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Sammandrag 

I denna uppsats studeras keywordmetodens påverkan på gymnasieelevers ordinlärning i ett 

nordiskt språk, isländska. En undersökning genomfördes på 64 elever i tre gymnasieklasser 

som fick försöka lära sig 22 isländska ord. Två av gymnasieklasserna blev instruerade i att 

använda keywordmetoden, medan den tredje fick använda valfri teknik. De blev testade en 

gång omedelbart efter att de fått träna på orden – och en gång efter en vecka. 

Keywordgrupperna presterade jämbördigt med kontrollgruppen på första testet, men på det 

andra presterade de sämre än kontrollgruppen. I analysen av undersökningens resultat 

diskuteras flera olika aspekter som kan tänkas ha påverkat resultatet, som inte tidigare 

undersökningar om keywordmetoden tagit hänsyn till. I diskussionen argumenteras det för att 

man inte kan dra några säkra slutsatser utifrån denna undersökning, men att den pekar på en 

rad variabler som framtida undersökningar om memoreringstekniker i allmänhet och 

keywordmetoden i synnerhet bör behandla. 

 

Nyckelord: Keywordmetoden, ordinlärning, memoreringstekniker  
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1. Inledning och syfte 

Hur bör inlärare av främmande språk gå tillväga för att memorera nya ord? Ett stort ordförråd 

är det enskilt viktigaste elementet för att kunna inhämta ny kunskap effektivt på ett visst 

språk (Enström 2013, s. 176). Men ändå såg språkforskare länge ordförrådet som ett mindre 

relevant forskningsområde (Meara 2009, s. X). Ordförrådet bör dock få samma 

uppmärksamhet som grammatiken i språkinlärningsforskning. Det finns ett behov av olika 

studier av ordinlärning och i denna uppsats kommer jag att behandla en mnemoteknisk metod 

som har skapat mycket uppmärksamhet: keywordmetoden.    

Keywordmetoden presenterades först av Atkinson (1975), i hans artikel ”Mnemotechnics 

in Second-Language Learning”. Metoden tillämpas i två steg: Först får inläraren associera det 

främmande ordet till ett så kallat keyword, det vill säga ett ord som har en akustisk likhet med 

det främmande ordet. Därefter får inläraren skapa en mental bild, där en bild av keywordet 

och en bild av det främmande ordet interagerar (a. a. s. 821). Carney och Levin menar (1998) 

att keywordmetoden visat sig vara effektiv för det omedelbara tillägnandet av ord, men att 

vissa undersökningar tyder på att ordinlärningen på längre sikt är mer instabil än om 

inlärningen hade skett med andra metoder (a.a. s. 291).  

Keywordmetoden har aldrig testats på något nordiskt språk. Ett första steg vid en studie av 

keywordmetoden borde vara att undersöka den långsiktiga memoreringen, eftersom man inte 

har särskilt stor nytta av att lära sig ord för att glömma bort det igen. Men ordinlärning är 

ingen enkel fråga; det handlar inte om att bara lära sig en mängd översättningar. Semantiska 

nätverk för olika språk är separerade från varandra, och ett visst antal ord på ett språk 

motsvarar därför sällan ett exakt antal ord på ett annat språk (Meara 2009, s. 18f.).  

Tidigare studier av keywordmetoden har ofta snävt fokuserat på att endast jämföra de 

sammanlagda resultaten för en keywordgrupp (som använt keywordmetoden) med en 

kontrollgrupp (som inte använt keywordmetoden) på kortare och längre sikt. Problemet med 

tillvägagångssättet är att det lämnar oss utan vetskap om vilka elever som drog nytta av 

tekniken, vilken typ av ord den är bäst lämpad för, vad för tekniker den kan kombineras med, 

etc. På denna basis är det svårt, om inte omöjligt, att nå en mer precis förståelse av hur väl 

metoden fungerar. I denna uppsats försöker jag därför komplettera med att jämföra 

ordinlärningen för olika grupper, och studera hur effektiv metoden är för olika ord. 

Denna uppsats syfte är alltså att testa keywordmetoden för de nordiska språkens del. 

Närmare bestämt syftar uppsatsen till att studera vad för effekt keywordmetoden kan tänkas 

ha vid gymnasieelevers ordinlärning. 
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2. Tidigare forskning 

Keywordmetoden introducerades av Atkinson och hans forskargrupp i en uppsats från 1975 

(Atkinson 1975). Som jag nämnde i inledningen går den ut på att inläraren väljer en del av 

ordet som ska läras in, genom att hitta en akustisk likhet till ett ord på inlärarens förstaspråk, 

vilket blir inlärarens keyword. Keywordet sätts därefter samman med målspråksordet i en 

bild, som man använder för att komma ihåg både ordets betydelse och dess uttal (via 

kopplingen till ett ord på ens förstaspråk). Om man exempelvis ska lära sig det engelska ordet 

table (på svenska, bord), så skulle man kunna välja keywordet te, på svenska, för att 

representera uttalet i första delen av table. Därefter skulle man skapa en bild där dessa två 

orden samverkar, exempelvis genom att en tekopp står på ett bord. På så sätt memorerar man 

både betydelsen (bordet) och uttalet (te) genom bilden.  

Så många undersökningar har gjorts i Atkinsons efterföljd, att en någorlunda heltäckande 

forskningsöversikt skulle kräva en längre uppsats i sig. Men mig veterligen är två av de 

viktigaste uppföljningarna Wang, Thomas och Oulettes (1992) undersökning ”Keyword 

Mnemonic and Retention of Second-Language Vocabulary Words” och Carney och Levins 

(1998) ”Do Mnemonic memories Fade as Time Goes By? Here’s Looking Anew!”. Jag 

presenterar dem och deras viktigaste slutsatser efter en kort summering av Atkinsons studie. 

2.1 Atkinsons studie 

I Atkinsons forskargrupps första undersökning testades informanters förmåga att lära sig 120 

ryska ord. Informanterna delades in i en kontrollgrupp, som förbereddes genom att instrueras 

i rysk fonetik, och en keywordgrupp, som likaledes förbereddes i rysk fonetik men också fick 

instruktioner i keywordmetoden. Orden de skulle lära sig presenterades tillsammans med sina 

engelska motsvarigheter på en skärm, samtidigt som de fick lyssna på dem. Keywordgruppen 

fick dessutom ett keyword (Atkinson 1975, s. 823). 

Deltagarna blev testade tre gånger: en gång direkt efter inlärningen av testorden 

(inlärningen var dock uppdelad på tre dagar, och därmed också den initiala testningen), en 

gång fem dagar efter experimentets början och en gång sex veckor senare. På testet efter fem 

dagar klarade keywordgruppen att översätta 72 % av orden från ryska till engelska, medan 

kontrollgruppen klarade 46 %. Sex veckor senare klarade keywordgruppen 43 % av orden 

och kontrollgruppen 28 %. Atkinson visade att dessa skillnader är stora och statistiskt 

signifikanta. Endast 8 ord lärdes in sämre med keywordmetoden, men det berodde på att det 

var svårt att göra antingen den akustiska eller bildliga kopplingen för dessa (Atkinson 1975, 

s. 823). 



 

7 

 

2.2 Ifrågasättande och svar: Wang, Thomas och Oulettes respektive 

Carney och Levins studie 

Wang m.fl. (1992) kritiserade Atkinsons undersökning – och en rad andra som fått liknande 

resultat – för att de använt så kallad inomindividsdesign (within-subjects design, min övers.), 

vilket innebär att man använder samma individer på alla testen. De menade att det gjorde att 

keywordgrupperna fick en fördel eftersom de var bättre på det omedelbara testet – de 

repeterar nämligen orden som de minns när de testas på dem. Därför förespråkade Wang m.fl. 

mellanindividsdesign (between-subjects design, min övers.), vilket innebär att man använder 

olika informanter vid de olika testen. I deras undersökning gjorde hälften av informanterna ett 

test omedelbart efter sina studier, men inte ett senare, och den andra hälften gjorde inte det 

omedelbara testet, men däremot det senare (a.a. s. 521). 

Wang m.fl. (1992) gjorde både experiment med mellanindividsdesign och med 

inomindividsdesign. De jämförde en keywordgrupp med en repetitionsgrupp.  På de med 

mellanindividsdesign hade keywordgruppen en fördel på det första testet, men efter en vecka 

var denna skillnad borta. Och när de testade att inkludera instruktionerna i keywordmetoden i 

den totala studietiden, så att keywordgruppen fick mindre tid att fokusera på orden än 

repetitionsgruppen (men samma totala studietid), presterade repetitionsgruppen bättre än 

keywordgruppen. Ofta kom keywordinformanterna ihåg sina keyword, men de hade tappat 

kopplingen till originalorden (a.a. s. 521ff.). 

