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Abstract: 
 
Följande arbete är en studie av läromedlet Gracias i spanska i grundskolans senare 
år. Med senare år menas årskurs 7–9. Uppsatsen är skriven och ämnad för min 
ämneslärarexamen i spanska – moderna språk. Det som jag har valt att studera är 
hur ordförrådet utvecklas i läromedlen från det att man börjar studera spanska i 
årskurs 7 tills att man får ett slutbetyg i årskurs 9 och ska vara redo för vidare 
utmaningar på efterföljande utbildning på gymnasiet.  
 
För att lära sig ett nytt språk så måste vi gå igenom en så kallad inlärningsprocess 
och olika strategier för att den nya kunskapen ska stanna kvar i minnet. 
Omfattningen av ord och ordförråd och dess betydelse är viktiga i 
inlärningsprocessen, därför följer en granskning av ordförråd och relevant 
forskning. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ordinlärning, ordförråd, andraspråksinlärning, inlärningsprocess 
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1. Inledning 
 
Ordinlärning är en del i språkinlärning som kan upplevas som en ansträngande och 
långdragen procedur. När man lär sig ett nytt språk så är det många ord som behövs 
läras in för att det ska kunna bli funktionellt, användbart och kommunicerbart. Till 
skillnad från vårt modersmål där det är en längre process för oss att lära in oss nya 
ord så behöver vi nu lära in oss många nya ord på en kortare tid och orden ska också 
memoreras för att man ska kunna gå vidare i sin språkutveckling. 
 
I följande arbete redovisas hur ordförrådet utvecklas stegvis genom läroböckerna 
Gracias 7–9. Läroböckerna består av en specifik lärobok för varje årskurs och är 
således nivåövergripande.  
Elever i grundskolan är berättigade att lära sig språk och det ställs som krav 
gentemot kunskapskraven i läroplanen, eller som läroplanen säger: 
 

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola…ges 
möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett 
funktionellt sätt (Lgr, 2011:13) 

 
Det reflekteras över hur ordinlärningsprocessen är kopplad till texterna i boken, det 
vill säga hur ordinlärningen börjar för att successivt avancera till ett fungerande 
kommunikativt och användbart språk.  
Syftet med att genomföra den här studien är att det känns aktuellt och 
återkommande. Framförallt för lärare för att kunna ha ett positivt förhållningssätt 
till läromedlet och dess språkuppbyggnad och att ha en förståelse för en successiv 
process med ordinlärning och att det inhämtas steg för steg. 
 
Det är ganska självklart att diverse skolor använder sig av olika författade läromedel 
eftersom det finns varierande material att välja mellan som är inriktade för 
undervisning av moderna språk. När man väljer läromedel till skolan eller 
undervisningen är kanske inte så självklart att man väljer det som tilltalar en mest, 
alltså det som man tycker är mest relevant, utan det kan vara kostnadsfrågan som 
styr mest. Det är prioriterat att man håller sig inom skolans (eller kommunens) ram 
för budgetering av läromedel och då faller valen på läromedel som håller sig inom 
den ramen. De diverse läromedlen kan också vara avvikande vad gäller uppsättning 
av antal böcker eller kompletterande övningar som man kan använda sig av att träna 
på digitala verktyg vilket är högst aktuellt att inkludera i undervisning numer. 
  
Genom att analysera ett läromedel som ligger mig nära som användningsområde så 
önskar jag bli mer införstådd på det området och på så vis kan det vara en vägledning 
för kolleger inom samma område. En lärare behöver motivera valen av läromedel i 
skolan vid eventuella byten eller aktualisering och inte enbart utifrån den 
ekonomiska aspekten, utan det som är mest relevant är att upplysa om den 
pedagogiska och didaktiska aspekten på vad som gynnar eleven mest gällande 
språkinlärningen. Det är också relevant att man undervisar eleven mot det rättmätiga 
mål som skolverket kräver att man måste uppnå och det är min skyldighet som lärare 
att forma undervisningen därefter med relevanta förutsättningar. 
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Undervisningsunderlaget Gracias 7–9 är uppbyggt med tillhörande övningsbok och 
webövningar för att komplettera läroboken men undersökningen kommer att basera 
sig på textboken eftersom den är basen för kursen spanska i moderna språk. 
 
2 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att analysera omfattningen av ordförråd i läromedlet 
Gracias. 
Jag önskar redovisa för hur kapitlen följer varandra stegvis. Hur man börjar med att 
lära sig ett språk från grunden till att utveckla det vidare till ett funktionellt och 
användbart språk som eleven kan kommunicera med i kontakt med andra 
spansktalande. Målet för en elev är att ha möjligheten att kunna kommunicera med 
ett användbart inlärt modernt språk till eventuella resor eller andra studier där 
huvudspråket är spanska. Spanska är också ett av de största globala språken. Det är 
säkert inte målet för alla elever, det finns säkerligen elever som läser spanska av 
nyfikenhet eller andra faktorer men det är inte huvudsyftet med denna 
undersökningen.  
 
Språkinlärning bygger bland annat på ordförråd och ordinlärning. Därför är det 
grundläggande att förstå hur mycket ord som behövs läras in för att kunna bygga 
upp ett nytt språk. Ju fler ord desto bättre. Alla inlärare har inte samma 
förutsättningar, dels med inlärning och dels med att minnas det som man lär in, dock 
krävs det ett grundläggande ordförråd oavsett hur proceduren genomförs för att 
uppnå målet. 
 
2.1 Frågeställning 
 
Utifrån detta syfte vill jag ha svar på följande frågor: 
 

- Hur är ordförrådet uppbyggt i läromedlet Gracias från årskurs 7–9?  
- Hur är texterna i läromedlet Gracias kopplade till aktuell forskning? 

 
3 En redovisning av forskning och exempel på ords olika 
innebörd 
 
3.1 Vad innebär ord? 
 
För att kunna specificera vad ett ord är så bör man ha förståelse till vad som räknas 
som ett ord. En viktig distinktion är mellan ord och ordfamiljer. Man brukar säga 
inom lingvistiken att man använder lemma. Lemma ska beteckna ett ords grundform 
alltså den formen som står när man vill slå upp det i ett lexikon. Från orden har vi 
sedan ordfamiljer som vidareutvecklar ordet till böjningar, prefix och suffix.  
 
Ordkunskap kan bestå av följande aspekter: 
 

1. Ords betydelse(r) 
2. Ordets skrivna form (stavning) 
3. Ordets talade form (uttal) 
4. Ordets grammatiska egenskaper 
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5. Ordets egenskaper vid kollokation – vilka ord som det kan fungera 
ihop med 
6. Ordets register (informellt – neutralt – formellt) 
7. Ordets associationer till andra ord 
8. Ordets frekvens 

 
Här måste vi även förstå de olika aspekterna till varandra. Man kan sammanfatta det 
med att kunskap om ord ”rör sig från igenkänning av ord till kunskap om betydelser, 
associationer, frekvens, uttal och användning (Lundahl, 2012:261). 
 

