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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskapen om fem lärares arbete med ordinlärning 
inom ramen för undervisning i moderna språk i grundskolan. Våra frågeställningar är följande: 
Vilka tankar har  fem spansklärare på högstadiet kring ordinlärning? Vilka strategier säger de 
sig använda för att hjälpa eleverna med deras ordinlärning? Inom språkpedagogiken har det 
skett en förskjutning från betoning av språkets formella och strukturella egenskaper, till 
betoning på språkets funktionella och kommunikativa egenskaper, som också är den inriktning 
som den svenska kursplanen i moderna språk har.  Mot bakgrund av den förskjutningen tycker 
vi det är intressant att undersöka hur lärare undervisar i ordinlärning. Ett annat motiv till vår 
undersökning är den forskning som visar att elever tycks ha ett mekaniskt sätt att lära sig ord på, 
baserat på inlärning av ord i ordlistor, och som inte verkar återspegla den moderna inriktningen 
inom språkpedagogik. Den litteratur och forskning vi baserar vår undersökning på är 
grundskolans kursplan i moderna språk, Rebecca Oxfords modell över inlärningsstrategier, 
Ulrika Tornbergs teorier om ordinlärning samt teorier om kommunikativ språkundervisning och 
kommunikativ kompetens. Vi har genomfört vår undersökning med hjälp av kvalitativa 
intervjuer med fem lärare i spanska på högstadiet i Storstockholmsområdet. Våra resultat har vi 
analyserat i huvudsak med hjälp av ovannämnda teorier och modeller, med tyngdpunkt på 
Oxfords modell över inlärningsstrategier. Resultaten visar att de intervjuade lärarna verkar 
använda flera av de inlärningsstrategier som Oxford förespråkar, och att de i huvudsak verkar ha 
intentionen att arbeta enligt teorierna om ordinlärning och kommunikativa språksynen, även om 
det finns några områden som kan utvecklas för att bli mer i linje med det som förespråkas av 
dagens forskning. 
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1. Inledning 
Språkinlärning är ett område som har präglats av olika synsätt genom tiderna. I detta arbete ska vi 
fördjupa oss i ett av språkinlärningens viktigaste områden – ordinlärningen.  

Ordinlärning anses vara den mest tidskrävande delen av språkinlärning. Kan vi inte de rätta orden 
är det svårt för oss att göra oss förstådda och att förstå vad andra säger eller skriver. (Nelson 
Wareborn 2004:6). I den här uppsatsen ska vi fokusera på lärares undervisning i ordinlärning i 
moderna språk, närmare bestämt i spanska, på högstadiet. Moderna språk är de språk elever i den 
svenska grundskolan får välja utöver engelska. 

Sedan 1970-talet har språkpedagogikens kunskapssyn präglats av en förskjutning från 
lärardominerad undervisning till inlärning med inläraren och kunskaper om den egna inlärningen 
som utgångspunkt. Denna utveckling beror till stor del på ökade kunskaper om hur inlärning och 
lärande går till. Parallellt med denna utveckling har det rått en förskjutning från formalism, som 
betonar språkets formella och strukturella egenskaper, till aktivism, som fokuserar på språkets 
funktionella och kommunikativa egenskaper. Orsaken till denna förskjutning tros bero bland annat 
på den ökade internationaliseringen och dess ökade betoning på vikten av kommunikation. 
(Tornberg 2005:26). Europarådet började under 1970-talet visa stort intresse för 
språkundervisningsfrågor i Europa, eftersom man ansåg att kommunikationen mellan 
medlemsländerna måste förbättras (Tornberg 2000:170).  Denna förskjutning ger tydliga avtryck i 
hur den svenska kursplanen i moderna språk är utformad, med starkt fokus på språkets funktion 
som kommunikationsverktyg och på inlärarens ansvar för sin inlärning.  

Mot denna bakgrund tycker vi det är intressant att undersöka området ordinlärning närmare. Trots 
en förändrad kunskapssyn visar STRIMS-projektet från år 2000, som undersökt elevers strategier 
vid inlärning av moderna språk, att elever tycks ha ett mekaniskt snarare än funktionellt sätt att 
arbeta med ordinlärning, det vill säga de fokuserar på memorering av isolerade glosor utifrån en 
gloslista, de saknar djupare medvetenhet om det egentliga målet för språkinlärning, och är inte 
heller i någon större omfattning medvetna om den egna inlärningen (Malmberg 2000:233). Utifrån 
detta tycker vi att det kan vara av intresse att undersöka ordinlärningen utifrån lärares perspektiv - 
på vilka sätt bistår lärare sina elever i deras arbete med ordinlärning?  Kan det vara så att lärare 
använder mer formalistiska metoder i sin undervisning, som gör att elever väljer att lära sig ord 
genom memorering av glosor i gloslistor? Om så är fallet, är det kanske inte konstigt om elever 
utvecklar mekaniska sätt att lära sig ord på.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskapen om fem lärares arbete med ordinlärning inom 
ramen för undervisning i moderna språk i grundskolan. 

Våra frågeställningar är: 

• Vilka tankar har fem spansklärare på högstadiet kring ordinlärning? 

• Vilka strategier säger de sig använda för att hjälpa eleverna med deras ordinlärning? 
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1.2 Avgränsningar 
Vi kommer att studera ordinlärningsstrategier endast utifrån lärarnas perspektiv och kommer inte 
att undersöka elevernas perspektiv. Vår intention är inte att observera deras arbete, utan i stället 
fördjupa vår kunskap om deras tankar kring det valda fokusområdet och de metoder de säger sig 
använda. Vi vill framhäva att ordkunskap bara är en del av många lärandeaspekter inom 
språkinlärningen. Valet att ändå begränsa oss till ordinlärning, beror på att det är en viktig 
komponent inom språkinlärningen och att det finns många intressanta teorier kring detta område. 

Innan vi går in närmare på vår undersökning och dess resultat är det på sin plats att ge några 
infallsvinklar från olika teorier om lärande och ordinlärning och från kursplanernas formuleringar 
om språkinlärning. Dessa infallsvinklar kommer vi sedan också att använda för att belysa och 
analysera resultatet av vår undersökning. 

2. Litteratur- och 
forskningsbakgrund 

2.1 Kursplanen för moderna språk i grundskolan 
Kursplanen för moderna språk i grundskolan framhåller vikten av att kunna använda olika språk i 
en värld som blir alltmer internationaliserad. Språkkunskaper vidgar perspektivet på omvärlden och 
på olika kulturer. Syftet med utbildningen i moderna språk är enligt kursplanen att utveckla ”en 
allsidig kommunikativ förmåga”, vilket innebär att behärska receptiva, produktiva och interaktiva 
färdigheter. Receptiva färdigheter handlar om förmågan att förstå det talade och skrivna språket. De 
produktiva färdigheterna handlar om att kunna tala och skriva på det främmande språket. 
Interaktiva färdigheter fokuserar på förmågan att växelvis kunna fungera som lyssnare och talare, 
respektive som läsare och skrivare. 

Andra kompetenser som framhålls i kursplanen är medvetenheten om hur den egna 
språkinlärningen går till och förmågan att kunna använda lämpliga arbetssätt och hjälpmedel som 
främjar den egna inlärningen. Vidare framhålls i kursplanen vikten av att utveckla sin förmåga att 
planera, genomföra och utvärdera sitt arbete såväl på egen hand som i samarbete med andra.   

Ytterligare en viktig förmåga som framhålls är att kunna använda olika kompensatoriska strategier 
när de egna språkkunskaperna inte räcker till, som t ex omformuleringar, synonymer, frågor och 
kroppsspråk. (Grundskolans kursplan för moderna språk på www.skolverket.se). 

2.2 Teorier om ordinlärning 
Ulrika Tornberg (2005) delar upp ordinlärningsprocessen i tre stadier: ordförståelse, ordinlärning 
och ordanvändning. I det här avsnittet beskrivs de här begreppen, men vi vill tydliggöra redan nu 
att när vi använder begreppet ordinlärning vidare i den här uppsatsen, innefattar det alla tre 
stadierna. 
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2.2.1 Ordinlärning  

För att bättre förstå vad som händer när man lär sig ord behöver man titta närmare på hur minnet 
fungerar. Minnet består såvitt man vet av flera olika system, där korttidsminnet och långtidsminnet 
spelar en central roll för just ordinlärning (Tornberg 2005:91).  

Korttidsminnet, som även kallas arbetsminne, är den typ av minnessystem där lagringen av 
information bara är tillfällig. Långtidsminnet är det minnessystem som svarar för en mer permanent 
lagring av informationen i hjärnan. När den tillfälliga lagringen i korttidsminnet förs över till den 
mer permanenta lagringen i långtidsminne talar vi om en process som heter inkodning. (Malmberg 
2000:247-248). 

För att kunna minnas nya ord på lång sikt måste dessa alltså inkodas i långtidsminnet. Ett effektivt 
sätt att koda in nya ord är att använda sig av olika ledtrådar, till exempel att lära sig orden i sitt 
textsammanhang eller skapa egna sammanhang genom att till exempel bilda egna meningar med 
orden. När inkodningen skett lagras den information vi kodat in tills vi behöver plocka fram den 
igen, vilket vi gör genom att aktivera de ledtrådar vi använde vid inkodningen. (Tornberg 2005:93).  

Ordinlärningsprocessen handlar enligt Tornberg (2005:96) om följande:  

• Att koda in de nya orden med hjälp av till exempel textsammanhanget, bilder eller andra 
personliga koder 

• Att plocka fram orden på samma sätt som de kodats in 

• Att analysera och öva orden på ett sätt så att de kan användas i nya sammanhang  

Tornberg menar också att man som lärare måste utforma sin undervisning så att eleverna får 
genomgå ordinlärningsprocessens alla steg (2005:96). Undersökningen om Strategier vid inlärning 
av moderna språk (STRIMS) visar att många elever jobbar enligt ”listmodellen” genom att täcka 
över den ena spalten i ordlistan i läroboken och förhöra sig själva. Det här är en 
ordinlärningsstrategi som leder till att orden endast hålls aktiva i korttidsminnet, och alltså riskerar 
att snabbt glömmas bort. (Malmberg 2000). 

2.2.2 Ordförståelse 

I språkundervisningssammanhang har man tidigare skiljt på det aktiva och det passiva ordförrådet. 
Det har kommit att ersättas av beteckningarna produktiva och receptiva ordförrådet eftersom man 
behöver vara aktiv även för att lära sig det passiva ordförrådet (Nelson Wareborn 2004:5). Tornberg 
kallar kategorin det passiva/receptiva ordförrådet för ordförståelse (2005:94). 

Tornberg menar att ordförståelse kan underlättas av så kallade top down-strategier (Tornberg 
2005:161). Att använda top-down strategier innebär att eleven, vid läs- eller hörförståelse, utgår 
från vad han/hon redan kan om ämnesområdet och sedan försöker skaffa sig en översikt och en 
förståelse (Malmberg 2000:252). Även bilder och rubriker kan bidra till förståelse. Top-down-
strategierna kan ställas i kontrast till de så kallade bottom-up-strategierna där man utgår från de 
enskilda orden som sedan sätts ihop till satser, meningar och större helheter (Malmberg 2000:244). 

2.2.3 Ordanvändning 

För att bevisa att man verkligen har lärt sig ett ord krävs det att man kan använda det i ett nytt 
sammanhang och kanske i en annan form än den ursprungliga. Tornberg (2005:100) ger förslag på 
metoder för att eleverna ska komma fram till detta sista stadium.  
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• Orden skall användas för att diskutera en text  

• Orden skall användas för en helt ny dialog eller en helt ny text 

• Orden skall användas för muntligt framförande inför klassen 

• Orden skall användas för att återberätta, sammanfatta eller dramatisera en text 

2.3 Oxfords modell över 
språkinlärningsstrategier 
Som vi har sett är kursplanens syfte med utbildningen i moderna språk bland annat att utveckla en 
kommunikativ förmåga. Utveckling av kommunikativ förmåga kan enligt Rebecca Oxford 
befrämjas genom användning av olika så kallade språkinlärningsstrategier. Oxford har utvecklat en 
modell som beskriver och klassificerar olika språkinlärningsstrategier. Eftersom det handlar om 
strategier vid inlärning av språk, tror vi också att strategierna går att tillämpa vid ordinlärning och 
vi kommer att använda bland annat denna modell för att belysa vårt resultat.  

Med strategier menas ”de planer eller tillvägagångssätt som någon använder för att uppnå ett visst 
mål” (Malmberg 2000:252). Vad är då en inlärningsstrategi? Oxfords definition är att det är en 
handling som underlättar för en individ att tillägna sig, lagra och plocka fram information (Oxford 
1990:8). Oxford menar att strategier är viktiga vid språkinlärning eftersom de hjälper till att 
utveckla ett aktivt och självstyrande arbetssätt hos inläraren, vilket är grundläggande för att 
utveckla en kommunikativ förmåga. Hon menar att ett självstyrande arbetssätt är viktigt inte minst 
eftersom läraren inte alltid finns till hands för att hjälpa eleven. Användning av strategier innebär 
också att inläraren får bättre språkkunskaper och ökat självförtroende. (Oxford 1990:1).  Oxford har 
arbetat fram ett system med olika språkinlärningsstrategier som i första hand riktar sig till eleven, 
till den som ska lära sig språket. Lärarna har dock enligt Oxford (1990:1) en viktig funktion när det 
gäller att hjälpa eleverna att bli medvetna om och att lära sig använda dessa strategier. Lärarna kan 
också hjälpa eleverna att identifiera vilka strategier som passar dem bäst (Oxford 1990:10).  

Mot bakgrund av detta tror vi att det kan vara intressant att längre fram analysera våra resultat kring 
lärares undervisning om ordinlärning utifrån bland annat denna modell. I följande avsnitt kommer 
en presentation av modellen. Oxford delar in strategierna i olika kategorier, direkta och indirekta 
strategier. Vi har baserat vår översättning  på Nelson Wareborns svenska version av modellen, med 
några egna ändringar där vi har ansett att en annan begreppsöversättning varit mer passande (se 
sid.13-14). Oxfords originalversion på engelska finns i bilaga 3.  

 

2.3.1. Direkta strategier  

De direkta strategierna fokuserar på det mentala processandet av språket och på bearbetningen av 
det språk som lärs in. Dessa strategier innefattar alltid själva målspråket och de delas in i följande 
områden: minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier. (Oxford 1990).  

2.3.1.1 Minnesstrategier  

Minnesstrategierna hjälper oss att lagra och plocka fram ny information ur minnet genom att vi 
skapar mentala länkar, använder bilder och ljud, tillämpar så kallad klok träning och fysisk 
handling. Dessa begrepp förklaras nedan. 
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A. Skapa mentala länkar 

• Gruppering/klassificering: Att ordna eller klassificera det material som ska läras in i 
enheter eller grupper är enligt Oxford ett sätt att lättare komma ihåg, eftersom antalet 
enheter som ska kodas in i minnet på det sättet minskar (Oxford 1990:40). 

