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Abstract  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ordförråd kan undervisas med 
direktmetoden. Ett experiment gjordes med en klass eleverna i årskurs 9 för att testa en 
aktivitet som inspirerades av den så kallade direktmetoden. Aktiviteten, som hade som 
främsta syfte att lära sig ord var helt ny för eleverna och den testades vid fem olika 
tillfällen. Studien består dels av experimentet av aktiviteten och elevernas uppfattningar 
av den men också om att undersöka hur lärare använder sig av direktmetoden för att 
undervisa ordförråd. Metoden för studien var semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor och möjligheten att ställa följdfrågor. Jag intervjuade arton av de eleverna som 
hade varit med i experimentet därför att ta reda på vad de tyckte om aktiviteten. Jag 
intervjuade också tio lärare från fyra olika skolor, eftersom jag ville undersöka om de 
använder direktmetoden för att undervisa ordförråd och på vilket sätt. Det visade sig att 
alla intervjuade elever uppskattade aktiviteten vilken uppfattades som effektiv, interaktiv 
samt rolig för att lära sig ord. De tyckte också att det blev lättare att komma ihåg ord, att 
de uppmuntrades att prata i målspråket och att använda kommunikationsstrategier, vilket 
är ett kunskapskrav i den svenska skolan. Studien visade även att alla lärare använder 
direktmetoden till vis del, men att de flesta lärare inte var bekanta med aktiviteten som 
testades med eleverna. De använder direktmetoden främst för att kommunicera på 
franska med eleverna och förklara ord som eleverna frågar om, med hjälp av 
kroppsspråk, synonymer och antonymer eller meningar.  
 
 
 
Nyckelord: direktmetoden, ordinlärning, målspråket, kommunikationsstrategier, aktivitet 
för att lära sig ord, sammanhanget 
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1. Inledning 
 

Det händer ofta, enligt min erfarenhet av skolan, att orden bara översätts på en gång av läraren så 

fort eleverna frågar eller att översättningar står i texten utan att eleverna behöver anstränga sig för 

att hitta betydelsen själva. Detta uppmuntrar inte eleverna att använda strategier för att förstå orden 

och det hjälper inte eleverna att memorera orden heller, enligt mig. Lösningen blir för enkel och 

den kognitiva ansträngningen för låg för att orden ska fastna i minnet. Därför känner jag att det 

finns ett behov av att hitta ett mer effektivt sätt att undervisa nya ord.  

 

Denna uppgift är också en av lärarens skyldigheter enligt Wahlström, som säger att ”den didaktiska 

innehållskunskapen betonar lärarens professionella uppdrag att presentera ett ämnesinnehåll för 

eleverna så att elevernas lärande blir så effektivt så möjligt” (Walhström, 2015:148).  

Iakttagandet som jag gjorde i skolan har gett mig idén att göra ett experiment med direktmetoden 

för att minska översättning och uppmuntra användandet av målspråket. 

 

Under min lärarutbildning genomförde jag i samband med en VFU- period ett experiment som 

bestod i att undervisa glosor utan att översätta till svenska på en gång. Jag använde istället fyra 

olika strategier för att få eleverna att gissa ordet; kroppsspråk, synonymer och antonymer, 

beskrivning av ordet genom meningar eller genom serie av ord som är nära i betydelse. Jag gick 

igenom varje strategi med eleverna och illustrerade dem med flera exempel. Målet med aktiviteten 

var att använda dessa strategier för att förklara orden till de andra eleverna i klassrummet. Det 

betyder att målspråket används mestadels och att svenska ska undvikas så mycket som möjligt. 

Aktiviteten inspireras av ”direktmetoden” som Ulrika Tornberg beskriver i sin bok Språkdidaktik 

(2015:39).  

 

Direktmetoden innebär att man undervisar enbart på  målspråket. Den ligger mig nära eftersom jag 

undervisade på Berlitz språkskolan i flera år och Maximilian Berlitz, skolans grundare, är den som 

skapade direktmetoden1. Berlitz var i början den enda skolan som använde direktmetoden, men nu 

är det många språkskolor, till exempel Folkuniversitet och ABF i Stockholm, där jag också har 

jobbat, som använder den. Om en lärare använder den metoden eller inte beror, enligt mig, både 

på lärarens vilja att använda den och på dennes kompetens. Att undervisa enbart på målspråket i 

högstadiet eller gymnasiet är en stor utmaning, eftersom klasserna är betydligt större än i 

språkskolor som är specialiserade i att lära ut språk snabbt. Av denna anledning är det svårare att 

veta om eleverna hänger med eller inte.  

 

Ett arbetsområde som enligt mina observationer skulle gynnas i att undervisas med direktmetoden 

är ordförråd. Min egen erfarenhet som lärare bekräftas också av Ulrika Tornberg, som i sin bok 

kritiserar ett vanligt förekommande sätt att lära sig ord i skolorna, det vill säga genom ordlistor. 

Eleverna skriver ett ord på svenska på vänster sida av ett papper och samma ord på målspråket på 

höger sida, sedan täcker de över den högra spalten och förhör sig själva, innan de upprepar samma 

procedur genom att täcka över den vänstra spalten (Tornberg, 2015:124). Tornberg hävdar att 

eleverna lär sig cirka 20 ord i veckan med ordlistor, vilket ”borde leda till ett enormt ordförråd. 

Ändå har elever ofta en känsla av att de kan få ord. Något är fel” (Tornberg, 2015:124). Därför 

bestämde jag mig för att skriva mitt examensarbete om denna fråga, ordinlärning, och under min 

                                                 
1 http://www.berlitz.se/se/berlitz_foretaget/tradition/historia/  

http://www.berlitz.se/se/berlitz_foretaget/tradition/historia/
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VFU-period testade jag direktmetoden som aktivitet för att undervisa ordförråd med niorna. Efter 

det intervjuade jag eleverna för att ta reda på hur de lär sig ord och hur de upplevde denna metod. 

Jag intervjuade också språklärare för att undersöka om de använde direktmetoden och vad de 

tyckte om den, som jag kommer att visa nedan när jag presenterar deras intervjuersvar.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att undersöka hur direktmetoden fungerar i klassrummet för att undervisa ordförråd. 

Anledning till att jag  fokuserar på ordförråd som arbetsområde för att testa direktmetoden och inte 

metoden i sin helhet är för att den blir lättare att granska. En ytterligare anledning till detta är på 

grund av att jag inte hade tillräckligt med tid för att testa alla aspekter av direktmetoden i 

klassrummet.  

 

 
Frågeställningarna som jag ska sträva efter att besvara är följande: 

 

1. Hur kan ordförråd undervisas genom direktmetoden i skolan? 

2. Vad tycker eleverna om direktmetoden i form av en aktivitet som testades i klassen? 

3. Vad är värdet av direktmetoden generellt och av en sådan aktivitet? 

 

 

3. Metod och material  
 
Under denna rubrik ska jag förklara varför jag har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer 

för att besvara mina frågeställningar. Innan dess ska jag beskriva experimentet som mitt arbete 

utgår ifrån och sedan hur mina analysenheter valdes, vilka forskningsprinciper som jag har tagit 

hänsyn till och på vilket sätt reliabiliteten och validiteten garanteras.  Jag vill påpeka att jag alltså 

kommer att referera i texten både till direktmetoden som koncept och till aktiviteten som jag 

genomförde som ett experiment med eleverna. Efter experimentet intervjuade jag eleverna och 

språklärarna 
 

3.1. Experiment och observationer 
 

Experimentet som jag genomförde och vars resultat jag redovisar nedan är begränsat till 

ordförrådinlärning, vilket betyder att jag har använt direktmetoden bara för att undervisa ordförråd. 

Mitt experiment i att lära ut ordförråd pågick i fem lektioner och det tog ungefär en halvtimme av 

varje lektion. Det fanns ingen kontrollgrupp i denna årsgrupp för att jämföra experimentets resultat 

med. Därför bestämde jag mig för att intervjua elever istället för att testa hur många ord eleverna 

hade lärt genom ett slutprov. Eleverna kände inte alls till metoden. På det viset kunde jag 

introducera dem till ett nytt sätt att lära sig orden i klassrummet.  

 

Innan jag förklarar vidare hur experimentet gick till ville jag ange anledning till att jag accepterade 

översättningar i slutet på ordförklaringar. I språkskolor som Berlitz där undervisning oftast sker 

en och en, en elev och en lärare, kan direktmetoden användas utan avvägningar, men i vanliga 

skolor med betydligt fler elever är det en stor utmaning att använda enbart målspråket. Dessutom 

”utvecklades [direktmetoden] snabbt till en blandad metod, halv direkt, halv traditionell” (Cuq & 
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Gruca, 2017:266). Eftersom eleverna var vana vid att översätta de nya orden och att det kom 

naturligt under experimentet, ville jag inte förbjuda helt och hållet möjligheten att översätta. 

Dessutom finns det forskning som visar att att introducera en helt ny metod som skiljer sig radikalt 

från metoden eleverna är vana vid kan vara ineffektivt (Cavalla, 2009:38). På grund av detta tillät 

jag översättning efter ordförklaring för att bekräfta ordens betydelse som Bogaard förespråkar 

(1994:169) och säkerställa att alla elever hade förstått ordet korrekt. 

 

Under den första lektionen förklarade jag de fyra strategier som ingick i direktmetoden. Jag 

förklarade på tavlan de följande fyra sätt: kroppsspråk, synonymer och antonymer, beskrivning 

med meningar och serier av ord. Jag använde olika exempel för att illustrera varje sätt. Orden som 

jag använde plockade jag från en diktamen som eleverna hade haft lektionen innan och orden var 

följande; ”pas mal” (så där), ”viande” (kött), ”paysan” (bonde), ”soupirer” (sucka). Det gick 

ganska bra eftersom eleverna lyckades hitta orden till slut, men jag var tvungen att använda flera 

metoder för att förklara varje ord.  

 

Efter att jag hade förklarat strategierna med olika exempel var det elevernas tur att pröva sig fram. 

Till att börja med jobbade eleverna med orden de redan kunde ifrån texten för att kunna öva på 

stragierna. Jag valde att låta dem jobba i par, så att de kunde fundera och diskutera tillsmannans 

över hur de skulle förklara orden för de andra eleverna på bästa sätt. Tanken med att få eleverna 

att arbeta i par var att det skulle vara interaktivt, att de kunde hjälpa varandra att komma på den 

bästa lösningen och att det skulle bli bekvämare när de sedan skulle sätta metoden i praktiken 

framför klassen.  

 

Aktiviteten gick till på följande sätt: ett par förklarade ett ord från texten i läroboken med hjälp av 

en eller flera av strategierna, sedan skulle de andra eleverna gissa vilket ord det var och räcka upp 

handen för att svara. I början tyckte vissa elever att de skulle översätta ordet på svenska, så jag 

tydliggjorde att det var franska ord ifrån texten som jag var ute efter först men att, sedan, om de 

ville översätta dem, fick de göra så. Eleverna som verkade ha en högre nivå i franska och som 

kände sig lite bekvämare, använde en av strategierna och lyckades ganska bra. Ett bra exempel på 

en elevs förklaring var av ordet ”Canadien” (kanadensare). Eleven sa på franska: ”De pratar 

franska, de bor i norra delen av Amerika, och det är väldigt kallt på vintern där”. Några elever 

använde kroppsspråket för att visa ”jouer au football” (spela fotboll).  

 

Vid ett annat tillfälle valde jag att använda metoden för att repetera orden som de hade lärt sig 

lektionen innan, ord som inhämtades från en video om skolan i Frankrike. Då skrev jag på tavlan 

sex av dessa ord som var lite svårare ord jämfört med orden från tidigare lektionen. Exempel på 

orden var ”högstadiet” (le collège), ”studentexamen” (le bac), ”religiösa tecken” (les signes 

religieux), ”städa” (faire le ménage), ”straff” (punition), ”slöja” (voile). Jag var försiktig med att 

välja ord som inte var så svåra att förklara med hjälp av strategierna. Jag använde också endast ord 

från en text som eleverna hade läst eller lyssnat på tidigare, men där de ännu inte gått genom de 

nya orden - så att de orden hade ett sammanhang. Tanken var att eleverna skulle ta hjälp av 

sammanhanget och de andra strategierna för läsförståelse som eleverna var bekanta med för att 

försöka förstå orden och sedan förklara dem. Egentligen kan ju antal ord ökas, ju mer insatta 

eleverna blir på att förklara orden på det sättet. Aktiviteten skulle också kunna göras med hjälp av 

enspråkiga ordböcker så att eleverna får tillgång till synonymer eller meningar som beskriver orden 
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för att förstå dem. På det sättet skulle de kunna lära sig att använda en enspråkig ordordbok och 

samtidigt utöka sitt ordförråd.  

 

 

3.2. Kvalitativ metod och intervju  
 
”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att 

man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det 

”sanna” svaret på en fråga” (Patel & Davidson, 2011:82). Därför är det väsentligt att denna typ av 

intervjuer som kallas för kvalitativa intervjuer kännetecknas av ”en låg grad av strukturering, dvs. 

frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord” (Patel 

& Davidson, 2011:81). Formulering av frågorna måste tillåta ett fritt svarsutrymme till 

informanterna (ibid:77). Syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera uppfattningar om något 

fenomen (ibid:82) vilken i denna studie är användandet av direktmetoden för att lära sig ordförråd.  

