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Sammanfattning  
 
Syftet med den här studien är att undersöka att genom läsningen av en berättelse kan läraren motivera elevernas 
deltagande i sitt lärande och utveckla elevernas kunskaper i det spanska språket. Detta är ett kvalitativt arbete som 
handlar om hur lärare kan motivera eleverna att delta aktivt i spanskundervisningen, stimulera deras kreativitet samt 
förbättra deras skriftliga och muntliga färdigheter genom att läsa en berättelse. Arbetet strävar även efter hur 
berättelsen kan användas som ett pedagogiskt verktyg i elevernas lärande. 
 
Under VFU perioden observerade läraren att eleverna inte var motiverade nog för att delta i spanskundervisningen. 
Läroboken var ett centralt redskap i undervisningen men skapade emellertid ett rutinarbete som inte motiverade 
eleverna. Det motiverade läraren att genomföra ett undervisningsförlopp studie där berättelsen blev ett viktigt 
redskap i elevernas lärande som skulle utveckla elevernas kreativitet och öka kunskaper i spanska. Därmed blir 
eleverna också kapabla att skriva sina egna texter.   
 
Under utvecklingen av det undervisningsförlopp studie tillämpar läraren teorin ”Learning by doing”. Teorin handlar 
om att läraren ska ge eleverna möjligheten att arbeta aktivt i undervisningen, det vill säga, de ska utföra olika och 
varierade aktiviteter och uppgifter för att tillägna sig kunskaper. Dessutom arbetar läraren ur ett sociokulturellt 
perspektiv vilket innebär att lärandet sker genom sociala interaktioner, det vill säga att eleverna samarbetar i ett 
socialt sammanhang för att utveckla uppgifterna.  
Det undervisningsförlopp studie genomförs under två veckor under sex lektioner i årskurs 8 på en grundskola i 
Norrköping. I denna studie deltog 23 elever mellan åldrarna 13-14 år med olika social bakgrund. Resultatet blev 
positivt. Eleverna utvecklade sina kunskaper i spanska på ett positivt sätt. Berättelsen visade sig vara ett bra redskap 
för att undervisa spanska. Eleverna blev motiverade i undervisningen och deltog i de olika uppgifterna för att 
slutligen kunna skriva sin egen text. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att undersöka att genom läsningen av en berättelse kan läraren 

motivera elevernas deltagande i sitt lärande och utveckla elevernas kunskaper i det spanska 

språket. Detta är ett kvalitativt arbete som handlar om hur lärare kan motivera eleverna att delta 

aktivt i spanskundervisningen, stimulera deras kreativitet samt förbättra deras skriftliga och 

muntliga färdigheter genom att läsa en berättelse. Arbetet strävar även efter hur berättelsen kan 

användas som ett pedagogiskt verktyg i elevernas lärande. 

 

Under VFU perioden observerade läraren att eleverna inte var motiverade nog för att delta i 

spanskundervisningen. Läroboken var ett centralt redskap i undervisningen men skapade 

emellertid ett rutinarbete som inte motiverade eleverna. Det motiverade läraren att genomföra 

ett undervisningsförlopp studie där berättelsen blev ett viktigt redskap i elevernas lärande som 

skulle utveckla elevernas kreativitet och öka kunskaper i spanska. Därmed blir eleverna också 

kapabla att skriva sina egna texter.   

 

Under utvecklingen av det undervisningsförlopp studie tillämpar läraren teorin ”Learning by 

doing”. Teorin handlar om att läraren ska ge eleverna möjligheten att arbeta aktivt i 

undervisningen, det vill säga, de ska utföra olika och varierade aktiviteter och uppgifter för att 

tillägna sig kunskaper. Dessutom arbetar läraren ur ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär 

att lärandet sker genom sociala interaktioner, det vill säga att eleverna samarbetar i ett socialt 

sammanhang för att utveckla uppgifterna.  

Det undervisningsförlopp studie genomförs under två veckor under sex lektioner i årskurs 8 på 

en grundskola i Norrköping. I denna studie deltog 23 elever mellan åldrarna 13-14 år med olika 

social bakgrund. Resultatet blev positivt. Eleverna utvecklade sina kunskaper i spanska på ett 

positivt sätt. Berättelsen visade sig vara ett bra redskap för att undervisa spanska. Eleverna blev 

motiverade i undervisningen och deltog i de olika uppgifterna för att slutligen kunna skriva sin 

egen text.  

 

Nyckelord: moderna språk, berättelse, motivation, kreativitet.   
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1. Inledning  

Litteratur är en viktig samling skriftlig information som överför historiska händelser till varje 

generation. Den uttrycker människors känslor, tankar, sinnesrörelser, konflikter, drömmar med 

mera. Litteraturen har varit ett underhållande medel under olika tidsperioder och förblir det, 

samtidigt som samhället utvecklas och förändras i snabb takt. Den moderna teknologin har 

utvecklat kommunikationsmöjligheterna och det påverkar samhället. Många ungdomar visar inget 

stort intresse för litteraturen. De är mer engagerade i de underhållande medierna som den moderna 

teknologin erbjuder dem, exempelvis; mobiltelefoner, datorer, videoinspelningar och/eller musik. 

Datorer till exempel kan vara ett bra redskap för elevernas lärande, men när det används på ett 

välplanerat sätt i undervisningen.  

 

Tack vare teknologin har vi tillgång till olika slag av litteratur på internet. Digitala böcker finns på 

olika internetsidor som vi kan lyssna till eller läsa. De ger många fördelar i utbildningen. 

Exempelvis kan vi gratis hitta intressanta och roliga texter, olika texter inom olika genrer på 

spanska som främjar läsningen. Det blir även lättare att hitta ord och hänvisningar, att citera och 

skriva ut delar av boken eller markerade stycken. Det kan vi använda som material för att variera 

undervisningen och därmed engagera eleverna med läsning. 

 

Enligt lärarens erfarenhet av sin VFU-period på olika skolor, har hon insett att läroboken på 

spanska lektionerna inte alltid är ett motiverande studiemedel för eleverna. Lärarens intryck är att 

eleverna var omotiverade att lära sig spanska på grund av läromedlets användning. Å ena sida är 

läroboken ett viktigt läromedel i undervisning. Den kan emellertid skapa ett mekaniskt arbetssätt 

som blir omotiverade för eleverna – de memorerar, översätter och övar dialoger på ett 

robotliknande sätt. Å andra sidan är datorer ett viktigt redskap för eleverna som ett stöd i deras 

lärande. Datorn verkar vara en bra resurs både för läraren och för eleven, men genom praktiken, 

insåg läraren att eleven använder datorn på ett underhållande sätt vilket påverkar deras 

koncentration och motivation i lärandet. De är starkt påverkade av dagens teknik vilket har visat 

sig vara missgynnade för deras utveckling då eleverna använder datorn och mobiltelefoner till att 

titta på video, lyssna på musik, chatta med sina kompisar, m.m. istället för att genomföra 

skolarbete och vara aktiva i sin lärande.  
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Därmed finns det ett stort behov av att förändra spanskundervisningens utformning.  Nuförtiden 

finns det en stor variation vad gäller läromedel i undervisningen.  Läraren bör anpassa 

undervisningen till elevernas nivå. Det innebär att läraren kan vara mer kreativ och kan välja sitt 

eget material som läromedel. En berättelse kan motivera eleverna, variera undervisningen och 

därmed öka elevernas kunskapsnivå och deras intresse för språket. Lärare har frihet att planera 

aktiviteter tillsammans med sina elever genom att använda olika slag resurser: berättelser, datorn, 

olika teknologiska medel, skolmaterial med mera med ett välorienterat mål. Läraren inser även att 

det finns ett behov av att arbeta på muntliga färdigheter. Arbetet präglas av skriftliga övningar, 

eleverna skriver meningar, ordlistor, texter, översätter till svenska och arbetar med skriftliga 

presentationer i Power Point, till exempel. En berättelse ger även möjligheten att utveckla 

elevernas muntliga färdigheter i språket.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är leta efter en metod som är motiverande för elever, som stimulerar 

elevernas deltagande i spanskundervisning och inte gör spanskundervisningen till ett rutin arbete. 

Därför kommer läraren att genomföra denne studie för att fastslå att det är viktigt att läraren måste 

känna till elevernas kunskapsnivå och därmed använda passande material i undervisningen för att 

väcka deras motivation. För att lyckas med detta ska läraren utveckla en spansks 

undervisningsförlopp studie under sex lektioner där eleverna gradvis ska genomföra olika 

aktiviteter och uppgifter för att uppnå målet.  

 

Det spansks undervisningsförlopp studie utvecklas genom att få svar på följande frågor: 

 

 Kan berättelsen användas som ett pedagogiskt verktyg i spanska undervisningen för att 

stimulera elevernas kreativitet genom att genomföra sex spanskundervisning lektioner? 

 

 Är teorin ”Learning by doing” lämplig för att stimulera och motivera eleverna att delta aktivt i 

spanskundervisningen? 