 
 
Figur 1. (Lundahl, 2012:261). 
 
Det innebär att man först känner igen orden som man kommer i kontakt med, 
därefter lär sig ordets betydelse för att sedermera associera till andra liknande ord 
eller situationer som man använder det i. Ordets frekvens hör ihop med register (ex: 
ordlista). För att kunna få en användning av ordet i språket så måste vi kunna uttala 
det. Alla aspekterna följer inte alltid varandra. Det finns inlärare som kan uttala ett 
ord men inte skriva det och det finns inlärare som kan skriva ordet men inte uttala 
det. De olika aspekterna visar att man måste beakta ordförrådets bredd och djup. Så 
småningom när man kommer i kontakt med ord i nya sammanhang, utvidgas 
ordförrådet ordkunskapen fördjupas (Lundahl, 2012:261). 
 
Problem kan uppstå om man använder till exempel datorprogram då dessa inte kan 
skilja på ordens lemma. Anledningen till att programmen inte kan skilja är i vilken 
form som ordet står, för ett och samma ord kan ha olika betydelser om det så är ett 
verb eller ett substantiv. Även själva verbet kan ha olika betydelser beroende på i 
vilket sammanhang det står. Ännu svårare blir det att skilja på om man är 
andraspråksinlärare, det vill säga att man lär sig ett nytt språk utöver sitt modersmål. 
Som modersmålstalare så förstår man skillnaderna mellan ord automatiskt medan 
för en andrapråksinlärare så ser det likadant ut fast det är olika texter eller 
situationer.  
 

ord

1.känner igen

2.betydelse

3.association

4. frekvens

5.uttal

6.användning
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Här följer ett svenskt ord som exempel från svenska akademiens ordlista (SAOL); 
röra. 
 

1. Röra s. – n röror • gytter; virrvarr; hoprörd massa 
2. Röra v. rörde pres. rör • ta på, komma åt; förflytta, sätta i rörelse; 
blanda, vispa; göra rörd, gripa; angå, gälla; r sig om handla om (SAOL, 
2006) 
 

Det första ordet är ett substantiv och det vet man genom beteckningen s. efter ordet. 
Sedan följer böjningen - n som menas för bestämd form och därpå böjningen röror 
som beteckningar plural, alltså många. Ordet röra får här tre synonyma betydelser. 
 
Det andra ordet är ett verb och det kan man utläsa genom beteckningen v. efter ordet. 
Sedan följer böjningen rörde som står i preteritum, alltså verbtempus igår/dåtid. 
Påföljande böjning står i pres. rör vilket innebär presens, alltså idag/nutid. Verbet 
röra får här en rad olika betydelser, inte som substantivet som får synonyma 
betydelser. Under dessa förhållanden så är det således lätt att missförstå om man 
inte förstår hela sammanhanget som ordet står i. Tittar man på böjningen rör i 
presens och man vet inte att det är ett verb i presensform så kan det även förväxlas 
med substantivet ett rör vilket får följande betydelser i SAOL: 
 

1. Rör s. –et; pl. =• ihålig cylinder som ledning för vätska; (strå av) 
högväxt gräs; rörskridsko; raka r. rakt på sak 
2. Rör s. oböjl. • ‹åld.› inom eget rå och r. på egen mark (SAOL, 2006) 

 
Båda exemplen är substantiv men har olika betydelser. Återigen så är det viktigt att 
ha varierad ordförståelse och ett ordförråd som gör det möjligt att urskilja ordets 
betydelse beroende på i vilket sammanhang som ordet står eller vilken association 
det har. 
 
Exempel från Real Academia Española (RAE) på spanska språket med ordet llama 
kan se ut på följande vis; 
 

llama 1 
Del lat. flamma. 
 
1. f. Masa gaseosa en combustión, que se eleva de los cuerpos que 
arden y despide luz de vario color. 
2. f. Eficacia y fuerza de una pasión o deseo vehemente. 
 
llama2 
Del quechua llama. 
 
1. f. Mamífero camélido doméstico, propio de los Andes, de cuello 
largo y pelaje lanoso muy apreciado, y que se utiliza como animal de 
carga (RAE, 2014). 

 
Båda exemplen är substantiv där f. står för feminin form, alltså använder man 
artikeln la före ordet, la llama.  
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Det första ordet kommer från det latinska ordet flamma och man använder samma 
ord i svenska, alltså en flamma eller ett sammansatt ord som en eldsflamma. Inom 
det första ordet så finns det också två olika betydelser och användningsområden där 
den första betydelsen ger oss en konkret beskrivning av hur det kan se ut i fysisk 
form medan den andra betydelsen ger oss en abstrakt beskrivning av en känsla. 
 
Den andra varianten av ordet llama ger oss beskrivningen av ett djur som är speciellt 
i Anderna och den svenska motsvarigheten är ett lamadjur. Ordet kommer från det 
inhemska språket quechua som talas av indianfolket.  
 
Tittar vi istället på verbet llamar så kan det missförstås med böjningen llama som 
vi finner i tredje person singular. Verbet har en rad olika betydelser och kommer 
från det latinska ordet clamāre. På svenska så betyder det att ringa, att kalla/ropa 
på någon eller att heta (namnVad heter du?). 
 
Lundahl (2012) syftar på att om man ska kunna förstå orden rätt så måste vi kunna 
förstå dem grammatiskt, det vill säga ordböjning (morfologi) och meningsbyggnad 
(syntax). Lundahl gör följande indelning med grammatiska termer: 
 

Formord  konjunktioner, prepositioner, pronomen 
Innehållsord  substantiv, verb, adjektiv, adverb 

 
I talat språk används det mer formord medan i det skriftliga skolspråket och 
akademiska språket så innehåller det mer en hög andel innehållsord. Därför är 
viktigt att kombinera ordinlärning muntligt och skriftligt med texten för att kunna 
skapa ett sammanhang och förstå hur betydelse och form av ord samspelar (Lundahl, 
2012:260).  
 