 

För att vara mer specifik valde jag semistrukturerade intervjuer som metod för att samla 

information. Dessa förutsätter öppna frågor och möjligheten att ställa uppföljningsfrågor som 

”knyter an till de tematiska frågorna och används för att få fram ett mer innehållsriksvar” 

(Esaiasson, 2017:274). Tack vare denna typ av intervjuer kunde jag ställa frågor som fick 

informanterna att utveckla sina svar och även förtydliga sina tankar. Frågorna var enkla och 

begripliga och krävde inga ytterligare förklaringar.  

 

Elever och lärare svarade på lite annorlunda skilda (se nedan), men alla hade direktmetoden som 

centralt tema. Annars hade alla informanter samma grundfrågor. Om informanten svarade på 

frågan som kom efter då de svarade på den första frågan så ställde jag inte den frågan för att 

undvika repetition. ”Även vid samtalsintervjuer finns en uppsättning färdiga frågor eller teman 

som skall gås igenom med varje svarsperson. Men beroende på hur dialogen med respektive person 

utvecklar sig, kommer frågornas ordningsföljd, formulering och ibland också innehåll att variera 

mellan intervjuerna (lägre grad av standardisering)” (Esaiasson, 2017:236).  

 

Som jag har skrivit ovan fick informanterna prata fritt och även använda kritiskt tänkande. 

Eftersom jag var där i egenskap av intervjuare gav jag informanterna mycket utrymme för att 

uttrycka sig. Jag också såg till att mina uppföljningsfrågor var korta. ”Ett enkelt kännetecken på 

en bra samtalsintervju är korta intervjufrågor och långa intervjusvar” (Esaiasson, 2017:274). Alla 

intervjuer blev inspelade för att säkerställa att ingen information försvann. När jag transkriberade 

intervjuerna lyssnade jag flera gånger på inspelningarna för att få med alla detaljer. Följande frågor 

ställdes till eleverna och lärarna. 

 

 

3.3. Frågor till eleverna 
 

1. Hur brukar du lära dig nya ord?  

2. Vad tycker du om sättet (fyra strategier) att lära sig ordförråd som vi använde på lektionerna? 

3. Ser du något värde i att lära sig ordförråd på det sättet? I så fall vilket? 

4. Hur har (direkt)metoden fungerat för dig sammanlagt? 
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5. Tror du att du skulle behöva öva mer på den för att bli bättre och för att metoden ska bli till en 

vana?  

 

 

3.4. Frågor till lärarna 
 

1. Hur brukar du undervisa ordförråd?  

2. Vad tycker du om direktmetoden för att undervisa ordförråd (genom charader, synonymer och 

antonymer, serie av ord som liknar i betydelse, förklara ord med meningar)? 

3. Vad är fördelarna och nackdelarna av en sådan metod? 

4. Om du inte använder den, skulle du tänka dig att använda den i framtiden?  

 
 
 

3.5 Hur valdes de elever och lärare som deltog i studien? 
 

Informanterna bestod av arton elever i årkurs 9 från skolan där jag gjorde min VFU under hösten 

2018 och tio språklärare som arbetar på olika skolor. Alla intervjuade elever genomgick 

experimentet av att lära sig orden med direktmetoden och min VFU-handledare auskulterade mina 

lektioner. Intervjuerna genomfördes när eleverna hade sina svenska- eller franska lektioner efter 

det att jag hade gjort klart min VFU, men under samma termin. De lärare som intervjuades var inte 

med på experimentet men jag var intresserad av att få veta hur de undervisar ordförråd och om de 

använder sig av direktmetoden.  

 

 Nedan förklaras hur eleverna som intervjuades valdes ut. Eleverna hade olika nivåer i franska och 

det var deras lärare som avgjorde elevernas nivå. Vissa låg då på F-nivå medan några låg på A-

nivå och andra låg mitt emellan. De hade också olika inställning till franska som ämne. Franska 

var ett av favoritämnena för vissa och andra tyckte inte alls om franska. Det fick jag veta under 

lektionstiden då eleverna skulle berätta vilka ämnen de tyckte om och vilka ämnen de inte tyckte 

om. Jag hade nämligen möjligheten att genomföra en annan studie som handlade om kopplingen 

mellan kompetens i ett visst ämne och muntligt deltagande. Denna ministudie hette ”Muntligt 

deltagande på franska” och det var ett skolutvecklingsuppdrag som gjordes under VFU-tiden som 

pågick från vecka 39 till 43, samma år och i samma skola. Det blev väldigt lyckat att genomföra 

en studie om muntligt deltagande precis innan jag skulle genomföra min studie om direktmetoden, 

eftersom den första studien på många sätt kan användas som en sorts förstudie vars resultat jag 

kan använda mig av för denna studie. För mig är informationen om elevernas inställning relevant 

för att visa att jag inte bara valde elever som hade en positiv inställning till franska, höga betyg 

och som deltog mycket muntligt. Att försöka välja elever endast utifrån de ovannämnda kriterierna 

skulle påverka studiens validitet och tillförlitlighet negativt. Tanken var att de utvalda eleverna 

skulle vara representativa för klassen. Med kvalitativa intervjustudier finns det ett behov av att 

maximera variationen av respondenter. ”Med maximal variation menas då att intervjupersonerna 

skall representera många olika erfarenheter som skall komma till tals i undersökningen” 

(Esaiasson, 2017:127). Maximal variation var därför det viktigaste kriterium för att välja eleverna 

för de kvalitativa intervjuerna. När jag började intervjua eleverna hade jag inte bestämt hur många 

intervjuer jag skulle genomföra totalt. Det som var viktigast för mig var som sagt att eleverna var 

representativa för klassen angående nivå, inställning till ämnet samt muntligt deltagande. Detta på 
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grund av att ”Kravet på den som arbetar med en respondentundersökning är att fortsätta göra 

intervjuer tills det uppstått teoretisk mättnad, det vill säga tills det inte framkommer nya relevanta 

aspekter av det fenomen som står i centrum för undersökningen” (Esaiasson, 2017: 268). Det är 

precis så jag kände när jag insåg att jag hade lyckats få tillräckligt med intervjuer. Jag kände att 

även om jag hade gjort fler intervjuer hade jag troligtvis fått liknande svar från eleverna. Detta 

betyder inte att studien inte ska upprepas i andra skolor: tvärtom. Om denna studie skulle 

genomföras i andra skolor skulle det leda till ett mer omfattande resultat. 

 

De lärare som intervjuades undervisar i ämnet moderna språk, sex lärare undervisar i franska, tre 

i spanska och en lärare i tyska. Fyra av dem undervisar på gymnasiet och sex på högstadiet. Jag 

ställde de frågor som presenterades ovan (se punkt 3.4) och även uppföljningsfrågor när det 

behövdes för att få ett större djup i informationen. De flesta lärare hade mycket erfarenhet av att 

undervisa i språk, därför behövde begreppet ”direktmetoden” ingen eller väldigt lite förklaring. De 

lärare som tillfrågades att delta i studien kände jag från mina tidigare VFU-skolor. Jag gjorde mitt 

första VFU på ett gymnasium och de andra på två olika högstadieskolor. Följaktligen fick jag 

intervjua gymnasielärare och högstadielärare. Jag hade inga speciella krav när jag valde lärare, 

annat än att de var lärare i moderna språk. Jag valde lärare som jag var bekant med eftersom de 

tackade ja till att bli intervjuade, samtidigt som jag inte fick tag på andra lärare genom andra 

kanaler, som till exempel Association des enseignants de français de Suède (Sveriges 

fransklärarförening) och Språklärarnas Riksförbund. 

 

3.6. Etiska överväganden 
 

Vid genomförandet av denna studie tog jag hänsyn till de Forskningsetiska anvisningarna för 

examens och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna2 samt de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) som är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Skolans rektor blev informerad om min studie i god 

tid och hen gav sin tillåtelse till den. Alla deltagare, både eleverna och lärare, blev informerade om 

studiens syfte med genom ett informationsbrev3.Undersökningsdeltagarna informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde sluta delta i studien när de ville.  

 

Innan jag började med intervjuerna verifierade jag elevernas födelsedatum och märkte att alla 

elever som skulle intervjuas var över femton års ålder. Då behövde jag inte be om föräldrarnas 

tillåtelse för deras barns deltagande i studien. Deltagarna är anonymiserade och blev kallade elev1 

och lärare1 osv. Jag bad om deltagarnas tillstånd att spela in dem och för att rösterna hör till 

personliga uppgifter gjorde jag en anmälan till Dalarna Högskolan för att kunna behandla dessa 

(bilaga 2 s.33).  Inspelningarna lagrades på min telefon som har ett kodlås. Anledningen till att jag 

valde att göra inspelningar är för att inte missa någon viktig information eller riskera att misstolka 

elevernas/lärarnas budskap. ”I och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så 

många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt” (Patel, 2011:104). 

På det viset kunde jag också fokusera på informanternas svar och att ställa uppföljningsfrågor om 

det behövdes istället för att ta anteckningar. Detta tillvägagångsätt höjer studiens tillförlitlighet 

                                                 
2https://www.du.se/contentassets/7b6232fd6e0a4803a9dcfbf4482cf515/rev-2018-10-08-forskningsetiska-

anvisningar-for-examens--och-uppsatsarbeten.pdf  
3 Se bilaga 1. 

https://www.du.se/contentassets/7b6232fd6e0a4803a9dcfbf4482cf515/rev-2018-10-08-forskningsetiska-anvisningar-for-examens--och-uppsatsarbeten.pdf
https://www.du.se/contentassets/7b6232fd6e0a4803a9dcfbf4482cf515/rev-2018-10-08-forskningsetiska-anvisningar-for-examens--och-uppsatsarbeten.pdf
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därför att läsaren kan iaktta alla val som gjordes under studien och förstå resultaten som jag kom 

fram till: 

 

Forskningsresultat skall i möjligaste mån vara oberoende av de forskare som gör undersökningen. 

En annan forskare som söker svaret på fråga med samma verktyg skall med andra ord i princip 

komma fram till samma resultat. Utryckt på ett sätt skall det vetenskapliga analysinstrumentet 

kunna särskiljas från den forskare som han konstruerat det (Esaiasson, 2017:25). 

 

När jag har gjort klart studien och fått resultaten kommer jag att förstöra inspelningarna. Sedan 

kommer jag att informera alla uppgiftslämnare om mina resultat. Dessa åtgärder krävs från 

Forskningsetiska Nämnden vid Högskolan Dalarna FEN4. 

 

3.7. Reliabiliteten och validiteten 
 

Kvaliteten i en kvalitativ studie avgörs utifrån dess potential att förutsäga samt av dess 

användbarhet, tillförlitlighet och trovärdighet (Annerberg, 2018, Föreläsning). I kvantitativa 

studier definieras begreppen reliabilitet och validitet på följande sätt: 

 

- Reliabiliteten innebär ”frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel” (Esaiasson, 2017:64) 

- Validiteten kan definieras som ”vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Esaiasson, 2017:64).  

 

När det gäller kvalitativa studier anser Trost (2010) att begreppen validitet och reliabilitet inte bör 

användas eftersom människan inte är statisk och stabil i sina åsikter, ståndpunkter och handlingar. 

Människor kan ändra sig, men detta är inte ett tecken på bristande reliabilitet. Urvalet i denna 

studie är för smalt för att vara generaliserbar eftersom det består av en liten grupp elever från en 

skola och en liten grupp lärare från fyra olika skolor, vilket inte räcker för att vara representativt 

för alla elever och lärare i Sverige. Därför skulle studiens resultat stärkas genom att göra om 

undersökningen med andra analysenheter, eftersom ”När ungefär samma resultat har registrerats i 

flera oberoende undersökningar blir vi säkrare på vår sak” (Esaiasson, 2017:168).  Studien bör 

göras igen i flera skolor runt om Sverige tills forskaren har nått en teoretisk mättnad, alltså ”tills 

det inte framkommer nya relevanta aspekter av det fenomen som står i centrum för 

undersökningen” (Esaiasson et al. 2017: 268). 

 

Studiens trovärdighet betraktas på det viset att ”Om studien baseras på intervjuer bör forskaren 

sträva efter en bra balans mellan citat från intervjupersonerna och egen kommenterade text så att 

läsaren själv får möjlighet att bedöma tolkningens trovärdighet” (Patel & Davidson, 2011:108). 

Enligt mig finns det en bra balans av citat och egen kommenterande text i analysen. Jag valde de 

citaten som var relevanta och innehöll ny information. Jag säkerställde också att alla åsikter blev 

synliga i analysen. Trovärdigheten, inom forskning kommer också ifrån tidigare kunskaper som 

forskarna har i det området de forskar på (Svensson, 2011:39). I denna studie är trovärdigheten 

hög eftersom jag har ganska mycket erfarenhet i att använda direktmetoden från att jobba hos 

Berlitz skola och andra skolor där jag har använt mig av direktmetoden. Denna kunskap hjälpte 

                                                 
4https://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-

namnden-fen/  

https://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-namnden-fen/
https://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-namnden-fen/
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mig att förklara direktmetoden på ett bra sätt och använda exempel som var på rätt nivå för 

eleverna.  

 

4. Bakgrund  
 

4.1. Språkundervisning och ordinlärning 
 

Innan jag presenterar direktmetoden, som är centralt i den här studien, ska jag presentera andra 

metoder som har varit tillämpade i olika tidsperioder. Wahlström poängterar vikten av att veta vad 

som har gjorts tidigare för att skaffa sig en bättre förståelse av ämnet. Hon skriver nämligen att: 

”för att tillägna sig en ämneskunskap räcker det inte att behärska begrepp och fakta inom ett ämne. 