 

 Kan lärare genom att arbeta ur ett ”Sociokulturellt perspektiv” utveckla elevernas kunskaper i 

spanska? 
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2. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

I detta avsnitt beskriver läraren teorier och tidigare forskning om lärande och motivation som är 

relevanta för detta undervisningsförlopp studien. 

 

2.1.   Sagans betydelse     

Berättelser har länge varit ett sätt att underhålla barn, det vill säga en motiverande verksamhet 

oavsett elevernas ålder. Inom lärares pedagogiska arbete har hon upplevt att berättelsen är 

signifikativ i undervisningen. Granberg (1996) skriver flera aspekter om hur berättelser kan 

påverka motivation i elevernas språkundervisning: Sagoberättandet är underhållande och det 

innebär att barn lär sig genom uppgifter som är roliga. Sagoberättandet är gruppstärkande, 

förstärker barnens erfarenheter av samarbete samt stärker samhörigheten i gruppen. Dessutom har 

det en viktig roll i språkutvecklandet, det vill säga, hjälper barnen med uttal, meningsstruktur, nya 

ord och begrepp. Sagoberättandet är koncentrationstränande och kan förmedla kunskap om 

företeelser och sammanhang, det vill säga att sagoberättandet är kulturbärande och 

kunskapsförmedlande. De som lyssnar till eller läser en berättelse får en kulturell upplevelse 

innehållande en viss moral och tradition. Sagoberättandet är intresseväckande. Sagostunden kan 

skapa intresse för litteratur och kultur hos barnen (Granberg 1996: 47). Granberg belyser här en 

stor betydelse av sagoberättandet för undervisning. Han skriver att "lyssna på och samtala om 

berättelser och sagor utvecklas språket. Det ger nya erfarenheter och stimulans för fantasin och 

skapar nyfikenhet inför det skrivna språket” (Granberg, 2006:41).  

 

2.2.  Motivationsteorier 

Motivation och motivationsarbete kretsar kring frågor som ”Vad är vilja att lära?” och ”Vad är 

vilja till förändring?” Motivation kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder ”att röra 

sig”. En viktig huvudfråga är ”Vad är det som får människor att röra sig?” (Jenner 2004: 37). För 

att finna det rätta svaret har forskarna senare utvecklat olika teorier kring motivation. En av dem 

var Instinktteorin; en doktrin som förklarade flera begrepp inom psykologi. Jenner (2004) 

refererar William James, William McDougall och Sigmund Freud som var företrädarna av denna 

instinktteori. De menade ”att varje individ är utrustad med instinkter eller drifter, vilka ligger 

bakom allt beteende.” Han tillägger att termerna ”instinkt” och ”drift” använder här som 

synonymer. (Jenner 2004: 38). Därefter refererar han till Clark Hult som, i början på 1940-talet, 

presenterade sin drivkraftsteori. Teorin innebär att en ”styrka” är grunden till att en individ rör sig 

eller börjar utföra aktiviteter. (Jenner 2004: 39). Vidare skriver Jenner (2004) om kognitiv teori. 



8 
 

Det handlar om kognitiva motivationer, det vill säga tankar som styr människor med ett medvetet 

syfte, om individens val och önskan att nå syftet. Motivationen är påverkad av olika faktorer, 

mellan dem tidigare erfarenheter och vilka möjligheter har individens för att uppnå målet. 

Motivationen består av tre faktorer som relaterar till varandra. För det första ses motivation som 

något som sätter igång beteendet eller handlandet, som en inre kraft. Begrepp drivkraft används 

för att sammanfatta denna faktor. Den andra faktorn handlar om målsträvan, det vill säga att 

individen har ett mål att sträva mot något. Det kan handlar om ett yttre mål, höga betyg i skolan, 

eller om ett inre mål; glädje som resultat av den höga betyg. Den tredje aspekten handlar om en 

växelverkan som individen har mellan drivkraften och målen. Det står i relation till individens 

självförtroende och om målen uppnås eller inte (Jenner 2004: 40). Genom detta arbete försöker 

läraren ge svar på frågan ”Vad är det som får eleverna att röra sig?” (Jenner 2004: 37). Syftet i 

detta undervisningsförlopp studien är att motivera eleverna att delta i spanskundervisningen 

genom att läsa en berättelse. Dessa faktorer tas hänsyn om för att skapa elevernas motivation.  

 

2.3. Den progressiva pedagogiken: ”Learning by doing”      

John Dewey (1859-1952) var en progressiv pedagog som var kritisk mot den traditionella skolan. 

Den traditionella skolan präglades av en undervisning som förmedlade kunskap genom 

katederundervisning och läroböcker. Läraren var den person som bestämde allt i klassrummet och 

eleverna satt tysta och stilla medan de tillägnade sig allmänna kunskaper genom att memorera och 

repetera texter.   

  

Dewey (2004) var i första hand filosof och företrädare av pragmatismen. Enligt pragmatismens 

filosofi är det genom människans handlingar som kunskapen kan finnas och kunskapen grundas i 

erfarenheten av människans handlingar. Då ses erfarenheten som en gemensam och konsekvent 

värld med en permanent verksamhet som sker i människans vardagsliv. Det vill säga att 

”undervisning skall utgå från elevernas erfarenheter och intresse och elevernas kunskap ska 

utvecklas i samspel med omgivningen” (Magnusson 1998:48). Han hävdade att utbildningen i 

grunden syftar till att utforma människor för att möta omvärlden och medmänniskor.  

 

Deweys filosofi definieras som en grundläggande pedagogisk teori och hans dialektiska tankar 

uttrycktes genom ”intelligent action” och ”Learning by doing” (Dewey 2004:16). Dessa uttryck 

formulerar en syn på människan som aktivt konfronterar sin omgivning, där utvecklingen är en 

uppgift för människan. ”Intelligens action” innebär att tanke och handling bör ses som en konstant 
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dialektisk relation till varandra. Begreppen som resonemang, diskussion och dialog ska 

människan tolka och ifrågasätta sin omgivning att dra sina egna slutsatser.  

 

”Learning by doing” betyder att lära sig genom att göra saker. Eleverna ska få möjlighet att aktivt 

arbeta med sina uppgifter. Dewey (2004) hävdade att lärarna har en viktig roll i arbetssättet. 

Lärarnas roll är att stimulera eleverna till att vara aktivt deltagande i undervisningen. Genom att 

genomföra, diskutera, experimentera och observera kan elever tillägna sig nya kunskaper i 

samspel med den omgivning i vilken de befinner sig. Det är av största vikt att läraren finns där 

som en vägledare för att leda eleverna under denna process.  

 

Läraren ska, genom undervisningen, tillsammans med eleverna undersöka det bästa sättet att 

hantera resurser för att utveckla elevernas kunskap, eftersom det i undervisningen inte finns en 

unik sanning. Eleverna ska delta aktivt i sitt lärande och vara kapabla att ifrågasätta och vara 

kritisk mot det som de lär sig i klassrummet.  De bör inte passivt sitta och lyssna på läraren, utan 

de ska diskutera varandra, svara frågor, ställa frågor, läsa, skriva, tala och vara kritiska vad gäller 

sitt lärande och aktivt delta och påverka sin undervisning. Det innebär att läraren bör erbjuda 

eleverna en varierad undervisning i förhållande till deras kunskapsnivå och intresse och planera 

varierade aktiviteter för att elever aktivt ska delta i ett socialt sammanhang för att lösa uppgifterna. 

 

De ska arbeta i grupp och lösa uppgifter genom att hjälpa varandra, vilket är viktig, eftersom 

människor tillägnar sig kunskaper genom att hantera situationer i ett praktiskt arbete i interaktion 

med andra. Klassrummet ses som ett litet samhälle och där ska läraren se till att alla elever har 

samma rättigheter och skyldigheter. Alla ska, till exempel, få material för att arbeta. Detta arbete 

baseras även på ett sociokulturellt perspektiv. I nästa avsnitt skall lärande beskrivas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 

2.4.  Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv 

Det nuvarande samhället präglas av människor som handlar individuellt. Människans syfte är att 

uppnå sina egna önskningar och mål som en personlig utveckling. Det anses som en stor 

motsägelse då utvecklingen av människan bygger på kollektivt arbete. Tidiga samhällen 

utvecklades genom ett socialt arbete, genom att hjälpa varandra och dela erfarenheter och 

kunskaper. Därför tänker läraren utveckla arbetet med hänsyn till de teorier som fokuserar på detta 
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perspektiv, det vill säga, att inrikta arbete på den progressiva pedagogiken och utifrån ett socialt 

perspektiv.  

 

Lärofadern av det sociokulturella perspektivet var den ryske psykologen Lev Vygotskij 

(1896/1934). Den svenska motsvarigheten är pedagogikprofessorn Roger Säljö. Teorin om ett 

sociokulturellt perspektiv handlar om att lärandet sker genom människans sociala interaktioner. 

Säljö (2000) menar att genom detta perspektiv kan människor inte hålla sig borta från att lära sig 

och samverka med andra i samhället. Detsamma gäller eleverna i klassrummet. Genom detta 

samspel får människor kunskap och erfarenheter som de tillägnar sig eftersom lärandet och 

utvecklingen är en process som är integrerad i samhället. 