• Associationer: Detta är en strategi som handlar om att relatera eller associera nytt språkligt 
material till begrepp som redan finns i minnet och som är meningsfulla för inläraren 
(1990:41).      

• Placering i en kontext: Detta är en minnestrategi som hjälper oss att minnas ord och uttryck 
genom att sätta in dessa i en kontext, till exempel en skriven eller muntlig mening. 
(1990:61). 

B. Använda bilder och ljud 

• Användning av bilder handlar enligt Oxford om att komma ihåg ord och uttryck genom att 
man skapar en mental bild av dessa (1990:61).  

• Semantiska kartor: En strategi som handlar om att arrangera begrepp, t.ex. skapa diagram 
med några nyckelbegrepp som är ihopkopplade med andra, med hjälp av till exempel pilar 
(1990:41). 

• Användning av nyckelord: Nyckelord används för att komma ihåg något abstrakt, man kan 
associera ordet med något konkret som till exempel en bild eller ett ljud (ibid.). 

• Användning av ljud innebär att komma ihåg ord och uttryck som man hör genom att skapa 
mentala länkar till andra ord eller ljud som låter på samma sätt (Oxford 1990:42). 

C.  Klok träning (reviewing well) 

• Strukturerad repetition handlar om vikten av regelbunden och strukturerad träning och 
tillbakablickande/återgång till nytt material. Enligt Oxford är det viktigt att regelbundet gå 
tillbaka och öva på materialet. Det är optimalt att börja återvända till materialet direkt, 
sedan efter ca 15 minuter och därefter kan intervallen bli större, tills materialet mer eller 
mindre automatiserats i hjärnan och lagrats (Oxford 1990:66).  

D. Använda fysisk handling (employing action) 

• Användning av fysisk respons eller förnimmelse innebär att eleven får hjälp att minnas 
genom att fysiskt spela upp ett nytt uttryck eller ord och därigenom lära sig att framkalla en 
känsla som han/hon förknippar med ordet (Oxford 1990: 67). 

• Användning av mekaniska färdigheter handlar om att få hjälp att minnas genom 
användning av särskilda hjälpmedel, till exempel bildkort med det nya ordet skrivet på 
framsidan och betydelsen skriven på baksidan. Elever kan även själva tillverka sådana kort. 
(Oxford 1990:68). 

2.3.1.2 Kognitiva strategier 

De kognitiva strategierna hjälper oss att omforma våra kunskaper så att vi kan förstå, skriva och tala 
på det nya språket, genom att till exempel praktisera, repetera, mottaga och sända budskap, och 
analysera/resonera (Oxford 1990:69).  
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A. Praktisera 
• Repetition: Upprepning av det som ska läras in, som att t.ex. lyssna på något flera gånger, 

praktisera och imitera (1990:45). 
• Använda formella ljud- och skrivsystem: Öva på uttal och intonation, både i hörövningar 

och i uttalsövningar (1990:45).  
• Känna igen uttryck och mönster handlar om att lära sig identifiera och känna igen fasta 

uttryck och mönster i det nya språket (1990:45). Oxford rekommenderar att eleverna lär sig 
hela uttryck (inte bara lösryckta ord) redan på nybörjarnivå. Hon menar att det bidrar till ett 
ökat självförtroende, ökad förståelse och att det stärker ett ledigt uttryckssätt (1990:72). 

• Kombination är en kognitiv strategi som handlar om att kombinera flera fraser från olika 
sammanhang och bilda längre meningar eller texter, eleverna ska alltså binda samman 
fraser med hjälp av sammanbindande ord (1990:74). 

•  Praktisera autentiskt handlar om själva kommunikationen i en realistisk miljö. Det kan 
vara till exempel att lyssna på autentiska texter, utbyte med målspråkslandet, göra 
intervjuer, göra en tidning, delta i konversationer och skriva brev (1990:45). Oxford 
framhåller här lärarens viktiga roll, eftersom det är denne som tillhandahåller övningar och 
skapar tillfällen där eleverna kan praktisera autentiskt. 

 

B. Mottaga och sända 

•  Att få en snabb övergripande förståelse genom så kallad skimming och scanning. 
Skimming handlar om att hitta huvudinnehållet i budskapet, medan scanning innebär att 
man letar efter detaljer som kan göra att man förstår budskapet. Oxford påpekar att det här 
inte är de enda strategierna man ska använda sig av vid läsning och lyssnande, eftersom 
innehållet kan gå förlorat. (1990: 80-81). 

• Användning av resurser för att mottaga och sända budskap: Användning av resurser för att 
bättre förstå målspråket. Strategin används sällan i en muntlig kommunikativ situation, men 
det kan fungera som en förberedelse för kommunikativa aktiviteter. Resurser som kan vara 
till hjälp, kan vara till exempel ordböcker, grammatikböcker, TV, radio och tidningar. 
(1990:81). Eftersom Oxfords modell är från år 1990 faller sig det naturligt att inte Internet 
är inkluderat, som idag ofta är den källa vi först går till för att söka information.  

C. Analysera och resonera 

• Resonera deduktivt: En strategi som bygger på elevernas förkunskaper. Genom att resonera 
logiskt kring de regler de redan kan, kan de använda sina förkunskaper då de ställs inför nya 
situationer (1990:46). 

• Analysera yttranden innebär att man bryter ned ord eller fraser i mindre delar och sedan 
analyserar dessa betydelsebärande delar för att förstå helheten (ibid.). 

• Analysera kontrastivt handlar om att jämföra ord eller ljud med sitt modersmål, vilket enligt 
Oxford är till stor hjälp i nybörjarsammanhang (1990: 83-84). 

• Översätta: Eleverna använder sina förkunskaper i sitt modersmål för att producera uttryck 
och fraser på målspråket. Hon menar dock att man bör vara varsam med denna strategi; om 
man översätter ord för ord kan det ofta leda till misstolkning eftersom språk till mångt och 
mycket är uppbyggt kring fasta uttryck som inte går att direktöversätta ord för ord. 
(1990:84-85).  
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• Transferera kunskap är en strategi där eleverna kan föra över de kunskaper de har i sitt 
modersmål till målspråket för att kunna förstå eller producera uttryck (1990:85-86). 

D. Skapa struktur för input och output.  

Dessa strategier hjälper eleverna att sortera och strukturera information på målspråket – kanske 
främst som ett hjälpmedel för att förstå huvudinnehållet eller budskapet i till exempel en text eller i 
hörövningar (Oxford 1990:47). 

• Anteckna är en strategi som är mest användbar vid läsförståelse och hörförståelse. Oxford 
menar att det är en strategi som används mer bland äldre och mer avancerade språkelever, 
men samtidigt säger hon att anteckningsteknik bör vara något som introduceras i tidiga 
åldrar. Det är en stor fördel för språkelever att lära sig att känna igen nyckelord (1990:86). 

• Summera är en strategi där eleven får träna på att göra sammanfattningar av texter eller 
något de har lyssnat till. Med nybörjare kan man till exempel be de att sammanfatta genom 
att sätta en titel på det som de har läst eller hört, eller använda sig av bilder och sätta de i 
rätt ordning i förhållande till berättelsen. Med elever på avancerad nivå kan det handla om 
att göra skriftliga eller muntliga sammanfattningar av det som har hörts eller lästs. Den här 
strategin hjälper elever att strukturera ny input och visa att de förstår. (1990:88). 

• Framhäva kan vara ett komplement till de två föregående strategierna. Det kan vara att 
framhäva vissa ord eller stycken med till exempel överstrykningspenna (färger) eller 
understrykningar (1990:90).  

 

2.3.1.3 Kompensationsstrategier 

Kompensationsstrategiernas uppgift är att hjälpa elever att överbrygga språkliga problem eller 
hinder i alla de språkliga färdigheterna (läsa, skriva, tala, lyssna). Dessa är några av de viktigaste 
strategierna för elever på nybörjar- och fortsättningsnivå, men är enligt Oxford också användbara 
för mer avancerade inlärare. Strategierna delas in i två grupper. Den ena handlar om att gissa 
genom att använda lingvistiska eller icke-lingvistiska ledtrådar. Den andra handlar om att övervinna 
begränsningar i tal och skrift. (1990:90.) 

 
A. Gissa intelligent  

Dessa strategier syftar till att hjälpa eleverna att förstå det övergripande i något de hör eller läser 
utan att fokusera på detaljerna. I stället använder man sig av systematiska gissningar (Oxford 
1990:49-50). 

• Använda lingvistiska ledtrådar är en strategi där eleverna kan ta hjälp av deras kunskaper i 
modersmålet, målspråket eller andra språk och använda dessa lingvistiska ledtrådar för att 
gissa sig fram till förståelsen. De lingvistiska ledtrådarna kan till exempel vara suffix, 
prefix eller ordföljd. (1990: 90-91). 

• Använda icke-lingvistiska ledtrådar är en strategi där man använder andra ledtrådar för att 
komma fram till betydelsen. Exempel på detta kan vara ansiktsuttryck, kroppsspråk, 
betoning, bakgrundskunskap om det aktuella ämnet och igenkännande av textstrukturer. 
(1990: 92-93). 
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B. Övervinna begränsningar i tal och skrift 

Dessa strategier syftar till att eleverna ska kunna upprätthålla en konversation och utveckla den 
skriftliga förmågan (Oxford 1990:94). 

• Växla till modersmålet är en strategi som är användbar i den muntliga kommunikationen och 
handlar om att man använder delar av modersmålet i ett uttryck; till exempel ”No voy a ir a 
skolan”. Det är en strategi som ibland fungerar, och ibland kan den leda till missförstånd . 
(ibid.). 

• Be om hjälp är en strategi där inläraren ber om hjälp under en konversation genom att fråga 
efter det ord eller uttryck hon/han inte kan (1990:95). 

• Använda mimik eller gester handlar om att eleven ersätter ord med mimik eller gester som 
förklarar det man vill säga (1990:50). 

• Undvika kommunikation är en strategi där eleven undviker viss kommunikation som hon/han 
inte behärskar. Oxford menar att det är en strategi som inte gynnar det kommunikativa målet 
”att prata så mycket som möjligt”, men att inläraren kan återkomma senare i konversationen 
där hon/han känner att hon behärskar ämnet. (1990:96). 

• Välja ämne man klarar av: Välja ett ämne man behärskar och är intresserad av, för att 
försäkra sig om att man har tillräcklig ordkunskap och grammatikkunskap om ämnet för att 
kunna konversera (1990:50). 

• Förenkla budskap: Förenkla uttryck och ord för att kunna upprätthålla en konversation (ibid.). 
• Hitta på nya ord är en enkel strategi som är användbar när man inte har tid att kolla upp eller 

få okända ord förklarade. Ex. ”tooth doctor” istället för ”dentist”. (1990:97). 
• Beskriva med många ord inriktar sig på att få fram betydelsen genom omskrivningar eller 

genom att använda synonymer (1990:51). 
 

2.3.2. Indirekta strategier 

De indirekta strategierna stödjer språkinlärningen på ett indirekt sätt genom att de fokuserar på 
faktorer i inlärarens miljö, snarare än på bearbetningen av själva målspråket. Oxford delar in de 
indirekta strategierna i tre områden: metakognitiva strategier, affektiva strategier och sociala 
strategier. 

2.3.2.1. Metakognitiva strategier 

De metakognitiva strategierna centreras kring metakognitionen, det vill säga medvetenheten om 
hur, vad och varför man lär sig och förmåga att bedöma de egna resultaten (Tornberg 2005:22). Hit 
hör förmågorna att centrera sitt lärande, att arrangera och planera sitt lärande och att utvärdera sitt 
lärande (Oxford 1990:136).  

A. Att centrera sitt lärande  

Dessa strategier hjälper eleverna att rikta sin uppmärksamhet mot språkinlärningen. 
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• Aktivera sin förförståelse. En strategi som handlar om att försöka länka ihop det nya 
stoffet som ska läras in med kunskaper som man redan har inom samma område 
(1990:138).  

• Koncentrera sig: Tar fasta på vikten av att vara fokuserad och fästa all uppmärksamhet på 
den uppgift och det stoff som ska läras in, det handlar också om att inte låta sig distraheras 
av yttre störningar (1990:138). 

• Fördröja tal för att fokusera på lyssnande är en vanlig strategi i vilken eleven väntar med 
att öva sig på att tala på målspråket för att i stället fokusera på läsning och hörförståelse. 
Orsaken till att man väntar kan vara att man inte känner sig trygg  att börja tala förrän man 
har utvecklat en god läs- och hörförståelse, och på grund av att läs- och hörförståelse 
utvecklas fortare än förmågan att producera yttranden. (1990:138). Oxford rekommenderar 
inte lärare att låta eleverna vänta med att tala, många kommer att göra det automatiskt på 
grund av ovannämna orsaker. Hon menar att det är bättre att hjälpa eleverna utveckla goda 
grunder i läs- och hörförståelse på målspråket och att uppmuntra dem att börja tala i takt 
med att de är mogna för det (1990:155).   

B. Att arrangera och planera sitt lärande 

Dessa strategier hjälper eleverna att organisera och planera sitt lärande så de får ut så mycket som 
möjligt av språkinlärningen (Oxford 1990:138). 

• Bemöda sig att förstå hur språkinlärning går till: En strategi som inriktar sig på att ta hjälp 
av böcker eller språkkunniga för att lära sig hur språkinlärning går till (ibid.). 

• Organisera sitt lärande: såsom praktiska detaljer att ha bra belysning, ha ordning i sitt 
lärandematerial och ha koll på sitt schema etc. (1990:139). 

• Sätta mål: En viktig strategi för att få ut så mycket som möjligt av språkinlärningen (ibid.) 

• Identifiera syftet med språkuppgiften handlar om att eleven ska vara medveten om syftet för 
språkuppgiften för att kunna rikta den full uppmärksamhet (1990:158). 

• Planera en språklig uppgift inriktar sig på att eleven ska kunna planera sina egna uppgifter 
använda sig av sina språkkunskaper och utveckla sina brister i språket (1990:159). 

• Söka övningsmöjligheter en strategi där läraren kan uppmuntra eleven att söka 
övningsmöjligheter i målspråket utanför klassrummet (Oxford 1990:160). 

C. Utvärdera sitt lärande 

De här två strategierna hjälper eleverna att bli medvetna om både sina brister och sina framsteg 
inom språkutvecklingen (Oxford 1990: 140).  

• Kartlägga och utvärdera sina språkliga brister. En strategi som hjälper eleverna att 
reflektera över sin lärandeprocess (1990: 161).  

• Bedöma sina framsteg: reflektera och medvetandegöra framsteg (1990: 162).  



 11 

 

2.3.2.2. Affektiva strategier 

De affektiva strategierna handlar om känslor, attityder, motivation och värderingar. Oxford menar 
att en positiv attityd till språkinlärning och ett gott självförtroende är mycket betydelsefullt och att 
läraren därmed bör visa eleverna hur de kan använda sig av de affektiva strategierna. Den första 
gruppen med affektiva strategier handlar om att dämpa sin oro. I den andra gruppen handlar 
strategierna om att uppmuntra sig själv, och i den tredje handlar det om att lära sig känna igen sina 
känslor. (Oxford 1990:140-144). 

