ansåg att det var svårt att skriva meningar:  

 

(13) Kyra  de e bra, inte så svårt xxx exempel så lite svårt jag kan inte skriva bra en 

  meningen 

 

Kyra ansåg att det var ett bra test men även hon påpekar att det var svårt att använda orden 

produktivt. Hon ser både fördelarna och svårigheterna med att kunna lära sig och använda 

nya ord produktivt. 

5.3 Sammanfattning av uppfattningar om ordinlärning och att 

kunna ord  
Informanterna har en positiv inställning till ordinlärning och de anser att det är viktigt att 

satsa på att skaffa sig ett större ordförråd. Deras positiva inställning och medvetenheten om 

att det är viktigt att satsa på ordinlärningen ger informanterna motivation att skaffa ett större 

ordförråd, vilket ger dem en möjlighet att förstå mer information och kommunicera bättre 

med andra vilket i sin tur kan betyda att de känner sig ytterligare motiverade att satsa på 

ordinlärningen.    

Informanterna är medvetna om att ordinlärning innehåller olika aspekter och att de lär sig 

orden strategiskt genom att också förstå betydelsen av att även lära sig synonymer och sätta 

in orden i meningar. Samtidigt påpekade de att orden vid det här tillfället inte var ord som de 

mött innan och därför inte kunde så bra, vilket visar att de är medvetna om att en strategi för 

att lära sig nya ord är att man möter dem i olika sammanhang.  

5.4 Informanternas ordförståelsestrategier 

Nedan presenterar jag vilka strategier informanterna använder för att förstå nya ord, d.v.s. 

bestämning ett ords betydelse samt sociala strategier.  

5.4.1 Bestämning av ett ords betydelse 

För att ta reda på betydelsen av de ord informanterna fått i läxa använde samtliga av dem 

ordböcker, både konkreta ordböcker och nätbaserade: 
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(14) Pia  aa ibland när jag aa jag översatte # på aa google men ibland säg ja olika # olika 

  saker så jag vet inte vilken vilken hitta jag rätt  

   

 

Pia använde uppslagsverktyget Google translate för att ta reda på ordens betydelser och hon 

säger att problemet med det verktyget var att hon fick upp många olika betydelser för några 

av orden och visste inte vilken betydelse som var rätt. Hon är alltså medveten om verktygets 

brister men hon nämner inte om hon försökte ta reda på dessa ords betydelser på något annat 

sätt. Hon byter inte strategi för att ta reda på vad alla orden betyder utan nöjer sig med det 

som hon hittade med hjälp av Google.  

En annan informant använde sig av ett enspråkigt lexikon:  

 

(15) Kyra  svenska till svenska de e ee de e ee de e så lätt ee synonym eller. [...] och sen 

  jag gå översätta den [=%ljud, dunkar i bordet] synonym på NN[=säger sitt 

  modersmål] xxx  

 

Kyras strategi för att ta reda på ordens betydelser var att använda sig av lexin, lexikon för 

invandrare på nätet, där hon slog upp svenska synonymer som hon sedan översatte till sitt 

modersmål. Hon använde den för att ta reda på synonymerna för ett ord vilket visar att hon 

har en medvetenhet om vilken strategi som kan ringa in ett ords betydelse med hjälp av 

synonymer. Eftersom alla tvåspråkiga lexikon inte innehåller synonymer hade hon inte fått 

hjälp till det av ett sådant.  

Lina använde sig också av en ordbok när hon skulle ta reda på ordens betydelser:  

 

(16) Lina  […] men de e prob probleme jag när jag studerade ord ord orden jag tittade i 

  mitt ordbok eller min ordbok de e jättegammal kanske jag hade inte rätt med 

  […] därför jag gillar inte att titta i mitt <phone> [=direkt anföring, engelska] 

  […] jag gick till biblioteket och ja öppnade och tittade jag gillar att boken 

  ibland det stäm inte ja tror 

 

 

Eftersom Lina inte tycker om att ta tekniken till hjälp när hon arbetar med språkinlärning 

valde hon att använda en ordbok. Ordboken som hon använde var gammal, påpekar hon, och 

hon framhåller att hon inte är säker på att hon fick rätt betydelse för orden som hon slog upp. 