Carney och Levins (1998) studie tillkom för att undersöka Wangs m.fl. (1992) slutsatser. 

De inledde med att försöka replikera det resultat som Wang m.fl. fått. Men grupperna som 

fick göra det omedelbara testet lät de också göra det senare testet, för att se om det gjorde 

någon skillnad för utfallet, i jämförelse med de som bara gjorde det senare testet. De kunde 

konstatera att keywordgrupperna hade en stor fördel på det omedelbara testet, men att denna 

fördel inte kvarstod i någon statistiskt signifikant mån efter en vecka – oavsett om 

mellanindividsdesign eller inomindividsdesign tillämpades (1998, s. 278ff.). 

I Carney och Levins (1998) andra, tredje och fjärde experiment försökte de hitta olika sätt 

att stärka keywordmetoden, genom återkallningspraktiker, en extra interaktionsbeskrivning 

för bilden med keywordet och tillägg av ljud, men det bidrog inte till någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna. I dessa experiment ändrade de också design, så att de 

kunde använda samma testdeltagare på båda testen, men bibehålla en kontroll så att 

inomindividsdesignen inte skulle få något utslag. De testade alla informanterna omedelbart, 

men bara på 12 av de 24 orden. På det andra testet testades informanterna på alla. På så sätt 

kunde Carney och Levin se om den extra repetitionen gjort någon skillnad (a.a. s. 281ff.). 
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Carney och Levins (1998) andra, tredje och fjärde experiment visade alla på en statistiskt 

signifikant överlägsenhet hos keywordgrupperna, även vid det senare testet. Deras mål med 

det femte experimentet var därför att hitta orsaken till skillnaden mellan deras resultat och det 

som Wang m.fl. och de själva i sitt första experiment fick. Deras hypotes var att det berodde 

på att Wang m.fl. använt accidentella (incidental, förf. övers.) instruktioner vid testningen, 

det vill säga instruktioner där inte informanterna fick uppfattningen att deras egna 

omedelbara inlärning var målet. Carney och Levin hade istället använt intentionella 

(intentional, förf. övers) instruktioner vid andra, tredje och fjärde experimentet, där 

informanterna gavs målet att lära sig så många ord som möjligt. Carney och Levins resultat 

bekräftade deras hypotes: Keywordgrupperna fick en statistiskt signifikant fördel gentemot 

repetitionsgrupperna med intentionella instruktioner på det senare testet, men inte med 

accidentella (a.a. s. 289ff.). 

2.3 Sammanfattning 

De initiala mycket positiva resultat som Atkinson (1975) fick blev ifrågasatta genom Wang 

m.fl. (1992) resultat, som visade att Atkinsons resultat var beroende av att man använde 

inomindividsdesign. Carney och Levin (1998) visade däremot att Wangs m.fl. resultat var 

starkt påverkat av att de använde accidentella instruktioner. När Carney och Levin använde 

intentionella instruktioner presterade keywordgruppen betydligt bättre än kontrollgruppen, 

även på det senare testet. Men om de använde accidentella instruktioner presterade 

kontrollgruppen bättre än keywordgruppen på det senare testet.  

Carney och Levin (1998) fann däremot inte att det påverkade resultatet till 

keywordgruppens fördel eller nackdel, huruvida man tillämpade inomindivids- eller 

mellanindividsdesign. Men för att förenkla testningen och ändå försäkra sig om att designen 

inte påverkade resultatet, testade de endast eleverna på hälften av orden på det första testet, 

men samtliga på det andra.  
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3. Metod och material 

Denna uppsats baserar sig på undersökningar i tre gymnasieklasser som går första året på 

gymnasiet på en friskola i Mellansverige. Två klasser, med inriktningen ekonomi respektive 

samhällsvetenskap, instruerades i keywordmetoden medan den tredje klassen, med 

inriktningen samhällsvetenskap, fungerade som kontrollgrupp. Jag använde gymnasieklasser 

för att åldern skulle vara konstant och inte påverka resultatet.  

Första tillfället för såväl keywordgrupperna som kontrollgruppen inleddes med en kort 

presentation av undersökningen och dess syfte (se bilaga 1). Därefter fick keywordgrupperna 

10 minuters instruktioner och träning i keywordmetoden (se bilaga 2), varefter de fick en 

gloslista med 22 ord på svenska och isländska (se bilaga 3) som de fick träna på i tio minuter.  

Kontrollgruppen fick gloslistan direkt, utan att bli instruerade i någon särskild metod, men 

också bara tio minuter att träna på orden.  Alla grupper fick ett glostest på 11 ord, som de 

hade 5 minuter på sig att göra, omedelbart efter att ha tränat på de 22 testorden. Vid andra 

tillfället fick de testet direkt, men med alla 22, fortfarande med 5 minuter på sig. 

Tidsintervallerna var medvetet korta, i förhoppning att eleverna skulle hålla sitt fokus bättre. 

Dessa två test – ett omedelbart efter att eleverna har fått träna på orden och ett en vecka 

senare – gjordes för att undersöka den omedelbara tillägnelsen respektive memoreringen på 

längre sikt. Jag använde här samma metod som Carney och Levin 1998 använde i sina 

experiment, nämligen att bara testa eleverna på 11 av orden vid första testtillfället och 

samtliga ord vid det andra (a.a. s. 281). På så sätt kan man se hur ett extra träningstillfälle 

påverkar resultatet, utan att behöva använda olika informanter för de båda testen, såsom 

Wang m.fl. (1992, s. 521) gjorde. 

Jag valde isländska som målspråk eftersom det fyllde tre centrala kriterier. För det första 

är det ett nordiskt språk, vilket är vad elever som ska lära sig svenska kommer behöva lära 

sig. För det andra hade ingen av testdeltagarna, mig veterligen, någon kunskap i isländska 

som skulle kunna ge dem en fördel i testningen. För det tredje lämnar det ett bra material för 

att studera hur olika faktorer på ordnivå påverkar lättheten att memorera orden, såsom likhet 

med förstaspråket. Men eftersom jag inte förväntade mig att jag ska kunna övertyga 

gymnasieelever om att det är viktigt att kunna just dessa 22 ord på isländska, så var jag 

tvungen att göra mina instruktioner accidentella, alltså inte beskriva elevernas omedelbara 

ordinlärning som det primära syftet, även om det kunde tänkas ge sämre resultat. 

Utöver att testa elevernas inlärning av de 22 isländska orden, samlade jag in information 

om elevernas kön, betyg i främmande språk, favoritämnen i skolan, memoreringsförmåga för 
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nya ord och användande av keywordmetoden på testet (för de som får lära sig metoden), via 

en enkätundersökning (se bilaga 3) vid det andra provtillfället. Enkäterna och proven 

numrerades för att jag skulle veta vilken enkät som hörde till vilket prov. Med valet av kön 

som variabel ville jag kunna undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor i 

resultatet, vilket är intressant eftersom män som grupp når lägre betyg i grundskolan än 

kvinnor som grupp (Skolverket 2013, s. 9). Vidare valde jag betyg, favoritämnen och upplevd 

memoreringsförmåga för nya ord som variabler, för att se om resultatet korrelerar på något 

sätt med elevernas studieframgångar, inställningar till skolan och språk. Att 

keywordgrupperna ombads berätta i vilken utsträckning de använt metoden under 

undersökningen, var dels för att kunna göra en gissning om hur stor utsträckning den faktiskt 

användes, dels för att se på vilket sätt detta korrelerar med elevernas resultat. 

För att signifikanstesta den data som jag presenterar i tabell 1 och 2, de övergripande 

resultaten av min studie, använde jag t-testet, som enligt Sundell (2010) används när man 

testar en slumpmässigt utvald del av en större befolkning. Mina testdeltagare kan dock inte 

anses slumpmässigt utvalda, eftersom de på grund av undersökningens omfång nödvändigtvis 

valdes på basis av var jag hade kontakter som jag kunde få hjälp av. På vilket sätt detta 

påverkar undersökningen är svårt att bedöma. För att göra undersökningen och t-testet 

verkligt representativt skulle man alltså behöva komplettera min undersökning med andra.  

Sundell (2010) konstaterar att testet används för att analysera med vilken sannolikhet som 

skillnader i medelvärden mellan grupper beror på slumpen. Ofta använder man 0,050 som ett 

gränsvärde för om ett resultat är signifikant, det vill säga att resultatet med 95 % sannolikhet 

inte beror på slumpen.  