A. Dämpa sin oro 

När man lär sig ett nytt språk, speciellt att tala det, kan skapa mycket oro och nervositet hos 
eleverna. De här strategierna hjälper eleverna att dämpa sin oro (Oxford 1990:164). 

• Använda avslappningsövningar    

• Använda musik 

• Använda skratt 

B. Uppmuntra sig själv 

De här strategierna hjälper eleverna att hålla humöret uppe och ha tålamod i lärandeprocessen 
(Oxford 1990:143). 

• Göra positiva uttalanden. Oxford menar att man som lärare bör uppmuntra eleverna att 
”peppa” sig själva genom att göra positiva uttalanden om sin egen språkutveckling 
(1990:165). 

• Ta förståndiga risker. En strategi som syftar till att eleverna ska våga göra misstag (ibid.).  

• Belöning. Oxford menar att eleverna bör uppmuntras till att belöna sig själva genom att till 
exempel äta en god pizza eller se på TV efter avklarad språkuppgift (ibid.). 

C. Lära sig att känna igen sina känslor  

Den här strategigruppen handlar om att lära sig att känna igen sina känslor för att också kunna 
kontrollera dem, styra bort negativa känslor och fokusera på de positiva (Oxford 1990:167). 

• Lyssna på sin kropp är en strategi som hjälper eleverna att styra undan negativa 
kroppsmönster under kommunikation på målspråket (ibid.). 

• Använda checklista för att upptäcka känslor och attityder kring språkinlärning handlar om 
att eleverna ska strukturera upp sina känslor skriftligt för att får en klarare syn på sina 
känslor och attityder (ibid.). 

• Skriva dagbok om språkinlärningsprocessen: Tydliggör känslor och attityder mot 
språkinlärningen (jmf föregående strategi), men på ett narrativt sätt (1990:168).  

• Diskutera sina känslor med andra. En strategi där eleverna uppmuntras om att diskutera 
sina känslor med både lärare och andra elever. Det kan bidra en bättre lärandemiljö med ett 
öppet klimat (ibid.). 
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2.3.2.3. Sociala strategier 

Målet med att lära sig ett nytt språk är enligt Oxford bland annat att utveckla den kommunikativa 
kompetensen och eftersom kommunikation är något som sker i mellanmänskliga relationer är de 
sociala strategierna viktiga i lärandeprocessen. Oxford delar upp de sociala strategierna i tre 
undergrupper: ställa frågor, samarbeta och känna empati (Oxford 1990:145). Hon menar att 
empatistrategierna bidrar till en bättre kulturell förståelse som är absolut nödvändigt för att uppnå 
goda språkfärdigheter (Oxford 1990:172).  

A. Att ställa frågor  

De här två strategierna syftar till att eleverna ställer frågor för att förstå budskapet.  

• Fråga för att få förtydligande eller bekräftelse är en strategi som kan användas inom läs- 
och hörförståelse (Oxford 1990:146). 

• Fråga för att få hjälp med korrigering är en strategi som kan användas inom muntlig 
kommunikation och i skrivande (1990:147). 

B. Samarbete 

Samarbete för att utveckla sin språkliga kompetens kan, menar Oxford (1990), ske mellan två 
klasskamrater eller med någon utanför klassrummet, antingen en person som har målspråket som 
modersmål eller elever från andra språkinlärningssammanhang. 

• Samarbete med personer som är på samma nivå. En strategi där man samarbetar med till 
exempel klasskamrater eller med någon utanför klassrummet (Oxford 1990:47). 

• Samarbeta med skickliga användare av målspråket är en strategi i vilken man utvecklar sin 
språkliga kompetens genom samarbete med personer som har språket som modersmål 
(ibid.). 

C. Empati  

De sociala strategiernas tredje grupp handlar om empati – dels att utveckla sin kulturella förståelse, 
men även att bli medveten om andras tankar och känslor (Oxford 1990:147). 

• Utveckla kulturell förståelse för målspråksländerna En strategi som hjälper eleverna att 
bättre förstå det de läser eller hör på målspråket. Det hjälper dem också att förstå vad som 
är passande att säga eller skriva i olika situationer (Oxford 1990:172). 

• Bli medveten om andras tankar och känslor. Den här medvetenheten hjälper eleverna att 
närma sig människor de möter och få en bättre förståelse för vad det är som kommuniceras 
(Oxford 1990:173). 

På följande sidor presenteras Oxfords modell med hjälp av en schematisk bild. 
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2.3.3  Översiktsbild, Oxfords modell 

(Källa: Figure 1.4 Diagram of the Strategy System, Oxford 1990: 18-21, se bilaga 3. 
Översättningen baserad på Nelson Wareborns svenska version 2004:22-24, med egna ändringar) 
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2.4 Kommunikativ språkundervisning och 
kommunikativ kompetens 
Oxfords inlärningsstrategier (1990) syftar som vi nämnde tidigare till att underlätta en 
kommunikativ språkinlärning. I inledningen nämnde vi att det skett en förskjutning från en 
formalistisk språksyn till en aktivistisk, som betonar språkets funktionella och kommunikativa 
aspekter. Även i kursplanen har det skett en centrering kring den allsidiga kommunikativa 
förmågan. Vad som karakteriserar den kommunikativa språksynen återges tydligt i Europarådets 
programförklaring, där det konstateras att språk är ett medel för kommunikation, att språk är 
handling och har ett innehåll, att språkets funktioner står i fokus och slutligen att man lär sig 
kommunikation bäst genom att kommunicera. (Tornberg 2005:41). 

Ett arbete som fick stort inflytande på den europeiska språkundervisningsutvecklingen var Wilkins 
förslag till en funktionell och begreppslig kursplan som han ställde mot den rådande traditionella, 
grammatiska kursplanen (Tornberg 2000:171). Han menade att eleven visserligen skulle lära sig 
grammatiken, men utgångspunkten skulle vara vad språket kan användas till (Tornberg 2005:41).   

Vad innebär det då att ha en (som kursplanen förskriver) kommunikativ förmåga? Ett sätt att 
konkretisera Europarådets arbete för en mer kommunikativt orienterad språkundervisning hittar 
man bland annat i Sheils uppräkning av de komponenter som tillsammans utgör en definition av 
kommunikativ kompetens hos en språkinlärare (Tornberg 2005:42): 

• lingvistisk kompetens (grammatisk förmåga) 

• sociolingvistisk kompetens (d.v.s. att kunna förstå om/när ett yttrande är passande och 
användbart) 

• diskurskompetens (förmåga att bilda sammanhang av separata yttranden och ord) 

• strategisk kompetens (förmåga att använda strategier som kompensation när de egna 
språkresurserna inte är tillräckliga) 

• social kompetens (att ha beredskap och självförtroende att kunna interagera med andra)  

• sociokulturell kompetens (att känna till målspråkslandets sociokulturella sammanhang) 

Det har forskats en hel del kring området kommunikativ språksyn, inte minst finns en hel del 
forskning inom den så kallade kommunikativa språkundervisningen, eller Communicative 
Language Teaching (CLT). Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka lärares strategier och 
metoder vid ordinlärning, är det intressant att titta lite närmare på detta forskningsområde. I Brown 
presenteras några utmärkande drag som CLT-forskningen kommit fram till under åren (1994:245):  

1. Målen för språkundervisningen är inte begränsade till utveckling av enbart grammatisk 
eller lingvistisk kompetens, utan innefattar även den kommunikativa kompetensen. 

2. De tekniker lärarna använder fokuserar på ett pragmatiskt, autentiskt, funktionellt och 
meningsfullt användande av språket. 

3. De kommunikativa målen är överordnade målen om att kunna tala språket flytande och 
helt korrekt. 

4. I ett kommunikativt klassrum får eleverna använda språket spontant och oförberett, såväl 
i produktiva som receptiva sammanhang, under handledning av läraren. 
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Den kommunikativa kompetensen och den kommunikativa språkundervisningen bygger som vi ser, 
på fler komponenter än enbart grammatik och grammatisk förmåga, det handlar i stor utsträckning 
om att använda språket och att ha de sociala förutsättningar som krävs för detta.  

3. Metod 
I det här avsnittet beskrivs hur undersökningsgruppen valdes ut, vilken metod som användes, hur 
den insamlade informationen bearbetades och vilka etiska överväganden som gjordes.  

3.1 Datainsamlingsmetod 
I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, den datainsamlingsmetod som vi 
anser vara lämpligast för att besvara vår frågeställning. Vår frågeställning är som bekant att ta reda 
på hur fem spansklärare tänker kring och arbetar med ordinlärning. De fem intervjuerna som utgör 
materialet har genomförts inom två veckor och vi utgått från samma intervjuguide (se bilaga 1). 
Anledningen till att vi har valt intervjuer, är att vi vill undersöka lärarnas uppfattning om deras 
undervisningsverksamhet och intervjuer ger mer detaljerade svar och med mer eftertänksamhet än 
vad till exempel en enkätstudie hade gjort. Under en intervju ger man möjlighet till den intervjuade 
att spontant berätta vad hon upplever, känner och gör i förhållande till ett ämne. Intervjupersonen 
kan också upptäcka nya förhållanden under intervjun, se nya innebörder på grundval av sina 
spontana beskrivningar. (Kvale 2008:171).  

Vår intervjumetod är inspirerad av ett så kallat fenomenologiskt förhållningssätt. Steinar Kvale 
(2008) beskriver det som ett deskriptivt studium av medvetandet hos den intervjuade. 
Fenomenologin studerar individernas perspektiv på sin värld och den kvalitativa intervjun kan 
hjälpa oss att träda in i och beskriva spansklärarnas vardag och deras tankar kring ordinlärning 
(Kvale 2008). Syftet med studien är alltså inte att göra statistiska generaliseringar, snarare att 
försöka förstå de fem lärarnas tankar kring deras arbete med ordinlärning. Intervjuerna har varit 
halvstrukturerade till sin karaktär, vilket betyder att vi har haft en intervjuguide som underlag med 
ett antal fasta frågor, men även utrymme för deltagarna att fritt berätta om sina tankar och 
erfarenheter inom det område vi vill belysa. Vår intervjuguide (bilaga 1) är strukturerad kring 
frågor som avser vara så pass öppna, att deltagarna ges möjlighet till att ge nya infallsvinklar och 
perspektiv utöver de på förhand färdigformulerade frågorna. 

3.2 Urval av lärare 
Eftersom syftet med uppsatsen är att ta reda på hur spansklärare på högstadiet tänker kring 
ordinlärning, blev urvalet av intervjupersoner fem spansklärare från fem olika högstadieskolor i två 
kommuner i Stockholms län. Anledningen till att vi inte intervjuade fler än fem var att vi ville få 
mer fördjupade intervjuer än vi hade fått om vi hade intervjuat fler. Vi använder således en 
kvalitativ metod för att fokusera på förståelse och djup, framför förklaring och generaliserbarhet, 
som en kvantitativ metod skulle innebära (Kvale 2008). Urvalet av undersökningspersonerna har 
gjorts slumpmässigt med hjälp av de kontakter vi har fått med spansklärare under vår tid på 
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lärarutbildningen. Av de fem tillfrågade tackade alla ja till att delta. Intervjupersonerna kontaktades 
via e-post och telefonsamtal och intervjuerna har skett enskilt med varje lärare på respektive skola.  

Här följer en presentation av lärarna:  

Lärare A  

Ämneskombination: Spanska 

Jobbat som lärare sedan 1989 

Utbildning: Lärarutbildning utomlands, slutförd i Sverige 

Har en grupp i spanska i varje skolår; 6-9 

 

Lärare B 

Ämneskombination: Spanska/svenska 

Har jobbat som lärare sedan 2003 

Utbildning: Lärarutbildning 

Har nivågrupperade grupper i spanska i skolår 6,7 och 9. 

 

Lärare C 

Ämneskombination: Spanska/religion/matematik 

Har jobbat som lärare sedan 1995 

Utbildning: Kommer från annan bransch, arbetat och levt i Spanien i flera år.  

Har en grupp i spanska i varje skolår; 6-9 

 

Lärare D 

Ämneskombination: Spanska/engelska 

Jobbat som lärare (i Sverige) sedan 1998 

Utbildning: Lärarutbildning utomlands 

Har en grupp i spanska i varje skolår; 6-9 

 

Lärare E 

Ämneskombination: Spanska/engelska/svenska 

Jobbat som lärare sedan 2004 

Utbildning: Lärarutbildning: ämnesstudier + kompletterande pedagogisk utbildning  

Har en grupp i spanska i varje skolår; 6-9 
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3.3 Genomförande av intervjuer 
Kvale (2008) beskriver forskningsintervjun som ett samtal mellan två parter om ett tema av 
ömsesidigt intresse. I vårt fall handlar det om ett samtal mellan oss som blivande spansklärare med 
redan verksamma lärare och det ömsesidiga intresset är ordinlärning. Alla lärare har fått en 
bakgrund där vi kort har berättat om syftet med intervjun samt bett om tillåtelse för inspelning. 
Intervjuerna har pågått i mellan 55 och 75 minuter. Båda författarna till den här uppsatsen har 
deltagit under intervjutillfällena och rollfördelningen oss emellan har sett olika ut beroende på 
vilken person vi har intervjuat. En av oss har lett intervjun och ställt frågor, medan den andre har 
ställt eventuellt nödvändiga följdfrågor, antecknat och skött MP3-spelaren. Lärarna arbetar på de 
skolor där vi har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning och där vi vikarierat och den av oss som 
inte känner läraren i fråga har varit intervjuare. Vi tror att det annars är lätt att ta saker för givet och 
kanske glömma ställa frågor om det som man redan vet, om man redan känner till mycket av 
intervjupersonens tankar och arbetssätt. 

Våra intervjuer har varit halvstrukturerade och vi har haft dessa huvudfrågor som underlag: 

• Berätta om hur du arbetar med ordinlärning. 

• Vad tycker du det innebär att kunna ett ord? 

• Vad tror du det innebär det för en elev att kunna ett ord? 

• Vilket är det vanligaste tillvägagångssättet när en elev inte förstår ett ord? 

• Berätta om hur du introducerar nya texter med avseende på ord. 

• Berätta hur du arbetar med prov och läxor vad gällande ord. 

• Hur ser du på elevens ansvar för den egna inlärningen/studieteknik? 

• Finns det något sätt du skulle vilja arbeta på, men som du av någon anledning inte gör 
idag? 

I bilaga 1 finns den kompletta intervjuguiden som vi utgick från. 