Hennes uttalande visar att hon är medveten om att ord kan förändras i betydelse och att hon 

därför borde slå upp orden i en förhållandevis ny ordbok.  

De tar också hjälp av sina andra språk när de ska ta reda på vad ett nytt ord betyder: 
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(17) Kyra  de e många ord liknar på NN [=modersmål] # ja som annorlunda, som #  jämt å 

  den också, intyg också [...] många ord också på svenska som presentera i NN 

  [=modersmål] också det e samma  

 

Kyra förklarar att det finns ord som liknar hennes modersmål i form och betydelse och hon 

associerar till likheter i sitt modersmål när hon ska lära sig svenska.  

Sami hade inte hjälp av modersmålet men lyfter i stället fram engelskan:  

 

(18) Sami  en jag vill inte en jag att glömma engelska mm varför NN [= modersmål,] NN 

  [= modersmål,] min språk  

 

 

Han menar att han redan kan sitt modersmål och att han därför inte översätter orden till sitt 

modersmål utan till engelska för att han på så sätt ska upprätthålla engelskan och inte 

glömma den. Hans strategi visar att han är medveten om att språk ständigt måste aktualiseras 

för att inte falla i glömska.  

Tre av informanterna nämnde att de försökte använda kontextuella ledtrådar i texten som 

de fått av mig genom att exempelvis markera orden i texten, men två av dem framhöll särskilt 

att det inte räckte:  

 

(19) Pia  […] å jag läs läste i texten # också men aa [=skrattar] inte jag inte aa sä säker # 

  mm aa hur betyder riktig  

 

 

(20) Kyra  [...] jag  har inte bra förstår den de e så 

 

Pia läste texten men tyckte inte att den hjälpte henne att säkert förstå ordens betydelse, och 

Kyra läste texten två gånger men tyckte att den var för svår och koncentrerade sig på 

ordlistan istället. Lina och Sami nämner inte texten vilket kan betyda att de inte inser 

fördelarna med att använda den. Att informanterna inte arbetade mer med texten tycks visa 

att de inte är medvetna om kontextens betydelse för ordinlärningen. Samtidigt kan det dock 

bero på att de inte förstår de omgivande orden i texten och att texten därför kanske försvårar 

för dem att förstå testorden. För att förstå hela texten krävs mer tid och arbete.  

5.4.2 Sociala strategier 

Även sociala strategier används av informanterna när de ska ta reda på vad orden betyder och 

informanterna säger följande:  
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(21) Yasmin een tre ee jag förstår inte ee jag frågade ee min man till  

  exempel ee ## [=%ljud] adderar min man min man sa plus till exempel 

  matematik ee minus jag sa aa lite svårt jag säger nej jag förstår inte 

  

 

 

(22) Sami  lexikon också från hjälpa lite från Röda Korset  

 

Yasmin och Sami säger att de tog hjälp av andra för att kontrollera att de hade gjort rätt och 

för att få veta betydelsen av orden de inte kunde. Yasmin vände sig till sin man som har 

svenska som sitt modersmål. Hon fick förklaring av orden hon inte kunde förstå själv med 

hjälp av synonymer. Sami använde sig också av modersmålstalare och gick till Röda Korset. 

Informanterna är medvetna om att det är en säker strategi att någon som har svenska som 

modersmål kan kontrollera om de har gjort rätt och förse dem med förklaringar och 

synonymer.  

5.4.3 Sammanfattning av informanternas ordförståelsestrategier 

Den vanligaste strategin bland informanterna för att bestämma ett ords betydelse är att 

använda sig av olika slags ordböcker. Strategin är både vanlig och effektiv bland 

informanterna men undersökningen visar att den har sina brister. Google translate som en av 

informanterna använde kunde inte alltid ge rätt översättning av orden vilket gjorde att 

informanten inte kunde lära sig alla ord korrekt. Gamla ordböcker har också sina brister 

eftersom de inte är uppdaterade och en av informanterna tror att orden som hon slog upp inte 

riktigt stämde med de ord som hon behövde slå upp. En av informanterna använde sig av en 

enspråkig ordbok på nätet och sådana ordböcker kan förse inläraren med korrekta synonymer.  