Lärare måste också förstå hur ämnet har utvecklats historisk och förstå de argument och metoder 

som tillämpas för att fastställa vad som hållas för sant inom ett ämne” (Wahlström, 2015:143). 

Vidare kan man också lägga till att lärare ska kunna använda sig av olika metoder och kunna 

variera sitt arbetssätt, vilket också är ett krav enligt läroplanen (Lgr 11). 

 

4.1.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet  
 

Enligt Vygotskij, som citeras nedan av Säljö (2015) utvecklas människor konstant och de gör det 

med hjälp av fysiska och mentala redskap. Språket är ett av de viktigaste redskapen, eftersom tack 

vare det kan människor, som är sociala varelser, kommunicera och ”appropriera” sig information 

och erfarenheter som blir ”delar av en enskild individs tänkande” (Säljö, 2015:95).  

 

Ett annat av Vygotskijs kända begrepp är den ”närmaste utvecklingszonen”. Den påminner om 

Piagets stadier av utveckling men teorierna skiljer sig åt på en viktig aspekt. Medan Piaget tyckte 

att kognitiv utveckling är en förutsättning för att lära sig, tyckte Vygotskij motsatsen och menade 

att genom att lära sig kan människan utvecklas vidare (Säljö, 2015:98-99). För att kunna nå den 

närmaste utvecklingszonen behöver barnet hjälp av en vuxen som har de kunskaperna. Även om 

institutionaliserad lärande är bara en del av lärande enligt Vygotskij spelarskolor och lärare en 

viktig roll i elevernas utveckling. När han beskriver det sociokulturella perspektivet skriver Säljö 

att: ”Läraren är en nyckelperson när det gäller att göra mer abstrakta och institutionella begrepp 

och kunskapspraktiker tillgängliga för nya generationer” (Säljö, 2015:103). Undervisning av 

ordförråd med direktmetoden kan innefatta en av de kunskapspraktikerna som nämns ovan för att 

göra det lättare för eleverna att tillfoga sig nya ord. Med denna metod arbetar också eleverna i par 

eller i större grupper där de kan ”appropriera sig” kunskaper om orden samt komma på det bästa 

sättet att förklara dem. ”I det sociokulturella perspektivet på lärandet, i vilken antagandet om en 

approximativ utvecklingszon ingår, ses lärandet i första hand som en social, dynamisk och 

interaktiv process” (Tornberg, 2015:17). Eleverna lär sig på det viset använda ett nytt sätt att förstå 

och behärska de nya orden jämfört med att översätta, då detta är den enkla vägen framåt och inte 

alltid en långsiktig inlärning. 
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4.1.2. Grammatiken och översättning  
 

Metoden ”grammatik och översättning” föddes på 1700 talet när språk som latin och grekiska var 

i centrum av språkundervisning. Grammatiken och översättningen lägger stor vikt på 

grammatiken, det skriftliga språket, översättning och litterära texter. De viktigaste särdragen är: 

 undervisning på modersmålet 

 långa förklaringar av grammatikens regler där reglerna lärs in först och därefter tillämpas 

genom översättning från modersmålet till målspråket (deduktion) 

 litterära texter och förståelsekontroll genom översättning 

 texter i huvudsak som underlag för grammatisk analys 

 översättning av isolerade meningar till och från målspråket som den vanligaste 

övningsformen (Tornberg, 2015:35) 

 

Orden skulle eleverna lära sig utantill utifrån ett tema (Cup & Gruca, 2007:265). Enligt Tornberg 

kan översättningsövningar hjälpa eleverna att öka sin förståelse över hur språken är uppbyggda 

och hur modersmålet skiljer sig det nya språket. Däremot att systematisk använda översättning för 

att kontrollera elevernas förståelse av texter hjälper inte eleverna att utveckla strategier för att 

förstå dem. ”Att således kontrollera elevernas textförståelse genom översättning kan leda till att 

många elever lär sig läsa en text ord för ord istället för globalt och att vid läsning lär sig att utgå 

från det de inte kan, det vill säga enstaka ord i stället för att utnyttja de kunskaper de redan har” 

(Tornberg, 2015:36). Vidare kan metoden inte användas för att mäta kommunikativa förmågor, 

som Tornberg pekar ut. Även om översättningsmetoden är nu en metod bland många andra verkar 

den fortfarande vara ganska populär bland lärarna, märkte jag under de lektioner som jag fick 

auskultera.   

 

4.1.3.  Den audiolinguala metoden  
 

Denna metod utvecklades på nittonhundratalet för att utbilda amerikanska militärer i språk så att 

de skulle kunna kommunicera med andra under andra världskriget. Undervisningen sker endast på  

målspråket genom strukturdrillövningar, som är en typisk teknik för denna metod. Dessa övningar  

består av ”ord eller satsdelar som kan bytas ut ganska godtyckligt så länge de behåller sin plats i 

strukturen” (Tornberg, 2015:45). Metoden förutsätter mycket repetition och imitation med syfte 

att bygga nya vanor eller, med  andra ord, automatiska beteenden på  målspråket. I detta avseende 

tillhör metoden den större inriktningen ”behaviorism”, där målet är att avlösa en viss respons till 

stimuli. Företräde ges till det muntliga språket och  uttalet; däremot finns det inte mycket utrymme 

för eleverna att uttrycka sig fritt (ibid.).  

 

4.1.4. Den kommunikativa metoden 
 

Den kommunikativa metoden började runt 1980-talet och är fortfarande aktuell idag. En stor plats 

ges även här till det muntliga språket, i linje med direktmetoden och den ”audiolinguala” metoden. 

Till skillnad från dessa, i den kommunikativa metoden räcker det dock inte att kunna tala språket, 

, utan det krävs också att kunna språkets regler och uppbyggnad. Grammatiken tar därmed en stor 

plats i undervisningen. Skriftliga eller muntliga dokument ska inspireras av verkliga situationer 

som erbjuder möjligheter att tillägna sig sociokulturella färdigheter samt 

kommunikationsstrategier.  
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Att lära sig kommunikation är också ett av kunskapskraven i dagens läroplan. ”Behaviorism” 

avfärdas till förmån för kognitiv psykologi, som har en helt annan syn på lärande. Den sätter 

elevernas lärande i centrum. De ska uppmuntras att interagera med varandra på ett stimulerande 

och autentisk sätt (Cuq & Gruca, 2007, ss. 273-278)5. 

 

4.1.5. Den kognitiva metoden 
 

Kognitiv utveckling sker genom processer av assimilation och ackommodation enligt Piaget. När 

individer ”assimilerar” nya kunskaper, blir dessa integrerade i ”kognitiva strukturer” eller 

”scheman” där det redan finns information av liknande sort. För att citera Säljö, som skriver om 

Piagets idéer, fylls ”[man] så att säga på med erfarenheter som har en nära koppling till vad man 

tidigare vet och känner till” (Säljö, 2015:48).  

 

”Ackommodation” är en annorlunda process, som ”innebär att individen ändrar sitt sätt att tänka, 

de kognitiva schemana omorganiseras. Vi ackommoderar när vi gör erfarenheter eller stöter på 

sakförhållande som inte stämmer in med vad vi vet” (Säljö, 2015:48). I moderna texter som 

inspireras av kognitivism har språket inte bara med hjärnan att göra, utan även med hela kroppen. 

Språket anses vara en produktion av hela kroppen dessutom den lingvistiska, prosodiska, 

kroppsliga information som språket innefattar bör behandlas som en helhet. Bland de kognitiva 

principerna som står i centrum i språkdidaktik finns det vikten av att ta hänsyn till de olika 

inlärningsmetoderna och vikten för eleverna att lära sig utifrån olika medier och källor (Cuq & 

Gruca, 2007:100).  

 

Kognition handlar inte bara om hur information förvärvas  utan  också om hur den behålls/bevaras. 

Dessutom hjälper en hög kognitiv ansträngning att memorera orden enligt Girardet som menar att 

”ett ord som har lärts genom deduktion och som återkommer i undervisningssituationer  

memoreras bättre än om det introduceras på ett traditionellt sätt (översättning eller bilder) och om 

det har varit föremål för formella övningar” (Girardet, 1995:171). Men, enligt samma författare, 

om ett sammanhang inte är förutsägbart och kräver flera hypoteser för att kunna förklaras och 

förstås, blir  ordinlärningen bättre. Forskning om minnets funktion och kapacitet är värdefull för 

språkinlärning. ”Svårare uppgifter leder till bättre memorering än lättare uppgifter dessutom lär 

man sig bättre genom tänkande än genom upprepning” (Cuq & Gruca, 367).  

  

4.1.6. Direktmetoden 
 
Jag använde mig av denna metod endast för att undervisa ordförråd, men kommer nu att presentera 

metoden i sin helhet med hjälp av Tornbergs (2002) beskrivning av dess karakteristiska drag : 

  

 det vardagliga, talade språket står i centrum 

 undervisningen sker uteslutande på målspråket 

 läsning sker på talets grund; texterna är ofta korta och språkligt tillrättalagda 

 ordförklaringar sker på målspråket med hjälp av parafraser, synonymer eller lärarens 

kroppsspråk  

 mycket tid ägnas åt frågor och svar i anslutning till texten 

                                                 
5 Jag har själv översatt till svenska alla citat från Cuq & Gruca, eftersom deras bok är på franska. 
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 grammatiken behandlas utifrån den lästa texten och eleverna uppmuntras till att själva 

upptäcka de bakomliggande principerna (induktion) 

 övningarna består av substitutionsövningar  

 stark tonvikt läggs på uttal och intonation (Tornberg, 2002:31) 

 

Tanken är att eleverna ska lära sig språket omedvetet, därför ska kommunikationen endast ske på 

målspråket. Enlig Palmer, som var en Berlitzlärare och som citeras av Tornberg, var det ”förbjudet 

för läraren att ställa frågor till eleverna av typen ”What´s the porte in english?” eftersom eleverna 

då uppmuntras till att använda sitt modersmål som referens vilket i sin tur hindrar dem i deras 

omedvetna lärande” (Tornberg, 2015:39). Vidare förutsätter metoden att eleverna ska lära sig först 

konkreta ord, till exempel sådana som refererar till saker som finns i klassrummet, eller som läraren 

kan visa genom bilder. Vid ett senare skede kan läraren gradvis introducera mer abstrakta ord som 

förklaras med hjälp av kända ord (Cuq & Gruca, 2017, s. 267). Metoden förutsätter att läraren ska 

förklara de nya orden på målspråket,. 

 

Att lära sig med hjälp av bilder ingår också i direktmetoden och används mycket med 

nybörjarelever. Det har visat sig att de som lärde sig orden med hjälp av bilder kom ihåg dem 

bättre än de som hade lärt sig orden utan bilder (Bogaard, 1994, s.171)6. Visuella strategier hjälper 

till att memorera ord som är lätta att visualisera, till exempel ”fotboll”, ”hus”. Strategin är mindre 

effektiv när det handlar om mer abstrakta ord som är svåra att visualisera (Ott & Al, 1976, ss. 42-

44). Kroppsspråket behövs för att stödja kommunikationen och behövs speciellt när 

språkkunskaperna inte räcker till enligt Lgr 11 (2018). 

 

4.1.7.  Likheter mellan direktmetoden och övriga metoder 
 

Flera av ovannämnda metoder har gemensamma drag med direktmetoden, därför valde jag att ägna 

ett avsnitt åt dessa likheter. Det sociokulturella perspektivet visar att läraren fyller en viktig roll i 

att hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper. Lärare som använder sig av  direktmetoden spelar 

också en viktig roll eftersom lärandet sker i ett dialogiskt förhållande mellan lärare och elever.  

 

”Den här metoden är särskilt aktiv: lärande vilar för det mesta på ett spel med frågor och svar, 

utöver hjälpen som boken ger, och vilar alltså på interaktioner och ett konstant utbyte mellan 

läraren och eleverna. Det är i den här kontinuerliga dialogen (som kräver att man använder både 

kropp och själ och som tar hänsyn till det som eleverna har förvärvat sig) som den hårda kärnan 

av direktmetoden ligger” (Cuq & Gruca, 2017, s. 268). 

 

Direktmetoden är nödvändig för att eleverna ska bekanta sig med kroppslig kommunikation samt 

tillägna sig ett breddare sätt att kommunicera. Att kroppen ska vara aktiv under  lärandeprocessen 

återfinns i den kognitiva metoden som bygger på en övertygelse om att språket inte bara handlar 

om muntlig kommunikation, utan innefattar också kroppen i sin helhet. Alla metoder som beskrevs 

efter ”grammatik- och översättningsmetoden” har som ambition att först och främst lära eleverna 

att prata, medan den skriftliga förmågan lärs ut senare. Den audiolinguala metoden och 

direktmetoden har gemensamt att undervisningen sker endast på  målspråket. Båda metoderna 

utgår ifrån principen att det är viktigt att man bortser från sitt modersmål eller i alla fall tar avstånd 

                                                 
6 Jag har själv översatt till svenska alla citat från Bogaard, eftersom hans bok är på franska. 
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från det för att kunna ge tillräckligt utrymme till det nya språket. Den kommunikativa metoden 

lägger också stor vikt på det muntliga språket men sätter större krav på att interaktionerna ska vara, 

eller åtminstone verka, verkliga.  