3.4 Databearbetning  
Alla deltagarna i undersökningen har givit sitt tillstånd till ljudinspelning av intervjuerna och detta 
har bidragit till att vi som intervjuare har kunnat koncentrera oss på ämnet genom att endast 
fokusera på samtalet och stödanteckningar. Inspelningskvalitén visade sig vara god och utskrifterna 
av intervjuerna har skett av författarna till den här uppsatsen. I utskrifterna har vi inte skrivit 
ordagrant vad intervjupersonerna har sagt, vi har istället valt att följa en riktlinje som Steinar Kvale 
föreslår: att föreställa sig hur de intervjuade själva skulle ha velat formulera sig i skrift (2008:156). 
Detta valde vi till stor del på grund av att flera av lärarna har ett annat modersmål än svenska. 
Sedan strukturerade vi upp varje intervjuutskrift för sig efter intervjuguidens huvudfrågor (se 
intervjuguide i bilaga 1). Därefter sammanställde vi dessa strukturerade utskrifter i en tabell så att 
vi skulle kunna överblicka och jämföra svaren (se tabeller i bilaga 2). 
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3.5 Reliabilitet och validitet 
I forskningssammanhang brukar man tala om begreppen reliabilitet och validitet när det gäller de 
mät- eller datainsamlingsmetoder som används. Reliabiliteten syftar till tillförlitligheten i 
mätmetoden medan begreppet validitet avser om man verkligen mäter det man ska mäta, det vill 
säga ger resultaten en sann bild av det som undersökts? (Svedner & Johansson 2006:108).  

När det gäller validiteten i vår undersökning kan vi konstatera följande. Eftersom våra intervjuer 
har karakteriserats av öppna frågor har sättet att göra intervjuerna varierat. Det är inte möjligt, och 
heller inte önskvärt, att halvstrukturerade kvalitativa intervjuer följer samma linje, inte heller att 
man ställer exakt samma frågor i samma ordning. En brist med den här datainsamlingsmetoden, 
som kan påverka validiteten, kan dock vara att vi som intervjuare, i några fall inte har 
uppmärksammat att deltagarna inte har svarat på frågan, utan i stället pratat om andra erfarenheter. 
Vi anser dock att våra resultat täcker det område vi avsåg att undersöka och att i de fall där vi inte 
riktigt har fått svar på den i förväg formulerade frågan, har fått tagit del av andra intressanta 
infallsvinklar som har varit till nytta för undersökningens syfte.  

Vi anser att vårt resultat är tillförlitligt med hänsyn till vårt syfte som är att undersöka hur fem 
lärares erfarenheter om ordinlärning ser ut. Det här är ett examensarbete inom lärarprogrammet och 
ett annat syfte är att vi som författare vill fördjupa vår egen kunskap i språkläraryrket. Syftet med 
det här arbetet är alltså att utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt ta del av lärarnas livsvärld, 
så som de uppfattar den själva. 

3.6 Forskningsetiska principer 
I undersökningen har vi följt de forskningsetiska anvisningar som har utarbetats av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (se Johansson & Svedner 2006:29). Det betyder att vi har 
informerat undersökningspersonerna i förväg om undersökningsmetoderna och undersökningens 
syfte. De intervjuade lärarna har fått garantier för att deras svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. I redovisningen av resultaten har vi förändrat namn och övriga identifierande drag. 
Deltagarna har när som helst kunnat ställa frågor om undersökningen och de har också informerats 
om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa följder. 

4. Resultat 

4.1 Strukturering/bearbetning av resultatet 
Vi har i uppsatsen valt att strukturera resultatsammanställningen efter intervjuguidens huvudfrågor 
för att skapa maximal överblick över hur varje lärare besvarar varje frågeområde. Av hänsyn till de 
intervjuade lärarna kommer dessa inte att omnämnas med sina namn utan som lärare A, B, C, D och 
E. En av de intervjuade lärarna är man och resten är kvinnor. Eftersom vi i våra frågeställningar inte 
avser att undersöka eventuella skillnader mellan lärare med avseende på genus, har vi valt att 
omnämna samtliga lärare som kvinnor, detta för att värna alla lärares anonymitet. 
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4.1.1. Vilka tankar och arbetssätt säger sig lärarna arbeta med för att 
hjälpa eleverna med ordinlärning? 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att eleverna inte bara får lära sig lösryckta ord, utan lär sig att 
tillämpa orden för att bilda meningar och kunna kommunicera. Det finns dock skillnader i hur tidigt 
eleverna får börja bilda egna meningar och använda språket för att kommunicera. Lärare C anser 
t.ex. att detta sker bäst först i skolår 8 och 9, medan de övriga lärarna anser att eleverna bör och kan 
börja med att skapa meningar och dialoger både muntligt och skriftligt redan från skolår 6. I nian 
ger hon eleverna muntliga prov där de får förbereda sig om att prata om ett ämne med henne. De får 
då sitta i små grupper och prata kring något de har fått förbereda innan. Ska eleverna jobba med ett 
projekt, t ex skriva om ett land, anser lärare D att det är för tidigt att göra detta på spanska i de 
yngre årskurserna. De får göra det på svenska och då är syftet primärt att lära sig realia. Lärare A 
låter eleverna, oavsett årskurs, få göra en tillämpningsuppgift efter varje genomfört kapitel i boken, 
ofta på egen hand, som de får presentera skriftligt och muntligt. Har de gått igenom ett kapitel om 
familjen, får de själva tillämpa sina nyvunna ordkunskaper genom att tillverka en plansch och 
skriva om sin familj. Allteftersom eleverna lär sig mer och mer spanska, får de också bygga på 
dessa tillämpningsuppgifter med tidigare ord och uttryck, så att de samtidigt får en repetition av 
gamla moment. Detta med att bygga på nya moment med gamla är också något som lärare B har 
stark tilltro till och använder sig mycket av.  Lärare B:s elever får prata spanska fritt en hel del 
genom att skapa dialoger, men också genom att i grupper ha pratstunder med läraren. B berättar att 
många elever, trots att de är duktiga på att uttrycka sig i spanska skriftligt eller muntligt genom 
skapande av t ex dialoger, tyvärr har svårt att tala språket fritt. Detta trots att de har fått förbereda 
vilket moment de ska prata om. Hon tror att de kanske blir nervösa och stressade. 

Samtliga lärare tycker att det är vikigt att ord lärs in och bearbetas i ett sammanhang. För lärare A 
är ord egentligen bara abstrakta begrepp, som måste få form och konkretiseras för att bli begripliga, 
det vill säga de måste sättas i en kontext. Lärare B låter alltid eleverna lära sig ett ord från första 
början i en fras.  Ska de lära sig ordet för ”hus” (casa), får de träna in ett uttryck där ordet beskrivs, 
t ex ”ett vitt hus” (una casa blanca). Då presenteras ordet i ett sammanhang och eleven får även 
tillämpa både adjektiv och artikel.  Att sätta in ord i luckor i fraser är något som lärare D tycker är 
en bra metod för att skapa sammanhang i ordinlärningen. 

Alla lärare tycker att det är viktigt att göra ordinlärningen lustbetonad och rolig. De säger sig 
använda lek och tävlingar som t ex Bingo, Pictionary och Memory som moment i sin undervisning. 
Sång är också ett verktyg som ett par lärare använder. Lärare D poängterar att man inte måste förstå 
vartenda ord i sången, utan syftet är att få en övergripande förståelse av sammanhanget och av vad 
sången handlar om. Lärare D och E betonar dessutom vikten av att uppmuntra och berömma 
eleverna.  D påpekar att det är viktigt att läraren har en bra relation till eleverna, och att läraren 
vågar använda sig själv som redskap för att skapa kontakt, t ex genom att använda sig själv som 
exempel och kanske driva med sig själv.  Flera gånger poängterar hon dessutom att det är bra om 
undervisningen blir så lustfylld och intressant att eleverna kan lära sig utan att de är medvetna om 
att de lär sig. B betonar att det är viktigt att eleverna får se och visa upp sina framsteg, t ex genom 
att deras arbeten hängs upp i klassrummet. Det ger också yngre elever möjlighet att se vad de har att 
se fram emot. Skapandet av ett öppet och tryggt klimat i klassrummet så att eleverna vågar fråga 
om det är något de inte förstår betonas av C och E. C brukar uppmuntra sina elever att fråga genom 
att säga följande: ”om ni frågar, då tänker jag inte i första hand att ni inte kan, utan jag tänker på att 
ni vill kunna”.  
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Att ibland låta eleverna jobba med projekt- eller temaarbeten, enskilt eller i grupp, är något som alla 
lärare betonar är viktigt. Lärare C tycker att det är angeläget att fånga elevernas egna idéer och 
förslag kring projekt- och temaarbeten. Med vissa klasser har hon på elevernas initiativ haft drama i 
flera år och eleverna tycker att det varit intressant att se sina egna framsteg. Hon brukar också låta 
eleverna göra projektarbeten om olika platser och traditioner i Spanien. Lärare D brukar genomföra 
temaarbeten baserade på t ex olika ordkategorier som de arbetar med vid olika tillfällen. Ett 
exempel på detta är att eleverna får skapa egna restaurangmenyer på spanska när de arbetar med 
moment om mat. När de arbetar med ord för kläder gör de tillsammans med de övriga 
språkklasserna en modeshow där eleverna presenterar varandras kläder. 

Två av lärarna, D och E, poängterar att det är viktigt att anpassa ordundervisningen till elevernas 
ålder och individuella förutsättningar. Enligt D kan nya ord introduceras till yngre elever med hjälp 
av bilder och metoder som att klippa och klistra. E anser att det är viktigt att anpassa 
undervisningen även till hur gruppen fungerar och till hur stor den är. En grupp med stökiga elever 
kräver t ex en mer strikt undervisning som är mer bunden till övningar i boken. Projektarbeten eller 
andra friare arbetsformer är enligt henne inte så lämpligt här.  

4.1.2 Vad innebär det att kunna ett ord? 

Vi frågade lärarna vad det innebär att ”kunna” ett ord. Alla svarade att det vikigaste är att man kan 
använda ordet i rätt sammanhang. Lärare A, D och E säger att stavning inte är särskilt viktig. A 
menar att  det är viktigare med stavning i 8:an och 9:an och att även förmågan att tillämpa orden 
blir mer väsentligare ju högre upp de kommer i årskurserna. Hon brukar också låta eleverna spela in 
sig själva när de talar spanska så att de ska kunna lyssna på sig själva och jämföra sitt uttal med 
infödda spansktalandes. 

Lärare B och D anser att det är viktigast att kunna använda orden muntligt och att uttala dem rätt 
eftersom språk handlar om att göra sig förstådd och mycket sker via muntlig kommunikation. B 
tillägger dock att det är just det muntliga de tränar minst på.  

När vi frågade vad lärarna tror att det innebär för eleverna att kunna ett ord svarade de samstämmigt 
att det är att översätta de enstaka orden. Lärare E upplever att eleverna tycker det är viktigast att 
kunna stava rätt och att översätta ordet från svenska till spanska, inte tvärtom. Lärare B svarar att 
eleverna troligen tycker det är viktigast att kunna översätta från spanska till svenska.  

4.1.3. Hur introducerar och arbetar lärarna med texter med avseende 
på ordinlärning? 

Gemensamt för alla lärare är att de säger sig oftast välja att gå igenom de nya orden innan de 
introducerar en ny text i läroboken, de gör det däremot på olika sätt. Lärare A och B tittar på 
nyckelorden i textsammanhanget tillsammans med eleverna, medan lärare C och  E hävdar att de 
ofta går igenom de nya orden i lärobokens ordlista som är separerad från texten. Lärare B säger sig 
inte använda gloslistan speciellt ofta, men hävdar att eleverna använder den. Hon berättar att hon 
känner sig låst om ordlistan finns på samma sida som texten eftersom eleverna då inte får chans att 
gissa sig till betydelsen med hjälp av sammanhanget. Hon jobbar mycket med associationsövningar, 
t ex när eleverna ska lära sig ordet gris lär hon dem att de kan associera till svenska ordet gris 
(=grå), och vidare att  tänka att grisen är grå av smuts. Hon lär dem också att associera till andra 
språk eller till bilder. Lärare E hänvisar till vikten av förförståelse; när eleverna är nybörjare i ett 
språk och lyssnar på en text som de inte inte har någon förförståelse kring får de panik och ”stänger 
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bara av”. Men har hon gått igenom nyckelorden innan får eleverna en helt annan inställning till 
texten. 

Lärare B och C säger sig också arbeta med att lära eleverna att känna igen och använda fasta 
uttryck. De försöker också variera sättet att introducera nya texter på. B vill att eleverna möter nya 
ordområden på så många olika sätt som möjligt. Hon vill gärna upptäcka ordens betydelse 
tillsammans med eleverna, medan C säger sig variera genom att eleverna bara ibland får lyssna på 
texten utan att de har gått igenom glosorna gemensamt.  

Vi har sett en stor skillnad mellan lärare B och C när det gäller hur stora grupper de väljer att jobba 
i när de bearbetar nya texter. B säger sig alltid arbeta i helklass vid nya moment då hon uppfattar 
det som eleverna frågar mer om de är i helklass än om de sitter och jobbar i par. Lärare C däremot, 
säger att eleverna ofta jobbar själva eller i par med att översätta en text. Hon tycker att det är bra att 
de jobbar med texten själva, annars blir det ofta  så att de som tar lite längre tid på sig får en färdig 
översättning från läraren eller från de elever som är snabba. Hon säger också att det är ett önskemål 
från eleverna att jobba mycket själva eller i par.  

Lärare D som inte har formulerat något entydigt svar på frågan, kom in på andra områden som 
också var betydelsefulla för vår frågeställning. Dessvärre gavs inte möjlighet att återkomma till 
frågan.  

4.1.4 Vad gör eleverna när de möter ett ord de inte förstår? 

Det eleverna vanligen gör när de möter ett ord de inte förstår, är enligt samtliga lärare, att de ber 
läraren om hjälp. Ingen av de tillfrågade lärarna säger sig ge eleverna svaret direkt, utan de ger dem 
”hjälp till självhjälp” på olika sätt. Lärarna B, C, D och E säger sig hjälpa eleverna att förstå eller 
gissa vad ordet betyder genom att hjälpa dem med ledtrådar eller genom att sätta in det i ett 
sammanhang. Lärare B hävdar att, om ordet står i en mening, får eleven tips på att försöka översätta 
resten av texten för att på så sätt få in det nya ordet i ett sammanhang. Ibland brukar hon försöka 
förklara ordets betydelse på spanska med hjälp av bilder eller genom att fråga om någon annan i 
klassen vet betydelsen. Lärare D brukar ofta säga ordet i en mening på spanska för att ge eleven ett 
sammanhang. Detta brukar fungera i de flesta fall, säger hon. Om det inte fungerar att försöka sätta 
ordet i sitt sammanhang, brukar B, C, D och E hänvisa eleverna till lexikon. E brukar också be 
eleven ta hjälp av en annan elev och B brukar fråga om det är någon annan elev som kan.  Lärare A 
säger sig nästan alltid be eleven titta i lexikon när han/hon inte förstår ett ord, med hänvisning till 
kursplanernas mål om att eleven ska lära sig att använda hjälpmedel. 