 

Säljö (2000) hävdar även att i ett sociokulturellt perspektiv kan inte kunskap uppfattas som ett 

begrepp som skapas av en neutral observatör, utan det är ett aktivt resultat av människors 

argumentation och vilja att förstå och hantera omvärlden i sociala kontexter. På detta sätt kan 

eleverna arbeta i klassrummet och skapa kunskap genom att aktivt hantera material tillsammans 

med sina klasskamrater och läraren. Genom läsningen av berättelser, ska eleverna få möjlighet till 

att argumentera om texten betydelse i ett socialt sammanhang. Säljö (2000) skriver att 

”Berättelserna var, är allmänt och kommer alltid att vara viktiga sätt att föra kunskap vidare 

mellan generationer.” (Säljö 2005:127). Eleverna ska assimilera nya kunskaper från texten som 

ska tillämpas i olika situationer i deras lärande och därmed ska de bli mer förberedda på deras 

framtida utveckling. Skolan är som tidigare nämnts en del av samhället. Med detta menas att 

genom att läsa en berättelse ska eleverna utveckla kunskaper i spanska som modernt språk och de 

ska arbeta i klassrummet i ett socialt sammanhang. Eleverna ska arbeta i grupp och skall 

samarbeta aktivt i ett socialperspektiv för att lösa sina uppgifter. Lärarens roll är att utnyttja 

resurser för att tillsammans med eleverna utveckla sina kunskaper på ett positiv sätt. Därmed ska 

lärarens roll vara att framkalla elevernas drivkraft för att de aktivt ska delta i sitt lärande och bidra 

till att de tillägnar sig nya kunskaper i den sociala skolmiljön i klassrummet.  
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2.5.  Skolverket 

Mitt intresse här är att belysa vad Skolverket säger om motivation samt visa på litteratur kring 

undervisningen i moderna språk. 

 

2.5.1. Moderna språket enligt skolverket 

Skolverkets kursplan i moderna språk (2011) ger svar på frågan om varför ämnet finns i skolan. 

Svaret från Skolverkets läroplan är att språket är ett redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Enligt kursplanen i moderna språk ska undervisningen i flera språk öka möjligheten till att 

framgångsrikt delta i en internationell värld. Möjligheten till sociala kontakter och förståelse för 

andras levnadssätt blir större. Därmed ökar individens möjligheter att delta i ett internationellt 

studie- och arbetsliv och breddar elevernas möjligheter att lära känna olika kulturer i ett 

internationellt perspektiv och relatera sina egna erfarenheter i ett socialt sammanhang. Genom att 

lära sig språk får eleverna information om olika miljöer inom områden som ekonomi, politik, 

musik, underhållning och utveckla kunskap och förståelse för olika livsvillkor och kultur där 

språket används. Informationen som eleverna tillägnar sig kan de sedan använda i framtiden.  

Moderna språk har också betydelse ur medborgerligt perspektiv därför att det skapar fler 

möjligheter för individen att tillägna sig information från olika medier, EU och andra 

internationella organisationer. 

  

Enlig Skolverkets läroplan är syftet med undervisningen i ämnet moderna språk att eleverna ska 

utveckla ”kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket 

används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.” 

(Skolverket 2011: 76). Genom undervisningen ska eleverna utveckla den kommunikativa 

förmågan. Det innebär att eleverna ska förstå både talat och skrivet språk. De ska kunna formulera 

sig och samspela med andra i tal och skrift och kunna anpassa sitt språk till olika situationer. 

Eleverna ska kunna använda olika strategier för att kommunicera. Vidare hävdar läroplanen att i 

mötet med talat och skrivet språk får eleverna möjlighet att utveckla förmågan att relatera 

innehållet till sina egna erfarenheter.  

 

Skolverket ger läraren tydliga riktlinjer vad gäller syftet med moderna språk undervisningen. 

Genom undervisningen i moderna språk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att; 
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 ”förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där språket används” (Skolverket 2011: 76). 

 

Språkläraren kan genom undervisningen låta eleverna aktivt ta del av olika skönlitterära texter och 

ge eleverna möjlighet att tala och tolka innehållet och relatera det enligt sina egna erfarenheter och 

intressen. Genom att läsa en berättelse får eleverna möjlighet att erhålla ett utökat ordförråd för att 

kunna kommunicera bättre i tal och skrift.  Eleverna ska lära sig olika språkliga strategier för att 

bättre förstå andra och själva göra sig bättre förstådda. Sådana strategier kan till exempel vara 

texter med bilder, bildserier och utökat ordförråd. Genom läsningen av berättelsen ska eleverna få 

kunskap om olika kulturer. Berättelsen kan utspela sig på olika platser i världen, där livsvillkoren 

är annorlunda, där en annan kultur råder och där människor förhåller sig och talar annorlunda.  

Eleverna ska reflektera kring dessa sammanhang, jämföra dem med sina egna erfarenheter och 

tillägnar sig kunskap om dessa världar där språket används. På detta sätt samt genom varierande 

och motiverande aktiviteter ska eleverna utveckla ett tal- och skrift språk. 

 

2.6. Tidigare forskning   

Inom tidigare forskning hittades en studie som är relevant för detta arbete. Studien handlar om 

vilken betydelse motivation har i lärarens arbete med fiktiva texter i spanskundervisning. 

Författaren Gallardo (2011)  har i sitt arbete "Dialog mellan elevläsare" utvecklat en studie ”om 

påverkan på elevers motivation och reception vid läsning av fiktiva texter i spanskundervisning.” 

Han redovisar relevanta aspekter av texten och läsningen av fiktiva texter i undervisningen av 

moderna språk ur ett didaktiskt perspektiv och hur det påverkar i elevernas motivation. Han 

skriver att utifrån dessa aspekter "kan man fråga sig om och på vilket sätt den fiktiva litteraturen 

kan motivera eleverna i sina språkstudier samt vilka aspekter av skönlitteraturen som gör eleverna 

motiverade att utveckla sina språkliga förmågor" (Gallardo: 42). Läraren är medveten om att det är 

svårt för eleven att börjar med läsningen på eget bevåg. Gallardo hävdar att ”svaren på de 

didaktiska frågorna om hur hanteringen av ordförrådet presenteras och planeras, hur eleverna 

uppfattar ordens betydelse och hur man planerar samarbete och dialog har ett direkt samband med 

elevläsarnas motivation till läsning (förståelsen och tolkningen), dialog och samarbete” (Gallardo: 
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55). Grunden för det undervisningsförlopp studien är berättelsen. Berättelsen är en fiktiv text som 

är anpassad till elevernas nivå.  

 

Gallardo (2006) belyser viktiga aspekter som hjälper läraren att planera den spansks 

undervisningsförlopp och svara på frågor gällande hur eleverna blir motiverade till läsning av 

berättelsen. Författarens slutsats visar de faktorer som eleverna förväntar sig av att läsa 

berättelsen. Det handlar om att texten med lätta ord, anpassad till elevernas nivå, att förstå detaljer 

för att efter kunna förstå helheten samt ordförklaringar i kanten vilka ger nya kunskaper. 

Dessutom visar undersökningen att genom en gemensam läsning kände elever att de kunde få 

hjälp av varandra, att de kunde lära sig på ett bättre och roligare sätt vilket främjade elevernas 

motivation.  

 

Gallardo (2006) använder begreppet ’gemensam läsning’ i sitt arbete ”i betydelsen att elevläsarna 

läser en text i par eller i grupp, där läsningen ger möjlighet till samhörighet mellan 

gruppdeltagarna – att läsningen öppnar för samtal och tankeutbyte och leder till en verbalisering 

av elevläsarnas tankar kring texten.” (Gallardo: 6). Det vill säga att eleverna utvecklar muntliga 

färdigheter genom att samtala om texten, det skapar dialog och diskussion samt bra idéer för att 

kunna tolka och dra egna slutsatser om textens innehåll och det blir ett kreativt arbete. Dessa 

relevanta aspekter som författaren redovisar i sitt arbete kan läraren använda i undervisningen för 

att påverka elevernas motivation. 

 

3. Metod och urval   

I det här avsnittet beskrivs metod samt urval som används i denna studie. 