 

4.1.8. Ett steg vidare: Enspråkig ordbok  
 
I boken Vocabulaire en classe de français (2009) förespråkar Cavalla7 en enspråkig ordbok till de 

som vill lära sig franska. Den typen av ordbok förklarar de olika betydelser vissa ord har som inte 

finns i en tvåspråkig ordbok. Vidare hittar man också flera exempel samt ordspråk med orden som 

ger dem en kontext samt information om ordets uppbyggnad, som kan hjälpa eleverna att bygga 

upp deras ordförråd. Larousses ordbok förklarar också t.ex. hur ordet böjs, d.v.s den grammatiska 

delen och register, om ordet är talspråkligt eller inte. Att använda en enspråkig ordbok blir som en 

naturlig konsekvens av att försöka undervisa ordförråd utan att översätta orden till svenska. I 

klassen där jag var, använde några elever som hade en ganska hög nivå redan sådana ordböcker 

men jag skulle inte tro att de flesta gjorde det, enligt min uppfattning. Även om det finns enspråkiga 

ordböcker för olika nivåer kan det krävas lite tid i början så att användningen blir till en vana för 

eleverna. Att arbeta med enspråkiga ordböcker hör till lärarens val och enligt min lilla erfarenhet 

är det tyvärr få språklärare som gör det. Om vissa ordsbetydelser är fortfarande oklara kan läraren 

eller en annan elev försöka förklara orden med strategierna som jag presenterade ovan under 

avsnittet experiment och observationer (1.4.). Om detta inte heller fungerar, kan orden översättas, 

men det ska göras helst i sista fall enligt mig, som jag kommer att visa nedan.  

 

 

 

4.2 Metoder och strategier för att förstå och lära sig nya ord 
 

Här nedan presenteras en del av den tidigare forskning om ordinlärning som är relevant för denna 

studie. All tidigare forskning som presenteras visar att det är viktigt som språklärare att ha metoder 

för att lära ut ordförråd så att eleverna kan lära sig orden på ett effektivt sätt. Ofta tror man att man 

inte behöver hjälp för att lära sig ordförråd men det stämmer inte. Ordinlärning utan hjälp av en 

lärare kan ta längre tid och vara oprecis. Det är nyttigt när man lär sig ett språk att till en början 

försöka förstå helheten i läs-eller hörförståelseövningar, men om man vill utveckla språket är det 

nödvändigt att lära sig flera ord (Cavalla, 2009:39). 

 

4.2.1 Morfologi 
 
En av de strategier som kan användas för ordinlärning är att observera ordets morfologi, alltså hur 

det är uppbyggt. Det är en strategi som man inte riktigt kan lita på eftersom att det finns för många 

undantag till reglerna, i alla fall i franska och i engelska. Det är ändå ganska vanligt enligt mina 

egna observationer att elever försöker hitta betydelsen av okända ord genom att jämföra dem med 

sitt modersmål och andra språk som de kan. Metoden kan vara missledande när målet är hitta 

ordens betydelse men den kan hjälpa till att tolka vissa ordformer efter det att man forstår 

betydelsen och den kan också hjälpa till att komma ihåg orden bättre (Bogaard, 1994:169-170).  

 

                                                 
7 Jag har även själv översatt alla citat från Cavalla, eftersom hans bok är på franska. 
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4.2.2 Tvåspråkiga ordlistor jämfört med ord utifrån sammanhang 
 
Att lära sig glosor utan sammanhang är ineffektivt och leder till att eleverna slösar mycket tid i att 

lära sig ord, som de sedan har svårt att komma ihåg, påstår Tornberg (2015:124). Utöver att vara 

ineffektivt är det också tråkigt att lära sig glosor med bilinguala ordlistor och det skapar inget 

intresse hos eleverna: det sättet att lära sig ord tycks med andra ord kännas meningslöst för eleverna 

(Bogaard, 1994:209). Vidare kan man hävda att metoden passar framförallt för individuellt lärande 

och inte är så lämplig för undervisningen i klassrummet. Orden man lär sig kan däremot vara mer 

betydelsefulla om de tillhör samma tema. I Berlitz språkskolan är lektionerna organiserade i olika 

tema som till exempel: familj, väder, kläder, på restaurang osv. På det viset kan det vara lättare för 

eleverna att komma ihåg vad de har gjort på lektionerna. Att lära sig nya ord utifrån ett tema kan 

vara en väl fungerande metod speciellt för individer som har analytiska inlärningsstrategier (Cuq 

& Gruca, 2007:365). D.F Clarke och P.Nation hävdar att att gissa ordens betydelser utifrån 

sammanhanget är en stor del av läsningsprocessen. Många ord kan förstås av elever utifrån 

sammanhanget förutsatt att texten är på rätt nivå och att det inte finns för många nya ord.  

 

Möjligheten att översätta de svåra orden finns också och hjälper eleverna att förstå textens helhet. 

Eleverna kan också, efter att ha läst texten noggrant och försökt förstå orden utifrån sammanhang 

och ordensmorfologi, slå upp dem i en ordbok bara för att stämma av att orden betyder vad de 

trodde (Cuq & Grucca, 2017:368). Det är viktigt att undervisa ord som ligger på rätt nivå som inte 

är för svåra och inte heller för lätta. Enligt Bogaard fungerar tvåspråkiga ordlistor bättre om 

eleverna känner till orden från en tidigare läsningsaktivitet eller höraktivitet. Uppföljande övningar 

med nya sammanhang rekommenderas också (Bogaard, P.1994:210). Bogaard bekräftar återigen 

att man lär sig orden bättre om de är kopplade till ett sammanhang. 

 

4.2.2.1. Språkliga strategier att använda i verkliga situationer  
 

Oftast blir eleverna konfronterade med ordets form först och sedan med ordets betydelse. Eleverna 

lär sig orden genom att läsa en text eller lyssna på en text eller en dialog. Men i verkliga situationer 

där språket behövs (detta kan till och med hända med modersmålet), är det betydelsen som kommer 

först och sedan formen: man vill säga någonting men man vet inte hur. Då är talaren tvungen att 

använda alla kommunikationsmedel som finns tillgängliga, som gester, parafraser, ordböcker, 

guideböcker,  vilket leder till ordinlärning. Det är på det viset man lär sig första språket 

(Bogaard,1994:166). Enligt Bogaard ska läraren försöka förklara de nya orden på målspråket – 

genom att använda sig av definitioner, parafraser och ordbeskrivningar – så fort en elev kan något 

i ett språk. Värden av metoden är att den hjälper eleverna att öka sitt ordförråd. Det gör att metoden 

är kommunikativ och kan stärka elevernas motivation till att lära sig språket. Elevernas försök att 

förstå ordet på det viset har en positiv effekt vid ordinlärning. Dock behövs ofta en bekräftelse på 

modersmålet (Bogaard,1994:169).  

 

4.2.2.2. Digitala spel 
 
Digitala medier och mer specifikt spelen Quizlet8 och Kahoot9

 används väldigt mycket på 

högstadiet för att undervisa ordförråd, enligt min erfarenhet. Det märkte jag som praktikant. Jag 

                                                 
8 https://quizlet.com/  
9 https://kahoot.com/  

https://quizlet.com/
https://kahoot.com/
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blev till och med ombedd av min handledare att göra en Quizlet för att den är så populär bland 

eleverna och de är vana att spela quizzlet regelbundet. Spelet kan göras i grupp eller individuellt i 

klassrummet eller på elevens egen tid. 

 

Det finns många sätt att träna med Quizlet. Under rubriken klicka, finns flervalssvar där eleven 

ska välja rätt ord eller uttryck, antingen på målspråket eller på svenska. Under rubriken skriv, får 

eleven försöka stava orden eller uttryck antigen på målspråket eller på källspråket. Under lyssna 

och klicka eller lyssna och skriv tränar eleven på att höra orden och att skriva dem. Under tala, 

övar eleven på att uttala orden rätt. Under rubriken spel, finns sju olika ordspel där eleverna spelar 

mot sig själva. Det finns memory, hänga gubbe och tipspromenad. Under rubriken skriv ut, kan 

man välja att få orden utskrivna som en gloslista, som flashcards eller som ett övningsblad med 

”vik-bort-facit”. Tillslut finns en funktion där man får fram sin övningsstatistik som talar om hur 

det gick när man övade och vad man behöver träna mer på. I det här programmet finns också 

möjlighet för läraren att skapa läxförhör online där eleverna bjuds in att delta via en kod. 

Läxförhören rättas i realtid av läraren. Det fungerar ungefär på samma sätt som när eleverna själva 

tränar på glosorna. Läraren kan inte se vem som skrivit orden. Efteråt får läraren en 

sammanställning av hur det gick för varje elev. Eleverna får dessutom höra hur ordet uttalas och 

hur det böjs.  Quizlet uppmuntrar också spelare att använda strategier, till exempel morfologi som 

jag har beskrivit ovan, annars byggs den väldigt mycket på översättning. Som Sylvi Vigmo, citerad 

här av Ulrika Tornberg, pekar på kan ”utvecklingen av digitala medier inte längre […] ses endast 

som ett komplement, eller som informationsresurser i förhållande till den traditionella 

språkundervisningen, utan i dag erbjuder helt andra villkor för språkutveckling och 

språkanvändning” (Tornberg, 2015:18). Digitala spel, som Quizlet är otroligt populära just nu 

bland eleverna. Detta underlättar elevernas ordinlärning som kräver mycket tid och repetition. Jag 

kommer att utveckla detta mer under rubriken hur eleverna lär sig ord (5.1.).  

 

 

4.3. Skolans styrdokument 
 
Det ingår i styrdokumentet för moderna språk att kunna använda sig av strategier för att 

kommunicera. Det står t.ex. att ”I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och 

att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när 

språkkunskaperna inte räcker till” (Skolverket 2017b, s.67). Exempel på 

kommunikationsstrategier finns i kommentarmaterialet till kursplanen i moderna språk som blev 

reviderad i 2017 som jag citerar nedan: 

 

Då behöver man kunna kompensera detta genom till exempel omformuleringar, synonymer, 

frågor och kroppsspråk. Ett syfte med undervisningen i moderna språk är därför att eleverna ska 

utveckla och kunna använda olika strategier, tillvägagångssätt, så att de övervinner dessa hinder 

i kommunikationen. 

 

En tydlig likhet till metoden som är studiens föremål kan iakttas här. Sättet på vilket orden ska 

förklaras kan anses innefatta kommunikationsstrategier eller i alla fall någon slags träning för att 

förbättra sina kommunikationsstrategier. 
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Ordförståelsestrategierna underlättar ordförståelse och ordlärande. De stöttar också 

kommunikationen i sin helhet och hjälper oss att göra det obegripliga begripligt. Tornberg skriver 

nämligen att: ”Poängen med ordförståelsestrategierna ligger bland annat i att eleverna lär sig bli 

mer självständiga i förhållande till ordlistor och ordböcker. Detta spar naturligtvis tid och leder 

dessutom till att de lär sig förlita på sig själva. En viktig insikt för en elev är också att man faktisk 

inte behöver förstå varje ord för att ändå få ut det viktigaste ur en text” (Tornberg, 2015:131).  

 

5. Resultat och analys 
 

Nedan redovisas resultatet från intervjuerna med elever och lärare. Resultatet kommer att 

diskuteras och analyseras med hjälp av den teoretiska bakgrunden. Jag var intresserad av att veta 

hur eleverna brukar lära sig ord samt hur lärare undervisar ord. Elevernas upplevelse av 

direktmetoden för att lära sig ord är av största intresse för min studie. Jag ville också ta reda på om 

lärare använder sig av direktmetoden och i vilken utsträckning. Resultatet kommer också att 

diskuteras kopplat till användbarhet, tillförlighet och trovärdighet. 

 

5.1. Hur eleverna lär sig ord  
 
Den digitala plattformen Quizlet (se ovan) nämns väldigt ofta av eleverna i min undersökning. De 

använder Quizlet både i klassrummet i form av tävlingar och hemma för att repetera nya ord. De 

uppskattar Quizlet mycket, bland annat för att få höra hur ordet uttalas och kan böjas. Här är vad 

elev 12 säger om hur hen lär sig ord: 

 

Bäst på Quizlet, för att jag får se hur ordet stavas och uttalas. Jag använder mycket Quizlet 

hemma. Jag säger orden högt när jag kör Quizlet annars när det är på tavlan då brukar jag skriva 

dem för hand i boken då är det en hel annan koppling med hjärnan när man gör det för hand än 

när man gör på tangenter (elev 12). 

 

Många elever säger att de brukar ”nöta in orden” och göra övningar om och om igen tills de 

behärskar dem. Det går bättre om de får en lagom mängd att lära sig och att det inte får bli för 

många, säger de. En elev använder sig av vad hen kallar för ”tio minuters regel” vilket innebär att 

hen gör en övning, väntar tio minuter och gör den igen. Eleven tyckte att det fungerade jättebra. 

Att skriva orden på datorn och för hand nämns också. Orden fastnar bättre om de skriver dem flera 

gånger för hand tycker flera. Här beskriver eleverna hur de lär sig orden utantill inför ett förhör 

eller ett prov till exempel. Franskläraren brukade förhöra eleverna varannan vecka på lite olika 

sätt, ibland skriftligt eller muntligt. Även om eleverna verkar vara nöjda med sina sätt att lära sig 

ord kan jag inte låta bli att tänka på Ulrika Tornberg som visade i sin forskning att eleverna 

glömmer de flesta orden som de lärde sig efter ett tag. Tydligen lär sig elever 20 ord i genomsnitt 

per vecka men säger att de känner att de kan väldigt få ord vilken inte är ett bra tecken (Tornberg, 

2015:124). Elev 15 berättar hur hen lär sig ord med Quizlet och genom att skriva egna meningar: 

 

Elev 15: Eftersom vi har nu väldigt bra läromedel som till exempel Quizlet så använder jag den 

men om det är någonting i bocken så försöker jag skriva orden flera gånger eller använda den i 

en mening.  