Ett annat viktigt resultat som jag också signifikanstestar, är det som presenteras i tabell 4. 

För detta ändamål använder jag rangkorrelationskoefficienten, som även kallas Spearmans 

koefficient. Enligt Vejde (2007) används den när man har ordinaldata. Om den visar 0 är de 

resultat man studerar inte korrelerade, medan -1 och 1 tyder på maximal korrelation (a.a. s. 

105ff.).  

3.1 Skillnader mot tidigare undersökningar 

Min undersökning skiljer sig från tidigare undersökningar på sätt som kan tänkas få olika 

konsekvenser. Testorden är de första 22 orden i Kent-Rosanoff-listan, som är en 

standardiserad ordlista för ordassociationer (Meara 2009, s. XII). Fördelen med listan är att 

den innehåller ord från flera olika klasser och såväl konkreta som abstrakta substantiv. Flera 

tidigare undersökningar har använt sig av den idiosynkratiska metoden att själva välja vilka 
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ord som ska ingå i gloslistan (se exempelvis Lawson & Hogben 1998, s. 182 och Wang m.fl. 

1992 s. 522). Även om man kan tänka sig eventuella fördelar med detta tillvägagångssätt 

(såsom att man kan välja vilka egenskaper man vill att orden har) så är idiosynkratiska 

ordlistor svåra att göra generaliseringar utifrån, särskilt om man inte diskuterar varför man 

väljer vissa specifika ord (Meara 2009, s. 23).  

Undersökningen genomfördes i klassrum, där eleverna mottog instruktionerna gemensamt 

och, även om de naturligtvis memorerade individuellt och gjorde testen individuellt, gjorde 

det i ett kollektiv. Denna metod skiljer sig från bland annat Carney och Levin (1998), som 

gav instruktioner och test till studenter som var isolerade från varandra. Den omedelbara 

anledningen till att jag instruerade eleverna i grupp, är att det är betydligt mer tidskrävande 

att hantera varje student enskilt, än att hantera dem som grupp. Men på grund av att olika 

elever kommer förstå de gemensamma instruktionerna olika bra, så fick de även ett häfte som 

de kunde träna på individuellt under några minuter efter att de gemensamma instruktionerna 

var avslutade – samtidigt som jag kunde gå runt och hjälpa dem.  

Att jag instruerar hela gymnasieklasser samtidigt har en ”stordriftsfördel” för stora 

analysenheter, som Esaisson m.fl. (2007, s. 228) beskriver, eftersom jag kan spara tid genom 

att instruera hela klasser samtidigt. Det är ett behov som skapas av det lilla omfånget på min 

uppsats. Men som Esaisson också förklarar är det centralt att man bibehåller validiteten i 

undersökningen. Och min åsikt är att helgruppsinstruktionerna inte nödvändigtvis är mindre 

valida än de individuella instruktionerna – så länge man är medveten om vilka skillnader det 

ger upphov till. 

 För det första innebar min metod att eleverna fick möjlighet att interagera och diskutera 

keywordmetoden. Det innebar att de kunde påverka varandra såväl positivt – om de 

exempelvis delade med sig av tips på bilder till sina keyword – som negativt, om de 

exempelvis var ointresserade och började prata om annat. Det är exempelvis möjligt att mer 

motiverade elever är överrepresenterade inom en viss studieinriktning, vilket sannolikt skulle 

påverka resultatet. Men jag vet för lite om klasserna för att säga något om det.  

För det andra innebar det min metod tydligt moment av osäkerhet, eftersom min förmåga 

att hantera klasserna sannolikt påverkade resultatet i stor utsträckning. Men å andra sidan 

skulle utformningen på ett skrivet material också sannolikt påverka i lika stor utsträckning. 

För det tredje påminner upplägget mer om det som en lärare, som vill lära ut metoden till 

eleverna, kommer ha. På så sätt är det mer verklighetsnära. 

En stor skillnad mot tidigare undersökningar är att jag försöker analysera fler aspekter av 

de data som samlas in. Exempelvis analyseras inlärningen av de olika orden enskilt, enligt 
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kategorier såsom likhet med svenskan. Jag delar alltså även in det samlade materialet i det 

som Esaisson m.fl. (2007, s. 229) kallar ”analytiska analysenheter”, för att kunna studera 

olika aspekter av materialet noggrannare. Detta har, åtminstone i de undersökningar jag har 

tillgång till, endast gjorts i mycket liten utsträckning.  

Jag genomför också två typer av rättningar. Dels beräknar jag en poäng på varje glostest 

där varje rättstavad korrekt översättning gav 1 poäng och varje felstavad korrekt översättning 

gav 0,5 poäng. Dels beräknar jag antalet översättningar som är korrekta (oavsett stavningen). 

Detta gör jag för att de olika poängen ska reflektera olika användningar av de inlärda orden, 

olika typer av skriven användning respektive muntlig användning.  

Meara (2009) förklarar att två ord på ett språk sällan exakt motsvarar ord på ett annat 

språk, att de semantiska nätverken språken emellan skiljer sig både som system och i 

inlärarens huvud (a.a. s. 18f.). Detta gör att undersökningar som utgår från att ett ord exakt 

motsvarar ett annat på ett målspråk har en begränsad användning, eftersom det är en 

förenkling av verkligheten. Jag hoppas påbörja ett arbete för att komma runt denna 

begränsning genom att undersöka inte bara inlärningen av ord i största allmänhet – utan också 

ord utefter deras olika kvaliteter, för att se hur dessa samspelar med inlärningen.  
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4. Resultat 

4.1 Iakttagelser i klassrummet 

För att sätta undersökningens resultat i ett sammanhang, vill jag först återge några 

iakttagelser som jag gjorde spontant i klassrummen när jag utförde undersökningen.  

Mina accidentella instruktioner hade olika effekt på olika informanter. En informant från 

kontrollgruppen frågade sin lärare något i stil med ”Varför ska alltid vi bli utsatta för 

experiment?” under min första träff med dem. Jag använde halva deras svensklektion till att 

låta dem lära sig ett antal ord på isländska, utan att de fick något tillbaka. Men alla var 

naturligtvis inte lika uttrycksfulla med sina åsikter, och min spontana känsla var att ungefär 

bara en mindre del av klassen gjorde sitt yttersta för att lära sig orden.  

Min gissning var att det skulle vara annorlunda i keywordgrupperna, eftersom de faktiskt 

skulle få en ny inlärningsteknik som tack för att de deltog. Och min allmänna känsla var att 

majoriteten förstod ungefär hur man tillämpar keywordmetoden efter att jag haft en kort 

genomgång av den i helklass. När jag gick runt och hjälpte eleverna med att öva på den, så 

var det dock tydligt att många hade problem med den, som jag å andra sidan upplevde inte 

var särskilt svåra att åtgärda, genom att svara på deras frågor. Men när eleverna fick tid att 

öva på sina ord, var det tydligt att många inte använde den. Många använde olika typer av 

repetitionstekniker istället. På samma sätt som i kontrollgruppen, var det också tydligt att 

bara en del av klassen gjorde sitt yttersta eller nästan sitt yttersta, för att lära sig de isländska 

orden.  

Det är alltså tydligt att en del av resultaten, bland annat jämförelsen mellan 

kontrollgruppen som helhet och keywordgrupperna som helhet, inte är tillförlitliga. En stor 

del av resultatet ägnas därför åt att komplettera resultatet genom att analysera de fakta som 

enkätundersökningen gav. Det är också osäkert hur tillförlitliga resultaten är när man jämför 

inlärningen av ord enligt olika kategorier, men jag bedömer att påverkan på de resultaten är 

mindre.  

4.2 Resultat på gruppnivå 

Under denna del av resultatet försöker jag jämföra keywordgruppernas resultat med 

kontrollgruppens på olika sätt, för att få en så heltäckande bild av keywordmetodens 

effektivitet som möjligt. Jag inleder med att konstatera vilka resultaten blev för grupperna 

som helhet, för att därefter bryta ner dem på olika elevgrupper. Därefter följer en kort 

sammanfattning av mina resultat. 
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4.2.1 Helgruppsresultat 

I tabell 1 redovisas vilka resultat som kontrollgruppen som helhet respektive 

keywordgrupperna som helhet fick på det första och andra testet. Som jag förklarade ovan 

fick de det första testet omedelbart efter att ha tränat på samtliga 22 testord, men testet var 

bara på 11 av orden. Det andra testet genomfördes en vecka senare, men på alla 22 testord. 

Den totala poängen – om man svarar helt rätt – är alltså dubbelt så stor i test 2 i jämförelse 

med test 1. 