Att dra kontextuella ledtrådar framhålls inte som en viktig strategi av informanterna. 

Enligt vad de berättade verkar det inte som att de förstår betydelsen av en kontext för 

ordinlärningen.  

Sociala strategier framhölls som en viktig strategi av två informanter och resultatet visar 

att det tycks vara en effektiv strategi för att ta reda på okända ord och kontrollera om man 

förstått rätt. Två av informanterna använde sig av modersmålstalare och det var framförallt 

elev 1 som hade stor nytta av denna strategi genom att hon tog hjälp av en modersmålstalare 

för att förstå orden och för att få rätta synonymer och meningar.  

5.5 Informanternas ordinlärningsstrategier 

Informanterna använde sig av olika strategier för att lära sig orden och deras 

ordinlärninsgsstrategier presenteras nedan. 
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5.5.1 Sociala strategier 

För att lära sig okända ord arbetade informanterna ofta tillsammans med andra. Oftast arbetar 

man tillsammans med familjemedlemmar:   

 

(23) Yasmin ee min  man ee tittade kontrollera alla, bra bra bra bra en […] när jag sluta ee 

  han sa du ee kan du ee göra mening  

 

 

(24) Sami  nej nej nej måste en läsa tillsammans barn har läxa from skolan vi sitter samma, 

  mamma sitter samma också [...] jag gillar mycket en ny ord jag fick en hitt en 

  ny ord varje dag eni jag mycket gillar översätt med barn 

 

När Yasmin lärde sig orden tog hon hjälp av sin man för att kontrollera att hon hade skrivit 

rätt och han uppmanade henne att skriva meningar med dem för att befästa ordinlärningen. 

Sami tog hjälp av hela sin familj. Familjen satt tillsammans vid ett bord och alla gjorde sina 

läxor. Sami tycker om att översätta tillsammans med sina barn och gläds över de ord de lärt 

sig. Informanterna är medvetna om att kunskapen befästs lättare när man lär sig med andra.  

5.5.2 Minnesstrategier och kognitiva strategier 

För att befästa kunskapen använde informanterna minnesstrategier som att memorera genom 

att de läste flera gånger och genom att de skrev ner orden eller meningar med orden:  

 

(25) Yasmin ee viktig ee när jag skriv meningen ja ee memorera mer  

 

 

(26) Pia  mm men här[=%ljud, bläddrar genom testet] jag lä jag läste i tecken bara en 

  xxx [=%ljud, bläddrar genom testet] jag läsa två tre kanske [=%ljud, bläddrar 

  genom testet] 

        

 

Yasmin memorerade orden genom att hon skrev meningar med dem medan hon satt hemma i 

soffan eller på sängen en halv timme på morgonen och en halv timme på kvällen under två 

dagar för att lära sig orden. Pia satt hemma och läste orden två till tre gånger innan hon skulle 

till skolan. De är medvetna om att man kan memorera genom att skriva eller genom att läsa.   

En annan strategi hos informanterna är att använda sig av associationer vid ordinlärningen: 

  

(27) Lina  mm ja gör inte jättebra <associations>[=direkt anföring, engelska] bifol <like I 

  don’t know> [=direkt anföring, engelska] med biffel ee de finns ett stort djur # 

  biffel # jag vet inte på svenska [...] jag ee aa sorterade verber sorterade adjektiv 

  å sorterade a substantiv adverb och ja kunde ja <memory memory> [=direkt 

  anföring, engelska] ja repeterade jättemycket, inte bild 

 



24 

 

  

Linas strategi går ut på att hon tar ett svenskt ord och associerar det med ett liknande ord på 

sitt modersmål. Hon säger att hon också repeterade jättemycket men att hon när hon 

associerade inte såg några bilder. Under kategorin minnesstrategier kan man också lära sig 

nya ord genom att man använder sig av gruppering av ord vilket också Lina förklarar att hon 

gjorde. Hon sorterade substantiv, verb och adjektiv för sig. När hon memorerade satt hon på 

biblioteket och läste orden cirka tio gånger samtidigt som hon lyssnade på musik. Hon 

repeterade två gånger till innan lektionen. Lina kombinerar alltså olika minnesstrategier för 

att lära sig orden och visar att hon är medveten om att det finns olika strategier och att man 

kan kombinera dem för att lära sig mer och bättre.  