3.2 Att kunna ett ord 
 
Enligt undersökningar som har utförts på elever av Tornberg (2000) så har elever 
svarat enligt följande när de har fått frågan om vad man kan när man kan ett ord. 
Spontant så svarade eleverna att – Man kan översätta ordet! 
Fick de istället tänka efter lite så svarade de så här:  
 

- Man kan stava det. 
- Man kan uttala det. 
- Man kan böja det. 
- Man kan förstå när det används. 
- Man kan själv använda det. 
(Tornberg, 2000:91) 

 
Man kan dra paralleller till de åtta aspekterna om ordkunskap i det tidigare stycket 
3.1 Eleverna är ganska medvetna om vad det innebär att kunna ett ord, men för att 
kunna ett ord så behövs det olika strategier för att minnas det och inte alla elever 
eller inlärare klarar av att lära sig ord med samma strategi. Som individer har vi 
olika funktionella minnesbaser och där är det avgörande i vilken minnesbas som vi 
har memorerat för att vi ska kunna komma ihåg vad vi har lärt oss kunna hämta fram 
kunskaperna när vi behöver dem.  
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Tornberg (2000) menar på att man ska skapa sig minneskedjor genom att associera 
visuellt till varje ord och sedan sammankoppla dem med varandra. Detta är en teknik 
med minneskedjor ”som bygger på människans förmåga att skapa sammanhang med 
hjälp av förkunskaper och tidigare erfarenheter som associeras med varandra i 
personligt präglade bilder” (Tornberg, 2000:94). Det vill säga att till varje ord så 
skapar man en föreställd bild i sin fantasi och fortsätter vidare så till nästa ord och 
de fantiserade bilderna har något gemensamt som tar vid och fortsätter igenom till 
nästa ord. På så vis så kommer de fantiserade bilderna tillbaka nästa gång som man 
ser orden. Man känner igen orden och associerar dem med en fantasibild som blev 
inkodad vid inlärningen.  
 
Lundahl (2012) menar att det huvudsakligen finns tre sätt att förklara hur vi lär oss 
nya ord och begrepp och de är följande: 
 

- Lyssna och läsa när fokus riktas mot innehållet. 
- Samtala och skriva när fokus riktas mot innehållet. 
- Studera ord och fraser och försöka lära sig dem (Lundahl, 2012:263). 

 
Det vill säga att det är viktigt att koncentrera sig på innehållet som är aktuellt vid 
inlärningstillfället och inte låta sig distraheras av annat.  
Lundahl (2012) menar att vi kan skapa oss ordinlärning och bygga oss ett ordförråd 
på följande sätt: 
 

- Ordinlärning bör riktas mot lärandet av ett basordförråd av 
högfrekventa ord. Alltså de ord som förekommer mest i språket och är 
mest nödvändiga för kommunikation. 
- Ordinlärning: en kombination av avsiktlig ordinlärning och som 
ordinlärning på språkanvändning vid läsning, lyssnande, samtal och 
skrivande. 
- Ordkunskap ska successivt byggas ut. Ordbildning introduceras samt 
ordfamiljer behandlas. Eleverna behöver stöd från läraren eftersom de 
inte når fram till detta själva. 
- Lexikala fraser är viktiga att lära sig som idiomatiska uttryck och 
fasta fraser. 
- Eleven bör skapa sig en medvetenhet om vilken strategi den ska 
använda vid inlärning och läraren kan ge stöd och tips till 
vederbörande. 
- Ordinlärning behöver tid för att ordförrådet ska utvecklas (Lundahl, 
2012:275–277). 

 
Slutsatsen blir att man bör lägga ner den tid som man får till förfogande i skolan på 
lektionstimmarna till att bygga ordförråd och repetera det ideligen för att det också 
ska memoreras. Det krävs tålamod både från lärare och elever och det kan tyckas 
mycket till en början men man ska ha i åtanke att det behöver sin tid för att kunna 
utvecklas och bli användbart. 
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3.3 Ordförråd som är receptivt och produktivt 
 
När vi läser eller kommunicerar så har vi ett ordförråd som är receptivt och ett som 
är produktivt. Det receptiva innebär information som vi tar emot. Vi förstår mer när 
vi hör eller läser. Det vill säga att vi förstår mer när någon talar till oss. Däremot så 
krävs det mer av oss att göra oss förstådda när vi måste vara produktiva, det vill säga 
när vi måste tala och skriva (Lundahl, 2012:260). Med andra ord så kan man mena 
att det receptiva ordförrådet är passivt medan det produktiva ordförrådet är aktivt. 
Det är givetvis lättare att förstå när man läser eftersom man alltid kan gå tillbaka i 
texten och repetera det som man inte riktigt förstod och sedan analysera tillsammans 
med sammanhanget vad det ska betyda. När vi lyssnar så ser vi inte riktigt orden 
framför oss och då blir det svårare att urskilja var de börjar och var de slutar. Vid 
lyssnandet så grundar det sig på att vi kan ”strukturera olika ljud och, vid samtal, 
tolka infall, pauser och ansiktsuttryck” (Tornberg, 2015:99). Således så krävs det 
mer av oss när vi måste tala och skriva eftersom vi måste plocka fram ett ordförråd 
som inte är förskrivet och börja producera utan någon mall att gå efter eller gå 
tillbaka till.  
 
Tittar man på kursplanen för moderna språk så lyfter den fram mer den produktiva 
delen som inlärarna ska utveckla sin förmåga inom. En punkt kan jämföras parallellt 
med det receptiva och fyra punkter kan jämföras parallellt med det produktiva. 
Under avsnittet ämnets syfte står följande: 
 
Genom undervisningen i ämnet moderna 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, 
- 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).  

 
Således riktar sig kursplanen in på att man ska inrikta sig mer på en undervisning 
där man lägger större vikt på den produktiva delen, alltså skapa förutsättningar för 
eleverna att träna sig inom tala och skriva, men framförallt taladelen.  
 
3.4 Språkinlärningsprocess 
 
Redan som spädbarn så börjar vi att avge ljud i ett sätt att kommunicera. Ljuden är 
inte utvecklade ännu eftersom munnen måste först växa till sig för att kunna avge 
de ljud och talkombinationer som vi vuxna gör. Runt sex månader börjar ett barn få 
ett mer språkligt ljud med språkspecifika ljud (Sigurd & Håkansson, 2007:142). 
 
De första orden yttras någon gång i ettårsålder och orden ingår i det som är det 
specifikt sociala. Det vill säga att orden är starkt knutna till situationer, till exempel 
brrm för motorljud. Sedan lösgörs så småningom orden från kontexten för att vid 
tvåårsåldern resultera i ett ordförråd på cirka 50–500 ord (Sigurd & Håkansson, 
2011:143).  
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Det finns redan olika teorier om språkinlärning. De tre forskare som har fått fram de 
mest kända resultaten som man kan reflektera över är Chomsky, Piaget och 
Vygotsky. Det de har gemensamt är att deras teorier behandlar samspelet mellan arv 
och miljö. Chomsky (f. 1928) argumenterade mot den behavioristiska1 
uppfattningen om att man är en passiv språkmottagare. Han menar istället att man 
har en medfödd språkinlärningsmekanism och medfödda principer som gör att man 
driver på utvecklingen vid språkinlärning. Piaget (1896–1980) menade däremot att 
man har en inre kognitiv2 mognad som styr språkinlärningsprocessen. Om man inte 
är mogen för att ta emot ny information, till exempel som i det här fallet att ta emot 
nya ord så kommer man inte heller att lära sig för att man inte har den kognitiva 
förutsättningen. Vygotsky (1896–1934) syftade istället på att barn lär sig 
kommunicera genom deltagande i interaktioner med vuxna. Det är en social kontext 
som har betydelse och interaktionen med vuxna ”lyfter fram” förmågan att 
kommunicera hos barn (Sigurd & Håkansson, 2011:149–150). 
 