    

3.1.  Urval 

Studien genomförs på en kommunal friskola (årskurserna 7-9) i Norrköping. Arbetet handlar om 

att undervisa spanska i en årskurs 8 som består av 23 elever - 14 flickor och 9 pojkar mellan 13 

och 14 år och med olika social bakgrund. Det kommer att utföras sex lektioner på en timme 

vardera. I denna studie ska lärare undersöka om hon kan använda eller skapa sitt eget material i 

undervisningen, istället för att arbeta med läroboken. För detta tillfälle valdes berättelsen ”Det 

tokiga kungariket", ("El reino endemoniado”, 1998). Syftet är att stimulera elevernas motivation 

och deltagande i spanskundervisningen genom olika aktiviteter och metoder.  
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3.2.  Val av metod 

Metod att genomföra är ett kvalitativt spansks undervisningsförlopp studie. Denna uppsats bygger 

på ett undervisningsförlopp som jag som lärare satt igång under min VFU-period i en grundskola i 

Norrköping. Under praktiken observerade jag spanskundervisningen i årskurs 7-9 samt 

genomförde egna verksamhetsförlagda uppgifter på spanska. Med denna erfarenhet, fick jag en 

uppfattning om undervisningen. Å ena sidan lärarens arbete, å andra sidan elevernas arbete och 

deras motivation. Med dessa uppfattningar, valdes att planera den studie. För att kunna skilja 

läraren (mig själv) från forskaren (mig själv) har jag valt att i denna framställning kalla mig själv 

för läraren eller hon. Jag gör det för att skapa distans och för att de olika rollerna inte ska glida in i 

varandra och orsaka missförstånd. 

 

I det kvalitativt arbete har det planerats att genomföra ett undervisningsförlopp studie. Studien är 

en sätt att undersöka en riktig uppfattning om hur arbetet fungerar. I detta fall skall läraren 

undersöka hur eleverna kan bli motiverade att delta i uppgifterna under sex spanska lektioner 

genom att läsa en berättelse. Erfarenheter ska hämtas ur elevernas inlärningsprocess i 

spanskundervisning.  

 

Skolverkets läroplan hävdar att skolans uppdrag är att "varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter.” (Lgr 11: 10) Uppgifterna kommer vi att utveckla steg för steg ifrån de 

enklaste till de mest avancerade kunskaper.  I det första steget ska läraren läsa en berättelse för 

eleverna som motiverar dem att delta i undervisningen och utveckla sin kunskap i spanska. I det 

andra steget ska eleverna, under sex lektioner, öva de grundläggande färdigheterna lyssna, läsa, 

tala samt skriva. Målet är att de ska kunna skapa en egen kort berättelse med hjälp av en bildserie. 

På den sista lektionen kommer en kvalitativ utvärdering att genomföras angående elevernas åsikter 

om uppgiften/undervisningen.  

 

I detta undervisningsförlopp studie har läraren möjlighet att tillämpa olika teorier och 

arbetsmetoder, exempelvis lärandeteorier, teorier om motivation, om sociokulturellt perspektiv 

med mera.  

 

För att anpassa detta arbete till elevernas nivå, har läraren tagit hjälp av Skolverkets läroplan för 

grundskolan i moderna språk, vilken anger följande: 
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”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med 

andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 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” (Lgr 11: 76) 

   

Dessutom hävdar läroplanen att ”genom undervisningen i ämnet spanska språk ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

 

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift” (Lgr 11: 76) 

 

4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat. Läraren har genomfört ett kvalitativt 

undervisningsförlopp studie baserad på tidigare verksamhetsförlagd undervisning i en grundskola. 

Den kvalitativa studien utgjordes i en årskurs 8, där 23 elever deltog; 14 flickor och 9 pojkar. 

Under sex spansklektioner planerade läraren olika uppgifter för att uppnå målet. 

  

Studiens resultat redovisas genom att analysera frågeställningar i förhållande till elevernas 

utveckling och motivation. En av de frågeställningar handlar om hur berättelsen kan användas som 

ett pedagogiskt verktyg i spanskundervisningen för att förbättra elevernas färdigheter och 

stimulera deras kreativitet. Berättelsen är ett viktigt redskap i detta undervisningsförlopp studie. 

 

4.1.  Val av berättelsen 

Berättelsen ”Det tokiga kungariket" valdes med tanke på elevernas nivå. De har läst spanska under 

ett år i årskurs 7 och nu har börjat med den andra nivån i årskurs 8.  Elevernas nivå i spanska är 

låg. Det medvetna valet grundas på att berättelsen är en kort och fantasifull text, som är anpassad 

till elevernas nivå och kan väcka elevernas lust att lära och dessutom utveckla sin fantasi och 

kreativitet. Författaren var en latinoamerikansk man, född i Argentina (1910-2003) som skrev 

berättelser som ligger inom genren realism. Berättelsen handlar om en händelse som människor 

måste lösa genom personliga uppoffringar och det skapar ett intryck på läsaren.  

 

Läsningen av berättelsen kan utveckla de grundläggande färdigheter i språk: lyssna, tala, läsa och 

skriva med syftet att eleverna kommer kunna kommunicera både muntligt och skriftligt i olika 
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sammanhang. Genom att läsa berättelsen ger läraren eleverna möjligheten att utföra olika 

uppgifter. Läsning av berättelsen och utveckling av uppgifterna kan underlätta elevernas lärande i 

spanska. De kan arbeta med ordförråd och därmed utveckla språkförståelse. Eleverna kan tolka 

berättelse genom att svara på frågor om textens innehåll, karaktärer, budskap och viktiga händelser 

samt dra sina egna slutsatser. Av berättelsen kan elever få kunskap om spansk grammatik. Texten 

innefattar substantiv, verb, artiklar och adjektiv som elever ska klassificera och använda enligt 

spansk struktur i meningen och göra en jämförelse med svensk struktur.  

 

4.2.  Undervisningsförlopp studie inledning 

Innan lektionen började introducerade läraren för eleverna det undervisningsförlopp studie och 

syftet under fem minuter. Det var viktigt att de fick information om arbetsplanering och varför 

studien skulle utföras. Läraren förklarade tydligt arbetsplaneringen och syftet. Viktigast var 

elevernas deltagande i de olika aktiviteterna. Därför skapade läraren en god atmosfär i 

klassrummet. Enligt Deweys (2004) pedagogiska inriktning ses skolan som en social institution 

och styrmedel för individens och samhällets utveckling. Det innebär en gemensam utveckling 

under demokratiska former. Läraren arbetade på ett demokratiskt sätt som innebar att alla elever 

som deltog i undervisningen, hade möjlighet att påverka sitt lärande och kunde känna att de var en 

del av undervisningen. Aktiviteterna genomfördes i par och eleverna bestämde själva på vilken 

plats de skulle arbeta, samt med vilka klasskamrater de skulle samarbeta. Läraren kontrollerade att 

alla elever fick material som de behövde för att kunna delta och arbeta med uppgiften. Eleverna 

hade olika kunskapsnivåer och erfarenheter. Det kunde vara ett problem i undervisningen, men 

genom att eleverna samarbetade med sina klasskamrater och läraren blev det lättare att övervinna 

svårigheter och uppnå målet.  

 

Grunden för uppgifterna var berättelsen. Läraren presenterade berättelsen ”El reino endemoniado” 

för eleverna, för att introducera och integrera dem i lektionen. Berättelsen anpassades till elevernas 

nivå och utveckling och hade som syfte att stimulera elevernas kreativitet. Genom att lyssna på ett 

koncentrerat sätt kunde eleverna föreställa sig vad texten handlade om. Eleverna blev engagerade i 

läsningen, de fick hjälp av bilder och en ordlista för att få en bättre förståelse av texten.    

 

4.3.  Berättelsen som pedagogik verktyg och motivation  

Syftet med lektionen var att motivera eleverna och skapa lust att lära. Berättelsen ”El reino 

endemoniado” användes för att öka elevernas intresse för läsning och vilja att delta i 
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undervisningen. Berättelsen anpassades till elevernas nivå och utveckling och hade som syfte att 

stimulera elevernas kreativitet. Genom att lyssna och läsa texten på ett koncentrerat sätt kunde 

eleverna föreställa sig vad texten handlade om.  

 

Eleverna blev tilldelade berättelsen som skulle användas under alla lektioner. De första tio 

minuterna läste läraren berättelsen för eleverna. Granberg hävdar att sagoberättandet är 

intresseväckande (2006: 47).  Det kan skapa intresse för litteratur och kultur hos barnen. Han 

skriver att "lyssna på och samtala om berättelser och sagor utvecklar språket. Det ger nya 

erfarenheter och stimulans för fantasin och skapar nyfikenhet inför det skrivna språket” (2006:41). 

Dessutom skriver han att sagoberättandet är underhållande och det innebär att barn lär sig genom 

uppgifter som är roliga. Sagoberättandet har även en koncentrationstränande och språkutvecklande 

roll, vilket innebär att det hjälper eleven med uttal, meningsstruktur, begrepp och utökat ordförråd. 

Under läsningen, dramatiserade läraren berättelsen och det fångade elevernas uppmärksamhet. 

Några log och de blev tysta och koncentrerade. En annan betydande aspekt som togs hänsyn till 

under detta undervisningsförlopp studie är att sagoberättanden är gruppstärkande. Enligt Granberg 

(2006) förstärker det barnens erfarenheter av att samarbeta samt samhörighet i grupparbeten. 

 

Därefter läste eleverna själva texten i par. Gallardo redovisar i sitt arbete "att elevläsaren upplevde 

sin erfarenhet av en gemensamläsning som positiv på grund av att elevläsarna kände att de kunde 

få hjälp av varandra och lära sig på ett bättre och roligare sätt" (Gallardo 2011: 53). Eleverna 

arbetade i par och därmed kunde de hjälpa varandra och känna sig säkrare med läsningen. 