Kognitiva strategier innehåller skriftlig eller muntlig repetition och informanterna använde 

sig av repetition när de lärde sig orden:  

 

(28) Kyra  jag skriver många de många många mm till exempel jag ta den orden de betyd 

  jag titta på datorn synonymer dis de de betyder de jag måste skriva den kanske 

  tre eller fem gånger öve  å det betyder [=% ljud, dunkar handen i bordet]och 

  sen jag skriver fem eller tre gång ee fyra gånger jag skriver å sen jag 

  memoriserar den å sen ee tre ord två elle tre minuter elle jag börja också  

 

 

(29) Yasmin  ee när jag ee skriv een jag läsa tre gång gånger en jag memorera 

 

Kyra lär sig orden genom att hon skriver dem tre till fem gånger. Hon tar fem ord i taget och 

när hon skrivit fem ord en gång pausar hon och sedan gör hon om samma process flera 

gånger. Hon brukar sitta på kvällarna när hennes barn gått och lagt sig eftersom hon behöver 

lugn och ro när hon studerar. Även Yasmin använder sig av repetition men hennes sätt att 

repetera är att läsa orden istället. Hon läser orden några gånger. De är medvetna om att en 

effektiv strategi går ut på att man både skriver och läser orden många gånger. 

5.5.3 Metakognitiva strategier 

Metakognitiva strategier innebär att man kontrollerar och utvärderar sin inlärning. En av 

informanterna beskriver hur hon gjorde för att kontrollera att hon hade gjort rätt:  

 

(30) Yasmin när jag ee sluta ja ee sa min man ee kan du hjälpa mej bra inte bra den mening 

  min man ja xx bra inte bra  

 

Yasmin ville vara säker på att hon gjorde rätt när hon skrev meningar med orden och därför 

utvärderade hon sin inlärning med hjälp av sin man. Han kontrollerade att hon hade skrivit 
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meningarna rätt. Hon visar därmed att om hon vet att hon gör rätt så kommer hon också att 

lära sig rätt. De andra informanterna nämner inte att de utvärderade sin inlärning på något 

sätt. 

5.5.4 Sammanfattning av informanternas ordinlärningsstrategier 

Användning av sociala strategier där informanterna använde sig av sina familjemedlemmar 

användes framförallt av informanten Yasmin som tog väldigt mycket hjälp av sin man för att 

lära sig orden. Även Sami samarbetade med sin familj.  

Skriftlig och muntlig repetition som ingår i kognitiva strategier användes också av 

informanterna. 

Metakognitiva strategier som handlar om att man utvärderar sin inlärning användes av en 

av informanterna. Hon utvärderade sin inlärning genom att hon upprepade gånger bad sin 

man att hjälpa henne att förstå och kontrollera det hon hade producerat med orden. Att 

kombinera flera olika strategier för att lära sig ord förekommer också. 

5.6 Samband mellan strategier och resultat på VKS-testet 

På VKS-testet kunde informanterna få femton poäng för rätt angivna synonymer, femton 

poäng för rätt angivna förklaringar och femton poäng för meningar. Deras resultat presenteras 

i bilaga 5. 

Yasmin som hade högst resultat på VKS-testet lyckades bra på samtliga delar. Hon kunde 

skriva meningar med samtliga ord och det var endast en förklaring och tre synonymer som 

hon inte lyckades ange. Hon använde sig av sociala strategier både för att förstå och lära sig 

orden och hon kombinerade detta med en kognitiv strategi genom att hon också utvärderade 

sin inlärning och därmed försäkrade sig om att hon hade gjort rätt vilket resulterade i höga 

resultat på testet. Dessutom lyckades hon få poäng på samtliga ord. Sociala strategier och 

kombination av strategier resulterade i höga resultat på VKS-testet. 

Kyras strategi för att ta reda på vad orden betyder var att använde sig medvetet av en 

enspråkig ordbok på nätet eftersom hon visste att den kunde ge henne korrekta synonymer 

vilket också framgår av VKS-testet där hon lyckades ange rätt synonym på tretton av orden 

och dessutom förklara samtliga ord.  