Sammanfattningsvis så tyder forskning på att språkinlärning fordrar tid för att kunna 
byggas upp successivt till ett fungerande kommunikativt språk. Grunden byggs på 
ord och ordförråd, ju mer ord man kan desto större möjligheter har man för att 
utveckla sig språkligt. Det behövs tid för att hitta strategier av inlärning till varje 
individs nivå och förutsättningar. Alla individer är olika och lär sig utifrån diverse 
möjligheter. Teorierna om språkinlärning samverkar genom mekanisk ordinlärning, 
successivt grammatisk utveckling och interaktioner i både i och utanför 
klassrummet. Mig veterligen är det ingen som enbart ägnar sig åt en specifik 
teoretisk riktning utan man undervisar, om det är medvetet eller undermedvetet, med 
olika strategier och utlärning av ett språk.  
 
3.5 Andraspråksinlärning 
 
Vid andraspråksinlärning så talas det om språk som lärs in i efterhand när man redan 
har ett förstaspråk. Förstaspråket är det som vi har lärt oss först i livet och kan också 
nämnas som modersmål. Som andraspråksinlärare är det svårt att uppnå samma 
språkliga nivå som sitt förstaspråk (Sigurd & Håkansson, 2011:150). 
 
En nyare teori är processbarhetsteorin av Pienemann (1998, 2005). Teorin innebär 
att inläraren bearbetar och producerar grammatiska strukturer. Med andra ord så 
byggs en språkinlärning ut genom en process där man utsätts för enklare ord i början 
för att vidareutveckla det till en språklig förståelse med möjligheten att kunna skilja 
på mer utbyggda fraser.  
  

                                                 
1 Behaviorismen förespråkar att språkinlärning sker genom ”imitation, övning, social 
förstärkning och vanebildning” (Lundahl, 2012:146). Alltså genom en yttre stimulans. 
2 Kognitivt perspektiv – ett lärande från det enkla till det svårare. Individen har redan ett 
kunskapsmönster som ska ”omstöpas, anpassas och förändras i takt med nya erfarenheter” 
(Lundahl, 2012:151). Det vill säga att man bearbetar ny information mot det som man 
redan vet. 
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Pienemann vill konstatera processen i följande fem nivåer: 
 

- Nivå ett: man lär sig nya ord. 
- Nivå två: Ord kategoriseras i ordklasser och böjningar. 
- Nivå tre: Ord knyts ihop till fraser genom kongruensmorfologi. Dvs. 
att man t.ex. kan sätta böjningar på adjektiv och substantiv (ex: en brun 
hund – flera bruna hundar) och man använder fortfarande rak ordföljd 
(ex: Nu jag skriver). 
- Nivå fyra: Nu kan inläraren processa grammatisk information över 
frasgränserna och skapa en omvänd ordföljd om vi har ett framförställt 
adverb (ex: Nu skriver jag). 
- Nivå fem: Inläraren kan skapa hela meningar samt urskilja 
huvudsatser och bisatser. Man har uppnått en avancerad nivå och kan 
använda sig av särskilt anpassade språkliga tillval (Sigurd & 
Håkansson, 2011:151–152).  

 
Exemplen som framgår här är svenska framtagna exempel. Processbarhetsteorin är 
inte språkspecifik utan man kan tillämpa den i utvecklingen av andra språk.  
 
En annan teori från forskaren Krashen (f. 1941) är att man anpassar språket till den 
nivå som inläraren är på. Med den här teorin syftar han på att om inläraren får höra 
språket på sin nivå så utvecklas de grammatiska strukturerna sig naturligt. Det har 
visat sig i studier att vi som infödda talare automatiskt anpassar den språkliga nivån 
till andraspråksinlärare. Vi talar långsammare, gör kortare yttrande och begränsar 
ordförrådet. Således vill forskningen påvisa att man går ifrån den grammatiska 
drillningen vid inlärandet av ett språk och ägnar sig mer åt interaktioner i 
klassrummet (Sigurd & Håkansson, 2011:153–154).  
 
3.6 Vad säger läroplanen om moderna språk?  
 
Alla ämnen i skolan har en läroplan med kunskapskrav att följa. Läroplanen finns 
tryckt som en handbok över alla ämnen, en handbok för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet samt en bok för gymnasiet. Samtliga läroplaner 
finns även på skolverkets hemsida och det är enkelt att söka. Till detta arbetet är det 
aktuellt att använda Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
2011.  
 
När man nämner specifikt ordinlärning i skolan så nämns det knappt i 
styrdokumenten (Lundahl, 2012:259) men det som jag kan koppla till läroplanen är 
följande punkter. 
 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjlighet 
att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett 
funktionellt sätt,  

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om 
likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 
historia (Lgr, 2011:13). 
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Läraren ska 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

 
- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 
använda och utveckla hela sin förmåga, 
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
- får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang 
(Lgr, 2011:14). 

 
Språkval 
5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. 
Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och 
tyska. 
Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval. 
6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande 
språk som språkval: 
1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i, 
2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får 
undervisning i svenska eller svenska som andraspråk, 
3. engelska, eller 
4. teckenspråk. 
7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits 
som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre än fem elever väljer språket. 
Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett nationellt minoritetsspråk.  
 
Elevens val 
8 § I 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om elevens val. 
Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. 
Som elevens val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i 
(nybörjarspråk) erbjudas. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i 
ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer 
språket (SFS, 2011). 
 
För att koppla undersökningsmaterialet ytterligare till läroplanen (se 5.3) så finns 
det ett mer specifikt avsnitt formulerat i läroplanen om moderna språk. Det finner 
man på sidorna 76–86 i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. 
 
4 Metod 
 
4.1 Metodologiskt perspektiv 
 
Arbetet är baserat på en kvalitativ metod med induktivt synsätt. Det innebär att jag 
använder mig av befintlig forskning och härleder synen på förhållandet mellan teori 
och praktik (Bryman, 2008:340). Eftersom det handlar om befintliga texter i 
textböcker från läromedel så kan jag begränsa mig till att använda mig av en 
kvalitativ metod. Jag avser att begränsa den befintliga forskningen till det befintliga 
undersökningsunderlaget. Texterna jämförs med varandra på så sätt att se ett 
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sammanhang på hur de följer varandra i en språklig uppbyggnad samt hur 
ordförrådet utvecklas. 
 