 

Tabell 1: Medelpoänger 

 Medelpoäng Test 1 Medelpoäng Test 2 

Kontrollgrp 6,50 7,64 

Keywordgrp 6,17 5,20 

 

Som tabell 1 visar presterar kontrollgruppen försumbart bättre än keywordgrupperna på det 

första testet, men i snitt 2,44 poäng bättre på det andra testet. Skillnaden på det första testet är 

inte signifikant enligt t-testet, men däremot är det signifikant på det andra testet, då det har ett 

signifikansvärde på 0,025, vilket innebär att sannolikheten är 97,5 % att resultatet inte beror 

på slumpen.  

Men poängen ovan är baserad på ett rättningssystem som gör att felstavade ord är värda 

mindre (0,5 poäng för rätt ord, 1 poäng för rätt ord med rätt stavning). Det ger bara en sida av 

saken. För muntlig kommunikation exempelvis, spelar det inte särskilt stor roll hur man 

stavar. Därför är det befogat att också mäta exakt i vilken mån orden respektive stavningen 

lärdes in med de olika metoderna, vilket redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Rätt-/felstavade inlärda ord 

 Test 1  Test 2  Totalt 

Rättstav. Felstav. Rättstav. Felstav. Test 1 Test 2 

Kontrlgrp 5,09 2,68  5,59 3,86  7,77 9,45 

Keywordgrp 4,95 3,04  3,36 3,71  8,00 7,07 

 

En statistisk analys av de resultat som presenteras i tabell 2 visar att bara det totala antalet 

rätt- och felstavade korrekta översättningar på Test 2 skiljer sig signifikant enligt t-testet, med 

en signifikans på 0,040. Kontrollgruppen presterar – föga förvånande med tanke på 

gruppernas genomsnittliga poänger – återigen bättre. Skillnaden är här 2,70, mot 2,44 

tidigare.   
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Skillnaden mellan grupperna vad gäller de de rättstavade orden i det andra testet är 

däremot inte signifikant (p=0,068).  Skillnaden mellan de olika grupperna är 2,39 ord, men 

det låga antalet ord gör att slumpens inverkan på testet är större. Men resultaten tyder på att 

keywordmetoden inte är lika stor hjälp för att komma ihåg stavning som den är för att komma 

ihåg orden i övrigt. Även resultaten från Test 1 pekar i samma riktning, med ett högre antal 

felstavade korrekta översättningar hos keywordgrupperna, vilket stärker en sådan tolkning. 

För att se hur mycket mina eventuellt olika instruktioner, stämningen i de olika grupperna 

och elevernas olika egenskaper i de olika klasserna påverkade resultatet jämför jag 

genomsnitten för de tre olika klasserna i tabell 3. 

 

Tabell 3: Inlärda ord för de olika grupperna 

 Antal översatta ord Test 1 Antal översatta ord Test 2 

Kontrollgrp 7,77 9,45 

Keywordgrp 1 8,65 8,3 

Keywordgrp 2 7,41 5,95 

 

Skillnaden mellan de olika grupperna är mycket liten i det första testet, men i det andra är den 

stor. Det skiljer i genomsnitt 2,35 ord på det andra testet mellan de två keywordgrupperna, 

som ”på pappret” fick samma instruktioner. Det är däremot svårt att säga huruvida skillnaden 

i huvudsak beror på skillnader i instruktioner, stämningen i gruppen, eller någon annan helt 

utomstående faktor, exempelvis tid på dagen. Men det är tydligt att de olika grupperna skiljer 

sig när det gäller resultat på test 2. 

Som jag beskrev ovan är dessa resultat färgade av att stora delar av klasserna inte gjorde 

sitt yttersta. Ett sätt att komma runt detta problem är att testa att vikta resultaten enligt 

elevernas olika svar på enkätundersökningen. 

4.2.2 Viktade resultat 

I och med att jag noterade i klassrummet att flera av keywordeleverna inte använde 

keywordmetoden – eller åtminstone använde den i mycket liten utsträckning – så är det 

viktigt att undersöka hur de som faktiskt använde keywordmetoden presterade. Jag har därför 

beräknat elevernas medelpoäng på de båda testen, indelade i grupper beroende på i vilken 

utsträckning som informanterna uppgett att de använde metoden. Detta resultat presenteras i 

tabell 4. 
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Tabell 4: Keywordelevernas medelpoäng enligt användande av keywordmetoden 

Användande av 

keywordmetoden 
Mycket litet Lite Varken eller Stort 

Mycket 

stort 

Resultat test 1 5,36 6,08 5,56 7,57 7,37 

Resultat test 2  2,91 5,75 4,00 5,71 11,4 

Antal elever 11 12 8 7 4 

 

Tabell 4 bekräftar den observation jag gjorde i klassrummet, nämligen att en stor andel av 

keywordgrupperna inte använde keywordmetoden, eller åtminstone använde den i mycket 

begränsad utsträckning. Endast 11 av 31, det vill säga drygt en tredjedel, använde 

keywordmetoden i stor eller mycket stor utsträckning, vilket borde anses vara ett kriterium 

för att de ska ha använt keywordmetoden på testet. 

Eleverna som utnyttjade av keywordmetoden i stor utsträckning presterade bäst på första 

testet. På det andra var de med mycket stort användande klart överlägsna. Enligt 

rangkorrelationskoefficienten finns en statistiskt signifikant korrelation mellan resultaten på 

test 1 (0,40) och test 2 (0,37) på det andra testet. Det verkar alltså som om ökat användande 

av keywordmetoden leder till bättre resultat. 

Dessa resultat verkar motsäga resultaten som presenteras i tabell 1, där eleverna som inte 

använde keywordmetoden fick ett signifikant bättre resultat på det andra testet. Om man bara 

ser till keywordgrupperna, förbättras elevernas resultat genom ökad användning av metoden. 

De som angav att de använde metoden i mycket stor utsträckning presterade dessutom bättre 

än kontrollgruppen på test 2. Man kan tänka sig åtminstone två förklaringar till detta. Den 

första är att de som ansträngde sig mest var de som också använde metoden mest, vilket ledde 

till höga resultat. Eventuellt kan detta sammanfalla med vilka elever som har högst betyg. 

Den andra, som inte motsäger den första, är att de elever som bara använde keywordmetoden 

till viss del snarare blev störda av den, eventuellt eftersom de inte upplever att de behärskar 

den tillräckligt. Men ytterligare jämförelser är nödvändiga för att kunna säga något om vilken 

av förklaringarna som är mest relevant.  

Ett möjligt antagande är att eleverna med högre betyg i främmande språk tenderar att 

anstränga sig mer, vilket i sådana fall borde visa sig i deras resultat. Jag redovisar deras 

resultat i tabell 5. 
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Tabell 5: Keywordelevernas medelpoäng enligt betyg i främmande språk 

Betyg A B C D E F 

Resultat test 1  7,33 6,81 6,40 6,38 5,38 – 

Resultat test 2  7,67 5,06 4,90 4,56 4,38 – 

Antal elever
1
 3

2
 8 10 8 8 0 

 

Eleverna med bäst betyg i främmande språk (A) är i båda fallen de som har bäst resultat på 

testet. Eleverna med sämre betyg har något sämre resultat. Korrelationen mellan betyg och 

poäng är statiskt signifikant på andra testet. Men samma tendens framkommer även på första 

testet, även om det inte ger något statistiskt signifikant utslag.  

För att pröva förklaringen att de elever som hade bäst betyg och fick bäst resultat också 

använde keywordmetoden mest, så behöver man också undersöka om användningen av 

keywordmetoden ökar med betyget. Elevernas betyg i främmande språk och deras 

genomsnittliga användande av keywordmetoden, enligt en skala på 1–5 (mycket litet–mycket 

stort), redovisas i tabell 6. 

 

Tabell 6: Användande av keywordmetoden enligt betyg i främmande språk 

Betyg A B C D E F 

Användning av 

keywordmetoden 
1,67 2,25 2,90 2,13 2,63 – 

Antal elever 3 8 10 8 8 0 

 

Eleverna med bäst betyg i främmande språk använde keywordmetoden minst. De med 

medelbetyg, C, använde den mest. Korrelationen är inte linjär, och därför är det inte relevant 

att räkna ut en rangkorrelationskoefficient på resultatet (Vejde 2008, s. 120). Men resultatet 

är ändå intressant, av två anledningar. Den första är att det visar att korrelationen mellan 

bättre resultat på testen och ökat användande av keywordmetoden inte beror på att eleverna 

som använde keywordmetoden mest skulle haft högre betyg.  