4.1.5 Hur arbetar lärarna med läxor med avseende på ord? 

A och E har läxförhör en gång i veckan då glosorna förhörs genom att eleverna skriftligt översätter 
enstaka ord från svenska till spanska och vice versa. Båda menar dock att sådana förhör inte räcker 
utan att eleverna också ska kunna sätta in orden i olika sammanhang. Lärare A motiverar dock sitt 
val av läxförhörsmetod med att eleverna behöver få kontinuitet i sitt lärande och de behöver ”läsa 
in” glosorna inför nästföljande lektion då de ofta arbetar med tillämpning av de nya orden. Lärare 
E, som även ber eleverna att översätta meningar i glosförhöret, motiverar sitt val med att ett 
glosförhör är väldigt konkret och något alla elever klarar av. Hon ger alltid också själva texten i 
läxa och då uppmuntrar hon eleverna att läsa texten högt. I förhöret av texten får de oftast läsa högt 
eller översätta vissa delar. Ibland får de innehållsfrågor till texten, men oftast får de läsa texten, 



 23 

uttala rätt och se ord och grammatik i ett sammanhang. Eleverna får som sagt alltid texten i läxa, 
men hon säger att de alltid prioriterar att lära sig glosorna från gloslistan. 

Lärare D förhör orden på olika sätt, ibland dikterar hon dem på svenska och eleverna får skriva dem 
på spanska. Andra gånger ger hon eleverna i uppgift att skriva meningar med nya ord eller att 
skriva en hel text. Ibland får de också bilder där de ska para ihop ord med bilder. En annan läxa kan 
vara att skriva ett e-postmeddelande på spanska till lärarens spanska e-post-konto.  

Lärare C har också ett läxförhör i veckan och hon använder sig ofta av de skriftliga förhören i 
lärarhandledningen. Hon säger att hon sällan har glosförhör som inte innebär att eleverna får sätta 
in orden i ett sammanhang direkt. Inte heller lärare B arbetar med direktöversättning av enstaka ord, 
utan låter ofta eleverna översätta hela uttryck och meningar, både muntligt och skriftligt. Hon 
använder dessutom ofta tävlingsmoment i sina läxförhör.  

Lärare B och C uppmuntrar eleverna att använda glosprogram på webben när de ska göra sina 
läxor. De ser en stor fördel med dessa program eftersom det ”är elevernas värld”. Särskilt de killar 
som kanske annars tycker det är svårt och tråkigt med språkinlärning, blir motiverade att göra 
läxan. De rekommenderar eleverna att använda ett glosprogram i vilket de skriver in de ord de vill 
förhöra sig på. Programmet gör sedan olika övningar av orden. Det kan till exempel vara att lösa 
korsord, para ihop synonymer och motsatser, fylla i luckor etc. De uppmuntrar också till förlaget 
Libers glosmaskin som hör till läromedlet Amigos, där övningen går ut på att ”kunna gloslistan”. 

4.1.6. Hur arbetar lärarna med prov med avseende på ord? 

Lärare A menar att ett prov måste spegla elevens samlade kunskaper på allt de gjort under ett 
moment. Första delen av provet består alltid av ett grammatikavsnitt som syftar till att testa hur 
eleven har förstått grammatiken. I nästa del ska man tillämpa grammatiken i ett större sammanhang, 
genom t ex formulerande av egen text och/meningar, och här testas därmed också elevens 
ordkunskaper.  

B brukar i sina prov ha både översättning av meningar och texter samt uppgifter där man ska sätta 
in rätt ord (som också kan vara ett verb) i en lucka. Hon säger att eleverna ofta tycker att de 
sistnämnda övningarna är svåra, men de brukar kunna sluta sig till vilket verb/ord som ska sättas in 
genom att försöka översätta resten av meningen.  

C brukar ofta använda sig av färdiga prov tillhörande lärarhandledningarna. I nian ger hon eleverna 
muntliga prov där de får förbereda sig för att prata om ett ämne med läraren.  

För lärare D är det, förutom uppgifter med lucktexter, bildande av egna meningar och med 
översättning av glosor till och från svenska, viktigt att ha en läsförståelseuppgift på varje prov. 
Genom dem ser hon om elever som inte klarar andra uppgifter kring ord ändå förstår dem när de ser 
orden i ett textsammanhang.  

Lärare E anser att många elever inte alltid klarar av ordförhör i form av lucktexter, utan brukar i 
stället förhöra ord genom att ge eleverna en lista på ord de ska översätta. Dessa uppgifter 
kompletteras alltid med meningar som ska översättas. För elever som siktar på godkänt räcker det 
med att kunna orden, för högre betyg ska de kunna använda orden i meningar.  
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4.1.7. Hur hjälper lärarna elever att ta eget ansvar och med tips om 
studieteknik?  

Eftersom ovanstående fråga formulerades med flera olika frågor i samma fråga (stöd i att ta eget 
ansvar, användning av minnesstrategier och medvetenhet om lärstilar), tror vi att varje lärare valde 
att besvara de områden som på ett sätt som kändes mest relevant för henne. Därför har alla 
delfrågor inte blivit besvarade av varje lärare. 

Angående hur man stödjer eleverna att ta ansvar för sin inlärning rent generellt, berättar A att hon 
låter eleverna tillverka sina egna studieredskap, t ex utforma ett eget kompendium om grammatik 
inför ett prov. Då har hon visat vilka moment de ska kunna, sedan uppmuntrar hon eleverna att 
utforma kompendiet på ett sätt som gör att de förstår själva. När de sedan får tillbaka det rättade 
provet får de försöka skriva de rätta svaren själva med hjälp av sitt kompendium. Hon menar att 
undervisning ska handla om aprender (att lära sig) och inte enseñar (att undervisa), d v s eleverna 
ska lära sig själva på sitt sätt, hon kan inte lära dem. Hon betonar också att det är viktigt med ramar 
och disciplinering av den egna inlärningen. Elever som hon anser inte tar tillräckligt ansvar för sin 
inlärning ska inte få arbeta med arbetsuppgifter som kräver stor självständighet förrän de visar att 
de kan ta sitt ansvar. Apropå elever som inte tar ansvar för sin inlärning menar lärare C att 
mentorerna har en viktig roll i att stötta eleverna så att de lär sig ta ansvar. 

Lärare E berättar att hon visar olika sätt som man kan lära sig nya ord på och menar att det är 
viktigt att ge eleverna uppgifter där de får sätta in ord i olika sammanhang. Det kan vara att skriva 
meningar, förklara orden på spanska eller t ex göra ett Memory. Hon tipsar också sina elever om att 
läsa ord eller texter högt för sig själva eller för någon annan (som ej behöver vara spansktalande) 
när de har läxa. Hon säger att eleverna tycker de här förslagen på övningar är svåra och jobbiga och 
att de hemma bara läser, och kanske skriver, orden. Hon förklarar detta med att de helt enkelt inte 
tar sig tiden, de väljer det sätt som går snabbast. B brukar ta upp vikten av att eleven uppmuntras att 
ta ansvar för sin inlärning redan från åk 6. Hon brukar använda bedömningsmallen för 
utvecklingssamtal som ett forum för att beskriva elevens ansvarstagande.  

Precis som E, tipsar B sina elever om att läsa ord eller texter högt för sig själva eller för någon 
annan hemma (som ej behöver vara spansktalande). Enligt B får man med detta arbetssätt inte bara 
en effektiv inlärning av ord och texter, utan också en träning i uttalet. Hon uppmuntrar också 
eleverna att skriva frågor till texter hemma och att försöka återberätta den för någon vuxen. D och 
även C uppmuntrar som vi har sett tidigare sina elever att använda olika glosprogram på internet 
som ett stöd i ordinlärningen hemma.  

Angående olika sätt att lära sig berättar B att hennes musikklasser ofta tycker om att associera nya 
ord med olika rytmer eller danser. D tycker det är svårt att få reda på elevernas olika eventuella 
lärstilar genom att fråga dem, de är, menar hon inte så medvetna om det på högstadiet. I stället 
brukar hon försöka få reda på hur olika elever verkar lära sig bäst genom att låta dem prova olika 
typer av uppgifter och ibland observera hur de utför sina uppgifter. Hon berättar att om de arbetar 
med ett tema där de t ex ska rita och beskriva ett hus med dess olika rum, ser hon att vissa elever 
fokuserar på de skriftliga beskrivningarna, medan andra fokuserar på själva ritandet och 
illustrationerna. Utifrån det brukar hon kunna dra slutsatser om att de förra eleverna gärna arbetar 
med bokstäver och ord och att skriva dessa, medan de senare tycker om att arbeta med bilder och 
troligen lär sig bäst på det sättet. Lärare C säger sig vara medveten om att alla har olika sätt att lära, 
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att en del behöver rörelse, en del behöver skriva, andra lär sig bäst genom att höra etc. Det framgår 
dock inte om hon brukar prata med eleverna om detta, men hon säger att hon tycker det är svårt att 
avgöra vilken lärstil de har. Däremot brukar hon uppmuntra dem om vikten av att samma kväll som 
man gått igenom något nytt, försöka repetera och titta igenom materialet. Hon brukar tala om för 
eleverna att ju mer de bearbetar desto mer kommer att lagras i långtidsminnet. Det är viktigt, menar 
hon, med studieteknik och skolan arbetar mycket med att eleverna lär sig detta. A arbetar också 
med studieteknik under mentorstiden. Hon visar på olika sätt att lära sig och menar att det sedan är 
upp till eleven att ta till sig det sätt som passar bäst för just honom/henne.  

4.1.8. Sammanfattning av resultatet 

Ovanstående resultatbeskrivning visar att det finns en stor mångfald av tankar och arbetssätt 
gällande hur våra intervjuade lärares arbete med att hjälpa eleverna med deras ordinlärning. 
Samtidigt tycker vi oss skönja några huvudlinjer som de flesta lärarna ansluter sig till och dessa ska 
vi försöka sammanfatta här. En viktig huvudlinje som samtliga lärare ansluter sig till är vikten av 
att eleverna får lära sig inte bara lösryckta ord utan lär sig att tillämpa orden för att bilda meningar 
och kunna kommunicera, även om det förekommer skillnader i lärarnas åsikter om när eleverna är 
mogna för detta. Andra huvuddrag som alla de intervjuade sluter upp kring är vikten av att ord lärs 
in och bearbetas i ett sammanhang.  Här finns en variation i hur de arbetar – några kompletterar den 
sammanhangsskapande ordinlärningen med att arbeta med ord i gloslista. Begreppet 
”sammanhang” framhålls också av samtliga lärare när vi frågade vad det innebär att kunna ett ord; 
här svarade alla att ett viktigt kännetecken för när man kan ett ord är när man kan använda det i ett 
sammanhang. Alla lärare anser att ordinlärning ska vara lustfyllt och innehålla inslag av lekar, 
tävlingar, teman och projektarbeten. Ett par lärare betonar vikten av att lärandeklimatet präglas av 
trygghet och några anser att det är viktigt att elever får beröm och uppmuntran.  

När det gäller introduktion av nya ord i en text har alla lärare det gemensamt att de går igenom de 
nya orden innan de introducerar en ny text i läroboken. De gör det däremot på olika sätt, några går 
igenom några nyckelord och tittar i texten samtidigt, medan några går igenom orden från en 
gloslista separerad från texten. En lärare poängterar vikten av att ge eleverna förförståelse för den 
nya texten.  

När en elev möter ett ord han/hon inte förstår brukar ingen av lärarna ge eleven det rätta svaret 
direkt, utan de flesta ger dem ledtrådar eller hjälper dem att gissa genom att sätta in ordet i en 
mening. Om det inte hjälper, hänvisar de eleven till lexikon. Intressant är att när vi frågade vad 
lärarna tror att det innebär för eleverna att kunna ett ord svarade de samstämmigt att det är att 
översätta de enstaka orden.  

Beträffande läxförhör och prov använder de flesta av lärarna förhör där meningar ska fyllas med 
ord, översättas eller skapas av eleven själv. Några lärare kombinerar sådana förhör med traditionella 
glosförhör. När det gäller frågan om hur lärarna hjälper sina elever med tips om studieteknik och 
lärstilar finns det ingen lärare som inte har en medvetenhet om dessa frågor. Det kan handla om tips 
på övningar att göra hemma, på studieteknik, glosprogram på internet eller på observation av 
elevers lärstilar.  
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5. Analys av resultatet  

I följande avsnitt kommer vi att belysa resultatet utifrån de teoretiska infallsvinklar vi presenterade i 
kapitel 2. Huvudinriktningen för vår analys är att tolka resultatet i ljuset av Oxfords modell över 
inlärningsstrategier eftersom den är så mångsidig – den innehåller alltifrån minnesstrategier till 
kognitiva, metakognitiva, sociala och kompensatoriska strategier för att stödja utvecklingen av en 
kommunikativ förmåga, vilket är en av intentionerna i kursplanen. Vi analyserar även resultatet 
utifrån de teorier om ordinlärning och de modeller för kommunikativ kompetens och kommunikativ 
språkundervisning som vi redogjort för i början av uppsatsen.  

5.1 Analys utifrån Oxfords modell över 
språkinlärningsstrategier 

5.1.1. Direkta strategier 

Som vi nämnt fokuserar de direkta strategierna det mentala processandet av språket och på 
bearbetning av det språk som lärs in.  De direkta strategierna delas in i följande områden: 
minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier (Oxford 1990). 

5.1.1.1 Minnesstrategier  

Minnesstrategierna hjälper oss att lagra och plocka fram ny information genom att till exempel 
skapa mentala länkar, använda bilder och ord, klok repetition och användning av handling (Oxford 
1990).  

A. Skapa mentala länkar 

Som vi tidigare nämnt hör strategierna gruppering/klassificering till meningsfulla enheter, 
associationer och placering i en kontext till denna grupp. Att ordna det material som ska läras in i 
enheter eller grupper är enligt Oxford ett sätt att lättare komma ihåg, genom att antalet enheter som 
ska kodas in i minnet minskar. (Oxford 1990). En av de intervjuade lärarna använder sig av något 
som liknar den här strategin, hon brukar låta eleverna genomföra temaarbeten baserat på olika 
ordkategorier. Sannolikt kommer dessa arbeten att hjälpa eleverna att minnas orden i de specifika 
kategorierna. Ingen annan lärare har specifikt sagt att de arbetar med att gruppera ord i sin 
undervisning. Alla lärare använder läroböcker, och eftersom dessa (åtminstone för de yngre åren) 
ofta har en kapitelstruktur som följer olika ämneskategorier (till exempel kläder och mat) är det 
troligt att de har en viss gruppering i sin undervisning om ordinlärning.  

Association är en minnesstrategi som handlar om att relatera nytt språkligt material till begrepp som 
redan finns i minnet och som är meningsfulla för inläraren (Oxford 1990).  Det är främst en lärare 
som nämner att hon arbetar med associationer. När hennes elever möter nya ord i en text hjälper 
hon eleverna att associera dessa till liknande ord på andra språk, främst engelska.  