4.2 Undersökningsobjekt 
 
Undersökningen behandlar läromedlet Gracias som används på högstadiet i 
grundskolan. Det läromedlet som undersöktes känns även aktuellt eftersom det är 
utformat i samband med den senaste läroplanen 2011.  
 
Läromedlet för de tre årskurserna heter: 
 

- Hansson, Örjan & Llanos Saavedra, David (2009). Gracias. 7, Textbok. 1. 
uppl. Stockholm: Örjan Hansson Läromedel 

- Hansson, Örjan & Llanos Saavedra, David (2011). Gracias. 8, Textbok. 1. 
uppl. Stockholm: Örjan Hansson läromedel 

- Hansson, Örjan & Llanos Saavedra, David (2012). Gracias. 9, Textbok. 1. 
uppl. Stockholm: Örjan Hansson läromedel 

 
4.3 Analysproceduren 
 
Frågeställning syftar på att söka förklaring i textanalysen samt litteraturen som jag 
avser att använda mig av. Textanalysen bör förklaras och redogöras för först för att 
sedan ha möjligheten till att koppla forskningsunderlaget till den. Genom att läsa 
och undersöka relevant litteratur så gör jag också en empirisk insamling till vad som 
tilltalar syftet. Bearbetning av litteraturen sker gynnsammast genom att initiera med 
nyckelorden (ex. ordförråd, ordinlärning) till att söka efter fakta och förklaring och 
utifrån det sammankoppla vidare teori och forskning för att tolka sig fram till 
resultat. 
 
Analysen har genomförts genom granskning av varje kapitel i läroböckerna från 
årskurs 7–9. Läroböckerna heter Gracias 7 för årskurs 7, Gracias 8 för årskurs 8 
och Gracias 9 för årskurs 9. För att analysera varje kapitel så har jag skapat en tabell 
för varje bok som innehåller vilket kapitel det är, hur många ord som byggs till 
ordförrådet och om det finns något utökat ordförråd utöver ordlistan.  
 
Det har endast lagts fokus på de texterna som är kapitelfördelade. Det finns övrig 
text också i boken som komplement till kapiteltexterna. De övriga texterna finns 
som extramaterial och bygger på de huvudsakliga kapitelfördelade texterna. 
Ordlistan har jämförts med texten för att få en överblick över hur många av textens 
ord som förekommer i ordlistan varav att jag har ringat in de orden i texten som 
återfinns i ordlistan. 
 
Vid analysproceduren behövs det inte tas hänsyn till några etiska principer såsom 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Bryman, 2008:132) eftersom jag inte ska använda mig av någon insamling där jag 
behöver dialoger och information ifrån fysiska personer.  
  



 

 15 

5 Resultat 
 
Varje lärobok har en beskrivande och inledande innehållsförteckning som 
specificerar om vad texten kommer att innehålla. Den är uppdelad i följande fyra 
kategorier: sida, kapitel, innehåll och grammatik.  
 
Mellan kapitlen så finner man extratexter som bygger på kapiteltexterna samt efter 
samtliga kapitel så finner man texter som är specifikt anpassade till varje kapitel. De 
sista sidorna i läroboken är uppbyggda med ord som har idiomatiska uttryck, det vill 
säga betydande fraser med särskild språklig innebörd och inte specifik betydelse ord 
för ord. Därefter finner man repetition, minigrammatik (en kort översikt) och en 
spansk-svensk ordlista i alfabetisk ordning. 
 
Jag kommer följaktligen presentera hur respektive lärobok är uppbyggd kapitelvis 
med textinnehåll och antalet ord tillhörande ordförrådet. Orden i texterna är inte 
endast uppdelade efter ordlistor som är översatta till svenska utan de delas in i andra 
områden också som är betydelsefulla för att få en ord- och textförståelse, såsom 
grammatik och specifika fraser som man inte kan översätta ordagrant utan det är 
särskilda idiomatiska uttryck som är specifika för språket. 
 
Som kursplanen betonar den produktiva tillämpningen (tala & skriva se 3.3), skapar 
kapiteltexterna i samtliga tre läroböcker förutsättningar för interaktion, det vill säga 
att inlärarna kan exempelvis använda sig av de färdiga dialogerna eller skapa egna 
utifrån textens tema. En annan strategi är att man lär in texten och återberättar den 
sedan från minnet.  
 
Den grammatik som finns presenteras i specifika kapitel men för att förstå den 
närmare så måste den förklaras av läraren utöver det som står i boken. Det handlar 
om olika tempus och hur man använder dem samt att verben ändrar sig efter tänkt 
tilltalsperson, inte som i svenska språket där verbet är böjt på samma sätt oavsett 
tilltalsperson.  
 
5.1 Resultat Gracias 7  
 
Gracias 7 inleds med första kapitlet där man lär sig hälsningsfraser följt av 
inledande fraser till en mycket kort konversation. Alla ord som finns i texten finns 
också i ordlistan. Utöver de 12 orden i ordlistan så får man också lära sig räkneorden 
från 1–10 som illustreras med siffror och hur man skriver dem med bokstäver. 
Texten i kapitel 1 visar på en varsam introduktion med ett fåtal ord att lära sig initialt. 
Fraserna är informella och exempel på hur en dialog ser ut följer på nästa sida. Under 
kolumnen med rubriken ”Spanska” står dialogen på spanska och under kolumnen 
med rubriken ”Svenska” är översättningen av dialogen skapad. 
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Spanska Svenska 

- Hola, ¿cómo te llamas?  
- Hola, me llamo Elena. ¿Y tú? 
- Me llamo Daniel.  

 
 

- Hej. Vad heter du? 
- Hej, jag heter Elena. Och du? 
- Jag heter Daniel. 

 
De första 3 kapitlen består mestadels av bilder och några få ord. Ordlistan och 
dialogerna står tryckta i rutor för att obehindrat kunna urskilja dem från det 
illustrerade. Följaktligen illustreras presentationen av kapitel 1: 
 

 
 
Figur 2. (Hansson & Llanos Saveedra, 2009:10) 
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Figur 3. (Hansson & Llanos Saveedra, 2009:11) 
 
Efterföljande kapitel 2 repeterar större delen av föregående kapitels ord som en 
grund i texten och utvecklar ordförrådet med 18 nya ord samt räkneorden från 11–
15. Kapitel 3 består fortsättningsvis av fraser som man använder vid lättare 
inledande konversationer, framförallt när man lär känna någon. Den tillhörande 
ordlistan bygger på 21 ord och det finns ett utökat ordförråd på räkneorden 16–20. 
I kapitel 4 har man förutom de 15 orden i ordlistan författat ett fält med specifika 
fraser. Fraser som Otra vez, por favor (En gång till, tack), Más despacio, por favor 
(Långsammare, tack) och ¿Me ayudas, por favor? (Kan du hjälpa mig?). Inlärningen 
består alltså inte enbart av nya ord utan man får börja lära sig mer hela fraser som 
uttryck. Fram till kapitel 8 är största delen av texterna uppbyggda med repetitiva ord 
och det kommer ett fåtal nya ord i ordlistan. Det vill säga att i ordlistan är inte alla 
ord nya utan där finns ord som följer med från föregående texter och ordlistorna 
byggs på med några enstaka nya ord för varje kapitel. 
 