                                                 
1
 Som synes om man räknar samman antal elever i tabellen ovan, så är de 37, inte 42, som är det 

sammanlagda antalet keywordelever på testet. Detta beror på att eleverna gick höstterminen, första 

året på gymnasiet, vilket gjorde att de inte hade fått några betyg i främmande språk på gymnasiet än. 

Frågan om deras betyg i främmande språk skapade viss förvirring bland eleverna. De som frågade hur 

de skulle göra, blev uppmanade att skriva sitt betyg från nian, men det är inte säkert att alla gjorde det 

– och fem elever valde att komma runt problemet med att inte skriva något alls. Detta skapar ett 

element av osäkerhet i resultaten som presenteras i tabell 4, men min åsikt är att det inte är sannolikt 

att det påverkar resultaten i någon särskild riktning. 
2
 I två fall skrev eleverna A/B, och då har jag räknat dem som A. Detta borde inte ha påverkat 

resultatet i någon större utsträckning. 
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Den andra anledningen till att det är intressant att elever med högre betyg inte använde 

keywordmetoden i lika stor utsträckning som de med lägre betyg, är att det kan tänkas bero 

på att dessa elever anser sig vara i mindre behov av ytterligare tekniker för att memorera ord. 

Ett sätt få ytterligare tecken om det förhåller sig så eller inte är att undersöka i vilken mån 

elever som anser sig ha olika lätt att merorera ord använder keywordmetoden. Sådana data 

presenteras i tabell 7, enligt en skala för användande av keywordmetoden på1–5 (mycket 

litet–mycket stort). 

 

Tabell 7: Användande av keywordmetoden enligt lätthet att memorera ord 

Lätthet att memorera 

ord 
Mycket svårt Svårt Varken eller Lätt Mycket lätt 

Användande av 

keywordmetoden 
1,00 2,20 2,90 2,25 2,50 

Antal elever 1 5 20 12 4 

 

Det går inte att dra några klara slutsatser ur tabell 7. Gruppen som anser att det varken är lätt 

eller svårt att memorera ord använder keywordmetoden mest, och de är också flest personer. 

De som anser att det är svårt eller mycket svårt använder den minst, men de är inte mer än 

sex personer. Det verkar alltså finnas en mycket svag tendens till att de som anser det lättare 

att memorera ord använder keywordmetoden mer, men ett sådant påstående måste bekräftas 

av ytterligare data – särskilt som det förefaller motsäga tendensen att de med bäst betyg 

använder metoden minst. 

Min enkätundersökning grundar sig på självrapportering, och i sådana undersökningar är 

det viktigt fråga om samma sak på många olika sätt, eftersom man inte kan vara säker på att 

informanterna klarar av att bedöma sin förmåga själv. Dessutom är det möjligt att de bedömer 

vad det innebär att exempelvis ”lätt” memorera ord, olika. Ett ytterligare sätt att mäta elevers 

förmåga att memorera ord är att fråga hur deras inställning är till språkinlärning. I sådana fall 

antar man att eleverna tycker bättre om ämnen som de har mer talang för. Eleverna blev 

ombedda att välja tre av sina favoritämnen på enkäten. För min undersökning delar jag delar 

in dem i elever med minst ett språk som favoritämne och elever utan språk som favoritämne – 

jag gör bedömningen att det räcker att man är extra intresserad av ett språkämne för att man 

ska anses vara språkintresserad. Dessa data redovisas i tabell 8. 
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Tabell 8: Användande av keywordmetoden enligt språkämnen som favorit 

Antal språkämnen som favorit Inga Ett eller flera 

Användande av keywordmetoden 2,29 2,81 

Antal elever 21 21 

 

Precis som för tabell 7 går det inte att dra några klara slutsatser av tabell 8. Men resultaten 

tyder på att de som tyckte bättre om språkämnena använde keywordmetoden mer, vilket, 

precis som resultaten i tabell 7, tyder på ökad användning av keywordmetoden i samband 

med ökad lätthet för språkinlärning. Men en sådan tendens verkar motsägas av resultatet i 

tabell 6, som visar att de eleverna med bäst betyg använde keywordmetoden minst.  

Man kan tänka sig en mängd olika anledningar till att en sådan motsägelse kan uppstå. De 

två anledningar som jag håller för mest sannolika är för det första att ingen av tabellerna 6–8 

visade på något särskilt starkt samband. Det innebär att tendenserna kan bero på slumpen. För 

det andra är det visserligen rimligt att betyg, talang och intresse för ett ämne korrelerar, men 

det är ändå olika saker – och man kan tänka sig att flera elever har höga betyg men lite 

intresse, mycket talang men lite intresse, eller vice versa. Jag tycker alltså att det är troligt att 

de olika resultaten visar på olika sidor av elevernas användande av keywordmetoden.  

En möjlighet, som jag berörde i metodkapitlet, var att kvinnor, med tanke på att de som 

grupp har större studieframgångar, också skulle prestera bättre på de båda testen. Tabell 9 

visar mäns och kvinnors medelpoäng på testen. 

 

Tabell 9: Mäns och kvinnors medelpoäng i kontroll- och keywordgrupperna 

 Test 1  Test 2  Sammanlagd poäng 

Män
3
 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Kontrlgrp 6,63 6,47  5,75 8,06  
23,38 26,03 

Keywordgrp 5,50 6,40  5,50 5,10  

 

Tabell 9 visar att kvinnorna som grupp tenderade att prestera något bättre överlag på testen än 

männen som grupp, på så sätt att de fick en något högre sammanlagd poäng än männen. 

Särskilt gäller detta kontrollgruppen, på det andra testet, där kvinnorna i gruppen i genomsnitt 

fick en poäng som var 1,31 högre än männen i samma grupp. Men resultatet är inte entydigt – 

på det första testet i kontrollgruppen och det andra testet i keywordgruppen presterade 

                                                 
3
 Antalet män och kvinnor var 15 respektive 49. Det låga antalet manliga i förhållande till kvinnliga 

informanter berodde på att det fanns få män i klasserna i förhållande till antal kvinnor. 
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männen bättre än kvinnorna, dock med en mindre marginal. Det är alltså svårt att dra några 

särskilda slutsatser utifrån dessa data.  

4.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är mina resultat motsägelsefulla, vilket kan ha flera orsaker. Att 

oönskade faktorer, vars påverkan är svår att exakt bedöma, influerat resultatet visar resultaten 

för de olika keywordgrupperna, som är väsentligt olika. Men det innebär naturligtvis inte att 

det inte går att dra några försiktiga slutsatser. 

Kontrollgruppen som helhet presterade bättre på både första och andra testet än 

keywordgrupperna. På det andra testet var skillnaden statistiskt signifikant. Men om man ser 

till användandet av keywordmetoden inom keywordgrupperna, så visar det sig att resultaten 

förbättrades med ökat användande med metoden. Detta beror inte på att dessa elever hade 

högre betyg, eftersom eleverna med högst betyg i främmande språk använde metoden minst. 

Det beror heller inte nödvändigtvis på att eleverna ansträngde sig mer, även om mina data 

inte är tillräckliga för att säga något säkert om det.  

Ytterligare en möjlig anledning till att resultatet blev bättre för de som använde 

keywordmetoden i högre utsträckning kan vara att de som använde den mindre endast blev 

störda av den, sannolikt på grund av att de inte behärskade den. Men tyvärr tror jag inte att 

mina data kan användas för att testa rimligheten i en sådan förklaring heller. 

Dessutom har jag diskuterat vilka grupper som anser sig ha användning av 

keywordmetoden. Som jag nämnde använde de elever med bäst betyg i främmande språk 

metoden minst, vilket verkade antyda att de inte ansåg sig ha behov av ytterligare en 

memoreringsteknik. Ett försök görs att testa en sådan förklaring, men resultaten är 

motsägelsefulla. Två möjliga förklaringar föreslås – att slumpen påverkar resultatet och att 

betyg, talang för ordinlärning och språkintresse mäter olika saker. 

Slutligen har jag jämfört mäns och kvinnors resultat på testen. Kvinnorna som grupp 

presterade överlag bättre än männen som grupp, men det finns även test där männen 

presterade bättre. Detta underlag är alltså inte tillräckligt för att dra några säkra slutsatser. 

4.3 Resultat på ordnivå 

För att undersöka hur olika egenskaper hos de enskilda testorden kan ha påverkat resultatet 

har jag valt att bryta ner resultatet på ett antal ytterligare variabler. För det första jämför jag 

ord som var med på första testet med ord som bara var med på det andra. För det andra 

jämför jag ord med olika ordklasstillhörighet med varandra. Dessutom jämför jag baserat på 

eventuellt likhet med svenskan, eventuell likhet med engelskan och förekomst av bokstäver 
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som inte används på svenska. Även dessa analyser kompliceras naturligtvis av att majoriteten 

av eleverna inte gjorde sitt yttersta i undersökningen, men jag tror att det påverkar resultatet 

på ordnivå i mindre utsträckning.  