Betydelsen av ”gemensam läsning” är, enligt Gallardo att ”elevläsarna läser en text i par eller i 

grupp, där läsningen ger möjlighet till samhörighet mellan gruppdeltagarna – att läsningen öppnar 

för samtal och tankeutbyte och leder till en verbalisering av elevläsarnas tankar kring texten.” 

(Gallardo 2011: 6).  Dessutom kan eleverna, i en gemensam läsning, diskutera och beskriva 

händelser med varandra och därmed ge sin egen uppfattning om textens innehåll. 

 

Det andra momentet var att kontrollera elevernas läsförståelse och förstå hur de hade tolkat 

berättelsens innehåll. För att lyckas med detta ställde läraren frågor till eleverna: Vad är det som 

sägs i texten? Vad handlar texten om? Vilka är viktiga händelser i berättelsen? Vilka karaktärer 

deltar i berättelsen? Vad är huvudinnehållet eller budskapet med texten? Vart sker händelsen? När 

sker händelsen?  

Enligt Skolverkets kursplan (Lgr 11) i moderna språk ”språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära.” Vidare tillägger läroplanen att ”genom undervisningen i moderna 
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språk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat 

språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift”, (Lgr 11: 76), osv. 

Denna uppgift uppfyllde kravet för muntlig redovisning och tog ungefär 20 minuter av lektionen. 

Varje elev svarade enskilt muntlig på dessa frågor, och sedan gick vi igenom svaren tillsammans.  

 

I nästa steg arbetade eleverna med ordförråd vilket tog cirka tjugofem minuter. Läraren bad dem 

läsa texten på nytt. Eleverna behövde läsa texten flera gånger för att verkligen förstå den. När 

läraren anser att eleverna i stort hade förstått textens innehåll, markerade de okända ord i syfte att 

utveckla ordförrådet och få en bättre förståelse för texten. Gallardo (2011) hävdar att ”hur 

hanteringen av ordförrådet presenteras och planeras, hur elevernas uppfattar ordens betydelse och 

hur man planerar samarbete och dialog har ett direkt samband med elevläsarnas motivation till 

läsning” det vill säga, att om eleverna känner betydelsen för ord när de läser en ny text blir de mer 

motiverade att fortsätta med läsning. (Gallardo 2011: 55). Därför arbetade eleverna med denna 

ordlista. Vi fortsatte med detta även under nästa lektion.  

 

Genom att genomföra den undervisningsförlopp studie försökte läraren svara på frågor som 

kretsar kring frågeställningar som ”Vad är vilja att lära?”, ”Vad är vilja till förändring?” och ”Vad 

är det som får människor att röra sig?” (Jenner 2004: 37).  I detta undervisningsförlopp studien var 

berättelsen ett viktigt redskap vilket läraren använde för att väcka elevernas motivation. Med detta 

försökte hon att svara på dessa frågor, det vill säga, att eleverna skulle ha vilja att lära, vilja till 

förändring i sitt lärande och vilja till att röra sig för att arbeta med olika uppgifter. Det som 

observerades under arbete var att det finns elever som själva var motiverade att lära sig spanska. 

Enligt begreppet inom psykologi Instinktteorin ”varje individ är utrustad med instinkter eller 

drifter, vilka ligger bakom allt beteende.” (Jenner 2004: 38).  Drivkraftsteorin innebär att en 

”styrka” är grunden till att en individ rör sig eller börjar utföra aktiviteter. (Jenner 2004: 39). 

Läraren planerade uppgifter med tanke att utnyttja elevernas drifter eller styrka, för att de inte 

skulle bli omotiverade på grund av undervisningssättet. Läsningen av en berättelse och ett 

utförande av varierade uppgifter, visade vara lämplig för att motivera dem. Läraren observerade 

att eleverna blev motiverade att arbeta med uppgifter och de deltog aktivt i lektionerna. 

Berättelsen som eleverna läste var en kort och fantasifull text, där människor skulle lösa problem 

genom personliga uppoffringar. Det skapar ett intryck på läsaren men det som även engagerade 

eleverna med texten var att berättelsen fick en oväntad upplösning, som inte var lätt att förstå i och 

med den första läsningen. Då blev de motiverade att läsa om för en bättre förståelse, observerade 

läraren. Eleverna blev engagerade i läsningen, de fick hjälp av bilder och en ordlista för att ha en 



19 
 

bättre förståelse av texten. Dessutom fanns det elever som visade personligt ansvar för sina 

studier. Jenner (2004) skriver om kognitiv teori som handlar om kognitiva motivationer, det vill 

säga tankar som styr människor med ett medvetet syfte, om individens val och önskan att nå 

syftet. I denna studie tog läraren hänsyn till dessa faktorer så att eleverna inte skulle bli 

omotiverade. När läraren insåg att de blev trötta och pratiga, ändrades uppgiften för att fånga deras 

uppmärksamhet. Denna studie handlade även om att vara flexibel och utföra varierade uppgifter. 

Dessa faktorer var centrala i elevernas motivation, uppfattade läraren. 

 

4.4.  Elevernas förståelse 

För att börja denna lektion läste läraren först syftet att uppnå och bad dem sedan att räcka upp 

handen om de hade frågor att ställa. Syftet var att öka elevernas spanska ordförråd för att förbättra 

läsförståelse. Läraren kontrollerade ordlistan som eleverna utvecklade föregående lektion. De 

arbetade med cirka 25 ord, vilket de under denna lektion skulle översätta till svenska och därefter 

skriva minst 10 egna meningar på spanska. Lektionen började genom att sammanfatta föregående 

lektion under tio minuter. Enligt lärarens erfarenhet var det meningsfullt att sammanfatta 

föregående lektion för att på nytt introducera eleverna för ämnet samt för att underlätta deras 

koncentration då de vid föregående lektion var upptagna med olika uppgifter. Det var viktigt även 

för de elever som inte var närvarande den förra lektionen eller för de elever vars förståelse eller 

koncentrationsnivå är lägre. Läraren frågade eleverna igen: Vad handlar texten om? Vad är 

huvudinnehållet eller budskapet med texten? De räckte upp handen för att delta i uppgiften och 

svarade på frågorna framför hela klassen. Genom att sammanfatta tidigare moment stärkte läraren 

elevernas förståelse och insåg sålunda att alla hade förstått berättelsen. 

Nästa steg handlar om ordförråd. De översatte varje ord till svenska med hjälp av lexikon och 

läraren. Eleverna fortsatte att arbeta under tjugo minuter med ordlistan. Gallardo skriver i sin 

studie att "eleverna förväntar sig av att läsa fiktiva texter: lätta ord, förstå helheten genom att 

förstå detaljer, anpassad till elevernas nivå, kort, ordförklaringar i kanten samt som ger nya 

kunskaper." (Gallardo 2011: 42). Översättningen hjälpte dem att förstå berättelsen bättre, de borde 

känna att de hade förstått berättelsen innehållet och att läsningen hade en betydelse.  

Läraren arbetade under denna lektion enligt Deweys (2004) teori ”Learning by doing”. Det 

innebar att läraren gav alla elever möjlighet att aktivt arbeta med sina uppgifter och tillägnade sig 

kunskaperna genom att genomföra olika uppgifter. I detta fall genom att översätta ord till svenska. 

Enligt Deweys pragmatiska filosofi är det genom människans handlingar som kunskapen kan 
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existera. Dewey hävdade att lärarens roll är att stimulera eleverna till att aktivt delta i 

undervisningen. Dessutom arbetade eleverna i par i ett samspel med sina klasskamrater. 

När eleverna blev färdiga med översättningen, kontrollerade lärare uppgiften. Eleverna förklarade 

med egna ord ordens betydelse. Läraren sa ordet på spanska och eleverna förklarade vad det 

betydde på svenska och vice versa.  Läraren arbetade med hela klassen under fem minuter. Genom 

denna uppgift hjälpte läraren eleverna med sina svårigheter. Läraren ställde frågor och svarade på 

elevernas frågor. Lärare vägledde eleverna och styrde dem för att de skulle kunna utföra uppgiften 

och med detta blev de mer motiverade. Jenners (2004) teorin om kognitiva motivationer, handlar 

om individens val och önskan att nå syftet. Motivationen är påverkad av olika faktorer som 

relaterar till varandra; individens drivkraft, det vill säga den inre och yttre motivationen, 

individens målsträvan och en växelverkan som individen har mellan drivkraft och mål. Detta har 

läraren i åtanke för att motivera eleverna, då det står i relation till deras självförtroende och om de 

uppnår målen eller inte. Därför hade läraren också förberett varierande uppgifter.  