Det var Sami och Pia som hade lägre resultat än de andra tre och det är framförallt Pia, 

som endast använde sig av en inlärningsstrategi, som hade lägst poäng. Hennes strategi att 

använda Google för att ta reda på vad orden betyder resulterade i att hon inte lyckades ta reda 

på vad samtliga ord betyder vilket i sin tur resulterade i att hon inte klarade VKS-testet lika 

bra som de andra. På VKS-testet skrev hon inte något svar på två av orden och på tre fick hon 
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noll poäng. Hon lyckades endast ange fem synonymer och förklara åtta ord. Att använda 

endast en strategi och att använda en mindre bra och pålitlig ordbok var inte effektivt i hennes 

fall.  Det hade kanske gynnat henne om hon hade kombinerat flera strategier eftersom hon då 

hade kunnat lära sig fler ord och få högre resultat på VKS-testet.  

Att kombinera olika minnesstrategier visar sig också vara effektivt. Lina som använde sig 

av associationer, grupperingar av ord samt av repetition lyckades få höga resultat på VKS-

testet. Även Kyra använde sig av repetition vilket resulterade i att hon kunde lära sig orden 

och få näst högst resultat på testet.  

Sami använde sig också av sociala strategier för att ta reda på ordens betydelse och han 

lyckades bra med att ange synonymer och skriva meningar men han kunde endast förklara 

sex av orden och det är lite oklart hur han använde sig av den här strategin och varför han inte 

lyckades bättre med förklaringarna. Han tog hjälp av modersmålstalare som kunde ha hjälpt 

honom med förklaringarna. Men detta kan också innebära att hans inlärningsstrategi som 

också var en social strategi inte var lika effektiv och att han därför lyckades mindre bra med 

detta.  

Informanterna använde sig inte av texten när de arbetade med orden vilket kan betyda att 

de inte är medvetna om kontextens betydelse för inlärningen men både Sami och Pia kunde 

ha tagit hjälp av texten för att lyckas bättre på testet. Pia kunde ha använt den för att ta reda 

på vad orden betyder och Sami för att skriva meningar vilket kunde leda till att de skulle få 

högre poäng på testet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det mest effektiva sättet att lära sig ord, enligt 

resultaten i den här undersökningen, är att kombinera olika strategier. Informanterna som 

gjorde detta lyckades bra och de som endast förlitade sig på en eller några få strategier fick 

inte lika bra resultat på VKS-testet.  

6 Diskussion av resultat 
Informanterna har en positiv inställning till att lära sig nya ord och de är medvetna om att det 

är till deras fördel eftersom de då får ett ordförråd med större omfång, de förstår olika slags 

information och kan kommunicera med andra. De är också medvetna om vad det innebär att 

kunna ett ord, d.v.s. att man ska kunna ordet både receptivt och produktivt (Nation 2001:24), 

man ska kunna ordet ur flera perspektiv (Enström 2010:41) och att man måste kunna använda 

det i ett nytt sammanhang (Tornberg 2009:136). Informanterna använder nya ord i nya 
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sammanhang genom att de använder orden när de pratar med andra och de möter orden i sin 

vardag genom exempelvis reklam.  

Informanterna anser att orden som de skulle lära sig var svåra och de är medvetna om att 

ord som man möter sällan är svårare att lära sig (Enström 2013:183 ff.). De påpekar att det är 

ord som de inte har hört förut eller mött i undervisningen och att de därför var svårare att lära 

sig. 

En av informanterna använde Google för att ta reda på vad orden betyder vilket har hjälpt 

henne att förstå en del av orden men det har inte hjälpt henne med den produktiva delen och 

för det krävs det att man har en bra ordbok som kan hjälpa inläraren med bland annat 

synonymer (Enström 2010:25-28). Informanten var medveten om verktygets brister men det 

är oklart om hon visste vilka andra ordböcker som hon kunde använda.  

En av informanterna var medveten om fördelarna med en enspråkig ordbok och använde 

sig av en sådan för att kunna hitta korrekta synonymer och för den produktiva delen av 

ordförrådet kan en ordbok, framförallt en enspråkig sådan, användas av inläraren för att bland 

annat ta reda på ett ords olika synonymer (Enström 2010:25). På grund av detta gick hon 

miste om viktig kunskap genom att hon inte kunde förstå alla ord och det är oklart varför 

informanten inte använde en annan ordbok eller frågade någon som kan eller har språket som 

sitt modersmål. 