Intervjuaren: Försöker du göra egna meningar? 



16 

 

Elev 15: Ja, ibland. Det är svårt att använda orden om man inte har övat.  

 

Att försöka göra egna meningar är en bättre strategi, enligt mig, för att på så sätt lär hen sig använda 

orden i ett sammanhang. Det finns en risk med att bara lära sig lösryckta ord och det är att man 

varken kan använda dem eller förstå dem. Flera elever nämner också morfologi som strategi för 

att förstå okända ord. Detta innebär att de tar hjälp av de språk de kan för att se om de nya orden 

liknar orden de kan i andra språk till exempel franska ordet compréhension som liknar väldigt 

mycket comprehension på engelska. Här är vad elev 14 säger om sina strategier: 

 

Först går jag igenom dem på franska och kollar liksom vad de betyder och sedan försöker jag se 

i fall de liknar ett engelskt eller ett svenskt ord för att dra paralleller och sammanhang mellan de 

orden och det brukar ofta fastna mer (elev 14). 

 

Två elever, elev 5 och 10 anger att de börjare använda direktmetoden för att lära sig ord så som 

jag hade förklarat för dem under experimentet. Elev 5 säger: 

 

Jag lär mig ord med dina nya fyra sätt med kroppsspråk, synonymer, genom att försöka beskriva 

ordet. Ibland försöker jag leta efter engelska eller svenska ord som liknar franska ord vilket funkar 

inte alltid och det här gjorde mitt ordförråd mycket starkare (elev 5). 

 

Jag blev förvånad av detta svar eftersom att jag hade tänkt att metoden tillämpades mest för att 

lära sig ordförråd i klassrummet och det sa jag till eleven, men hen bekräftade att det hade fungerat 

bra även för att repetera orden hemma: 

 

Jag tycker att metoden fungerar också för att lära sig orden hemma. (elev 5) 

Jag kommer ihåg gester som jag eller andra gjorde i klassen och det gör att jag kommer ihåg 

orden. (elev 10) 

 

Några elever visade att de inte kan lika många strategier och förklarar att de lär sig orden genom 

att söka ordens betydelse i ordboken, på Google translate eller genom att fråga läraren. Min 

franska handledare från förra terminen brukade säga till eleverna att om de ville veta ett ords 

betydelse att de skulle först ”fråga en kompis, sedan titta i ordboken och till sist fråga fröken”. På 

så sätt uppmuntrar läraren eleverna att ta mer ansvar för sin ordförrådsinlärning vilket är viktigt, 

därför att läraren inte kan förklara alla okända ord. Detta exkluderar inte så klart att eleverna ska 

använda sig av strategier som morfologi och sammanhang till exempel.  

Att lära sig ord tar tid och kan inte ske på ett ögonblick som Cavalla säger ”Ett barn kan lära sig 

ett ord efter det att hon har läst eller hört det åtta gånger, medan en vuxen människa behöver 17 

gånger för att lära sig ordet” (2009:36). Denna forskning visar hur svårt det är för lärare att se till 

att eleverna lär sig de orden som han undervisar. Eleverna måste lägga ner egen tid och arbete för 

att lära sig ord, annars kommer de inte att komma ihåg dem. Dessutom är det också viktigt att 

eleverna utvecklar egna strategier och metoder för att lära sig ord. Eleverna som intervjuades 

verkade ha en väldigt hög medvetenhet om hur de lär sig ord. De verkade ägna ganska mycket tid 

åt att lära sig ordförråd åtminstone inför varje förhör som de hade varannan vecka. Det visar att 

eleverna tog ansvar för sin ordinlärning och förväntade sig inte att kunna orden efter att ha sett 
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dem i klassrummet. Det är viktigt att eleverna förstår att det krävs mycket repetition och eget arbete 

för att kunna memorera orden och använda dem. Ofta övar eleverna på orden inför provet och 

sedan glömmer de orden efter en kort tid. Det är därför av största vikt att lärare säkerställer att 

orden återkommer i olika form samt att eleverna lägger ner egen tid så att orden inte glöms bort. 

 

5.3. Metoder som lärare använder sig av  
 

De flesta lärare som intervjuades anger att de inte använder bara en metod utan flera olika, 

inklusive direktmetoden till viss del. Många lärare nämnde sammanhanget, morfologi, 

översättning och Quizlet bland annat som olika metoder för att undervisa och lära sig ordförråd. 

Vissa lärare påstår också att de arbetar tematiskt med ord eller med musik då det hjälper eleverna 

att memorera orden bättre. Bilder är ytterligare ett sätt som lärare använder sig av för att lära ut 

ord och som är väldigt effektivt för att orden som lärs med bilder memoreras bättre (Bogaard, 

1994:171). Här förklarar lärare 5 som jobbar både på högstadiet och på gymnasiet anledningen till 

att hen använder sig av olika metoder: 

 

Man får blanda metoder så att man når så många elever så möjligt för att eleverna lär sig på olika 

sätt. Jag tror inte att det finns bara en sak som är bra. Jag tycker att det är viktigt att blanda. Det 

är en blandning av olika saker som gör helheten (Lärare 5). 

 

Att kunna nå så många elever som möjligt är ett krav ifrån lärare som finns i läroplanen (Lgr 11). 

Tack vare olika forskningar inom det kognitiva området så vet vi dessutom att olika personer lär 

sig på olika sätt och tillhör olika intelligensgrupper. Det är viktigt att lärare tar hänsyn till dessa 

olika typer av intelligens när de bygger upp sina lektioner så att de ser till att variera olika typer av 

aktiviteter som tilltalar de olika intelligenserna. Därför tycker jag att aktiviteten som har varit 

föremål för min studie som är att lära sig ord med direktmetoden är bra i många avseenden, men 

den måste absolut inte vara det enda sättet för lärare att undervisa ordförråd på. Annars finns det 

en stor risk att eleverna tröttnar på den och tycker inte längre att den är rolig och intressant. . Lärare 

borde hitta en balans i användandet av metoden liksom med många andra aktiviteter. Enligt mig 

bör metoden helst inte heller användas för sällan, annars kan eleverna aldrig bli kunniga i den och 

känna att de kan bli bra på den, men inte heller för ofta annars finns det som sagt en risk att eleverna 

tröttnar på den. 

Sammanhanget är en av de mest använda metoderna för att undervisa ordförråd enligt resultaten 

av intervjuerna och det bekräftas av R.G. Sternberg som skrev boken Most vocabulary is learned 

from context (1987). Språklärare bör veta att metoden också har sina begränsningar, till exempel 

om sammanhanget inte hjälper eleven att gissa ordens betydelse och att den kan missleda eleverna 

att tro att de förstår ord som de egentligen inte förstår. 

Morfologi ligger också högst upp som strategi för att gissa ordens betydelse. Både Sammanhang 

och Morfologi har som fördel att de tvingar eleverna att fundera lite för att hitta ordets betydelse. 

Det behöver eleverna inte göra om de får en översättning på en gång. Som jag skrev ovan påpekar 

Girardet att det är en hög kognitiv ansträngning att memorera ord. Han förespråkar ordinlärning 

utifrån deduktion och att orden återkommer i undervisningssituationerna. 

 

Utöver ovannämnda strategier, använder många lärare översättning trots att den inte kräver en hög 

kognitiv ansträngning. Eleverna kan bli ombedda att översätta vad läraren säger och det är oftast 

för att säkerställa att alla i klassen har förstått och hänger med i undervisningen. Det är bra för att 
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det betyder att läraren uttrycker sig på målspråket. Att översätta genast orden så fort eleverna frågar 

kan vara en missad chans att arbeta kognitivt med eleverna tycker jag. Jag aspirerar att försöka 

förklara orden med direktmetoden först och om eleverna inte förstår efter olika försök, till exempel 

genom att använda kroppsspråket eller meningar osv, översätta efter det. Att översätta uppfattas 

från en av de lärarna som den enklaste och snabbaste vägen för att svara till eleverna. Lärare 8, 

som undervisar på gymnasiet, tycker att det är viktigt att lärare pratar på målspråket så mycket de 

kan men tillägger att hen översätter ibland eftersom det går snabbare.   

 

När man behöver en snabb förklaring för att man håller på med något annat då översätter jag 

(Lärare 8). 

 

Lärare 2 som arbetar på gymnasiet hävdar att översättning är den säkraste metoden för att undvika 

missuppfattningar.  

 

Ibland använder jag den (direktmetoden) när jag sätter ord i meningar men jag märker att 

förståelse inte blir lika bra som när orden har blivit översätta (Lärare 2). 

 

Denna lärare värdesätter översättningsmetoden högt och anledningen till detta är den förhindrar 

missförstånd. Denna kritik mot direktmetoden kommer jag att utveckla mera under rubriken 

”fördelar och nackdelar med direktmetoden” nedan. Olika anledningar för att använda översättning 

kom upp från lärarnas sida. Den vanligaste är att lärare inte hinner gå igenom alla nya ord med 

andra metoder för att de tar längre tid. Annars kan det vara också därför att fokus under lektionen 

ligger någon annanstans än att lära ut ordförråd. Även om många lärare använder sig av 

översättning av olika anledningar, en metod som inte förutsätter en hög kognitiv ansträngning, 

brukar lärare uppskatta de mer ansträngande aktiviteterna, som hjälper kunskaperna sitta kvar 

längre hos eleverna. Lärare 4 som är en gymnasielärare tycker att:  

 

Direktmetoden tar längre tid men kunskaperna håller längre tycker jag. Eleverna kommer också 

ihåg orden bättre för att de har jobbat med orden i klassen. Det är ett sätt att lära sig ord. Annars 

jobbar de inte alls med orden i klassen och eleverna måste arbeta med dem själva efter lektionerna 

(Lärare 4). 

 

Lärarna är medvetna om att att lära sig nya ord är en lång process som kräver mycket repetition 

och dessutom eget arbete från eleverna. Det krävs mer än arbete med orden i klassrummet för att 

eleverna ska kunna lära sig dem. Som Meara påpekar, ”att lära sig ord görs inte på ett ögonblick 

annars skulle dessa inte behöva repeteras och sättet som orden blir introducerade av lärare skulle 

vara avgörande för elevernas inlärning” (Meara, 1980:227). Därför betonar flera lärare vikten av 

att ge orden som läxa till eleverna. Enligt lärare 1 är:  

 

Orden i läxan är ganska viktig, det är svårt att få tid på lektionen för att lära in alla orden. Med 

glosor är det viktigt att ta den som läxa men jag skulle vilja att de lär sig orden mera i 

sammanhanget och inte bara ord. Hela tiden måste man repetera orden för att det ska sitta (Lärare 

1) 
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En annan högstadielärare förklarar att det är ganska mycket elevernas ansvar att lära sig ord. Det 

tycker också gymnasielärare 2 som säger att hen inte undervisar ordförråd i sig, men att eleverna 

får lära sig nya ord genom att läsa texter och att hen ser till att orden återkommer så att eleverna 

kommer ihåg dem. Här en vad lärare 2 som är gymnasielärare säger: 

 

Ordförråd är alltid en del av en läsförståelseaktivitet. Jag testar inte ordförråd eller väldigt sällan. 

Eleverna ber inte om glos förhör för att vi repeterar orden i olika texter och aktiviteter. Vi jobbar 

med olika teman så de orden återkommer ofta (Lärare 2). 

 

5.4 Elevernas uppfattning av direktmetoden efter experimentet 
 
När jag genomförde mitt experiment i att undervisa ordförråd med direktmetoden var jag orolig 

för att eleverna skulle ha svårt för att ta till sig en ny metod, under en ganska kort tid, fem lektioner  

totalt. Franskläraren informerade mig att eleverna inte var bekanta med denna metod och eleverna 

bekräftade att de aldrig hade gjort något likande i andra ämnen heller. Jag hade läst att det är viktigt 

att anpassa sig till de inlärningsvanor som eleverna har sedan tidigare där de har en gemensam 

kultur och språk. Det är svårt att ändra undervisningsmetod på ett radikalt sätt för att lära ut 

ordförråd då det kan vara ineffektivt (Cavalla, 2009:38). Detta kunde jag också märka då flera 

elever ville översätta orden direkt istället för att använda de fyra strategierna, det vill säga 

kroppsspråk, synonymer och antonymer, serie av ord, ord beskrivningar (med fraser). Efter 

experimentet frågade jag eleverna hur metoden hade fungerat för dem för att förstå vad som 

fungerade bra och mindre bra samt för att bli medveten om de svårigheterna som kan uppstå med 

en sådan metod, detta eftersom ”Läraren behöver också skapa sig en uppfattning om vilka 

svårigheter som eleverna kan stötta på i mötet med ett visst ämnesinnehåll” (Wahlström, 

2015:144). Alla elever som jag intervjuade oavsett vilken nivå de ligger i på franska sa att metoden 

hade fungerat bra för dem och att den uppskattades. Alla de intervjuade elever säger att metoden 

var lättförståndig och att de förstod de orden som presenterades med den. De säger att det blev 

lättare att förstå de fyra strategierna tack vare exempel som jag gav eleverna för att illustrera varje 

sätt (kroppsspråk/charader, synonymer och antonymer, serie av ord och beskrivningar). Elev 11 

tycker att metoden är lätt att förstå och att använda: 

 

Strategierna är ganska lätta tror jag. Har man gjort det någon gång så kommer man ihåg. När vi 

fick ett exempel för varje metod då förstod jag vad alla metoder innebär (Elev 11). 