 

En av uppgifterna handlade om att komplettera meningar. Eleverna arbetade med en liten del av 

berättelsen ”El reino endemoniado”. I texten hade läraren tagit bort några ord. Eleverna läste 

texten i par och sade orden som saknade för sin klasskamrat. Först arbetade de muntligt och sedan 

kompletterade de meningarna genom att skriva orden som saknades, på spanska, med hjälp av 

ordlistan. Verbet borde de böja i rätt form och substantiv i plural eller singular form. I följande 

exempel skrev eleverna in ”cortó” och ”ramitas”: 

”El primer mago ________unas _______” (Den första trollkarlen skar några kvistar”).  
   (cortar)                
 

Den andra uppgiften handlade om att bilda ord. Läraren presenterade för eleverna tjugofyra 

grupper av bokstäverna i oordning som borde ordnas för att bilda ett ord på spanska. Till exempel: 

(e x t r d i a r i o r n a s o). Eleverna ordnade bokstäver, bildade ordet ”extraordinarios”, sade det 

och skrev. Eleverna arbetade i par under tio minuter. Syftet med uppgifterna var att eleverna skulle 

fundera på vad orden och meningen betydde och utveckla spanska ordföljd. De läste meningen 

och visade förståelse genom att använda det rätta ordet i texten. Skolverkets läroplaner hävdar att 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga.” (Lgr 11: 76). Genom att arbeta med ordförråd, ordföljd, läsförståelse, skulle eleverna 

utveckla sina färdigheter i skrivet - och talat språk, det vill säg, utveckla sin kommunikativa 

förmåga och därmed förbereder sig för att skriva en egen berättelse.  
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Slutligen skrev eleverna sina egna meningar. Eleverna borde vara kreativa i skriften. Därför skulle 

de arbeta i par och diskutera med varandra om ordens betydelse för att skapa meningar. Läraren 

föreslog att varje elev skulle skriva fem meningar och därefter skulle de läsa varandras eller skriva 

tio meningar tillsammans. Läraren planerade att eleverna skulle skriva minst tio meningar 

eftersom deras nivå är låg och på detta sätt blev de motiverade att utföra uppgiften. Enligt Dewey 

(2004) bör läraren tänka på elevernas intresse och färdigheter som utgångspunkt för planering. 

Eleverna arbetade under femton minuter med att skriva meningar. 

 

4.5.  Substantiv och artikel     

Syftet med denna lektion var att eleverna skulle lära sig att identifiera substantiv och artiklar i 

meningar samt lära sig spansk meningsbyggnad i jämförelse med svensk. Eleverna skulle öka sin 

kunskap om den spanska grammatiska strukturen vilket skulle förbättra deras förmåga att 

kommunicera bättre både muntligt och skriftligt.   

 

Först skulle elever arbeta med substantiv. De använde meningar som de utvecklade under 

föregående lektion. Eleverna läste om meningarna och strök under substantiv. Därefter gav de 

exempel på substantiv som de hade identifierat i meningarna. Läraren ställde frågor som: ”Vilka 

ord är substantiv? och ”Vad är ett substantiv? De diskuterade svaren med varandra och sedan 

kontrollerade läraren svaren tillsammans med eleverna.   

 

Nästa uppgift handlade om att jämföra en spansk mening med en svensk mening och dra slutsatser 

om substantivets placering. Eleverna analyserade meningen: ”Un suceso extraordinario.” och ”En 

underbart händelse.” som exempel och svarade på frågan: ”I vilken del av en spansk mening 

ligger substantivet i jämförelse med en svensk mening? De arbetade i par under tio minuter och 

svarade sedan på frågan inför hela klassen. Syftet med uppgiften var att upptäcka skillnader och 

likheter mellan språken. Skolverket hävdar att ”genom att jämföra modersmålets skriftspråk med 

svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan 

modersmålet och svenska.” (Skolverket 2011: 76). I detta fall jämförde eleverna det svenska 

skriftspråket med det spanska och upptäcker skillnader och likheter. Likheterna gör att det blir 

lättare att lära sig språket. När eleverna läste ordet ”estabilidad” i berättelsen, till exempel, och 

jämförde med ordet ”stabilitet” på svenska, blev det lättare att tillägna sig ordet på grund av 

likheten.  
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Nästa uppgift var att arbeta med artiklar i relation till substantiv. Syftet med denna uppgift var att 

eleverna själva kunde dra slutsatser om skillnaden i användningen av artiklar och substantiv 

mellan den spanska och svenska grammatiken. Eleverna läste om meningarna och identifierade 

artiklar. Läraren valde meningen ”La chica famosa” och meningen ”Den berömda flickan” för att 

analysera och jämföra. Eleverna svarade på frågan ”vad är skillnaden?” De arbetade i par och 

diskuterade under tio minuter för att sedan svara på frågan inför hela klassen. I Deweys (2004) 

arbete definieras filosofi som en grundläggande pedagogisk teori och hans dialektiska tankar är 

uttrycken ”intelligent action”. Dessa uttryck formulerar en syn på människan som aktivt 

konfronterar sin omgivning, där utvecklingen är en uppgift för människan. ”Intelligent action” 

innebär att tanke och handling bör ses i konstant dialektisk relation till varandra. Det vill säga att 

genom begrepp som resonemang, diskussion och dialog kan elever tolka och ifrågasätta sin 

omgivning för att dra sina egna slutsatser.  

 

I det undervisningsförlopp studie arbetade läraren med teorin ”Learning by doing” som innebar att 

elever kunde genomföra olika och varierade uppgifter och medverka aktivt i sin lärande. (Dewey: 

2004). På detta sätt kunde eleverna uppleva att de lärde sig bättre när de aktivt deltog i uppgifterna 

som läraren hade planerat. Deltagandet betydde inte att de endast var närvarande i klassrummet, 

utan att de arbetade med olika och varierade aktiviteter samt tillägna sig kunskaper. Lärarens roll 

var att vägleda eleverna och stimulera dem att delta i sitt lärande. 

 

Därefter arbetade läraren med hela klassen under tio minuter för att förklara substantivets 

egenskaper och relationen med artikeln inom den spanska grammatiken: platsen i meningen, 

bestämd och obestämd form, maskulina och feminina, plural och singular. Läraren gav eleverna 

flera exempel på tavlan och de deltog genom att svara och ställa frågor. Elevernas deltagande är 

betydande i sin eget lärande. Eleverna bör inte sitta stilla och enbart lyssnar till det läraren säger. 

Enligt Dewey (2004) ska läraren, genom ett didaktiskt arbete, tillsammans med eleverna 

undersöka det bästa sättet att hantera resurserna på för att utveckla elevernas kunskap eftersom det 

inte finns någon unik sanning. Därför gav läraren eleverna möjlighet att delta aktivt i lektionerna 

och ifrågasätta och vara kritiska mot det som de lär sig i klassrummet eller arbetsätt.  

Efter detta arbetade eleverna med olika uppgifter för att lära sig använda artikel i samband med 

substantiv. De fick komplettera meningar med substantiv och artiklar i olika former. Ett exempel 

på detta är: ”___ cuatro magos” (”De fyra trollkarlarna”). I detta fall ska eleverna skriva ”los” på 

den tomma raden; en bestämd artikel i maskulin och pluralisk form. De arbetade i par under tjugo 
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minuter med tolv meningar. Det är viktigt att eleverna arbetar i par eller i grupp eftersom lärandet 

sker genom sociala interaktioner. Säljö (2000) menar att genom detta perspektiv kan människor 

inte hålla sig borta från att lära sig och medverka med varandra i olika uppgifter i samhället. I 

detta fall lär sig eleverna i interaktion med sina klasskamrater. Eleverna hade olika kunskapsnivåer 

och erfarenheter. Det kunde vara ett problem i undervisningen, men genom att eleverna 

samarbetade med sina klasskamrater och läraren blev det lättare att övervinna svårigheter och 

tillägna sig nya kunskaper. Med denna uppgift tränade eleverna dessutom sina färdigheter i språk. 

De läste tillsammans, lyssnade på varandra och till lärare, skrev ord och talade genom att diskutera 

arbetet. När de var färdiga med uppgiften, kontrollerade de varandra och rättade det som är fel 

med hjälp av läraren. 

 

4.6.   Adjektivet i jämförelse med svenska grammatiken 

Denna lektion handlade om adjektivet. Syftet var att eleverna skulle kunna identifiera adjektiv i 

samband med substantiv i spanska meningar. De skulle utveckla den spanska grammatiken i 

jämförelse med svenska.  