Från och med kapitel 8 utökas ordförrådet med fler nya ord och från kapitel 9 börjar 
man skilja på enstaka verb genom att skriva dem i infinitiv (grundform) och annan 
aktuell tempusform, till exempel presens (nu-tid). Exempel på hur verben kan se ut: 
comer; inf.3 (att äta) – comes (äter du), terminar; inf. (att sluta) – termina (hon/han 
slutar). 
 

                                                 
3 inf = infinitiv (grundform) 
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De resterande kapitlen 10–16 fortsätter att utveckla liknande system av repetition av 
det föregående och utvecklandet av både nya ord och verbformer. Det som är 
gemensamt för alla texter är att de är dialogtexter. Dialogtexterna kan med fördel 
användas i klassrummet bland eleverna där man utför en interaktion. Rollerna med 
textinnehållet fördelas till eleverna, på så sätt tränar de in orden genom en naturlig 
konversation och uttalsövning och man håller sig inte bara till det mekaniska 
ordinlärandet. Enligt Lundahls aspekter (se 3.1) har det arbetats genom kapitlen där 
man känner igen orden, lär sig ordens betydelse genom ordlistorna. Inläraren kan 
associera orden till situationer som är tagna ur det verkliga livet och genom kapitlen 
eftersom de återkommer frekvent. Genom dialogtexterna kan inläraren träna uttal 
och får användning för orden i utnyttjandet av kunskaperna i språket (Lundahl, 
2012:261). 
 
Det kan tyckas vara många ord i ordlistorna men man ska inte glömma att cirka 75% 
orden är ord som följer med från tidigare texter och ordlistor. Man repeterar ganska 
många av orden genom texterna, 25% av orden i ordlistorna är nya ord. 
 
De första kapitlen ger en inledande mjukstart i språkinlärningen för att sedan med 
större ansträngning befästa de nya orden och hur man använder de vid olika 
sammanhang (association & användning). Som Lundahl (se 3.2) menar ska 
ordkunskap successivt byggas ut för ett fungerande och utvecklande ordförråd även 
ska ordbildning introduceras samt ordfamiljer behandlas. Från ordförrådet 
kategoriseras orden in i ordfamiljer, det vill säga ordklasser som till exempel verb, 
substantiv och adjektiv, dessa behövs det stöd från läraren eftersom inlärarna når 
inte fram till detta själva (Lundahl, 2012:275). Som det redogörs på föregående sida 
börjar verben klassificeras efter tempus vilket tyder på att inläraren etablerar en 
utvidgning av ordförrådet via en vidareutveckling från dess lemma (se 3.1). 
 
På nästa sida (figur 4) följer en tabell med en översikt över hur många ord som finns 
i ordlistorna till respektive kapitel. Orden presenteras i två staplar varav den första 
motsvarar ordlistan och den andra stapeln motsvarar ett utökat ordförråd av ord som 
finns med parallellt vid texten i respektive kapitel. Siffrorna 1–16 motsvarar antalet 
kapitel i boken och siffrorna 0–45 motsvarar antalet ord som förekommer i 
ordlistorna.  
Man kan utläsa att där det förekommer flest ord i ordlistorna är kapitlen 9, 10, 11 
och 13 följt av kapitel 5 och 16 i ordantal. Orden ligger runt 40 stycken i antal och 
det är en relativt markant ökning till de övriga kapitlens ordlistor men man får ha i 
åtanke, som tidigare nämnt, att en stor del av orden är en upprepning från tidigare 
texter. Orden förekommer alltså frekvent. 
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Figur 4. 
 
5.2 Resultat Gracias 8 
 
De första fyra kapitlen bygger på repetition från föregående bok Gracias 7. Texterna 
liknar dem som man får lära sig i Gracias 7 fast med lite längre utvecklade fraser. 
Orden i ordlistorna återanvänds flitigt i olika konstellationer av diverse fraser och 
situationer. Det är nu ett relativt högt antal ord i ordlistorna, dock förekommer det 
ord som finns med i tidigare texter men upplägget ser ut att förutsätta en grund med 
redan lagrade ord hos inläraren. Som Lundahl menar (se 3.2) bör ordinlärning riktas 
mot lärandet av ett basordförråd av högfrekventa ord. Det är ord som förekommer 
mest i språket och är mest nödvändiga för kommunikation. Frekvens är 
ordinlärningens viktigaste utgångspunkt, allt eftersom texterna blir svårare kommer 
ordlistorna att fungera mer som förståelsestöd än som utgångspunkt (Lundahl, 
2012:275). Exempel på situationer är köp som utförs i kiosk, klädaffär eller 
mataffär. Fraserna som förekommer i dialogerna för att handla eller köpa något är 
ganska lika, det som skiljer är utbudet i respektive butik, därav nya ord att lära in. 
Enligt Lundahl (se 3.2) är lexikala fraser viktiga att lära sig som idiomatiska uttryck 
och fasta fraser. Det är språkanvändningsnycklar som inläraren måste 
uppmärksamma (Lundahl, 2012:276). 
 
Exempel på hur en dialog kan se ut från kapitel 5 (se figur 5 på nästa sida. Dialogen 
handlar om kompisarna Josefa och Miguel som är på en resa och de ska handla något 
att äta och dricka i kiosken på stationen. Texten visar tillvägagångssättet genom att 
de orden som står i ordlistan i texten är inringade. De orden som inte är inringade är 
ord som har funnits med i tidigare ordlistor, det vill säga att vi ska kunna dem redan 
och bygga på med det nya antalet ord. Till synes så är det inte så många ord i texten 
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som är inringade. Den illustrerade bilden på Josefa och Miguel när de handlar i 
kiosken visar det utökade ordförrådet på räkneorden på jämna hundratal från 100–
1000. Man kan associera textens ord till en visuell illustration vilket ger ökad 
förståelse till orden och genererar förutsättning till att minnas dem bättre. 
 

 
 
Figur 5. (Hansson & Llanos Saveedra, 2011:22) 
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Figur 6. (Hansson & Llanos Saveedra, 2011:23) 
 
Somliga av ordlistans ord är fortsättningsvis upplagda som korta helfraser, för att 
skapa sig mer en helhetsförståelse av det successivt utökande textinnehållet. Från 
och med kapitel 7 förändras ordlistan genom att verben står i infinitivform medan 
en böjd form av samma verb står skriven i texterna. Den böjda formen är 
huvudsakligen anpassad efter tilltalsperson. Det medför att undervisningen bör 
läggas upp med utökat innehåll av hur man böjer verben efter respektive 
tilltalsperson/-personer. I kapitel 9 introduceras tempusformen perfekt och texten 
består huvudsakligen av fraser som är skrivna i perfekt, ex: he hablado (jag har 
pratat). De verben som nämns i texten står även i perfektform i ordlistan. Som 
tidigare nämnt menar Lundahl att lexikala fraser är en viktig 
språkanvändningsnyckel, men för att förstå orden rätt måste vi även kunna förstå 
dem grammatiskt (Lundahl, 2012:260). 
 