 

Eleverna uppskattar metoden bland annat därför att den erbjöd ett annorlunda sätt att lära sig nya 

ord. Flera tyckte även att det är roligt när man använder sig av kroppsspråket för att förklara orden. 

Kroppsspråket upplevdes som den lättaste och roligaste sätt för att förklara ord, och förklara med 

meningar upplevdes som den svåraste sätt. Elev 17 tycker att det kan vara svårt att förklara ett ord 

med meningar:  

 

Intervjuaren: Är det svårare att förklara med meningar?  

Elev 17: Ja det tycker jag och många tycker det. Jag tror att de är svårt för oss elever för att vi 

inte har lika stort vokabulär men om läraren förklarar med meningar då skulle det funka.  
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Det är förståeligt att denna metod upplevs som svårast och elever som inte känner sig bekväma 

med att använda den kan välja de andra metoder, som kroppsspråk, synonymer och antonymer och 

serie av ord. I början tycker jag att eleverna bör ha friheten att välja den metod som de känner sig 

tryggare med. Efter ett tag kan läraren höja svårighetsgrad till exempel genom att välja åt eleverna 

ordet att förklara och strategi så att eleverna uppmuntras att använda alla fyra metoder. Det finns 

en bakomliggande idé med att låta eleverna att arbeta i par, nämligen att de ska hjälpas åt och 

förhoppningsvis uppmuntra varandra att välja en metod som de aldrig valt förut. Här är vad eleven 

8 som också tycker om charader säger om par arbete: 

 

Jag tyckte det var bra och det var roligt också. Det var kul att använda charader. Jag tyckte det 

var bra att jobba i par också för att kunna förberedda sig bättre (Elev 8). 

 

Vissa elever tycker att orden blir lättare att komma ihåg med strategierna, speciellt med 

kroppsspråk, för att de kan koppla ordet till en gest som någon har använt i klassen. Det finns 

också elever som har sagt att de kopplar ordet mentalt till en gest för att memorera det. Här är elev 

3 uppfattning av metoden.  

 

Jag tycker att det har funkat väldigt bra faktiskt. Jag tycker att det var ganska kul och enkelt sätt 

att lära sig nya ord. Man kommer ihåg orden bättre genom att komma ihåg vad man gjorde på 

lektioner (Elev 3). 

 
På frågan: Tror du att du skulle behöva öva mer på den för att bli bättre och för att metoden bli till 

en vana? Gav eleven 18 följande svar:  

 

Jag tror att de flesta skulle behöva mer tid för att det är en ny grej liksom de är kanske inte van 

vid. Jag aldrig sett någon lärare som har gjort så här förut. Jag skulle behöva några gånger (Elev 

18). 

 

Eleven bekräftar också att hen aldrig hade använt en sådan metod tidigare. Endast elev 7 svarar att 

hen var bekant med metoden för att andra lärare har använt den. De flesta elever säger att även om 

metoden är lätt att förstå och använda skulle de behöva öva på den några gånger till för att känna 

att de kan metoden. Eleven 1 svarade på samma fråga att metoden var lätt att ta till sig men gav 

som råd att spara den för de svåra orden.  

 

Nej jag tycker att man lär sig väldigt snabbt och jag tycker att det är en väldigt bra metod. Jag 

tycker inte att man behöver träna på metoden men som tidigare nämns tycker jag att man ska 

spara den och inte använda den hela tiden och försöka lära sig de enkla ord på lektionerna eller 

Quizlet medans de svårare orden med den här metoden (Elev 1). 

 
Jag tolkar elevens 1 svar som att det är viktigt att hitta en bra balans och inte göra denna aktivitet 

med alla ord annars skulle troligtvis aktiviteten bli för lätt och inte tillräckligt utmanande för de 

flesta elever. Elev 4 nämner också vikten att balansera strategiernas användning: 
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Som allting måste man öva. Det måste finnas en balans, inte för mycket och inte för lite av samma 

metod (Elev 4). 

 

Jag tycker också att det inte finns någon poäng i att välja orden som alla elever kan sedan tidigare. 

Dessutom kan det vara nödvändigt att läraren ger några instruktioner om vilka ord som ska 

förklaras eller säger de ord som eleverna inte få välja. En annan variant skulle vara att låta eleverna 

arbeta i par, två mot två och säga till exempel att paret som kan gissa flest ord tagna ur en text 

vinner. På det viset skulle eleverna uppmuntras till att välja svåra ord för att de är svårare att gissa. 

Denna variant har jag inte gjort under experimentet men jag skulle gärna vilja testa den i framtiden.  

 

5.5 Lärarnas användning av direktmetoden  
 
Många lärare säger att de använder direktmetoden till viss del tillsammans med andra metoder. 

Några lärare tycker att de skulle kunna använda den mer. Tidsbrist nämns som anledning till att 

föredra översättning över en förklaring med direktmetoden. Här är vad lärare 8 säger om behovet 

att översätta ibland.   

 

Ju mera sammanhang man kan ta på målspråket desto bättre. Ibland hinner man inte göra det 

idealet. Om man säger nu ska vi jobba med glossor då kan man ta tiden för att göra det på ett bra 

sätt men om det duckar upp orden och man behöver en snabb förklaring för att man håller på med 

något annat då översätter jag (Lärare 8). 

 

Lärare 4 som jobbar på gymnasiet sa att hen skulle vilja jobba mer med direktmetoden: 

 

Jag använder direktmetoden tillsammans med andra metoder. Om eleverna frågar mig ”vad 

betyder det?” jag försöker förklara orden istället för att översätta orden på en gång. Jag vill försöka 

prata franska hela tiden men jag tycker att det är bra om de får glossor i båda språk ibland också. 

Jag vill jobba mer med förklaring, synonymer osv. Ibland gester också (Lärare 4). 

 

Många lärare säger, som lärare 4, att när de pratar på målspråket inför klassen försöker de förklara 

orden som eleverna inte känner till på målspråket istället för att översätta dem. De visar att de 

använder direktmetoden till viss del och tycker att den är värdefull på många  sätt. En lärare  svarar 

först att hen inte använder direktmetoden, men sedan när hen förklarade hur hen undervisar 

ordförråd kom det fram att hen faktiskt använder sig av direktmetoden. Här berättar lärare 6 hur 

hen använder direktmetoden med hjälp av bilder. Som vi redan sett, att läraren lär ut orden 

tillsammans med bilder hjälper eleverna komma ihåg orden bättre än om det görs utan bilder 

(Bogaard, 1994:171). 

Jag visar en bild på mig eller annat och jag presenterar bilden. Sedan frågar jag eleverna ’vad har 

du förstått?’. Ibland visar jag orden med kroppen, till exempel ordet ”ancianos”. Nu att du frågar 

anser jag att jag använder direktmetoden (Lärare 6). 

 

Jag tycker att tack vare denna intervju blev läraren mer medveten över hennes sätt att undervisa 

och lärde sig i alla fall vad metoden hen använder sig av, heter. Från resultaten av analysen av 

intervjuerna märkte jag att lärarna använder direktmetoden oftast när de pratar på målspråket inför 
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klassen och eleverna inte förstår vissa ord som läraren då behöver förklara. Annars händer det 

också när eleverna inte förstår ett eller flera ord från en text och ber läraren att förklara dem. Oftast 

säger lärare att de använder direktmetoden med avsikten att maximera användandet av målspråket 

som också kan uppmuntra eleverna att använda målspråket ”Använder lärare målspråk i större 

utsträckning så resulterar i att elever använder målspråket mer frekvent” (Eriksson & Jakobsson, 

2001:53-54) 

 

Från resultaten av lärar intervjuerna anser jag att det är alltid lärarna själva som använder sig av 

direktmetoden och att de aldrig nämner hur eleverna använder sig av direktmetoden. Det skulle 

kunna vara på grund av frågans formulering som är: Vad tycker du om direktmetoden för att 

undervisa ordförråd? Frågan är ganska allmän enligt mig och exkluderar inte elevernas 

användning av direktmetoden som i en aktivitet som jag har använt i mitt experiment. Jag hade 

också kunnat ställa en ytterligare fråga som till exempel: Hur använder eleverna direktmetoden? 

Eleverna bör också försöka kommunicera på målspråket så mycket som möjligt och det kan vara 

genom en sådan aktivitet; förklara ord med kroppsspråket, synonymer och antonymer, serie av ord 

och meningar att de kan bygga ut sitt ordförråd. Aktiviteten kan också göras i kombination med 

enspråkiga ordböcker som kan hjälpa eleverna att förstå orden med hjälp av synonymer och/eller 

meningar som beskriver ord. Endast en lärare av tio anger att hen använder en liknande aktivitet 

för att bygga ut elevernas ordförråd. Det är beklagligt, tycker jag, därför att från återkopplingen 

jag fick från eleverna uppskattades metoden väldigt mycket. Jag tror att aktiviteten av att jobba 

med ordförråd på det sättet är relativt okänd av lärare därför att som sagt inga lärare nämnde den 

förutom en. För experimentets skull använde jag direktmetoden i form av en aktivitet med främsta 

syftet att göra eleverna bekanta med direktmetoden. Denna aktivitet kan vara ett tillägg till de 

andra aktiviteter och metoder redan nämnda för att lära sig ordförråd. En lärare ska kunna variera 

sin undervisning och det en aktivitet att lägga till sin undervisningsportfolio. 

 

 

5.5.1. För och nackdelar med direktmetoden enligt lärarna 
 

5.5.1.2 Fördelar 
 

Lärarna blev tillfrågade om metodens fördelar och nackdelar, i alla fall de som är bekanta med 

direktmetoden och använder den, vilket nästan alla gjorde. De lärare som jag intervjuade svarar 

utifrån deras uppfattning och användning av direktmetoden. De kan inte uttrycka sig om 

direktmetoden som aktivitet därför att de var inte med i experimentet, enbart eleverna. 

Anledningen till detta är också att lärare inte verkar bekanta med att använda direktmetoden i form 

av en aktivitet. Lärarna har angett flera argument till förmån för direktmetoden. Lärare 3 tycker att 

det tvingar eleverna att jobba mer aktivt och att anstränga sig mer. Hen tycker också att eleverna 

kommer ihåg orden bättre när de förklaras med direktmetoden till följd av denna mentala 

ansträngning.  

 

Jag tycker att direktmetoden är mer intressant. Eleverna måste anstränga sig mentalt mer och de 

blir mer aktiva. Direktmetoden tar längre tid men kunskaperna håller längre tycker jag. Eleverna 

också kommer ihåg orden bättre för att de har jobbat med orden i klassen (Lärare 3). 
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Tanken att en högre ansträngning leder till en bättre inlärning bekräftas också av forskning om 

kognitiva funktioner. Därigenom tycker forskare att människor lär sig bättre genom tänkande än 

genom upprepning (Cuq & Gruca, 367). Aktiviteten som står i centrum för denna studie kräver 

utan tvivel elevernas tänkande. Att formulera meningar, komma på synonymer och antonymer och 

även gester är mentalt ansträngande och förutsätter en viss grad av tänkande. 

Lärare 3 betonar också vikten av att arbeta med ord i klassrummet för att underlätta elevernas 

inlärning istället för att ge eleverna ordlistor som de aldrig har sett förut. Hen tycker att 

direktmetoden är ett sätt att arbeta med ord i klassen.  

 

Det är ett sätt att lära sig ord. Annars jobbar de (eleverna) inte alls med orden i klassen och 

eleverna måste arbeta med dem själva efter lektionerna (Lärare 3). 

 

Som jag skrev ovan: ordinlärning utan hjälp av en lärare kan ta längre tid och vara oprecis (Cavalla, 

2009:39), därför kan läraren inte delegera hela ansvaret för ordninlärning till eleverna. Eleverna 

måste däremot ta ansvar för att repetera orden på egen tid  eftersom, som jag har varit inne på 

tidigare, det krävs mycket repetition för att memorera orden. En återkommande fördel med 

direktmetoden är att den ökar elevernas exponering för målspråket. Det tycker Lärare 8 bland 

andra:  

 

Fördelarna är att man använder målspråket vilket är super viktigt tycker jag och att det är andra 

ord som är enklare ord som används i förklaring och då får de repetera dessa ord samtidigt och 

höjer medvetenhet av dem och de får höra och koppla ljudet till hur ordet set ut (Lärare 8). 