Informanterna använde sig inte av kontexten (texten som de fick med orden) vilket kan 

betyda att de inte var medvetna om kontextens betydelse för ordinlärningen. Men eftersom 

informanterna påpekade att texten var svår kan det också betyda att de inte förstod resten av 

orden i texten. Det krävs att man förstår 98 % av orden i en kontext för att man ska kunna 

gissa med hjälp av den (Nation 2001:233). Det kan också betyda att informanterna inte ville 

lägga extra tid på att även ta reda på vad övriga ord i texten betyder. Det är ansträngande och 

tidskrävande och det var kanske därför de fokuserade endast på ordlistan.  

Sociala strategier för att ta reda på ett ords betydelse finns representerade bland två av 

informanterna. De frågade modersmålstalare att hjälpa dem med orden som de inte kunde 

eller kände sig osäkra på och att fråga någon som vet är typiskt för sociala strategier (Schmitt 

1997:210). Informanterna visar att de är medvetna om att det finns resurser som de kan 

använda sig av för att lära sig något och för att försäkra sig om att de gör rätt samtidigt som 

det visar att de vet att en modersmålstalare kan ange korrekta synonymer och förklaringar. 

Det är en effektiv strategi som de använder och som sparar dem tid och försäkrar dem om att 

de gjort rätt.  
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När det gäller ordinlärningsstrategierna, d.v.s. strategierna för att befästa kunskap finns 

sociala strategier representerade bland informanterna. En av informanterna samarbetade med 

andra för att lära sig orden och en annan använde sig av interaktion med en infödd talare för 

att lära sig. En av informanterna ser fördelen med den här strategin och är medveten om att 

det är till hennes fördel att använda sig av någon som kan språket eftersom hon då själv kan 

använda språket mer och interaktion med andra höjer motivationen (Schmitt:1997:211).  

En av informanterna använde sig av associationer som ingår i kategorin minnesstrategier 

och hon visste att man kan lära sig ord genom att man använda sig av kunskaperna som man 

har i ett annat språk, exempelvis att hitta ord som låter lika på både det egna språket och 

målspråket (Schmitt 1997:214). Att hon lyckades bra beror kanske också på att hon 

kombinerade den här strategin med fler andra strategier. Framgångsrika inlärare vet när de 

ska byta till en annan strategi (Nation 2001:219). 

En av informanterna skrev meningar med orden vilket hör till minnesstrategierna (Schmitt 

1997:207-208). Hon lärde sig att använda orden produktivt för att hon skulle befästa 

kunskapen. Hon var alltså medveten om att man också ska kunna använda orden och inte bara 

förstå dem samtidigt som den här strategin att lära sig hjälpte henne att befästa kunskapen på 

ett effektivt sätt.  

Informanterna använde sig av repetition när de lärde sig ord, d.v.s. muntlig och skriftlig 

repetition som hör till kognitiva strategier (Schmitt 1997:215) vilket visar att de vet att när 

man upprepar något flera gånger så befästs det bättre.  

En av informanterna använde sig av en metakognitiv strategi som går ut på att man 

utvärderar sin inlärning vilket visar att hon var medveten om strategins fördelar, d.v.s. att 

man behöver utvärdera sina strategier för att se hur effektiva de är (Schmitt 1997:216).  

Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna använder sig av flera olika strategier 

som var effektiva och att de som kombinerade olika strategier lyckades bättre på VKS-testet. 

Det hade gynnat vissa informanter om de också hade kombinerat fler strategier. Samtidigt 

finns det mycket mer i var och en av dessa strategier som informanterna kunde ha använt sig 

av för att lära sig ännu fler ord och ännu bättre. Som ett par exempel kan man nämna Loc-i 

metoden eller olika hjälpmedel som exempelvis ordkort. 