 

I den första uppgiften beskrev eleverna en huvudperson i berättelsen. Läraren lämnade en bild till 

eleverna som representerade huvudpersonen i berättelsen ”El reino endemoniado”. Läraren bad 

eleverna att beskriva den genom att svara på frågan: ”Hur är kungens dotter?”. De beskrivande 

ord som eleverna använde för att beskriva bilden, sex stycken adjektiv, skrev de upp för att 

använda i en senare uppgift. Eleverna samarbetade för att utföra uppgiften och på detta sätt 

utveckla sina kunskaper i en interaktion med varandra. Läraren planerade uppgifterna för att 

arbeta ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) hävdar även att genom detta perspektiv kan 

inte kunskap uppfattas som ett begrepp som skapas av en neutral observatör, utan det är ett aktivt 

resultat av människors argumentation och vilja att förstå och hantera omvärlden i sociala 

kontexter. Det innebar även att eleverna inte kunde hålla sig borta från att lära sig något därför att 

de medverkade med varandra i olika aktiviteter. Fördelen var att eleverna kände sig mer 

motiverade eftersom de hjälpte med varandra för att lösa uppgifterna i stället för att sitta tysta, 

arbetar på ett individuellt sätt utan möjlighet att få hjälp. Dessutom genom att samarbeta skulle 

den skapade tilltron i eleverna och med detta ökade deras självförtroende därför att de upplevde att 

de kunde klara sig själva med uppgifterna. Läraren ledde och hjälpte dem för att de samarbeta och 

tillsammans övervinna sina svårigheter.  
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I nästa uppgift skapade eleverna sex egna meningar med adjektiv. Först sade de meningen till 

varandra och sedan skrev dem. De arbetade under tjugo minuter med denna uppgift för att 

utveckla muntliga och skriftliga färdigheter och använda sin kreativitet och sina egna erfarenheter 

i meningar. När de blev färdiga, arbetade läraren med hela klassen under fem minuter. Läraren 

valde meningen ”La chica famosa.” (”Den berömda flickan.”) som exempel för att eleverna skulle 

kunna identifiera platsen av substantivet, artikeln och adjektivet i meningen och jämföra med 

svensk meningsbyggnad. Sedan arbetade eleverna med exempel på där substantiv, artikel och 

adjektiv används i bestämd, obestämd, singular, plural, maskulin och feminin form. Exemplen 

handlade om tjugo korta meningar på svenska. Eleverna läste och berättade muntlig hur meningar 

blev på spanska. Till exempel: ”De stora kvistarna.” Elever sade till sin klasskamrat: ”Las ramitas 

grandes” och skrev därefter meningen på spanska. Därefter kontrollerade läraren uppgiften med 

hela klassen genom att fråga eleverna i paret.  

 

4.7.  Verben i berättelsen 

Syfte med denna lektion är att eleverna skulle kunna identifiera verb och känna igen tidformen hos 

verb (tempus).  

 

En av uppgifterna under denna lektion handlade om att läsa den första och andra texten från 

berättelsen ”El reino endemoniado”. Eleverna läste och analyserade händelserna i berättelsen: 

vilka människor var de och varför agerade de på det sättet? Vad det handlar om för samhälle och 

kultur samt när händelser inträffade. Genom att läsa berättelsen fick eleverna kunskap om det 

förflutna, annan kultur och miljö. Säljö skriver att ”berättelserna var, är allmänt och kommer 

alltid att vara viktiga sätt att föra kunskap vidare mellan generationer.” (Säljö 2005:127). Läraren 

ställde frågor till dem, till exempel: ”När sker händelsen?”, ”Vad gör människorna i 

berättelsen?” för att de skulle diskutera med varandra och använda sina egna erfarenheter för att 

dra slutsatser och svara på frågorna. Läroplanen (Lgr11) hävdar att i mötet med talat och skrivet 

språk får eleverna möjlighet att utveckla förmågan att relatera innehållet till sina egna 

erfarenheter. Slutligen insåg eleverna att händelserna skedde i preteritum. De strök under ord som 

angav en handlingar i berättelsen. Eleverna arbetade i par under femtom minuter med denna 

uppgift.  
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Därefter arbetade eleverna med verben i berättelsen. Syfte var att de skulle kunna identifiera 

tidform hos verb och böja i presens. I föregående uppgift insåg eleverna att händelserna i 

berättelsen skedde i preteritum. Då verben böjs i preteritum imperfekt. 

Läraren förklarade för eleverna hur verbet böjs i infinitiv. Läraren skrev flera exempel på tavlan 

och valde verbet ”alterar” (”ändra”) för att lära ut eleverna hur verbet böjs i presens och hur det 

böjs i samband med personliga pronomen. Ett exempel på detta är: ”Yo altero, tú alteras”, etc.), 

(”Jag ändrar, du ändrar”). Läraren skrev även exemplen på tavlan med alla pronomen och 

frågade eleverna ”Vad är skillnader när man böjer verben med pronomen i spanska och svenska?” 

Elever samarbetade för att jämföra och svara på frågan. Läraren arbetade med hela klassen under 

femtom minuter. 

 

Nästa uppgift handlade om syntaxen. Syfte var att eleverna skulle kunna sortera substantiv, artikel, 

adjektiv och verb samt bilda meningar i presens och preteritum imperfekt. De borde skriva rätt ord 

på rätt plats i meningen enligt spansk grammatik. Läraren använde exemplet 

"reino/acudieron/extraordinarios/Unos/magos/al.” för att förklara dem uppgifterna. Eleverna 

borde skriva “Unos extraordinarios magos acudieron al reino” (”Några underbara karltrollar 

inställde sig till kungarike.”). Med detta tränade de skriftliga färdigheter och förberedde sig för att 

skriva sin egen korta berättelse. De arbetade under 20 minuter med 10 meningar. När de blev 

färdiga med uppgiften, läste och kontrollerade de varandras meningar.   

 

4.8.  Elevernas egen berättelse  

Under den sista lektionen skulle eleverna skapa sin egen berättelse. Syftet var att eleverna skulle 

vara kapabla att skriva sin egen berättelse med hjälp av en stencil med seriebilder. Texten skulle 

vara kort, med ungefär tio rader. På denna lektion skrev eleverna, med hjälp av en bildserie, en 

gemensam text om ett fritt ämne genom att använda de ord som de har lärt sig under tidigare 

lektioner. Seriebilderna använde läraren som motivation. Skolverkets läroplan (Lgr11) menar att 

läraren kan använda olika strategier för att motivera elever och de kan på så sätt utveckla sina 

uppgifter. Läraren hade tänk på elevernas nivå i spanska. Nivån var låg och en bildserie skulle 

hjälpa dem med skriften och på detta sätt blev det ett lättare och mer motiverande arbete. De 

arbetade i par och samarbetade för att utveckla texten. De arbetade under fjorton minuter med 

aktiviteten.  
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4.9.  Utvärdering  

Syftet med utvärderingen var att få veta om läraren har motiverat eleverna med 

spanskundervisning. Om lärarens sätt att undervisa berättelsen som ett redskap i lektionerna var 

lämplig för att utveckla deras kunskaper. Läraren ville få elevernas egen värdering och på detta 

sätt kunna hon förbättra framtida undervisning. Genom skriftliga frågor skulle läraren få en bild 

om hur processen gick och vad som skulle kunna förändras. Dessutom var syftet att ta reda på 

elevernas intresse för ämnet, deras attityd till ämnet och lärarens metod att undervisa. Denna 

utvärdering ska inte enbart vara beskrivande utan utgöra en kvalitativ bedömning av hur 

verksamheterna fungerade under lektionerna. Eleverna skulle svara på följande frågor på 

individuellt och skrift sätt: 

 Hur gick det med lektionen?  

 Vad var bra med berättelsen ”El reino endemoniado?”/Vad var dåligt?  

 Vilka moment var bäst under utbildningen och varför?  

 Vad skulle kunna förbättras?  

 Eventuella funderingar eller frågetecken. 

 

Utvärderingen med eleverna skedde individuellt; eleverna skulle svara på frågorna själva, på ett 

skriftligt sätt anonym. Fördelar är att den enskilde eleven får ta ett personligt ansvar för sina 

synkpunkter och svarar objektivt. Det genomfördes vid slutet av undervisningsförlopp studien 

under tio minuter. På så sätt kunde eleverna bedöma lektionerna i sin helhet. Det blir till fördel 

eftersom läraren då kan få ärliga svar från eleverna.  

 

På den första frågan ”Hur gick med lektionen?” svarade elever i allmänhet att undervisningen var 

”bra” ”ganska bra”, ”riktigt bra”. Det innebär att syftet om motivationen blev uppfyllt. På nästa 

frågor: ”Vad var bra med berättelsen ”El reino endemoniado?” Vad var dåligt?” eleverna svarade 

olika. De svarade att berättelsen var ”intressant”, ”att vi hade mycket genomgångar”, ”att man lär 

sig mycket mer” samt det som var dålig var att ”det var svårt”, att läraren skulle prata mer svenska 

än spanska, eftersom ”vi fattar inte spanska”. Andra elever svarar ”vet inte” och ”inget dåligt” 

och en elev svarade ”kanske en roligare saga”. Rent allmänt var elevernas svar positiva.  

 

Även på den tredje frågan ”Vilket moment var bäst under utbildningen och Varför?” svarade 

eleverna olika och det hade samband med vad de hade lärt sig under lektioner.  

Eleverna visade mycket intresse för att lyssna berättelsen. De blev tysta och koncentrerade. Det 
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tolkade läraren som eleverna var nyfikna med språket. Hur låter språket när läraren läste 

berättelsen. Dessutom menade eleverna att ”jag lärde mig några ord och bättre grammatik”. 