Minnesstrategin att sätta in det nya ordet/uttrycket i en kontext (Oxford 1990), till exempel en 
skriven eller muntlig mening används av alla våra intervjuade lärare på olika sätt. Ett sätt som 
används är att sätta in ord i luckor i meningar, ett annat är att eleverna redan från första början lär 
sig ett nytt ord i en mening. Lärarna säger sig också arbeta med teman och projekt, vilket också, 
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enligt vår mening, är sammanhangsskapande för eleverna. När vi frågade lärarna vad det innebär att 
kunna ett ord svarade alla att det är viktigt att kunna använda det i ett sammanhang. 

B. Använda bilder och ljud 

De fyra minnesstrategier som Oxford placerar in i denna grupp är som bekant användning av 
bilder, semantisk kartläggning, användning av nyckelord och användning av ljud. 

Användning av bilder handlar enligt Oxford om att komma ihåg ord och uttryck genom att man 
skapar en mental bild av dessa. Samtliga lärare använder sig ibland av spel där bilder ingår som t ex 
Pictionary och Bingo. Framförallt är det lärare B och D som nämner att eleverna (i synnerhet de 
yngre) använder bilder som ett led i ordinlärningen. Lärare B nämner som exempel att när det finns 
något ord som hennes elever inte förstår, brukar hon ibland förklara med hjälp av bilder. 

Vid användning av ljud för att komma ihåg ord och uttryck som man hör, skapar man mentala 
länkar till andra ord eller ljud som låter på samma sätt (Oxford 1990). Lärare B säger sig jobba på 
det sättet. Hon berättar t ex att när eleverna ska lära sig ordet ”gris” (=grå) på spanska, associerar 
hon till svenskans ”gris” som uttalas i stort sett likadant.  Lärare D använder sång en hel del i sin 
undervisning även om hennes syfte med det är främst avkoppling, inte att de ska lära sig alla ord i 
sången. Men eftersom hon säger att de ofta översätter sångtexten, är det troligt att eleverna kan lära 
sig känna igen nya ord. 

Användning av nyckelord som minnesstrategi handlar om att kombinera ljud och bilder så att 
inläraren lättare kan minnas ordet. Nyckelord används för att komma ihåg något abstrakt, man kan 
associera ordet med något konkret som till exempel en bild eller ett ljud. (Oxford 1990).  Det har 
inte framgått av våra resultat om lärarna använder denna strategi.  

Inte heller gällande strategin semantisk kartläggning, har vi hittat några påståenden som visar på 
hur den används.  

C.  Klok träning (reviewing well) 

Strategin i den här gruppen handlar om strukturerad repetition. Enligt Oxford (1990) är det viktigt 
att regelbundet gå tillbaka och öva på materialet. Det här är något som två av våra lärare säger sig 
arbeta med i sin undervisning, en av dessa låter eleverna få göra en tillämpningsuppgift efter varje 
genomfört kapitel i boken, som de också ska bygga på med tidigare inlärda ord och uttryck, så att 
dessa samtidigt övas regelbundet. En annan lärare brukar uppmana sina elever att gå igenom 
material som är nytt för dagen redan samma kväll, och förklarar för eleverna hur minnet fungerar 
och vikten av att bearbeta nytt material regelbundet. 

D. Använda fysisk handling (employing action) 

De strategier som Oxford (1990) placerar in under den här kategorin är användning av fysisk 
respons eller förnimmelse, och mekaniska tekniker. 

Vid strategin fysisk respons ska eleven fysiskt spela upp ett nytt uttryck eller ord (Oxford 1990). Vi 
har inte kunnat hitta några påståenden i våra intervjuer som återspeglar den här strategin, kanske 
tycker man att det är okonventionell strategi att använda.  

Vid fysisk förnimmelse ska eleven lära sig att framkalla en känsla som han/hon förknippar med 
ordet (Oxford 1990). Lärare B:s musikelever som ibland kopplar ihop nya ord och uttryck med 
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musikaliska danser och rytmer kan sägas vara ett exempel på en sådan strategi. I övrigt har inga 
andra lärare i våra intervjuer nämnt att de använder den.  

Användning av mekaniska tekniker handlar enligt Oxford (1990) om att få hjälp att minnas genom 
användning av särskilda hjälpmedel. Lärare A nämner särskilt att hon brukar spela en typ av Bingo 
med sina elever där de har bild/namn på ord på ena sidan och dess betydelse på andra sidan. Ibland 
låter hon eleverna skapa egna kort som de förhör varandra på. Vi tycker också att användning av 
glosprogram på internet kan vara exempel på mekaniska tekniker, även om de inte specifikt nämns i 
Oxfords modell, troligen på grund av att den utarbetades när Internet inte var lika etablerat. Två av 
våra lärare uppger att de låter eleverna använda sådana i syfte att eleverna bl.a. ska förhöra sig 
själva. 

5.1.1.2. Kognitiva strategier 

De kognitiva strategierna hjälper oss som bekant att omforma våra kunskaper så att vi kan förstå, 
skriva och tala på det nya språket, genom att praktisera, repetera, mottaga och sända budskap, och 
analysera/resonera (Oxford 1990).   

A. Praktisera 

Den första kognitiva strategin i den här gruppen är repetition, till exempel att lyssna på något flera 
gånger, praktisera och imitera (Oxford 1990). Detta är en strategi som är särskilt framträdande hos 
en av lärarna som försöker motivera eleverna till att repetera ofta; varje gång de har gått igenom 
något nytt säger hon att de ska försöka repetera och titta igenom materialet samma kväll. En annan 
lärare vill att eleverna läser lärobokstexterna flera gånger hemma och att de tränar på nya ord 
genom att säga dem högt och skriva när orden om och om igen 

Den andra strategin, använda formella ljud- och skrivsystem handlar om att öva på uttal och 
intonation, både i hörövningar och i uttalsövningar (Oxford 1990). Det här är en strategi som bland 
annat lärare A brukar använda sig av. Hon låter eleverna spela in sina röster och de får då chans att 
lyssna på sig själva och jämföra sig med infödda talare. Den här strategin kan vi också skönja hos 
lärare E. Hon säger att det är viktigt att eleverna alltid läser orden (gloslistan) högt och att de läser 
lärobokstexterna högt för sig själva eller för någon hemma som är beredd att lyssna. Då fokuserar 
de alltså inte så mycket på innehållet, utan mer på själva ljudet och fonetiken. Även lärare B 
uppmuntrar sina lever att läsa texter högt för att öva på uttalet. 

Strategin att använda uttryck och mönster handlar om att lära sig känna igen fasta uttryck i språket 
(Oxford 1990). Lärare B och C säger sig arbeta med att lära eleverna att känna igen och använda 
fasta uttryck. De nämner till exempel läroböckernas ordlistor i slutet där det finns många fasta 
uttryck som de går igenom tillsammans. C säger också att hon brukar dela ut övningar med fasta 
uttryck som eleverna sedan får tillämpa och använda sig av i konversationsövningar. Hon hänvisar 
också till ett tidigare läromedel som lade mycket fokus på att eleverna skulle få lära sig fasta 
uttryck; gloslistan som fanns på samma sida som texten bestod till större delen av ”långa” fasta 
uttryck. Eleverna uttryckte att de tyckte det här var väldigt jobbigt och svårt att jobba med, de ville 
hellre lära sig ord för ord.  

Kombination är som vi sett tidigare en kognitiv strategi som handlar om att kombinera flera fraser 
från olika sammanhang och bilda längre meningar eller texter, eleverna ska alltså binda samman 
fraser med hjälp av sammanbindande ord (Oxford 1990). Ingen av lärarna har uttryckt medvetenhet 
kring det här, men utifrån resultatet kan vi se att lärare A uppmuntrar eleverna till den här strategin 
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då de efter varje kapitel får göra en tillämpningsövning som ofta handlar om att producera egen text 
eller framföra ett arbete muntligt. Eleverna kan då kombinera tidigare kunskaper med de nyfunna 
kunskaperna och skapa nya sammanhang. Även B talar om vikten av påbyggnad av och 
återkoppling till tidigare kunskap när nya meningar ska skapas. Vi tycker att strategin 
”kombination” är något som egentligen innefattar tillämpningen av ett språk som helhet. När våra 
lärare låter eleverna tillämpa nya ord och uttryck handlar det ju ofta om att bygga på och kombinera 
gamla kunskaper med nya. 

Strategin om det autentiska (äkta) praktiserandet handlar enligt Oxford (1990) om själva 
kommunikationen i en realistisk miljö. En av lärarna jobbar med ett aktivt utbyte med Spanien dit 
de äldre eleverna får åka. I utbytesprogrammet ingår också att ta emot spanska elever som lär sig 
engelska. Hon säger att det är otroligt mycket jobb med de här resorna, men att det är värt det när 
de ser resultatet. Att åka till Spanien fungerar som en morot för många elever och läraren ser att 
många utvecklas mycket både i språket och socialt med hjälp av det här utbytet. Lärare B uttrycker 
att hon väldigt gärna skulle vilja ha ett utbyte, men att det inte ännu har varit möjligt att realisera 
det på grund av att hon är relativt ny på skolan och att de inte har något pågående utbyte.  Lärare D 
har skapat ett e-post-konto dit eleverna kan skriva. Hon brukar ge dem i uppgift att skriva brev på 
spanska till det här kontot och hon svarar på spanska. Läraren motiverar det här med att eleverna 
tycker det är kul och att de lär sig omedvetet. Det läraren gör, är att hon skapar ett tillfälle för 
eleverna att träna sina språkfärdigheter på ett sätt som liknar det autentiska. Den här läraren brukar 
även genomföra temaarbeten där eleverna till exempel får skapa egna restaurangmenyer på spanska 
när de arbetar med moment om mat. När de arbetar med ord för kläder gör de tillsammans med de 
övriga språkklasserna en modeshow där eleverna presenterar varandras kläder. Som vi tolkar det, är 
det här olika aktiviteter som syftar till att försöka efterlikna autentiska situationer, även om dessa 
inte är helt och hållet autentiska. Några av lärarna arbetar dessutom regelbundet med att låta 
eleverna kommunicera fritt på spanska, antingen på lektioner eller på muntliga prov, vilket också 
skulle kunna ses som försök att efterlikna ett autentiskt praktiserande. 

B. Mottaga och sända 

I den här gruppen ingår strategierna att få en snabb övergripande förståelse genom strategierna 
skimming och scanning, och användning av resurser för att mottaga och sända budskap (Oxford 
1990). Det här området anser vi är intressant i samband med hur lärarna arbetar med texter och 
läsförståelse. Vad vi kan se i resultatet är det inte någon av lärarna som jobbar med metoder där 
eleverna övar att få en snabb övergripande förståelse. Vi tror att det kan bero på att de till största 
delen arbetar med lärobokstexter och att de koncentrerar sig på övningarna som hör till texten. Om 
man däremot jobbar med autentiska texter, till exempel tidningsartiklar, blir den här strategin ett 
mer naturligt inslag. Eftersom vi ställde frågan vilka metoder de använder sig av när de introducerar 
nya läromedelstexter, och inte med autentiska texter, kan vi inte se i resultatet hur de arbetar med 
detta område.  

Strategin använda resurser för att mottaga och sända budskap innebär användning av resurser som 
till exempel ordböcker, grammatikböcker, TV, radio och tidningar (Oxford 1990). Eftersom 
Oxfords modell är några år gammal faller sig det naturligt att inte Internet är inkluderat i den. 
Annars är Internet kanske den källa vi idag först går till för att söka information. När det gäller 
lexikon säger sig lärarna uppmuntra eleverna att använda dessa, men det skiljer sig dock när de 
anser att eleverna ska börja. Det är bara en av lärarna som anser att det är ett viktigt inslag redan i 
sexan, resten brukar börja med lexikon i sjuan.  
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C. Analysera och resonera 

Till detta område hör strategierna resonera deduktivt, analysera yttranden, analysera kontrastivt, 
översätta och transferera kunskap (Oxford 1990). 

Lärare B uppmuntrar eleverna att analysera kontrastivt, hon låter dem jämföra och associera nya 
ord på spanska till andra språk.  

Alla lärare använder sig av översättning i sin undervisning, inte minst vid prov och läxförhör, men 
även i undervisningen. Det handlar om att översätta en text, översätta meningar eller ibland 
översätta enstaka ord. Vi uppfattar det som att det vanligaste är att de får översätta just meningar 
och texter, det vill säga att de får arbeta med översättning av meningar och uttryck på det sätt som 
Oxford (1990) förespråkar. 

Vi har inte fått några andra uttalanden i våra intervjuer som tyder på att lärarna använder sig av de 
övriga strategierna för att analysera och resonera. 

D. Skapa struktur för input och output.  

I den här gruppen av kognitiva strategier har Oxford (1990) inkluderat strategierna anteckna, 
summera och framhäva. Det är strategier som hjälper eleverna att sortera och strukturera 
information på målspråket – kanske främst som ett hjälpmedel för att förstå huvudinnehållet eller 
budskapet i till exempel en text eller i hörövningar. 

De här strategierna blir intressanta i förhållande till vår fråga om hur lärarna arbetar med texter. 
Lärare B uppmuntrar eleverna att skriva frågor till texter hemma och att försöka återberätta texten 
för någon vuxen. I övrigt verkar våra intervjuade lärare använda andra metoder än denna, främst 
översättning, arbete med ord och uttryck från spanska till svenska och uppgifter i övningsboken.  

 

5.1.1.3. Kompensationsstrategier 

Kompensationsstrategiernas uppgift är att hjälpa elever att överbrygga språkliga problem eller 
hinder i alla de språkliga färdigheterna. Strategierna delas in i två grupper, att gissa intelligent och 
att övervinna begränsningar i tal och skrift (Oxford 1990).   

A. Gissa intelligent 

Här ingår som bekant strategierna att använda lingvistiska respektive icke-lingvistiska ledtrådar 
(Oxford 1990). De flesta av de intervjuade lärarna brukar hjälpa elever som inte förstår ett visst ord 
genom att ge dem ledtrådar i form av till exempel meningar där ordet står i ett sammanhang.  Lärare 
B brukar använda strategin att förklara med många ord på spanska när eleverna inte förstår ett visst 
ord.  

B. Övervinna begränsningar i tal och skrift 

Här ingår i Oxfords modell (1990) strategierna växla till modersmålet, be om hjälp, använda mimik 
eller gester, undvika kommunikation och välja ett ämne man klarar av. Två av våra lärare 
poängterar att det är vikigt att skapa ett öppet klimat där eleverna vågar fråga om de inte kan, det 
liknar strategin be om hjälp. I övrigt kan vi inte finna några påståenden som handlar om 
kompensationsstrategier i våra intervjusvar.  
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5.1.2. Indirekta strategier 

De indirekta strategierna stödjer språkinlärningen på ett indirekt sätt genom att de fokuserar på 
faktorer i inlärarens miljö, snarare än på bearbetningen av själva målspråket (Oxford 1990).   

5.1.2.1. Metakognitiva strategier 

De metakognitiva strategierna centreras kring medvetenheten om hur, vad och varför man lär sig 
och förmåga att bedöma de egna resultaten (Tornberg 2005:22). Hit hör förmågorna att centrera sitt 
lärande, att arrangera och planera sitt lärande och att utvärdera sitt lärande (Oxford 1990).   