7 Slutsatser 
Efter att ha gjort denna studie har jag blivit mer medveten om att jag behöver arbeta mer med 

ordinlärning i min undervisning och hjälpa eleverna att använda lämpliga ordböcker och 
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framförallt lära dem att använda ordböckerna på rätt sätt. Jag behöver också lära ut fler 

strategier så att mina elever kan lära sig nya ord och befästa dem på ett mer effektivt sätt och 

därmed skaffa sig ett mer omfångsrikt och varierat ordförråd.    

Det skulle vara intressant att undersöka vidare vilka strategier informanterna som inte 

klarade sig lika bra på ordförståelsetesterna använde sig av och att ta reda på om det finns 

några likheter eller skillnader i strategianvändningen mellan de som klarade sig bra och de 

som inte gjorde det.  
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Bilaga 1 Skriftligt samtycke 
 

Hej! 

Just nu studerar jag Svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver en C-

uppsats i svenska som andra språk. För att få fram material behöver jag göra intervjuer och 

tester. Jag skulle vara mycket tacksam om du vill delta i min studie. 

Om du vill delta i studien samtycker du genom att skriva under detta papper och medger 

också att intervjun får spelas in. Det är frivilligt att delta i undersökningen och det insamlade 

materialet kommer endast att användas i min uppsats. Jag kommer inte att använda ditt 

riktiga namn när jag presenterar resultatet. Om du har några frågor kan du alltid kontakta 

mig.  

 

Tack för hjälpen! 

 

Edina Osmanović 

eosfr02@student.lnu.se 

 

 

 

Ort och datum: _____________________________________ 

Deltagarens namnunderskrift: _________________________ 
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Bilaga 2 Text 
 

Anna ska börja sitt nya studentliv 

 

Eftersom Anna ska börja studera vid Linnéuniversitetet har hon beslutat att flytta till Växjö. Det var ett svårt beslut för henne 

eftersom hennes föräldrar hade en annan åsikt. De tyckte att hon skulle bo kvar i Värnamo och pendla till Växjö. De gnällde 

väldigt mycket om det men Anna tycker att det här är det bästa för henne.  

När hon en skön afton anländer med tåget till Växjö väntar henne kompis Lisa på henne. Anna ska övernatta hos Lisa första 

kvällen i Växjö eftersom hon inte har fått nycklarna till lägenheten än. Lisa är punktlig som vanligt, tänker Anna och är glad 

att se henne. De omfamnar varandra samtidigt som Anna försöker dölja presenten som hon har i väskan. Det är en present till 

Lisa men hon ska få den senare.  

Nästa dag träffar Anna hyresvärden och får nycklarna till sin lägenhet. Det är en liten lägenhet med väldigt lite utrymme 

så hon måste tänka noga innan hon börjar inreda den. Föräldrarna gav henne lite pengar så att hon kan köpa möbler som hon 

behöver. Hon behöver en säng, ett skrivbord, en bokhylla, en liten soffa och några andra småsaker. Hon funderar på att köpa 

en tv också men inser att hon inte kommer att ha tid för att titta på tv och dessutom skulle hon behöva betala tv-avgift och 

det har hon inte råd med. Eftersom hon har sin dator med sig bestämmer hon sig för att omgående börja leta efter möbler på 

nätet. Hon vill inte köpa nya möbler och därför kollar på blocket efter billiga möbler. Hon hittar allt hon behöver. Hon 

skriver ner priserna och när hon adderar allt inser hon att hon kommer att ha lite pengar över. Det blir perfekt, tänker hon för 

det finns en pryl till som jag behöver till min lägenhet.  

Lisa lånar en bil från sin pappa för att hjälpa Anna att hämta hem möblerna. De åker runt i Växjö och köper möblerna 

som hon hittat på blocket. De bär in möblerna och när de bär in sängen trillar Anna men som tur är slår hon sig inte. När de 

är klara fikar de.  