Det lärs även ut hur man skriver mer berättande brev gestaltat i form av tonade 
textrutor. Breven är kortfattade men visar på mer variation innehållsenligt. Vidare 
fram i kapitel 11 införs det lägesprepositioner till att bygga vidare ordförrådet och 
texten är utformad på så vis att man ska kunna beskriva vägen till någon av de 
vanligaste platserna i vardagslivet, ex: parken, mataffären, apoteket etc.  I det 
avslutande kapitlet, kapitel 13, är majoriteten av orden i ordlistan nya. Enligt 
tabellen på nästa sida, figur 7, visar förekomsten av antal ord per kapitel att antalet 
ord är ganska omfattande. Antalet ord har ett spelrum på 20–47 stycken. Staplarna 
som indikerar de högsta antalen för med sig en del ord repetitivt medan de 
staplarna som indikerar ett mindre antal ord innehåller fler nya ord att lära in sig. 
Tillika är det endast tre kapitel som innehåller ett utökat ordförråd varav 
tillhörande ordlista innehåller även färre ord.  
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Figur 7. 

 
5.3 Resultat Gracias 9 
 
Gracias 9 inleds med en kort text bestående av dialoger utifrån konversations- och 
hälsningsfraser över vad man har gjort under sin ledighet. Med andra ord en situation 
som repeteras från tidigare läroböcker. Eftersom det är fraser om vad man har gjort 
så är det även en repetition av verbtempusformen perfekt. Påföljande två kapitel är 
längre texter med repetition från Gracias 8. I kapitel 2 repeteras verb med diftong 
som introducerades i kapitel 8 i Gracias 8 och i kapitel 3 repeteras adjektivets 
komparation och frågeord som introducerades i kapitel 7 i Gracias 8. Från att börja 
med 23 ord i ordlistan så ökas det på markant med 37 respektive 40 ord i kapitel 2 
och 3. 
 
Gerundium, som är en pågående form av verb, liknande engelskans going, singing 
och doing med den spanska motsvarigheten andando, cantando och haciendo 
presenteras i kapitel 4. Utöver de 29 orden i ordlistan introduceras de fyra första 
ordningstalen (första-primer(o), andra-segundo, tredje-tercer(o), fjärde-cuarto). 
Fortsättningsvis så ökar antalet ord i ordlistorna relativt markant med uppemot 50 
ord i kapitlen 7–10 för att avta till cirka 40 ord i de avslutande kapitlen 11–12.  
 
Kapitel 6 har som tema hur en tv-tablå kan se ut med program från spanska kanaler. 
Temat och texten är uppbyggda för att skapa möjlighet till att skapa dialoger bland 
inlärarna genom att exempelvis fråga vilken tid ett program sänds eller på vilken 
kanal. Utöver de 29 orden i ordlistan lär man sig att utvidga ordförrådet genom en 
situationsbunden text med ett tema som skapar förutsättning och underlag till 
interaktion i klassrummet. De återstående kapitlen 7–12 har ett mer omfattande 
textinnehåll, det vill säga längre texter med större variation på ord som delvis är 
inlärda sedan tidigare men också många nya ord.  
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Som läroplanen säger ska skolan ansvara för att varje elev ska ”ges möjlighet att 
kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt” och den 
ska kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och 
olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Lgr, 2011:13). Vidare 
beskriver syftet i moderna språk att i den kommunikativa förmågan ingår språklig 
säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika 
livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där 
språket används (Lgr, 2011:76). Uppfattningen är att uppbyggnaden av ordförråd i 
läroböckerna Gracias uppfylls av det som läroplanen förespråkar. Texterna är 
formade efter olika livsvillkor, kultur och historia. Man får lära sig om hur det är att 
bo i Spanien i kapitel 7, om spansk musiktradition i kapitel 8 och historia i texterna 
som finns mellan kapitlen. 
 
Som tidigare nämnts i 3.3, har vi ett receptivt och ett produktivt ordförråd och det 
är viktigt att man skiljer dessa ordförråd åt. För att det receptiva ska bli produktivt 
måste ord och fraser bearbetas aktivt och användas i samtal och skrivande (Lundahl, 
2012:276). Med andra ord behövs båda typerna av ordförråd för att få ett adekvat 
språk och för att bearbeta och ta till sig kunskaperna från samtliga läromedel i 
Gracias. 
 
På föreliggande sida,  figur 8 & 9, ges exempel på hur en text kan se ut i Gracias 9 
med utvidgat textinnehåll. Texten är tagen från kapitel 11. Ordlistan innehåller 40 
ord och det innebär knappt hälften av orden som texten är uppbyggd på. Det betyder 
att övriga ord och fraser redan bör vara befästa. Verben varierar i diverse tempus 
som presens, perfekt och futurum för att få en variation i texten liknande ett 
vardagligt tal där vi växlar i tempus styrt av situationen vi syftar på. Variationen på 
ord och tempusböjningar ger ett konversationsvänligt språk med ett tillräckligt 
ordförråd för att göra oss förstådda samt en grund till att vidareutveckla språket på 
högre nivåer. En bas till att utvecklas ytterligare vid eventuellt fortsatta studier i 
spanska på gymnasiet. 
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Figur 8. (Hansson & Llanos Saveedra, 2012:48) 
 

 
 
Figur 9. (Hansson & Llanos Saveedra, 2012:49) 
 



 

 25 

Följande tabell, figur 10, indikerar att de sista sex staplarna är längre än de övriga. 
Eftersom ordlistorna är relativt omfattande så föreligger det inget utrymme för ett 
utökat ordförråd förutom i kapitel 4 där ordlistan innehåller ett mindre antal ord än 
de övriga kapitlen. 
 

 
 
Figur 10. 

 
6 Diskussion 
 
Frågeställningen som jag använde mig av i arbetet är följande: 
 

- Hur är ordförrådet uppbyggt i läromedlet Gracias från årskurs 7–9?  
- Hur är texterna i läromedlet Gracias kopplade till ordinlärningsprocessen 

och ordförråd? 
 