I denna del av undersökningen räknar jag inte testpoäng, utan antal inlärda ord (rätt- eller 

felstavade), och redovisar antal rätt- och felstavade ord för de kategorier där det verkar 

relevant. I flertalet fall har jag dessutom räknat om resultaten till procent, för att göra dem 

jämförbara. 

4.3.1 Ord som inte var med på första testet 

Som jag nämnde i metodavsnittet använde jag mig av inomindividsdesign i min 

undersökning, men för att ändå kunna se om existensen av ett första test påverkade 

inlärningen åt den ena eller andra gruppens fördel, så lät jag bli att testa eleverna på elva av 

orden första gången. På så sätt kan jag jämföra gruppernas inlärning på de orden som de inte 

blev testade på första gången separat. Gruppernas respektive genomsnitt presenteras i tabell 

10. 

 

Tabell 10: Ordinlärning enligt existens på första testet 

 Kontrollgrp. Test 2 Keywordgrp. Test 2  Skillnad Antal ord 

Ord med på 

Test 1 
5,59 4,38 1,21 11 

Ord inte med 

på Test 1 
3,86 2,69 1,17 11 

Skillnad 1,73 1,69 0,04 - 

 

Tabell 10 visar tydligt att existensen av ett omedelbart test spelar stor roll för hur väl elever 

kommer ihåg de ord som de lär in. Skillnaden orden emellan är ungefär 1,7 för båda 

grupperna. Däremot verkar det inte göra någon större skillnad grupperna emellan, vilket är i 

linje med Carney och Levins (1998) åsikt, att det inte gör någon skillnad huruvida man 

använder inomindivids- eller mellanindividsdesign (a.a. s. 278ff.). Å andra sidan motbevisar 

det inte heller vad Wang m.fl. (1992) argumenterade för. Wang m.fl. menade att 

keywordgruppernas fördel med inomindividsdesign kommer ur att de kommer ihåg fler ord 

på det omedelbara testet, vilket gör att de får en extra repetition på fler ord (s. 521). Men i 

mitt fall hade keywordgrupperna ingen sådan fördel på det första testet – det var jämnt mellan 

båda grupperna – och således borde den extra träningen falla jämt ut mellan grupperna i 

termer av resultat, vilken den också gjorde. 
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4.3.2 Ordklass 

Testorden var substantiv (där konkreta och abstrakta substantiv räknas som olika katagorier), 

adjektiv och verb. Anledningen till att det är relevant att skilja på ordklasser är att man kan 

tänka sig att det är enklare att skapa effektiva bilder med konkreta substantiv, eftersom en av 

två bilder redan är given. Den procentuella andelen inlärda ord av det maximala antalet 

möjliga ord för var och en av ordklasserna, visas i tabell 11. 

 

Tabell 11: Ordinlärning enligt ordklass 

 Test 1  Test 2 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp 

(%) 

Antal 

ord 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp

(%) 

Antal 

ord 

Konkreta 

substantiv 
79,1 75,7 5  49,1 40,0 10 

Abstrakta 

substantiv 
40,9 36,9 2  12,1 14,2 3 

Adjektiv 75,0 86,9 4  54,9 33,7 7 

Verb - - 0  20,5 14,2 2 

 

Konkreta substantiv och adjektiv verkar ha varit enklast för eleverna att minnas, medan de 

abstrakta substantiven och verben var svårare. Skillnaden är stor, särskilt på det andra testet. 

Det är påfallande hur lika de båda grupperna presterar i inlärningen av de olika ordklasserna. 

Den höga inlärningen av konkreta substantiv var förväntad, men inte att den skulle gälla båda 

grupperna. Jag tror att man kan tänka sig två möjliga anledningar till det. Som jag 

konstaterade i diskussionen om tabell 4, använde bara elva av keywordeleverna 

keywordmetoden i någon större utsträckning. Detta borde minska de skillnader som kan 

tänkas uppstå i vilka ord som lärs in bäst, men det borde däremot inte eliminera dem. En 

annan möjlig anledning är att metod inte avgör vilka ordklasser som är enklast att lära in. 

Tabell 11 visar egentligen bara en stor skillnad mellan grupperna – att keywordgrupperna 

glömde betydligt fler adjektiv. Skillnaden mellan hur många procent av adjektiven som 

kontrollgruppen kom ihåg på det första och andra testet var ungefär 20 %, medan samma 

siffra för keywordgrupperna var ungefär 53 %. Men eftersom orden inte är särskilt många – 

och jag inte känner till vilken egenskap särskilt adjektiv har som skulle kunna göra dem 

enklare att glömma för just keywordelever – så kan man tänka sig att det beror på andra 

faktorer än att de är just adjektiv. Detta går förhoppningsvis att se genom att undersöka andra 

faktorer som kan tänkas påverka resultatet, och se hur stor andel av adjektiven som de berör. 
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Det finns även en viss skillnad bland de konkreta substantiven som är värd att nämna – 30 % 

för kontrollgruppen mot ungefär 36 % för keywordgrupperna, som skulle kunna ha orsakats 

av samma anledning som skillnaden i hur snabbt adjektiven glömdes.  

4.3.3 Likhet med svenskan eller engelskan 

Man kan tänka sig att ord som ligger nära ord på svenska är enklare att lära in än andra ord, 

eftersom de är intuitivt lättare att hantera. Detta var också mitt spontana intryck när jag 

rättade elevernas prov. Jag noterade också att ord som liknade ett ord på svenska – men fel 

ord – verkade ge upphov till viss förvirring. Därför är de en separat kategori, istället för att 

pressas in i kategorierna ”lika svenska motsvarigheter” eller ”olika svenska motsvarigheter”. 

Resultaten visas i tabell 12, där den inlärda procentandelen av det totala antalet ord i varje 

kategori anges.  

 

Tabell 12: Ordinlärning enligt likhet med svenska 

 Test 1  Test 2 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp 

(%) 

Antal 

ord 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp 

(%) 

Antal 

ord 

Lika motsv. 

(sv) 
72,7 75,7 5  53,6 37,1 10

4
 

Olika motsv. 

(sv) 
51,5 48,4 3  21,4 18,0 7

5
 

Lika annat 

ord 
86,4 92,1 3  51,8 41,9 5

6
 

 

Tabell 12 visar att ett av mina spontana intryck verkar ha varit korrekt – såtillvida att de 

orden som liknar svenska var lättare att lära in – men också felaktigt, såtillvida att orden som 

var lika ett annat ord på svenska än deras svenska motsvarigheter skulle skapat förvirring. 

Tvärtom var det de sistnämnda som lärdes bäst in på första testet, men verkar ha glömts något 

snabbare och därför landat på ungefär samma resultat som de som är lika sina svenska 

motsvarigheter på det andra testet. Skillnaden är dock för liten och orden för få för att det ska 

vara befogat att dra några slutsatser från det, annat än att alla ord som liknar ord på svenska 

                                                 
4
 Till denna kategori har jag räknat: borð (bord), djúpt (djup), mjúkur (mjuk), hús (hus), svartur 

(svart), hönd (hand) fiðrildi (fjäril), slétt (slät), stól (stol) och sætur (söt). 
5
 Till denna kategori har jag räknat: dökk (mörk), veikinda (sjukdom), maður (man) mutton (svamp), 

þægindi (tröst), ávöxtum (frukt) och stjóm (kommando). 
6
 Till denna kategori har jag räknat: tónlist (musik), borða (äter), fjall (berg), stutt (kort) och flautu 

(vissla). 
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är ungefär lika lätta att komma ihåg – och att de som är olika vanliga ord på svenska är 

svårare att komma ihåg. 

Keywordgrupperna verkar komma ihåg de ord som är olika svenska ord i ungefär lika stor 

utsträckning som kontrollgruppen, men däremot glömmer de orden som är lika ord på 

svenska i betydligt större utsträckning. Av de ord som är lika sina svenska motsvarigheter 

kom kontrollgruppen ihåg ungefär 29 % färre på andra testet, medan keywordgrupperna kom 

ihåg ungefär 39 % färre. Det är inte en lika stor skillnad som det var för adjektiven, men den 

är ändå tydlig, särskilt som den återspeglas i resultaten för orden som är lika ett annat ord på 

svenska än sin svenska motsvarighet, där motsvarande siffror är ungefär 35 % respektive 50 

%.  