 

En ytterligare fördel som lärare 8 nämner är att aktiviteten tvingar eleverna att använda andra 

enklare ord för att förklara de nya orden. Som läraren 8 sa, får eleverna repetera dessa enklare ord 

och jag lägger till att de få använda orden i meningar. Med andra ord erbjuder aktiviteten en stor 

möjlighet för eleverna att uttrycka sig på målspråket. Vidare uppmuntrar en sådan aktivitet 

eleverna att utveckla sina kommunikationsstrategier. Eleverna lär sig att kommunicera med 

kroppsspråket och förstå en annan person som uttrycker sig med kroppsspråket. Ett språk innefattar 

ju inte bara ord utan inkluderar hela kroppen (Cuq & Gruca 2007:100). Dessutom är det bra att 

eleverna lär sig att kommunicera med hela kroppen. Forskning har visat att människor lär sig på 

olika sätt och har olika former av intelligens, därför är det viktigt att erbjuda en aktivitet som 

tilltalar till människor med olika intelligenser eller lärandestilar som Reid har forskat om. De fyra 

lärandepreferenser inkluderar visuellt lärande, auditivt lärande, kinestetisk lärarande och taktilt 

lärarande (Reid, 1987). Detta sätt att lära ord, som jag också har kallat för ’aktivitet’, tilltalar till 

åtminstone tre av dessa lärandestilar vilka är visuellt, auditivt och kinestetisk vilket betyder att den 

når så många elever så möjligt, som läroplanen kräver. Kommunikationsstrategier är viktiga i 

skolan för att klara muntliga prov, som det nationella provet till exempel, men de är också viktiga 

i verkliga livet för att kommunicera, göra sig förstådd osv. Att lära sig strategier för att 

kommunicera är en färdighet som finns i Läroplanen och som därför måste inkluderas i 

undervisningen ”I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna 

använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna 

inte räcker till” (Skolverket 2017b, s.67). Med aktiviteten som jag har prövat och förklarat tidigare 

kan eleverna också lära sig att prata runt orden vilket är en väldigt nödvändig kunskap när man 

inte kan orden eller inte kommer ihåg dem.  
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Aktiviteten som jag förespråkar är alltså i linje med läroplanens krav. Den uppmuntrar eleverna 

att kommunicera på  målspråket, att utveckla en allsidig kommunikationsförmåga och att använda 

sig av språkliga strategier för att kommunicera. Direktmetoden  når också så många elever som 

möjligt därför att den tilltalar till olika lärandestilar samt intelligenser. Lärare 1 tycker att 

direktmetoden är särskilt bra för äldre elever därför att de har större kunskaper i språket. När hen 

säger äldre elever menar hen i årskurs 9. Bögaard, däremot, tycker att så fort en elev kan något i 

ett språk ska läraren försöka förklara de nya orden på  målspråket genom att använda sig av 

definitioner, parafraser och ordbeskrivningar (1994:169). Enligt honom behöver man inte ha så 

mycket kunskaper om språket för att kunna använda direktmetoden vilket betyder att aktiviteten 

skulle i princip kunna användas med eleverna redan från årskurs 6. Enligt Bogaard är metoden 

kommunikativ och benägen att stärka elevernas motivation till att lära sig språket. Han tycker 

vidare att elevernas försök att förstå ordet på det viset har en positiv effekt på  ordinlärningen. Han 

tycker att det ofta behövs en bekräftelse på modersmålet, därför har jag tillåtit eleverna under 

experimentet att översätta ordet efter det att en elev hade förklarat det med en eller flera metoder 

och en annan elev hade gissat ordet på franska (taget från en text till exempel).  

 

5.5.1.3 Nackdelar 
 

En återkommande nackdel med direktmetoden som lärare lyfter upp är dock att det tar lång tid 

jämfört med andra metoder, till exempel översättning. Därför tycker flera lärare att metoden inte 

kan användas för att förklara alla ord, till exempel lärare 5: 
 

Nackdelen är tid man kan inte göra det för alla ord det skulle ta för lång tid (Lärare 5). 

 

Jag förstår kritiken och håller med den till viss del. Om läraren tar orden från en komplicerad text 

som innehåller många okända ord skulle det vara problematisk för eleverna därför att det skulle 

finnas för många ord att förklara. Men det finns en enkel lösning till detta vilket är att läraren bör 

utgå ifrån en enklare text där eleverna kan känna igen vissa ord som de har lärt sig under tidigare 

lektioner. Jag håller dock med om att ordinlärning ska vara progressivt. Eleverna bör lära sig 

enklare ord först och gradvis lite svårare ord som direktmetoden kräver. Det antal ord som bör 

arbetas med i klassrummet och som eleverna ska repetera efteråt borde inte vara för högt annars 

kan eleverna inte klara av att memorera dem. Valet av antal ord är väldigt subjektivt, det beror på 

elevernas nivå och kunskaper. 

 

En annan nackdel som nämns av Lärare 6 är att det alltid är samma elever som kan orden eller kan 

förstå dem efter förklaringar, därför att de har ett stort ordförråd och har en högre språknivå helt 

enkelt.  

 

Nackdelen är enligt mig att visa elever hamnar efter men eleverna brukar hjälpa varandra också. 

Saken är att det är alltid samma som förstår och det är samma elever som inte förstår och det kan 

vara ett problem (Lärare 6). 

 

Kritiken är väldigt befogad och jag håller med om att eleverna som har en högre nivå i språket har 

en fördel med den här aktiviteten. Kroppsspråket upplevdes från eleverna som en lättare strategi 
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att använda sig av och den är faktisk mer åtkomlig än de andra sätt. Läraren svarar också att 

eleverna hjälps åt med ords betydelser och förklaringar och får därför arbeta i par eller i lite större 

grupper, så att de kan lära sig av varandra och komma på det bästa sättet att förklara orden 

tillsammans. Aktiviteten kan göras på olika sätt. Om orden att förklara utgår ifrån en text betyder 

det att eleverna får använda andra strategier som de måste vara bekanta med, till exempel använda 

sammanhanget eller morfologi. Orden kan också komma ifrån en hörövning där eleverna lyssnar 

på en text och kan också använda vissa strategier för att förstå så mycket som möjligt. Det 

förutsätter att eleverna har lärt sig dessa strategier. Fördelen är att läraren kan använda en aktivitet 

som en kombination av alla strategier och för att uppmuntra eleverna att använda alla strategier. 

Det är, enligt mig, bättre att inte ge eleverna lösryckta ord därför att, som jag har redan nämnt, är 

det svårare att memorera om det inte handlar om ord som har samma tema. Lärare kan också 

använda ord att repetera för aktiviteten. På det viset skulle elevernas nivå jämnas ut och ha en 

bättre chans att tävla mot varandra därför att alla elever har redan gått igenom orden. 

 

Slutligen finns det en annan kritik som Lärare 2 uttryckte och som jag har varit inne på tidigare, 

och det är att direktmetoden för att undervisa ord är oprecis och missledande: 

 

Nackdelen är att eleven tror att hen har förstått men i verkligheten har hen inte förstått. 

Direktmetoden som aktivitet håller jag med om men att inte översätta allts kan göra saker svårare. 

Problemet som sagt är att det kan vara oprecis, inexakt och ge en falsk känsla till eleverna att de 

förstod något de egentligen inte förstod (Lärare 2). 

 

Som jag har förklarat ovan valde jag att låta eleverna översätta i slutet av ordförklaringen bara för 

att säkerställa att alla elever har förstått orden och inte riskera något missförstånd.  

 

5.5.2. För- och nackdelar med direktmetoden enligt eleverna 
 

5.5.2.1 Fördelar 

 

Jag ska börja med att beskriva fördelarna som nämndes av eleverna när jag intervjuade dem. 

Många elever svarar att de uppskattade att kunna jobba i par för att de kunde hjälpas åt och 

förberedda sig bättre. Elev 4 och 8 gav följande svar: 

 

Elev 4: Det var interaktivt och det var bra att jobba i par.  

 

Elev 8: Jag tyckte det var bra att jobba i par också för att kunna förberedda sig bättre.  

 

En fördel som återkommer med aktiviteten/metoden är att orden lärs snabbare och blir lättare att 

komma ihåg. Elev 9 tycker att det är en väldigt effektivt metod: 

 

Det var ett väldigt effektivt sätt att lära sig nya ord. Det går snabbare att lära sig orden (Elev 9).  

 

Elev 2 tycker också att det bli lättare att lära sig orden men denna metod och uppskattade arbete i 

par:  

 

Man kan komma ihåg orden bättre. Det var bra att jobba med någon annan (Elev 2). 
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Elev 13 tycker också likadant och jämför aktiviteten/metoden med att använda gloslistor:  

 

Jag tycker att det gick snabbare att lära sig orden än om man skulle sitta och försöka lära sig 

glosor till exempel. Det känns som jag förstod mycket snabbare (Elev 13). 

 

Flera elever tyckte att metoden hjälper dem att utveckla kommunikationsstrategier som de behöver 

använda för det nationella provet. De säger också att de kan tänka sig använda den i verkliga livet. 

Så säger elev 14:  

 

Elev 14: Det där med charader var väldigt bra i fall någon säger något på franska och gör gester 

till då förstår man mer och det gjorde jag på nationella proven så att killen jag var med skulle 

förstå jag sa ”vi ska gå äta” eller ”vill du gå äta?”.  

Intervjuaren: Toppen! Tror du att du skulle kunna använda det i en verklig situation?  

Elev 14: Ja jag tror att jag skulle kunna göra det i fall jag inte vet hur jag ska uttrycka mig helt 

och hållet jag tror att det skulle vara ett bra hjälpmedel.  

 

Och elev 15: 

 

Om jag skulle till Frankrike just kanske det ord som jag inte skulle komma ihåg eller inte skulle 

veta allts så då är det är väldigt bra att ha den strategi för att förklara någonting på ett lättare 

sätt. Jag ser ett stort värde i den (Elev 15). 

 

Eleverna säger att direktmetoden uppmuntrar de att prata mer på franska. Så säger elev 11: 

 

Det är bra för att man pratar mer franska (Elev 11). 

 

De säger också att med denna metod får orden ett sammanhang som underlättar meningsskapande 

för eleverna. Elev 17 säger:  

 

Med strategierna får man ett sammanhang och då får man lättare använda de(orden) i 

fullständiga meningar (Elev 17). 

 

En elev uppskattade aktiviteten huvudsakligen därför att den var lite tävlingsinriktad även om det 

inte blev någon ”vinnare” direkt men det skulle man kunna göra om eleverna tycker att det är kul 

på det viset. Så här säger elev 6:  

 

Det var väldigt intressant speciellt när man tävlar typ när man gjorde charader man blir så insatt 

så fokuserad. jag tycker det är roligt med tävlingar (Elev 6). 

 

Som nämns ovan når metoden eleverna som lär sig kinestetiskt som det verkar vara fallet med Elev 

12 bland andra: 

 

I fall man ser någonting framför sig då är det mycket lättare att koppla. I fall man gör väldigt 

mycket kroppsspråk så funkar det bäst för mig (Elev 12). 
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En annan intressant aspekt som jag lyft fram tidigare är att vissa elever började använda sig av 

metoden för att repetera orden hemma oftast för att de lyckats koppla ordet till en gest som någon 

gjorde i klassen men också genom att kolla på synonymer osv. Så säger elev 7:  

 

Det går också att använda metoden hemma (Elev 7). 

 

Avslutningsvis tycker en elev att hen fick lära sig en värdefull metod som kan hjälpa dem lära sig 

ord bättre. Så säger elev 16:  

 

Jag tycker att den är väldigt bra för att man inte bara får ett ord som du ska veta utan här får du 

veta hur du ska lära dig orden lite mer så. Istället för att man säger vad det betyder så förklarar 

man på franska vad det betyder till exempel och då lär man sig lite bättre (Elev 16). 

 

5.5.2.2. Nackdelar 

 

Nackdelarna som eleverna nämnde var väldigt få och det blev mera rekommendationer för att 

metoden ska fungera så bra som möjligt. Jag tycker att de var väldigt glada och tacksamma för att 

få upptäcka ett nytt sätt att lära sig ord. Elev 1 rekommenderar att spara på metoden för de svåra 

orden för att det tar mycket tid jämfört med andra metoder. Elev 4 tycker lite likadant, att det ska 

finnas en balans så att metoden används på ett optimalt sätt och elever inte tröttnar på den.   

 

Det måste finnas en balans inte för mycket och inte för lite av samma metod (Elev 4). 

 

Ett par elever nämner att att göra meningar för att förklara ord kan vara svårt på deras nivå. 

Jag tycker att de behöver träna mera på den och våga testa sig fram. Det finns en hög sannolikhet 

att meningar blir inkorrekta speciellt i början men det viktigaste är att man kan göra sig förstådd 

och lär sig från sina misstag. Det är också ett sätt att lära eleverna att de inte behöver kunna uttrycka 

sig perfekt för att kunna kommunicera och våga formulera meningar. ”Om eleverna i ett tidigt 

skede lär sig använda målspråket kommer de att märka att de kan göra sig förstådda med lite 

kunskap om språket och därav våga försöka tala mer” (Bergström,1995:30).  

 

Det kanske är svårare att förklara orden med en hel mening på den nivå vi har just nu men att 

använda charader eller annat liknande ord, kan vi göra (Elev 15). 

 
Jag vet inte om det kan räknas som en nackdel men de flesta elever tycker att de behöver mera 

träning för att bli mer insatta och kunniga i metoden, även om den är lättförståelig. Det tycker jag 

är ganska normalt att det krävs något tillfälle för att bli mer kunnig och känna sig bekvämare med 

strategierna. 

 

6. Diskussion 
 
Först kommer jag att diskutera metoden som jag har använt för denna studie. Slutligen kommer 

jag att presentera slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
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”Eftersom varje kvalitativ studie i någon mening är unik är det viktigt att den kvalitativt inriktade 

forskaren noga beskriver forskningsprocessen så att de som tar del av resultaten kan bilda sig en 

uppfattning om alla de val som forskaren gjort” (Patel, 2011:109). Valet av att använda öppna 

frågor med möjligheten att ställa följdfrågor för intervjuerna blev, enligt mig, lyckat. Den tillät 

informanterna uttrycka sig fritt, uttala sina åsikter och till och med komma fram med förslag 

angående direktmetodens användning. Detta möjliggjorde att få ett djup på intervjuerna (Esaiasson 

et al. 2017:237). Insamling av data innefattar arton intervjuer med elever från en skola och tio med 

lärare från fyra olika skolor. Jag upplevde att antalet elever samt lärare räckte för att uppnå en 

teoretisk mättnad som jag nämnde ovan (Esaiasson et al. 2017: 268). 