A. Att centrera sitt lärande 

Till denna grupp hör strategierna att aktivera sin förförståelse, att koncentrera sig och att fördröja 
tal för att fokusera på lyssnande. Syftet är att eleven ska samla sin energi och uppmärksamhet kring 
just språkinlärning. (Oxford 1990.) 

När det gäller aktivera sin förförståelse kan vi inte hitta några svar som liknar den här strategin.  
Lärare E säger visserligen att hon oftast väljer att gå igenom de nya orden innan de introducerar en 
ny text i läroboken för att eleverna ska få en förförståelse av det nya materialet, annars är det lätt att 
eleverna blir skrämda av den nya texten och tappar lusten att lära sig. Vår tolkning är emellertid att 
den typ av förförståelse som hon menar inte är av det slaget som Oxford beskriver, som handlar om 
att aktivera det man redan kan om ett ämnesområde. I lärare E:s fall handlar det mer om att eleverna 
ska känna igen de nya orden innan de påbörjar den nya texten.  

Lärare A är den enda av de intervjuade lärarna som tar upp något som kan likna strategin att 
koncentrera sig – hon poängterar vikten av disciplin och struktur i arbetet för att skapa goda 
inlärningsbetingelser. Hon talar också om vikten av att som elev disciplinera sig själv inför sin 
inlärning. 

Den sista strategin i den här gruppen är fördröja tal för att fokusera på lyssnande (Oxford 1990). 
Strategin handlar om att man väntar med att tala på målspråket för att i stället (bl.a. för att få 
trygghet) fokusera på läsning och hörförståelse. Det framgår inte ur Oxfords beskrivning om man 
med tala enbart menar spontant tal utan förberedelse, eller om det även handlar om att till exempel 
skapa dialoger som man sedan läser upp. När det gäller den senare definitionen låter alla våra lärare 
eleverna arbeta med att skapa egna texter och dialoger som ska läsas upp muntligt, även om det 
finns skillnader i när de anser att eleverna är mogna för det.  När det gäller friare och mer spontant 
eller mindre förberett talande är det bara en av lärarna som explicit uttrycker att hon regelbundet 
uppmuntrar eleverna att tala mer fritt. Det framgår inte om de övriga lärarna aldrig låter eleverna 
tala fritt. Inte heller framgår orsaken till varför de eventuellt inte gör det.  

B. Att arrangera och planera sitt lärande 

Till den här kategorin hör förståelse för hur språkinlärning går till, optimal organisation av 
lärandebetingelser, formulera syfte och mål med uppgiften och att planera sitt arbete. (Oxford 
1990). 

Lärare A använder sig av praktisk taget samtliga strategier i den här gruppen, genom att hon låter 
eleverna göra egna studieredskap inför prov, som passar med hur man själv vill läsa in materialet.  
Hon menar att det är viktigt att eleverna hittar sitt eget sätt att lära, och här måste eleverna rimligen 
formulera mål och syfte för, sin inlärning, samt planera sitt lärande. 
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Fyra av våra fem lärare arbetar med att utveckla förståelse för hur språkinlärning går till, genom att 
antingen tipsa om studieteknik och på olika sätt som de kan lära sig nya ord på. Ett par lärare 
uppmuntrar eleverna att använda glosprogram som ett stöd i inlärningen.  

Det framgår inte av våra intervjuer om/hur våra lärare (utöver A) stöttar eleverna i att planera och 
sätta syfte och mål för lärandet. Å andra sidan tror vi att genom att de regelbundet lägger in projekt- 
och temaarbeten i sin undervisning, där eleverna till stor del arbetar självständigt, borde de ha en 
dialog med eleverna om dessa strategier.  

C. Utvärdera sitt lärande 

Den sista gruppen metakognitiva strategier handlar om att kartlägga och utvärdera sina språkliga 
brister och bedöma sina framsteg (Oxford 1990). Vi tycker oss se att tre av våra fem lärare arbetar 
med dessa strategier, även om det är oklart i vilken omfattning. Två lärare uppmuntrar eleverna att 
använda språkinlärningsprogram på Internet, där de direkt kan få respons på sina svar och få en 
blick över sina brister och framsteg. En lärare betonar att hon brukar låta eleverna visa sina 
framsteg genom att de får sätta upp sina arbeten, hon hävdar att det även ger de äldre eleverna 
perspektiv på sitt lärande och en känsla för hur långt de har kommit sedan de själva gjorde dessa 
arbeten. Ett par lärare låter eleverna spara sina arbeten i digitala eller icke-digitala mappar för att de 
ska kunna följa sina framsteg. Lärare A låter även eleverna rätta sina egna fel vid genomgångar av 
prov.  Alla lärare håller samtal med sina elever inför betygssättningen, där eleverna får utvärdera 
sitt arbete. 

 

5.1.2.2. Affektiva strategier 

De affektiva strategierna handlar om känslor, attityder, motivation och värderingar. Oxford (1990) 
menar att en positiv attityd till språkinlärning och ett gott självförtroende är mycket betydelsefullt.  

A. Dämpa sin oro 

Hit hör avslappningsövningar, musik och skratt (Oxford 1990). Avslappningsövningar är det ingen 
lärare som har nämnt, däremot betonar ett par lärare vikten av att lärandeklimatet präglas av 
trygghet och att alla ska våga fråga om de inte förstår. Alla anser att ordinlärning ska vara lustfyllt 
och innehålla inslag av lekar och tävlingar; aktiviteter vi tycker passar in i denna grupp eftersom de 
kan locka till skratt och ge en avspänd atmosfär. Musik är ett verktyg som flera av lärarna  använder 
vid ordinlärning.  

B. Uppmuntra sig själv 

Den andra gruppen inkluderar enligt Oxford (1990) strategierna att göra positiva uttalanden, ta 
förståndiga risker och belöning. Lärare D och E pratar om vikten av att uppmuntra och berömma 
eleverna som ett led i att göra ordinlärningen lustbetonad. Även om det inte handlar om att eleven 
uppmuntrar sig själv, tror vi att det är lättare att göra det om han/hon får uppmuntran av läraren.  D 
påpekar att det är viktigt att läraren har en bra relation till eleverna, och att läraren vågar använda 
sig själv som redskap för att skapa kontakt. 

C. Lära sig att känna igen sina känslor  

I den tredje affektiva gruppen finner vi strategier som handlar om att lära sig att känna igen sina 
känslor genom att lyssna på sin kropp, använda checklista för att upptäcka känslor och attityder till 
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språkinlärning och skriva dagbok om språkinlärningsprocessen och slutligen, diskutera sina 
känslor med andra (Oxford 1990). Ingen av lärarna har uttryckt att de använder dessa strategier. 

 

5.1.2.3. Sociala strategier 

Oxford delar upp de sociala strategierna i tre undergrupper: ställa frågor, samarbeta och känna 
empati (Oxford 1990). 

A. Ställa frågor 

Här handlar det om att eleven ber läraren, en klasskamrat eller en infödd om förtydligande, 
bekräftelse eller korrigering (Oxford 1990). Två av våra lärare säger att de uppmuntrar sina elever 
att fråga så fort de inte förstår. En annan lärare uppmanar eleverna att fråga varandra. 

B. Samarbete 

Samarbete kan ske mellan två klasskamrater eller med någon utanför klassrummet, antingen en 
person som har målspråket som modersmål eller elever från andra språkinlärningssammanhang 
(Oxford 1990). Den vanligaste samarbetsformen som används av våra lärare är samarbete mellan 
klasskamrater. Alla lärare säger sig arbeta med projekt, temaarbeten och dialoger, ofta sker dessa i 
grupp. Lärare B berättar även att när hon när hon går igenom nya ord, gärna gör det tillsammans 
med eleverna, de upptäcker orden tillsammans. Det tolkar vi som att läraren ser en fördel i den 
sociala dimensionen av lärandet.  B och C brukar ofta låta eleverna arbeta i par med t ex 
översättningar och övningar i boken.  

C. Empati 

De sociala strategiernas tredje grupp handlar om empati – dels att utveckla sin kulturella förståelse 
men även bli medveten om andras tankar och känslor (Oxford 1990). Vi hittar inga påståenden i 
våra intervjuer som stödjer användandet av dessa strategier. 

 

5.2 Analys utifrån övriga teorier 

5.2.1 Ordinlärningsteorier 

I det här avsnittet kommer vi att analysera resultatet utifrån de teorier om ordinlärning som vi 
presenterade i teorikapitlet i början av uppsatsen. 

För att kunna minnas nya ord på lång sikt, måste dessa, som vi nämnde tidigare, inkodas i 
långtidsminnet, det räcker inte med att de finns lagrade i korttidsminnet. När inkodningen till 
långtidsminnet skett lagras det vi kodat in tills vi behöver plocka fram det igen, vilket vi gör genom 
att aktivera de ledtrådar vi använde vid inkodningen. Två av lärarna använder sig av glosförhör där 
eleverna ska översätta ord för ord som ett steg i ordinlärningen. De menar dock att det inte är 
tillräckligt som ordinlärningsstrategi (jmf Tornberg 2005). Därför säger sig alla lärare också arbeta 
mycket med metoder som handlar om inkodning och framplockning till och från långtidsminnet, 
t.ex. genom att använda nya ord i olika sammanhang. Ett vanligt sätt är att låta eleverna bilda egna 
meningar som gör att de får sätta in främmande ord i nya kontexter. De använder sig också av flera 
andra ledtrådar som hjälper till att koda in och plocka fram nya ord, t ex bilder, association till 
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främmande språk etc. Intressant är dock att de lärare som ibland använder sig av traditionella 
glosförhör motiverar sitt val av läxförhörsmetod med att eleverna, speciellt de yngre, behöver något 
konkret i sitt läxläsande.   

När det gäller ordförståelse bör sådan främst präglas av så kallade top down-strategier (Tornberg 
2005:161). Det innebär att eleven utgår från vad han/hon redan kan om ämnesområdet och sedan 
försöker skaffa sig en översikt och en förståelse (Malmberg 2000:252). Våra lärare verkar inte 
använda sig av sådana metoder i ordinlärningprocessen, En del av lärarna presenterar en text genom 
att börja med att gå igenom ordlistan för att identifiera obekanta ord för eleverna. Tornberg (2005) 
menar att den här metoden kan få eleverna att tro att det är de okända orden som är viktigast i 
texten. Dessutom blir konsekvensen att de inte får möjlighet att använda sina förkunskaper. De får 
heller ingen möjlighet att gissa sig till betydelsen med hjälp av sammanhanget eller med hjälp av 
andra språk. Följden blir att eleverna kommer att tro att förståelse av en text på ett främmande språk 
betyder avkodning av ett ord i taget (det vill säga, liknande en bottom up-process, se sid. 4). 

För att bevisa att man verkligen har lärt sig ett ord krävs enligt Tornberg att man kan använda det i 
ett nytt sammanhang och kanske i en annan form än den ursprungliga (Tornberg 2005:100). Vi 
tycker oss se att våra lärare till stor del låter eleverna få tillämpa nyvunna ordkunskaper genom att t 
ex skriva meningar, skriva dialoger och göra projektarbeten.  

 

5.2.2. Kommunikativ språkundervisning och kommunikativ kompetens 

Som vi tidigare har sett är den rådande språksynen i Europarådet och i kursplanen klart 
kommunikativ.  

Den kommunikativa språkundervisningen har enligt Brown (1994:245) som bekant följande 
särdrag: 

1. Målen för språkundervisningen är inte begränsade till utveckling av enbart grammatisk 
eller lingvistisk kompetens, utan innefattar även den kommunikativa kompetensen. 

2. De tekniker lärarna använder fokuserar på ett pragmatiskt, autentiskt, funktionellt och 
meningsfullt användande av språket. 

3. De kommunikativa målen är överordnade målen om att kunna tala språket flytande och 
helt korrekt. 

4. I ett kommunikativt klassrum får eleverna använda språket spontant och oförberett, såväl 
i produktiva som receptiva sammanhang, under handledning av läraren. 

Vårt resultat visar att alla våra intervjuade lärare ansluter sig till synen att ord måste användas och 
tillämpas genom att eleverna får sätta in dem i ett sammanhang. Även om en del lärare använder sig 
av gloslistor och förhör av enskilda ord, anser de att det är mycket viktigt att eleverna får använda 
orden genom att producera meningar, dialoger och texter, och genom att läsa texter.  

Flera lärare låter eleverna prova att använda språket i autentiska eller nästan autentiska miljöer. När 
det handlar om tillämpning av de nya orden i en mer spontan och oförberedd kontext är det dock 
bara en av lärarna som explicit uttrycker att hon regelbundet låter eleverna tala mer fritt och 
spontant. 
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När det gäller den kommunikativa kompetensen presenterade vi i inledningen Sheils uppräkning av 
de komponenter som tillsammans utgör kommunikativ kompetens hos en språkinlärare (Tornberg 
2005:42): 

• lingvistisk kompetens (grammatisk förmåga) 

• sociolingvistisk kompetens (d.v.s. att kunna förstå om/när ett yttrande är passande och 
användbart) 

• diskurskompetens (förmåga att bilda sammanhang av separata yttranden och ord) 

• strategisk kompetens (förmåga att använda strategier som kompensation när de egna 
språkresurserna inte är tillräckliga) 

• social kompetens (att ha beredskap och självförtroende att kunna interagera med andra) 

• sociokulturell kompetens (känna till målspråkslandets sociokulturella sammanhang) 

Våra lärare arbetar framförallt med utveckling av diskurskompetensen, men även den 
sociolingvistiska kompetensen utvecklas (d.v.s. att kunna förstå om/när ett yttrande är passande och 
användbart) genom att eleverna får träning i att använda språket. Den sociala kompetensen arbetar 
våra lärare också med bl.a. genom grupparbeten och genom att i viss mån uppmuntra eleverna att ta 
hjälp av varandra. Den sociokulturella kompetensen utvecklas av några lärare genom kontakter med 
målspråksländerna och arbete med teman för de olika måsspråksländerna. Den strategiska 
kompetensen som handlar om att hitta strategier för att kunna kompensera för språkliga brister ser 
inte vi som lika framträdande, vilket vi också har sett i analysen utifrån Oxfords modell. 

6. Diskussion och slutsatser 
Syftet med undersökningen är att fördjupa oss i fem lärares arbete med ordinlärning inom ramen för 
undervisning i moderna språk i grundskolan. De frågeställningar vi formulerade i inledningen var: 

• Vilka tankar har fem spansklärare på högstadiet kring ordinlärning? 

• Vilka strategier säger de sig använda för att hjälpa eleverna med deras ordinlärning? 