Innan man diskuterar hur detta resultat kan tänkas samspela med resultaten för adjektiven, 

är det dock nödvändigt att se om det går att utveckla det. I och med att flera av eleverna 

sannolikt pratar engelska, är det inte omöjligt att det kan ha samma effekt att de isländska 

orden påminner om ord på engelska, som att de påminner om ord på svenska. I sådana fall 

borde det visa sig i att skillnaden blir mer markant när man delar upp orden i ord som är lika 

svenska eller engelska ord respektive ord som är olika svenska och engelska ord, vilket jag 

har gjort i tabell 13. 

 

Tabell 13: Ordinlärning enligt likhet med svenska eller engelska 

 Test 1  Test 2 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp 

(%) 

Antal 

ord 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp 

(%) 

Antal 

ord 

Lika motsv. 

(sv/en) 
72,7 75,7 5  51,1 34,9 12

7
 

Olika motsv. 

(sv/en) 
51,5 48,4 3  14,5 15,7 5

8
 

Lika annat 

ord 
86,4 92,1 3  51,8 41,9 5

9
 

 

Tabell 13 visar statistik som är påfallande lik den i tabell 14. Detta beror framförallt på att 

endast två av orden som inte var lika ord på svenska var lika ord på engelska. De orden var 

                                                 
7
 Till denna kategori har jag räknat: borð (bord), dökk (dark), djúpt (djup), mjúkur (mjuk), hús (hus), 

svartur (svart), mutton (mutton), hönd (hand) fiðrildi (fjäril), slétt (slät), stól (stol) och sætur (söt). 
8
 Till denna kategori har jag räknat: veikinda (sjukdom), maður (man) þægindi (tröst), ávöxtum (frukt) 

och stjóm (kommando). 
9
 Till denna kategori har jag räknat: tónlist (musik), borða (äter), fjall (berg), stutt (kort) och flautu 

(vissla). 
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endast med på det andra testet, vilket gör att statistiken för det första testet är exakt likadan i 

båda tabellerna. Men det finns en liten skillnad på det andra testet, att både siffrorna för orden 

som är lika och olika svenska motsvarigheter är något lägre. Detta implicerar att de isländska 

ord som är lika engelska motsvarigheter har en något högre inlärning än de som är olika både 

svenska och engelska motsvarigheter, men något lägre än de som är lika svenska 

motsvarigheter.  

Detta kan tolkas på två sätt. Antingen är ord som är lika ord på engelska något svårare att 

lära in än ord som liknar ord på svenska generellt, men fortfarande enklare än om de inte har 

någon likhet med ord man känner till alls, eller så är det så att det finns skillnader mellan 

orden som är lika engelska ord i hur enkla de är att lära in.  

De isländska orden i det här fallet är dökk och mutton, som liknar de engelska dark och 

mutton.  Här kan man tänka sig att en del elever inte känner till det engelska ordet mutton, 

vilket i sådana fall skulle göra att de inte heller kan dra nytta av likheten med det isländska 

ordet. Inlärningen av dökk var dock bara ungefär 31 %, och inlärningen av mutton ungefär 27 

% (i snitt för båda grupperna på andra testet). Båda är alltså klart under genomsnittet för både 

kontroll- och keywordgrupperna för testord som liknar svenska ord. Därmed skulle jag hålla 

den första förklaringen jag la fram för mer sannolik, att ord som liknar ord på engelska är 

svårare att lära in än ord som liknar ord på svenska, men ändå enklare än om man inte har 

någon koppling till dem alls. 

Samtliga adjektiv är lika antingen ord på svenska eller engelska. Adjektiven utgör ungefär 

41 % av de isländska orden som liknar ord på svenska eller engelska. Frågan är om det är det 

faktum är att orden är adjektiv, eller att de är lika ord på svenska eller engelska, som orsakar 

att keywordgrupperna glömmer mer än kontrollgruppen. Ett sätt att ta reda på det är att se hur 

mycket de båda grupperna kommer ihåg av testord som liknar ord på svenska och engelska 

och är adjektiv, i jämförelse med sådana som inte är det, på det andra testet. Sådana data 

presenteras i tabell 14. 

 

Tabell 14: Ordinlärning för adjektiv/icke-adjektiv som liknar svenska/engelska ord 

 Kontrollgrp. Test 2 

(%) 

Keywordgrp. Test 2 

(%) 
Skillnad Antal ord 

Adjektiv 53,9 33,7 20,2 7 

Icke-

adjektiv 
49,5 39,2 10,3 10 
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Enligt tabell 14 verkar det som om det gör skillnad huruvida testorden som liknar svenska 

eller engelska också är adjektiv. Keywordgrupperna är 20,2 % sämre på att komma ihåg dem 

än kontrollgruppen, medan motsvarande siffra för de som inte är adjektiv är 10,3 %. Men 

eftersom keywordgrupperna presterar väsentligt sämre än kontrollgruppen i båda fallen, 

verkar det som om båda faktorerna spelar in – alltså att det både är så att keywordgrupperna 

hade svårare att minnas orden än kontrollgruppen både för att de var adjektiv och för att de 

liknade ord på svenska eller engelska. 

4.3.4 Icke-svenska bokstäver 

När jag var i klassrummet noterade jag att flera elever undrade över de isländska bokstäverna 

som inte finns på svenska. Jag la även märke till att eleverna hade problem med dem när jag 

rättade deras glostest. Därför är det relevant att jämföra i vilken utsträckning det var ett 

problem för de olika grupperna, vilket görs i tabell 15. Procenten rättstavade som eleverna 

kom ihåg anges inom parantes. 

 

Tabell 15: Ordinlärning enligt existens av icke-svenska bokstäver 

 Test 1  Test 2 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp 

(%) 

Antal 

ord 

Kontrollgrp 

(%) 

Keywordgrp 

(%) 

Antal 

ord 

Icke-svenska 

bokstäver 
63,6 (33,8) 62,9 (25,9) 7  42,3 (18,9) 32,6 (11,0) 13 

Bara svenska 

bokstäver 
83,0 (62,2) 89,9 (78,6) 5  43,9 (34,8) 31,5 (21,4) 9 

Skillnad 19,4 (28,4) 27 (52,7) 2  1,6 (15,9) 0,9 (10,4) 4 

 

Tabell 15 visar att det finns en klar skillnad på första testet, men den har i huvudsak 

försvunnit till det andra testet. Men däremot verkar eleverna ha funnit det svårt att stava till 

orden som innehöll specifikt isländska tecken. Även på andra testet är skillnaden markant – 

15,9 % för kontrollgruppen och 10,4 % för keywordgrupperna.  En möjlig anledning till att 

detta gjorde så stor skillnad är att jag inte gav eleverna några instruktioner på förhand i hur de 

två okända bokstäverna skulle uttalas, vilket däremot Atkinson (1975, s. 823) gjorde. 

Tabell 15 visar därutöver, precis som tabell 2, att keywordgrupperna är något sämre än 

kontrollgruppen på att stava. Det är endast på det första testet, för de orden som bara har 

bokstäver som också finns på svenska, som keywordgrupperna stavar bättre än 

kontrollgruppen. Men de förlorar denna fördel till det andra testet. 
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4.3.5 Sammanfattning 

Detta kapitel har visat vilka stora skillnader det finns i hur lätt elever finner det att lära in ord 

med olika egenskaper.  

Kapitlet inleddes med att undersöka resultatet av att tillämpa samma teknik som Carney 

och Levin (1998) gjorde. De ord som inte var med på första testet verkar ha varit betydligt 

svårare för eleverna att komma ihåg, men det fanns ingen skillnad mellan keywordgrupperna 

och kontrollgruppen i detta. Men eftersom det inte heller fanns någon stor skillnad i hur 

mycket de båda grupperna kom ihåg på det första testet, så behöver det inte motsäga de 

påståenden som Wang m.fl. (1992) gör. 

Vidare tyder tabell 11 på att det är olika svårt för eleverna att memorera ord av olika 

ordklasser. Konkreta substantiv och adjektiv förefaller vara betydligt enklare än abstrakta 

substantiv och verb. Däremot tenderade adjektiven att glömmas snabbare av 

keywordeleverna, vilket också bekräftas av tabell 14, där det visas att det inte bara beror på 

att samtliga liknar ord på svenska eller engelska.  

Samtliga elever förefaller tycka att det är enklare att minnas ord som liknar ord på 

svenska, vilket även gäller engelska – om än i något mindre utsträckning än svenska. 