Eleverna uppfattade utvecklingsprocessen på olika sätt. Tre elever svarade ”vet inte” och tre andra 

svarade ingenting. Endast fyra elever svarade på fråga ”varför?”. Det uppfattades som att det var 

svår för dem att förklarar varför och eftersom det kräver mer resonemang och de hade inte mycket 

tid för att svara. Men till största del, var elevernas svar positiva.     

 

Några frågor var inte utvecklade då det var elevernas sista lektion på dagen och de var trötta och 

omotiverade och de hade bråttom hem, insåg läraren. Läraren uppfattade det som att de behövde 

mer tid för att utveckla sina svar. Frågorna krävde ett utförligt svar.  

Läraren anser att utvärderingen var en intressant och positiv övning. Det var intressant att få 

elevernas syn på processen eftersom studien hade eleverna i fokus. Problemet var tidbristen och 

några elevers motivation för att utveckla sina svar. Några av dem svarade inte eller svarade, ”vet 

inte”. Detta tolkar läraren som att de var inte intresserade av utvärderingen.  

Tyvärr hade läraren inte tid att diskutera utvärderingens resultat med eleverna. Detta är något som 

läraren kommer att planera i framtida arbete samt och genomföra med tanke på att förbättra och 

utveckla lärarens och elevernas arbete.   

 

5. Diskussion 

Nu när det undervisningsförlopp studien slutförts kan läraren dra slutsatser om det 

undervisningsförlopp studie.  

 

En av frågeställningarna handlade om hur berättelsen kan användas som ett pedagogiskt verktyg i 

spanskundervisningen för att förbättra elevernas färdigheter och stimulera deras kreativitet. 

Arbetet med berättelsen var ett positiv resultat. Läraren kan hävda att hon kan använda berättelsen 

som ett pedagogiskt verktyg i spanskundervisningen. Denna ger läraren möjligheten att planera 

varierade uppgifter och därmed utveckla elevernas färdigheter och stimulera deras kreativitet. 

Läraren kan till exempel planera för elever att dramatisera berättelsen, att utföra muntliga 

redogörelser, att göra en analys och diskussion om texten, att utveckla grammatik och ordförråd, 

att skapa sina egna texter med mera. Det handlar om att anpassa språket till elevernas nivå.  

 

Berättelsen som har använts i det undervisningsförlopp studien anpassades till elevernas nivå 

eftersom den var en kort och fantastisk text som blev lätt att motivera dem att läsa. Under arbetet 
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visade eleverna intresse för att utföra olika aktiviteter därför att de arbetade aktivt med 

uppgifterna. Detta medförde att eleverna utvecklades kunskapsmässigt, speciellt vad gäller 

utvecklingen av de fyra färdigheterna i språk: lyssna, tala, läsa och skriva. Men det som 

observerades var elevernas svårigheter för att vara kreativa när det handlade att skriva sin egen 

berättelse. Problemet var att tänka själva och fantisera för att vara kreativa eller tänka på spanska 

och applicera sina egna erfarenheter på ett annat språk. Att utveckla elevernas kreativitet är en 

lång process som behöver vägledning och styrning. Under läraren verksamhetsförlagda utbildning 

observerade hon att många elever saknade studievanor. De var engagerade i olika aktiviteter som 

samhället erbjuder utanför skolan. Eleverna i denna studie var mycket motiverade med de 

underhållande medierna som den moderna teknologin erbjuder dem, till exempel; mobiltelefoner, 

videospel, m.m. och dessutom var de väldig intresserade av datoranvändning. De använder till 

exempel datorn som på underhållande sätt och därmed blir de okoncentrerade på spanska 

lektionerna. Följden var att de inte gör sina hemläxor och uppgifterna på skolan och därmed blir 

de inte motiverade för sitt lärande. Dessa underhållande program i medierna kräver inte att 

eleverna är nyfikna samt ifrågasätter det som händer i medierna. De leder till att eleverna inte 

tänker och drar sina egna slutsatser eller utvecklar egna idéer för att lösa ett problem som skulle 

stimulera deras kreativitet. Detta är en problematik som läraren kommer att ha i åtanke i sitt 

framtida arbete.  

 

Denna situation motiverade läraren till att utföra denna studie, då hon ansåg att 

spanskundervisningen bor förändras. 

 

Studien handlade om att läsa en berättelse för eleverna. Berättelsen "El reino endemoniado” var 

grunden för det undervisningsförlopp studie och blev betydande under lektionerna i 

spanskundervisningen, tror läraren. Den var ett viktigt verktyg i undervisningen och läraren kunde 

använda det som sitt eget material för att undervisa och inte enbart utgå från läroboken.  

 

Genom att läsa berättelsen och genomföra olika uppgifter båda muntligt och skriftligt utvecklades 

elevernas kunskaper i spanska. Det var en ny metod och sätt att arbeta för eleverna. Då blir de 

engagerade att delta i undervisningen.  

 

Under arbetet avstod vi från dator användning. Detta orsakade en stor förändring. Eleverna blev 

mer koncentrerade i sitt lärande eftersom de inte blev distraherade av videofilm, musik eller andra 

underhållande program som Internet erbjuder. Resultatet var positivt. Eleverna blev motiverade 



29 
 

för att utföra uppgifterna och på detta sätt tillägnade de sig nya färdigheter och erfarenheter och 

ökade deras kunskaper i spanska vilka var betydande i deras utveckling. 

 

Läraren bör använda olika resurser och strategier för att motivera eleverna till att delta i 

spanskundervisningen. Eleverna kan välja själva vilket modernt språk de ska lära sig. Valet görs 

av olika orsaker. Orsakerna är elevernas egen motivation. Då bör läraren planera undervisningen 

med hänsyn till motiven för eleverna så de inte blir omotiverade. Läraren kan till exempel planera 

uppgifterna tillsammans med eleverna och på detta sätt blir de involverade i undervisningen och 

deras lärande blir mer framgångsrikt. Det är något som läraren tänker göra i framtiden.  

 

I det framtida arbetet tänker läraren även utföra uppgifterna med en väl planerad datoranvändning. 

Datorn kan bli en stor hjälp för att utveckla elevernas lärande och ett gott redskap för läraren i sin 

undervisning.  

 

Det som var signifikativ i detta undervisningsförlopp studien var att arbeta med teorin ”Leaning by 

doing”. Teorin ”Learning by doing” visade vara lämplig för att stimulera och motivera eleverna att 

delta aktivt i spanskundervisningen. Genom att utföra olika och varierade uppgifter blev det lättare 

att motivera eleverna och utveckla deras kunskaper och färdigheter eftersom de deltog aktivt i 

uppgifterna. I det undervisningsförlopp studie har läraren planerat varierade uppgifter för att 

eleverna skulle kunna skapa sin egna korta berättelse med kreativitet. I allmänhet visade de önskan 

att uppnå syften, de visade strävan för att uppnå mål, för att lära sig bättre på spanska, få höga 

betyg och blir glad med resultatet. 

 

Eleverna arbetade i par och det var betydande i uppgifternas utveckling. Under arbetet 

observerade läraren att eleverna arbetade i samma par för att utföra uppgifterna. Valet kan ha 

berott på att eleverna var bästa kompisar, en kamrat som han/hon kunde lita på, personligheter 

som passade varandra eller en kamrat som var duktig, osv. Detta hade en stor betydelse i elevernas 

arbete. Båda elever blev delaktiga i arbete eftersom de själva valde sitt par för att arbeta och 

därmed blev de motiverade att börja utföra uppgifterna, observerade läraren. Dessutom gjorde det 

att både elever visade hänsyn och respekt till varandra och därmed blev de mer ansvar för arbete. 

Arbetet i par innebar även att paret samarbetade med andra klasskamrater eller läraren när de inte 

kunde läsa uppgifterna själva. Det skapade en social interaktion i klassrummet, det vill säga, ett 

arbete ur ett ”Sociokulturellt perspektiv”. Fördelen att arbeta med detta perspektiv var att eleverna 

inte blev passiva och endast lyssnade på läraren utan att de i par kunde samarbeta och hjälpa 
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varandra för att lösa uppgifterna. Det innebar även att eleverna inte kunde hålla sig borta från att 

lära sig något eftersom de deltog i olika uppgifter. För övrigt kunde de elever som kände sig 

osäker på sina kunskaper, få hjälp av sina klasskamrater och bli motiverade att fortsätta med sitt 

arbete. 

 

Läraren är medveten om att det är viktig att även ge eleverna individuellt arbete och därmed 

utveckla i den enskilde elev ansvar för sin lärande. Vid detta tillfälle valde läraren att genomföra 

en studie genom ett socialt perspektiv, eftersom det fanns ett behov av att motivera eleverna till att 

delta i sitt lärande och på detta sätt, enligt läraren egen erfarenhet, blev det lättare.  

 

Det undervisningsförlopp studie gav läraren en intressant erfarenhet när det gäller att arbeta med 

eleverna. Den metoden kan användas i framtida arbete för att variera undervisningen i stället för 

att den ska bli ett rutinarbete genom att använda läroboken som ett viktigt redskap.  
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