Vi har analyserat resultatet av våra intervjuer i huvudsak utifrån Oxfords modell över 
språkinlärningsstrategier, men även utifrån teorier om ordinlärning, kommunikativ 
språkundervisning och kommunikativ kompetens. Av analysen utifrån Oxfords modell framgår att 
våra intervjuade lärare använder sig av såväl direkta som indirekta strategier i sitt arbete med 
elevernas ordinlärning, men att vissa strategiområden är mer framträdande än andra. Bland de 
direkta strategierna tycker vi oss se att det är minnesstrategierna som dominerar, särskilt ”skapande 
av mentala länkar” där ”placera ord i kontext” är den mest framträdande. Andra framträdande 
strategier är användandet av bilder och associationer. Användningen av kognitiva strategier är 
också vanligt, särskilt de som fokuserar på att praktisera. Dessa strategier har mycket 
kommunikativa inslag i sig genom att de handlar om att använda och tillämpa språket, vilket också 
är den kommunikativa språksynens intentioner. En annan kognitiv strategi som används flitigt är 
översättning.  

Bland de indirekta strategierna kan vi konstatera att de affektiva strategierna, framförallt de som 
handlar om uppmuntran och skapande av trygghet, verkar användas. Vi ser även att de 
metakognitiva strategierna används, med fokus på de som handlar om att centrera sin inlärning och 
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på att tipsa eleverna om hur de ska arrangera och planera lärandet, vilket går hand i hand med 
intentionerna i kursplanen som lägger stor vikt vid att eleverna tar ansvar för sitt lärande. Även vad 
gäller de metakognitiva strategierna att kartlägga och utvärdera sina språkliga brister och bedöma 
sina framsteg tycker vi oss se en medvetenhet hos de flesta, även om det är oklart i vilken 
omfattning. Bland de kompensatoriska strategierna, som framhålls som viktiga i kursplanen för 
moderna språk (se sid. 3 i detta arbete), dominerar de lingvistiska ledtrådarna som läraren ger när 
det är något eleven inte förstår. Bland de kognitiva strategierna är det framförallt de som tillhör 
gruppen praktisera som verkar användas.  

Vilka strategier förekommer inte alls? En del av de affektiva strategierna, bland annat att känna 
igen känslor, och en del av de sociala (empati) nämns inte av lärarna. Detta kan bero på att det 
antagligen kräver för mycket av läraren att arbeta med emotionella aspekter av lärandet, vilket 
också kan försvåras i stora grupper. Även kompensationsstrategierna (utom ledtrådar som vi 
nämnde ovan) verkar vara ovanliga, trots kursplanens intentioner (se sid. 3 i detta arbete). De 
kompensationsstrategier som våra lärare främst hänvisar till, syftar till att hjälpa eleven när han/hon 
inte förstår, inte så mycket till att hjälpa eleven när han/hon får svårigheter att själv uttrycka sig 
muntligt eller skriftligt. En förklaring till detta kan vara att det inte finns så många tillfällen till 
spontan kommunikation på spanska, vilket är de tillfällen där behovet av kompensationsstrategier är 
störst. Vad vi kan se är det inte heller någon av lärarna som jobbar med metoder där eleverna övar 
på att få en snabb övergripande förståelse eller där de aktiverar sin förförståelse. Dessa strategier 
tycker vi motsvaras av top-down-tänkandet som vi skriver om i inledningen (s. 3) och som anses 
vara en effektiv strategi vid ordinlärning. Vi tror att frånvaron av dessa kan bero på att lärarna till 
största delen arbetar med lärobokstexter och att de koncentrerar sig på övningarna och orden som 
hör till texten. Om man däremot jobbar med autentiska texter, till exempel tidningsartiklar, blir de 
här strategierna troligen mer naturliga inslag. Beträffande top-downstrategierna som Tornberg ofta 
hänvisar till, är det viktigt att poängtera att hon i sina studier om läsförståelse utgår ifrån germanska 
språk (tyska och nederländska), vilket gör att topdownläsningen underlättas genom att man kan 
göra associationer till svenska, som också är ett germanskt språk. Vi tror att det kan vara mer 
komplicerat att använda denna strategi i undervisning i spanska (som är ett romanskt språk) då 
spanskans och svenskans ordförråd skiljer sig mycket på grund av att de tillhör olika språkfamiljer.  

En anledning till att vårt resultat visar att vissa strategier inte verkar användas alls, menar vi kan 
bero på att flera strategier är mer lämpade för andra delar av språkinlärningen än just ordinlärning 
och att våra lärare därför inte förknippar ordinlärning med dessa strategier. Det kan också bero 
på att våra intervjufrågor har varit väldigt öppna och breda (eftersom vi ville fånga upp lärarnas 
spontana tankar kring ordinlärning och inte styra in dem på vissa spår), vilket kan leda till att en del 
av svaren inte alltid varit heltäckande. 

Vad gäller vår analys utifrån ordinlärningsteorier ser vi att flera lärare använder metoder för att 
koda in och plocka fram nya ord ur minnet. Vad gäller Tornbergs rekommendation om att 
ordförståelse främst bör präglas av top down-strategier (Tornberg 2005:74), kan vi utifrån våra 
resultat inte se någon omfattande användning av sådana. Snarare är det så att en del av lärarna 
presenterar en text genom att börja med att gå igenom ordlistan för att identifiera obekanta ord för 
eleverna, en metod som enligt Tornberg (2005) kan få eleverna att tro att förståelse av en text på ett 
främmande språk betyder förståelse av ett ord i taget (det vill säga, liknande en bottom up-process, 
Tornberg 2005:74). Två av lärarna använder sig av glosförhör där eleverna får översätta ord för ord 
som ett steg i ordinlärningen vilket dock enligt Tornberg leder till att orden endast hålls aktiva i 
korttidsminnet (2005:93). Orden måste alltså kodas in i långtidsminnet genom att eleverna får lära 
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sig dem i sitt textsammanhang eller att de får skapa egna sammanhang genom att till exempel bilda 
egna meningar med dem (2005:96). Detta tycks våra lärare också hålla med om. De säger sig arbeta 
en hel del med metoder som bidrar till att eleverna lär sig nya ord i olika sammanhang.   Alla lärare 
menar också att man ”kan” ett ord då man kan använda det i olika sammanhang, vilket är i enlighet 
med Ulrika Tornbergs teori:  

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 
(2005:100). 

Tornberg kallar detta stadium för språklig gestaltning och ger förslag på metoder för att eleverna 
ska komma fram till detta sista stadium: återberättande, sammanfattningar dramatiseringar, 
diskussioner kring texter, skapa nya dialoger eller texter och muntliga framföranden inför klassen. 
De här metoderna återkommer också i Oxfords inlärningsstrategier och som vårt resultat visade, 
visar lärarna en medvetenhet om dessa strategier och metoder, även om flera av dem ofta använder 
sig av översättningsmetoden som inte visat sig vara lika effektiv i ordinlärningssyfte.  

Hur kan det då komma sig att många elever, som våra lärare hävdar, helst lär sig ord med hjälp av 
gloslistan, när lärarna helst väljer att arbeta med inlärningsstrategier som gör att orden kodas in i 
långtidsminnet? Lärarna motiverar elevernas syn med att de gillar att se snabba konkreta 
poängresultat och att de många gånger inte prioriterar spanskämnet eftersom det inte är ett 
kärnämne, eleverna kan även välja bort moderna språk i slutbetyget. Vår uppfattning är att det kan 
ha att göra med hur lärarna väljer att testa elevernas nyfunna kunskaper, hur de utformar prov och 
läxförhör. När det gäller bedömning har det skett en förskjutning från att bedömning främst 
används för att kontrollera vad eleverna har lärt sig i riktning mot att bedömning även ska användas 
för att befrämja och diagnostisera lärande (Lindström & Lindberg 2008:13). Det har visat sig att 
prov- och läxförhörsmetoder styr elevernas lärande och val av strategier, och kan styra eleverna i 
negativ riktning om undervisning och proven/förhören ger motsägande budskap; som man övar bör 
man alltså pröva (Tornberg 2005:151). Risken är annars att eleverna, som är mycket 
betygsmedvetna, bara fokuserar på de moment i lärandet som de vet kommer i läxförhöret eller på 
provet (jmf ibid.). I den här undersökningen kan vi se att några av lärarna utformar delar av 
läxförhör och prov på ett sådant sätt att det räcker att bara koda in orden i korttidsminnet, som ett 
sätt att tillmötesgå elevernas behov av snabba konkreta resultat.  

Beträffande resultatet utifrån kriterierna av en kommunikativ språkundervisning är vår tolkning att 
våra lärare till stora delar använder sig av ett kommunikativt undervisningssätt vid ordinlärningen. 
Ett undantag gäller kriteriet som handlar om att använda språket spontant och oförberett. En 
anledning till att det inte finns så mycket spontan och oförberedd kommunikation på spanska kan 
vara att eleverna blir stressade och osäkra av att plötsligt vara tvungna att tala fritt, vilket också en 
av våra lärare uttryckte. Om man som lärare märker att eleverna blir obekväma kanske man inte 
tycker att det är så motiverat att arbeta vidare med sådana övningar. Vi tror också att det kan vara 
svårt att rent praktiskt arrangera friare talsituationer som inte blir konstlade. Förutsättningarna att 
lyckas ökar nog ju tidigare man låter eleverna börja tala fritt, då kommer de att vänja sig. Det är 
också viktigt att läraren i sådana situationer försöker skapa ett öppet och tryggt klimat där det är 
tillåtet att säga fel, vilket ju också är en del av Oxfords språkinlärningsstrategier.   

När det gäller den kommunikativa kompetensen kan vi konstatera att det främst är 
diskurskompetensen (det vill säga förmågan att bilda sammanhang av separata yttranden och ord), 
den sociolingvistiska kompetensen (det vill säga att kunna förstå om/när ett yttrande är passande 
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och användbart) och de sociala och de sociokulturella kompetenserna som våra lärare utvecklar 
genom sina metoder. Däremot är den strategiska kompetensen som handlar om att hitta strategier 
för att kunna kompensera för språkliga brister inte lika framträdande, trots att den finns med som en 
av kursplanens intentioner (se sid.3 i detta arbete).   

Sammanfattningsvis visar vårt resultat, trots att en del metoder och strategier inte används, att 
lärarnas tankar kring ordinlärning och de strategier de säger sig använda har en hel del 
beröringspunkter med de teorier och modeller om ord- och språkinlärning som vi har studerat i 
denna uppsats. Lärarna visar dessutom stor medvetenhet i att målet med ordinlärning ska leda till 
att man lär sig kommunicera på det nya språket, vilket stämmer överens med kursplanens intention. 
Man kan dock fråga sig hur det kommer sig att elever ändå, enligt våra lärares uppfattning, föredrar 
gloslistemodellen. Vår uppfattning är som vi tidigare nämnt, att det kan ha att göra med hur lärarna 
väljer att testa elevernas nyfunna kunskaper, hur de utformar prov och läxförhör. Trots en i övrigt 
kommunikativ och strategirik språk- och ordundervisning, utformar en del av våra lärare sina prov 
och läxförhör på ett sådant sätt att eleven ska kunna översätta ord i en lista. Eleverna kommer då att 
lära sig orden på det sättet när de läser på inför provet/förhöret, och en trolig konsekvens är att 
orden endast stannar kvar i korttidsminnet. Ett intressant område för vidare forskning skulle vara att 
undersöka om det finns ett samband mellan elevers val av studiemetod och det sätt som prov och 
förhör utformas på.  

I inledningen ställde vi en hypotetisk fråga, apropå resultaten i STRIMS-undersökningen. Frågan 
var om en orsak till att elever väljer att lära sig ord genom gloslistor kunde vara att lärare använder 
sig av formalistiska metoder i sin undervisning, vilket kan resultera i en mekanisk ordinlärning. Om 
vi ska försöka besvara denna fråga utifrån vårt eget resultat, kan vi konstatera att våra lärare har för 
avsikt att skapa en kommunikativ lärandemiljö och använda sig av olika inlärningsstrategier, men 
att det tycks finnas formalistiska metoder i några av lärarnas utformning av prov- och läxförhör som 
kan bidra till att eleverna väljer mekaniska studietekniker, som t ex gloslistemodellen. 

Vi får dock inte glömma att det troligen finns elever som gärna använder ordlistor som ett steg i sin 
ordinlärning, därför att det passar deras lärstil. Ordinlärning med hjälp av gloslistor kan säkerligen 
också vara lämpligt för nybörjare som en del av ordinlärningsprocessen (dock inte som enda 
metod), det kan t ex vara ett sätt att snabbt få ihop ett basförråd med ord. Som nybörjare i et t 
språk som inte är besläktat med svenska kan det dessutom vara svårt att i början lära sig ord 
genom att använda dem i olika sammanhang eller genom topdownmetoder, vilket också kan 
förklara varför man som spansklärare använder gloslistor som en del av ordundervisningen. 
Vilka metoder man än använder så tror vi att det viktigaste när det gäller ordinlärning, och 
språkinlärning överhuvudtaget, är att elever och lärare är överens om syftet med att lära sig ett 
språk. När man väl är överens om att ett av syftena är att kommunicera, kommer kanske eleverna 
inte längre att ställa den, enligt Tornberg (2005:100), så vanliga frågan ” Har vi bara orden i läxa 
eller har vi texten också?”. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Grundfakta om informanten 
 
Ålder: Steg/årskurser som läraren undervisar i: 
Utbildning (när/var) Antal elever i grupperna: 
Verksam på aktuell skola  i antal år:  
Ämneskombination:  
 
Frågor 
 
Berätta hur du arbetar med ordinlärning. 
 

På vilka sätt arbetar du för att eleverna ska lära sig nya ord?(Övningar, läxor)  
 

Beskriv hur ni bearbetar texter med avseende på nya ord. 
 

Vilket är det vanligaste tillvägagångssättet för en elev när de inte förstår ett ord? 
 
Vad gör Du när eleven inte förstår ett ord?  

 
På vilket sätt får de visa sina ordkunskaper (prov, läxförhör, återberättande, 
sammanfattande av texter, dialoger)? 
Hur ser dessa ut? 

 
Vilka fördelar resp. nackdelar finns det med att arbeta på det sätt du gör? 
 
Vad tycker du det innebär att kunna ett ord?  
 
Vad tror du det innebär för eleverna att kunna ett ord? 
 
Hur viktigt är det att eleven tar ansvar för sin egen ordinlärning? 
 

Vilket ansvar har läraren att hjälpa eleven ta eget ansvar för sin ordinlärning? 
(t.ex. diskussion om studieteknik, hur minnet fungerar, lärandestilar). 

  
Gör du något speciellt för att hjälpa eleverna till att ta ansvar för sin ordinlärning? 
(t.ex. diskussion om studieteknik, lärandestilar) 

  
Hur medvetna är eleverna om hur de själva bäst lär sig? 
 
Ger du eleverna några tips på hur de kan lära sig nya ord på olika sätt? Vilka? 
 
Låter du eleverna utvärdera sitt arbete? Hur? (t.ex. Betygssamtal, skriftlig utvärdering) 

 
Finns något sätt du skulle vilja arbeta på, men som du av någon anledning inte kan göra idag?  
 
Är det något vi har glömt att fråga? Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 (sida 1/4) 
 

Diagram of the Strategy System  

(Källa: Rebecca L. Oxford 1990:18-21) 
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Bilaga 3 (2/4) 
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Bilaga 3 (3/4) 
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Bilaga 3 (4/4) 
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