Däremot verkar inte keywordeleverna dra nytta av denna fördel i lika stor utsträckning som 

kontrollgruppen, eftersom de glömmer dessa ord betydligt fortare än kontrollgruppen gör.  

Slutligen tycks det finnas det en markant skillnad mellan hur enkelt det är att lära sig en 

stavning på ett ord, beroende på hur man lär sig ordet. Vidare verkar eleverna tycka att det är 

lättare att stava till ord som har bara har svenska bokstäver än sådana som inte bara har 

svenska bokstäver. Däremot tycks det inte göra någon skillnad i hur lätt det är att minnas 

orden.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt keywordmetoden kunde tänkas ha vid 

gymnasieelevers ordinlärning på ett nordiskt språk. Resultatet var motsägelsefullt, sannolikt 

på grund av att eleverna inte gjorde sitt yttersta och att majoriteten av keywordeleverna inte 

tillämpade metoden i någon större utsträckning. Kontrollgruppen som helhet kom ihåg fler 

ord än keywordgrupperna som helhet på det andra testet, men å andra sidan gav ökat 

användande av keywordmetoden, inom keywordgrupperna, bättre resultat. Det går alltså inte 

att säga något säkert om vilken effekt keywordmetoden har på basis av min undersökning. 

De olika delresultaten och de olika förklaringarna som föreslås anser jag däremot vara 

viktigare och mer intressanta, eftersom de har implikationer för eventuella kommande 

studier, inte bara i keywordmetoden, utan i memoreringstekniker för ordinlärning överlag.  

En första viktig fråga är varför eleverna i min undersökning inte gjorde sitt yttersta. Jag 

tror att det i huvudsak beror på att instruktionerna var accidentella, det vill säga att elevernas 

mål inte var att lära sig nya ord, utan snarare att hjälpa till i en undersökning. Precis som 

Carney och Levin (1998, s. 293) konstaterar, så verkar det framförallt påverka 

keywordeleverna. På gymnasiet, där min erfarenhet är att eleverna upplever att de är under 

hård press, är det inte konstigt om detta blir extra tydligt. Eleverna kan tänkas känna att de 

inte orkar anstränga sig extra för något som de inte får någon direkt belöning för. Detta 

påminner om rapporterna från PISA-testet 2014, där endast 8 % av eleverna gjorde sitt 

yttersta (Dagens nyheter, 2014).  

För att mildra effekten som accidentella instruktioner har tror jag att ett bra alternativ är att 

samarbeta med elevernas lärare i främmande språk och tillverka en gloslista med ord som de 

behöver lära sig i vilket fall. En sådan gloslista har fördelen att man också noga kan välja ord 

utifrån deras egenskaper och därmed välja mer exakt vad man vill testa, men man måste göra 

ett sådant val medvetet. Exempelvis Wang m.fl. (1992) konstaterar bara att deras lista är 

substantiv, men förklarar inte varför just substantiv skulle vara särskilt intressant att studera. 

Ytterligare en eventuell fördel med att göra undersökningen på elevernas främmande språk är 

att man sannolikt kan utesluta den påverkan som existensen av icke-svenska tecken i orden 

har på resultatet. 

Om man inte väljer vilka egenskaper orden ska ha medvetet, så visar min undersökning att 

de kan influera resultatet på en rad sätt. Det verkar som att en högre andel adjektiv gör att 

keywordelever presterar jämförelsevis sämre på det senare testet och att en högre andel 

målspråksord som liknar ord på språk som eleverna redan känner till också förfördelar 
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keywordelever på ett senare test. På samma sätt måste man också vara noga med att redovisa 

vilket rättningssystem man använder och vilken effekt det har på resultatet, eftersom det 

verkar vara olika lätt att komma ihåg stavningen på ett ord beroende på hur man lärt sig det. 

Detta problem har Wang m.fl. (1992) och Carney och Levin (1998) undgått genom att låta 

eleverna översätta från målspråket till förstaspråket, men det ger å sin sida upphov till frågan 

om vad endast inlärning från målspråk till förstarspråk har för påverkan på resultatet, vilket 

de inte diskuterar.  

Den delen av mitt resultat som syftar till att avgöra hur effektiv keywordmetoden är för 

gymnasieelever, gav upphov till fler frågor än svar. Förutom frågan om dess effektivitet i 

allmänhet, som inte går att svara på utifrån mina resultat, som jag förklarade ovan, finns 

frågorna om vilka elever som tenderar att finna keywordmetoden mer användbar kvar. 

Utifrån mina resultat verkar det som om det i huvudsak inte är de som har bäst betyg. Men 

detta resultat verkar vara mindre tillförlitligt med tanke på att man inte kunde utläsa något 

sådant samband ur tabell 7 och 8, som behandlade användande av keywordmetoden beroende 

på lätthet att lära in ord respektive språk som favoritämne. Det måste alltså undersökas 

vidare. 

En av anledningarna till att det är viktigt att undersöka ovanstående fråga är att man 

behöver förklara diskrepansen i min undersökning mellan å ena sidan att keywordeleverna 

fick sämre resultat på andra testet än kontrollgruppseleverna, och å andra sidan att eleverna 

inom keywordgrupperna som använde metoden mer fick bättre resultat. En möjlig förklaring 

till detta är att det beror på att elever som bara använder keywordmetoden i en liten 

utsträckning blir störda av den, eller eventuellt av kravet att använda den, vilket gör att de får 

sämre resultat. Men jag tror att den förklaringen är svår att testa, annat än genom att utesluta 

alla andra troliga förklaringar, däribland att det skulle ha varit en särskild grupp elever, som 

ansträngde sig mer, som använde keywordmetoden i större utsträckning. En sådan sak skulle 

man kunna få en idé om genom att inkludera en fråga om hur mycket eleven ansträngde sig 

för att lära sig orden på enkäten, även om sådana svar naturligtvis inte skulle vara fullständigt 

pålitliga. 

Sammanfattningsvis anser jag mig i min uppsats ha visat åtminstone två saker. För det 

första måste man komplettera den övergripande undersökningen, där man jämför 

kontrollgruppen med keywordgruppen, med mer detaljerade studier av hur olika elever 

hanterar den teknik som man vill testa, och hur de olika eleverna presterar. För det andra 

måste man dessutom undersöka de ord som man använder, utefter så många egenskaper som 

möjligt, för att bättre kunna förstå för- och nackdelar med de olika metoderna. Dessa 
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utgångspunkter blev extra viktiga i min studie eftersom en stor del av eleverna inte presterade 

sitt yttersta på testen, men jag tror att de är giltiga för alla studier som ska testa 

memoreringstekniker på ord.    
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Bilagor 

Bilaga 1 – Manus för att introducera uppsatsen 

Min uppsats går ut på att testa en metod som heter keywordmetoden, som är ett sätt att 

memorera nya ord på.  

Behovet av att lära in en stor mängd ord är ju någonting som återkommer i alla era ämnen 

– såklart i främmande språk, men också i typ ekonomi, där ni ska få lära er vad utbud, 

efterfrågan, ekvivalenspunkt, etc. är, eller historia och samhällskunskap, när ni ska lära er 

begrepp som produktionsmedel – men det kassa är att det knappt gjorts någon forskning på 

området.  

Den mesta forskningen behandlar olika teorier för hur man lär sig grammatik. Särskilt här 

i Sverige är det helt dominerande – och alla pedagoger pratar om att vi lärare ska fokusera på 

att ge eleverna ett bra ordförråd i alla ämnen, men det är få som faktiskt pratar om hur 

eleverna ska gå tillväga för att lära sig orden på lättaste sättet. 

Men på 70-talet i USA forskade man då fram keywordmetoden, som testats mycket i USA 

och som gett bra resultat – men som ingen har testat här i Sverige. Så vad jag vill ha er hjälp 

till att göra, är just att testa keywordmetoden.   
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Bilaga 2 – instruktioner i Keywordmetoden 
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Bilaga 3 – Gloslistan 

Träningsordlista Svenska–Isländska 

 

  

Bord Borð 

Mörk Dökk 

Musik Tónlist 

Sjukdom Veikinda 

Man Maður 

Djup Djúpt 

Mjuk Mjúkur 

Äter Borða 

Berg Fjall 

Hus Hús 

Svart Svartur 

Fårkött Mutton 

Tröst þægindi 

Hand Hönd 

Kort Stutt 

Frukt Ávöxtum 

Fjäril Fiðrildi 

Slät Slétt 

Kommando Stjóm 

Stol Stól 

Söt Sætur 

Vissla Flautu 
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Bilaga 4 – Enkätundersökningen 

Keywordgruppsenkäten: 
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Kontrollgruppsenkäten: 

 

 