När Lisa har gått hem tar Anna fram sin dator för att söka ett jobb. Hon har bestämt sig för att inte ta studielån utan hon 

tänker att hon också ska arbeta vid sidan om studierna. Hon kan inte enbart leva på studiebidraget. Hon skulle bli pank så 

fort hon betalat hyran. Därför måste hon hitta ett jobb och hon kan ta vilket jobb som helst, bara hon får en inkomst och 

slipper låna pengar. Hon skickar mejl till några olika arbetsplatser. I mejlet bifogar hon sitt CV och ett intyg från sin senaste 

arbetsplats. När hon redan är vid datorn passar hon på och anmäler sig till en fotokurs. Hon älskar att fotografera. Hon 

noterar att startdatumet är om två veckor och att man måste komma till introduktionen för att inte förlora sin plats. Vidare 

läser hon också att det blir avbrott om man missar tre lektioner.   

När klockan är 23.00 går Anna och lägger sig. Hon försöker somna men det hörs något oväsen från grannen under henne 

men hon är inte det minsta upprörd. Tvärtom tycker hon att det är skönt att det hörs att det bor andra människor i samma 

byggnad och därför känner hon sig trygg. Men jag hoppas att det inte jämt ska vara så här, tänker hon. Anna vet att 

studentlivet kommer att bli annorlunda jämfört med livet hos mamma och pappa. Nu måste hon studera, arbeta lite och själv 

ta hand om allt men just nu orkar hon inte tänka på det. Nu ser hon fram emot att börja studera och jobba.  
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Bilaga 3 VKS-test 
 

 

oväsen 

Jag vet inte vad ordet betyder. 

 

Jag kan ordet. Det betyder 

_____________________________________________________________________ 

(skriv ordförklaring) 

 

Jag kan ange en synonym till ordet. 

_____________________________________________________________________ 

(skriv synonym) 

 

Jag kan använda ordet i en mening: 

______________________________________________________________________  

(skriv en mening) 

 

 

Ord: oväsen, upprörd, inreder, döljer, pryl, enbart, jämt, adderar, gnäller, bifogar, 

annorlunda, omfamnar, utrymme, anländer, intyg  
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Bilaga 4 Transkriptionsprinciper  

 
(ur Svensson 2009:272-273) 

 

Markering av: Tecken 

 

kort paus # 

längre paus ## 

yttrande eller del av yttrande som inte går att 

tyda 

xxx 

direkt anföring eller uttryck på annat språk 

än svenska 

< > [=text] 

händelser i bakgrunden [=% text] 

egennamn NN [=text] 

pausljud ee 

 

 

Principer för transkription av ord med särskilda talspråksformer: 

 

Skrift Transkription 

 

mig, de/dem mej, dej, sej, dom 

det de 

är e 

och  å 

att a 

jag skrivs i enlighet med skriftspråksnormen 
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Bilaga 5 Informanternas testresultat 

Tabell 1. Informanternas testresultat  

Informant VKS-

Test 

Antal 

bekanta ord 

sen tidigare 

Förklaring Synonym Mening Antal ord 

som gav 

noll poäng  

Antal ord  

som inte 

besvarats 

Elev 1 

Yasmin 

41  2 14 12 15 0 0 

Elev 2 Kyra 40 1 15 13 12 0 0 

Elev 3 Lina 35 0 13 9 13 2  0 

Elev 4 Sami 26 2 6 10 10 3 0 

Elev 5 Pia 25 0 8 5 12 3 2 

Elev 6 24 1 10 8 6 4 4 

Elev 7  22 0 4 12 6 3 2 

Elev 8 21 4 6 7 9 4 3 

Elev 9 20 1 0 12 8 2 1 

Elev 10 17 0 8 3 6 7 5 

Elev 11 14 0 1 4 9 3 2 

Elev 12 14 1 3 3 8 7 1 

Elev 13 14 1 3 4 7 8 5 

Elev 14 3 5 2 1 0 12 8 

Elev 15 0p 2 0 0 0 15 9 

Elev 16 0p 3 0 0 0 15 15 
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Bilaga 6 Grundläggande intervjufrågor 
 

1) Ordkunskap  

Vad kan man när man kan ett ord? 

Är det viktigt att lära sig nya ord? 

Vad tyckte du om testet? Vad var svårt och vad var lätt? 

Vilka ord var lätta respektive svåra? 

 

2) Strategier för att ta reda på ordets betydelse 

Berätta hur du gjorde för att ta reda på vad de femton orden betyder? 

 

3) Strategier för att befästa kunskap 

Berätta hur du gjorde för att lära dig orden som du hade i läxa. 