Om en studie har en god reliabilitet brukar det synas genom att upprepa studien och observera om 

den leder till samma eller liknande resultat. ”Forskarens person, politiska, religiösa och 

känslomässiga läggning ska inte på något sätt kunna påverka forskningsresultat. Forskaren ska 

kunna bytas ut och resultatet av forskningsarbetet ska ändå bli det samma. Uppfattningen att en 

forskare alltid ska vara objektiv i sitt arbete kommer från detta positivistiska ideal” (Patel & 

Davidson, 2011:27). Även om forskaren är kompetent och inte blandar i sina personliga åsikter 

kan det vara svårt att upprepa en kvalitativ studie. Anledningen till detta är att människor inte är 

stabila och kan ändra åsikter. De kan de ge ett annorlunda svar till samma fråga utan att detta anses 

som ett tecken på låg reliabilitet (Patel, 2011:106). ”Orsaker till detta kan vara att intervjupersonen 

har ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya insikter eller lärt sig något, kanske som en följd 

av den tidigare intervjun” (Patel, 2011:106). Elevernas uppfattning om fenomenet eller metoden 

som innebär att lära sig ordförråd med direktmetoden är också kopplad till experimentet som 

genomförs i början. Ett positivt resultat förutsätter en bra presentation och förklaring av metoden 

från lärarens sida..  

 

Användbarheten synliggörs genom  att analysera nyttan som man kan ha av kunskapen från 

resultaten. I denna studie kan man använda resultatet som utgångspunkt för utvecklingen av 

undervisningen när det gäller ordförråd. Studien hjälpte synliggöra en aktivitet för att undervisa 

ordförråd som sällan används av lärarna.  

 

6.2. Slutsatser  
 

 

För att hitta svaren till mina frågeställningar har jag intervjuat arton elever från en klass i årskurs 

9 samt tio språklärare. Eleverna skulle testa en aktivitet som jag hade skapat, inspirerad av en 

språkundervisningsmetod som benämns direktmetoden. Eleverna valdes utifrån kunskapsnivå och 

intresse för  ämnet franska. Det var viktigt för studiens tillförlitlighet att de intervjuade eleverna 

hade olika kunskapsnivåer samt olika intresse för franska som ämne, för att få en realistisk bild av 

aktivitetens uppskattning och potentiella framtida användande. De tio språklärare kom från fyra 

olika skolor, två högstadieskolor och två gymnasium.  

 

Min första frågeställning i denna studie var hur ordförråd kan undervisas genom direktmetoden i 

skolan. Alla intervjuade lärare säger att de använder direktmetoden till viss del. En lärare upptäckte 

att hen använder direktmetoden tack vare intervjun, eftersom hen var omedveten om att hen gjorde 

det. Mina observationer visar att lärarna använder direktmetoden mest genom att  uttrycka sig på  

målspråket och försöker förklara okända ord till eleverna. Då använder lärarna kroppsspråket, 

synonymer och beskrivningar. Att lärare använder direktmetoden för att undervisa ordförråd 
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endast när de pratar på målspråket visar att de inte inser de andra möjligheter som finns med 

direktmetoden och känner inte till aktiviteten som jag har testat med eleverna. Samtidigt sa endast 

en lärare att hen använder en liknande aktivitet för att undervisa ordförråd. Aktiviteten som jag 

testade med eleverna var ett annat sätt att använda direktmetoden för att undervisa ordförråd. 

 

Min andra frågeställning i detta arbete var att veta vad eleverna tyckte om aktiviteten som testades 

i klassen. Aktiviteten var ny för eleverna, som aldrig hade lärt sig ord på det sättet. Därför började 

jag experimentet med att förklara metoden och ge flera exempel för att illustrera de olika sätten 

man kan använda sig av för att förklara ord, alltså: kroppsspråk, synonymer och antonymer, serie 

av ord och meningar. Tiden för experimentet var ganska begränsad, så de flesta eleverna tyckte att 

de skulle behöva öva mer på den för att bli bättre. Alla de intervjuade eleverna uppskattade 

metoden och tyckte att den var rolig och effektiv. Metoden hade många fördelar enligt eleverna. 

För att nämna de viktigaste sa eleverna att metoden uppmuntrar dem att använda målspråket, att 

de lär sig använda kommunikationsstrategier, att det blir lättare att komma ihåg orden på det viset 

- vilket är en väldigt bra poäng när man vet hur svårt det är att memorera ord, som jag har nämnt 

tidigare. Kroppsspråket uppfattas som det roligaste och populäraste sättet att förklara ord bland 

annat för att det är lätt tillgängligt och lättast att komma ihåg. Dessutom säger eleverna att de 

kommer ihåg orden bättre när de förklaras med gesterna i klassrummet.. Att förklara orden med 

meningar upplevdes som svårare än de andra möjligheterna för att det kräver en högre språknivå, 

tyckte eleverna. Jag tror att de behöver träna mera på det och våga formulera meningar även om 

de är inkorrekta eller om de känner sig osäkra på dem. De måste testa fram metoden. Som Tornberg 

sa ”den goda språkinläraren […] inte rädd för göra fel” (2015:24). En annan fördel som nämndes 

av eleverna är att metoden är bra därför att de lär sig orden i ett sammanhang som gör det lättare 

att förstå orden. Några elever har börjat använda direktmetoden för att träna på orden hemma utan 

att bli tillsagda att göra det. Detta är ytterligare ett tecken på att metoden uppskattades av eleverna 

och att de tycker att den är lämplig för att repetera orden också. Genom att lära sig ord och repetera 

dem med hjälp av direktmetoden vänjer sig eleverna att tänka mer och mer på målspråket och 

kanske känner mindre behov av att översätta. Dessutom är aktiviteten en bra utgångspunkt för att 

få eleverna att använda sig av enspråkiga ordböcker som kommer att hjälpa dem att förstå de ord 

som de inte lyckades förstå genom andra strategier.  

 

Studien är begränsad till en klass, från en skola och är därför inte generaliserbar. Däremot 

har denna kvalitativa studie en potential att förutsäga resultatet om den skulle göras om i andra 

skolor. Detta betyder att andra elever från andra skolor i Sverige kanske också kommer att 

uppskatta aktiviteten lika mycket som dessa elever. Om denna studie görs om i en större skala 

skulle förhoppningsvis aktiviteten få en chans att bli mer känd och sprida sig till ännu mer skolor.  

 

Min tredje frågeställning var att visa vad värdet av direktmetoden som helhet  och en sådan 

aktivitet i synnerhet är. Alla intervjuade lärare förstår värdet av att prata så mycket som möjligt på  

målspråket så att eleverna exponeras för målspråket och ökar ordförrådet på samma gång. ”Dagens 

språkforskning betonar att stor vikt ska läggas i kommunikation på målspråket. Språkdidaktiker 

menar att elevernas ska få duschas i det främmande språket. Problemet är att eleverna inte utsätts 

för språket utanför klassrumsdörrar därför ska läraren prata så mycket så möjligt på målspråket” 

(Ericsson, 1989:168). Forskning visar också att eleverna blir mer benägna att prata på  målspråket 

om lärare gör det ofta, som vi redan nämnt. Dessutom är de flesta lärare väldigt positivt inställda 

till metoden. Lärarna säger också att direktmetoden hjälper nå flera elever som har olika typer av 
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intelligens och lär sig på olika sätt, till exempel de kinestetiskt intelligenta. Direktmetoden är också 

mer kognitivt uppmuntrande än andra metoder vilket får eleverna att tänka till lite mera. Det är på 

grund av det enligt mig, samt andra lärare som jag intervjuade, att det blir lättare för eleverna att 

komma ihåg orden. En ytterligare styrka som Bogaard finner med de språkliga strategierna, som 

kan användas i verkliga situationer och som liknar väldigt mycket aktiviteten som jag har testat, 

är att metoden är kommunikativ och kan stärka elevernas motivation till att lära sig språket 

(Bogaard,1994:169). Aktiviteten gör också det möjligt för eleverna att prata på målspråket på ett 

sätt som är mer kreativt än att endast lära sig upprepa färdiggjorda meningar som eleverna får i 

den audiolinguala metoden, till exempel. Även om några elever tycker att det är svårare att använda 

meningar för att förklara ord, får eleverna i alla fall goda möjligheter att träna på det genom 

aktiviteten. Att det finns fyra olika valmöjligheter i själva metoden, för att förklara ord, tilltalar 

elever av alla nivåer och lärandestilar. Eleverna får välja sättet som de tycker passar bäst för ord 

de ska förklara. Det är viktigt, enligt mig, att lärare utformar aktiviteter som når så många elever 

så möjligt för att se till att elever med olika lärandestilar inte hamnar utanför. Det är ett fält som 

jag är väldigt intresserad av och känner att jag fortfarande har mycket att lära mig om.  

 

Jag tror säkert att andra lärare också skulle behöva fördjupa sina kunskaper i de olika 

lärandestilar och att läroböcker skulle kunna ta större hänsyn till forskning gällande dessa 

lärandestilar. På så sätt skulle bättre eller lämpligare undervisningsmaterial kunna skapas, som 

skulle leda till bättre inlärning. Det skulle vara intressant att studera i en vidare forskning. Det 

skulle också vara insiktsfullt att göra om samma studie som den som jag gjorde i detta arbete, men 

på en större skala.  
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för att kunna hantera informationsmängden. Du ombads att delta i undersökningen eftersom din 

åsikt var intressant för mig. Du kommer att kunna läsa mitt examensarbete i efterhand om du är 

intresserad av att läsa resultaten. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. Dina svar behandlas konfidentiellt. Mina observationer samt transkriberingar 
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Registret/behandlingen 
Uppgifterna nedan gäller: 

Ny behandling  
Ändring av tidigare anmälan  
Avanmälan 

Register/behandling (t.ex. namn på register, databas, IT-system, forskningsprojekt etc.): 

Examensarbete KPU-programmet 

Ändamål med behandlingen: 
 
Examensarbete att lära sig ordförråd med direktmetoden 

Kategorier/grupper av personer som berörs av behandlingen: 
 
Lärare 

Källa där uppgifterna hämtas: 
 
Den enskilde själv 

Mottagare/grupper av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till:   
 
Handledaren på högskolan 

Hanteras uppgifterna av någon annan part för er räkning, t.ex. av en leverantör av IT-system? 
Ja. Ange i så fall namnet på tredje part:  
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Om Ja, har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats? 

Ja  
Nej 

Kommer uppgifterna att föras över till tredje land (utanför EU/EES)? 

Nej  

Ja, med samtycke 

Ja, utan samtycke, men med författningsstöd: 

 
Om Ja, ange hur överföringen går till, t.ex. om det sker över Internet: 

 

Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen: 
 

Förvaring av uppgifter på en dator som är lösenordskyddad. 
Enbart studenten själv och handledaren har tillgång till uppgifterna 

 
 

Tidpunkt när behandlingen beräknas upphöra: 
 
När kursen är genomförd och godkänd 
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Laglig grund för 
behandlingen 

Ange enligt vilken eller vilka rättsliga grunder behandlingen kommer att ske: 

 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras

Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet

Vitala intressen för den registrerade ska skyddas

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse 

 av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (inte tillämpbart för myndigheter) 

 

 
Övriga uppgifter om 

behandlingen 

Behandlade personuppgifter: 

Namn   Adress   Telefonnummer   E-postadress    Personnummer   Foto 

 

Övriga uppgifter som behandlas: 

 
Ljudinspelning (intervju) 
 

Behandlas känsliga uppgifter (ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk 
övertygelse, medlem i fackförening, hälsa, sexualliv, sexualitet, genetiska eller biometriska 
uppgifter)? 
 

Ja Nej 

 

Om Ja, inhämtas samtycke? 

Ja Nej 

Om känsliga uppgifter behandlas utan att samtycke inhämtas, ange skälen till behandlingen: 

 
 
 
 

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser? 

Ja Nej 

Har den registrerade informerats om registreringen? 

Ja

  Muntligt

  Skriftligt

  På annat sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

  Registreringen är författningsreglerad

  De registrerade känner redan till 

  att de förekommer i registret

  Annat skäl: 

 

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter om behandlingen: 
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Uppgiftslämnare 

Uppgiftslämnarens namn och befattning: 

 
Federica Marchetti. Student 

Telefonnummer: 

 
0720496230 

Datum för anmälan: 

 
2019-02-15 





 Exempel: ”Studieadministration”, ”Personalregister”, ”Direktmarknadsföring”, ”Forskning”. 
 
 Exempel: ”Kvinnor i åldern 30-50 år med en taxerad inkomst över 250 000 kr/år”, ”Sökande till utbildning x”, ”Anställda”. 
 
 Exempel: ”Annan myndighet”, ”Den enskilde själv”. 


 Exempel: ”Andra myndigheter”. ”Andra enheter inom Högskolan Dalarna”.  
 
 Det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.  
 
 Tredje land är stater utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
 
 Exempel: ”Endast behörig personal har åtkomst till registret”, ”Datainspektionens råd om säkerhet för personuppgifter iakttas”.  
 
 Ange när behandlingen beräknas upphöra, eller om och i så fall när uppgifterna kommer arkiveras/överlämnas till arkiv. 
 
 Exempel: ”Forskning som godkänts enligt lagen om etikprövning”, ”För att vi ska kunna fullgöra skyldigheter inom arbetsrätten”,  
 ”Till skydd av vitala intressen” 