Utifrån frågeställningen går det att utläsa i resultatet att ordinlärningen börjar med 
enkla ord som stegvis ökar allt eftersom man arbetar sig igenom läromedlet. Alla 
ord översätts i första kapitlet i Gracias 7 och följer sedan med som bas genom 
påföljande kapitel för att komplettera med nya ord. Orden som följer med som bas 
lägger automatiskt ett upprepande mönster av ordinlärning, med andra ord så kan 
inläraren fokusera mer på de nya orden som kommer i varje nytt kapitel. Efterhand 
så översätts bara de nya orden i texterna. När ny kurs börjar och man startar med 
efterföljande läromedel Gracias 8 sedermera Gracias 9 repeteras de tidigare 
inhämtade kunskaperna från föregående textbok i de första 3–4 kapitlen för att 
framgent bygga upp nytt ordförråd i nästkommande kapitel. 
Det är synbarligen viktigt att man lär sig så många ord som möjligt för att ha en 
möjlighet att förstå och följa med i texterna i boken samt skapa sig ett adekvat 
vardagligt tal och uttryckssätt. 
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Samtliga texter i kapitlen är uppbyggda med dialoger och tema från vardagslivet. 
Man kan använda sig av olika undervisningssätt för varje kapitel och planera för 
flera lektioner för vad man önskar måluppfylla hos inlärarna och för att befästa 
kunskapen innan man avancerar vidare till nästa kapitel och kunskapsnivå. Vill man 
utvecklas vidare så kan man använda sig av texterna som finns mellan kapitlen, de 
innehåller istället faktatexter och realia om bland annat olika spansktalande länder. 
 
För att förstå texterna så krävs det att man skapar sig en bra studieteknik från början 
för att kunna utvecklas i språkinlärningen och enligt Lundahl (2012) så fordrar det 
att man kan 95 % av orden i en text för att kunna förstå den. Hittar man en bra 
studieteknik från början som passar inläraren individuellt så går det att skapa en bra 
grund för eventuellt vidare studier i spanska på gymnasiet. Detta förutsätter att man 
inte går för fort fram i undervisningen eller genomgången av avsnitten i boken eller 
eventuellt skapat extramaterial för att inläraren ska ha möjligheten att lära sig ett 
ordförråd på 95 % av texterna som den läser. Det ligger även ett ansvar hos inläraren 
att ta till sig kunskapen som lärs ut för att ha en kontinuitet i språkinlärningen. Att 
lära sig ett språk förutsätter att man är aktiv i att stimulera ordförrådet och successivt 
utöka det.  
 
Texterna och ordlistorna anser jag följer enligt min mening Pienemanns 
processbarhetsteori (se 3.5). Processbarhetsteorin förespråkar fem nivåer av 
inlärning där nivå ett är att man lär sig nya ord till nivå fem där inläraren kan skapa 
hela meningar och kan använda sig av anpassade språkliga tillval (Sigurd & 
Håkansson, 2011:151–152). Texterna visar en successiv ökning av ordförråd och 
svårighetsgrad genom de tre läromedelsböckerna. Från att börja med väldigt enkla 
ord i Gracias 7 till längre och mer varierade texter i Gracias 9. Alla texterna bygger 
på varandra och tar med större delen av ordförrådet ifrån föregående text samt utökar 
med ett fåtal nya ord. Enligt Lundahl (2012) kan man anknyta till mönstret att först 
känna igen orden sedan att man påminns om betydelsen eller får möjligheten att 
repetera den om man har glömt den. När man sedan vet betydelsen kan man 
associera till både tidigare och nya sammanhang, således följer ordets frekvens 
huvudsakligen genom de flesta texterna för att sedan avta efterhand och ge mer 
utrymme till de nya orden. Med den här textuppbyggnaden repeteras orden 
undermedvetet genom att ta med dem återkommande i text efter text dock i olika 
konstellationer. Genom en repetitiv textuppbyggnad så är det inte nödvändigt att gå 
tillbaka i kapitlen och texterna eftersom man räknar med att inläraren befäster 
kunskapen efterhand och kan gå vidare i sin språkutveckling.  
 
Det är inte tillräckligt att lägga större delen av tiden till att lyssna och läsa utan man 
bör även fördela tiden jämnt till att samtala och skriva. Eventuellt när man har byggt 
upp ett någorlunda ordförråd så bör man så småningom lägga ner mer tid på att 
samtala och skriva eftersom vi förstår alltid mer när vi lyssnar och läser men det 
fordrar mer av oss att prestera vid att samtala och skriva. Som tidigare nämnt (se 
3.3) framgår det i kursplanen för moderna språk att den produktiva delen poängteras, 
det vill säga att man betonar vikten av att tala och kommunicera. Eftersom 
majoriteten av texterna i läroböckerna 7–9 består av dialoger utgör det tämligen en 
god förutsättning till att utveckla ett fungerande kommunikativt språk genom att ta 
dialogerna i anspråk vid inlärningen. Dialogerna kan med fördel användas vid 
vardagligt tal och diverse situationer då kapiteltexterna är byggda med tema från det 
vardagliga livet, det vill säga situationer som vi naturligt stöter på i samhället.  
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De inlärare som har lätt för sig att lära in språk kan använda sig av de utarbetade 
texter som ligger som extramaterial i slutet av boken. Texterna är kopplade till de 
olika kapitlen i boken och ger möjligheten till att utöka ordförrådet ytterligare. Kan 
man stimulera de elever som har en fallenhet för språkinlärning ger det utrymme för 
läraren att ge mer stöd till elever som är svagare och har det svårare att tillgodogöra 
sig de nya kunskaperna. Läraren får tidsmässigt möjlighet att vägleda inläraren och 
de kan gemensamt hitta strategier som passar individuellt. Till läroböckerna finns 
det webbaserade övningar som också ger utrymme för inläraren att öva sig 
ytterligare när behov föreligger.  
 
7 Slutsats 
 
Läromedlet Gracias ger intryck av att vara väl genomtänkt utifrån synen på 
ordinlärning och dess strategier. Genom att ha studerat forskning kring ordinlärning 
och ordförråd har jag observerat ett samband med texterna och uppbyggnaden i 
läroböckerna såsom forskningen förespråkar. Utnyttjar man materialet till fullo så 
är det relevant att använda sig av för att skapa en fungerande undervisning och 
måluppfyllelse enligt läroplanen. Om det föreligger behov av att skapa extramaterial 
så bör det vara specifikt anpassat efter inlärarens behov, det vill säga om inläraren 
har svårigheter i vissa språkliga områden eller starka elever som behöver ytterligare 
stimulans av inlärningsområdena. Extramaterialet bör skapas av läraren eftersom 
denne har överblick över inlärarnas behov och förutsättningar. De vet i vilka 
områden som inlärarna behöver stöd och behöver utvecklas för att uppnå 
kunskapskraven i läroplanen samt tillgodogöra sig ett fungerande kommunikativt 
språk. 
 
Gracias 7–9 rekommenderas som ett lämpligt val för undervisning av spanska i 
grundskolan. En bra grund och förutsättning för både lärare och inlärare. 
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