
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete för ämneslärarexamen 

Grundnivå 
 

Subjektspronomina i spanskaundervisningen 

 

Om tolkningen av nollsubjektsparametern i undervisningen av 
spanska som L2 och hur den påverkar elevernas användning av 
subjektspronomina samt automatisering av verbböjning 

 

Subject Pronouns in Spanish Teaching 

About the interpretation of the null subject parameter in Spanish as a 
second language and how it affects students' use of pronouns and 

their automation of verb inflections 

 

 

 

Författare: Carina Olsson 

Handledare: Isabel de la Cuesta 

Examinator: Arantxa Santos Muñoz 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 

Kurskod: GPG22K 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2019-02-15 



 

ii 

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 

DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt 

tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och 

synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera 

sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 

 

 

 



 

iii 

 

Abstract: 

The aim of this paper is to study whether there is a correlation between how subject pronouns 

are introduced in Spanish teaching and the pupils' difficulties regarding both their use and 

the understanding of verb conjugation. What is being investigated is: a) to what extent and 

in what contexts subject pronouns appear in Spanish textbooks, and b) how secondary 

education teachers of Spanish work with subject pronouns in the classroom. My conclusion 

is that the subject pronouns are under-represented in Spanish textbooks, probably due to the 

interpretation of the null subject parameter and Spanish as a pro-drop language. As far as the 

work with subject pronouns in the classroom is concerned, a more in-depth analysis needs to 

be carried out in order to be able to demonstrate a reliable correlation between the teaching 

method and the students' results. 

 

Keywords: Spanish teaching, subject pronouns, null subject parameter, pro-drop language, 

verb conjugation. 

 

Abstract: 

Syftet med detta arbete är att studera om det finns ett samband mellan hur subjektspronomina 

introduceras i spanskaundervisningen och elevernas svårigheter kring både användandet av 

dessa och förståelsen för verbböjning. Det som undersöks är: a) i vilken utsträckning och i 

vilka sammanhang förekommer subjektspronomina i läromedel för undervisning i spanska, 

och b) hur högstadielärare i spanska arbetar med subjektspronomina i klassrummet. Min 

slutsats är att subjektspronomina finns underrepresenterade i läroböcker i spanska, 

förmodligen på grund av den tolkning som görs av nollsubjektsparametern och spanska som 

pro-drop språk. Vad gäller arbetet med subjektspronomina i klassrummet behöver en mer 

fördjupad analys genomföras för att det ska kunna påvisas ett tillförlitligt samband mellan 

undervisningsmetod och elevernas resultat. 

 

Nyckelord: spanskaundervisning, subjektspronomina, nollsubjektsparameter, pro-drop 

språk, verbböjning. 
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Trygghet och språklig säkerhet gör 

att man kan vara den man är 

på fler än ett språk. 

 
(Skolverket, 2017, s. 7) 
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1. Inledning 

I detta arbete riktar jag in mig på en konkret didaktisk aspekt som ingår i två av huvudsyftena 

med undervisningen i moderna språk, nämligen att eleverna ska utveckla ”kunskaper i 

målspråket […] samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för 

skilda syften” (Skolverket, 2018, s. 65). Skolverket lägger stor vikt på den kommunikativa 

förmågan vad gäller produktion och reception i både tal och skrift, och här nämns särskilt att 

”språklig säkerhet” (ibid.) ska ingå i denna kommunikativa förmåga. Vad som menas med 

språklig säkerhet förklaras i Skolverkets kommentarmaterial på följande sätt: 

Det innebär att man i möjligaste mån behärskar språkets form, det vill säga vokabulär, 

fraseologi, uttal, prosodi, stavning och grammatik. Syftet med detta är att utveckla 

komplexiteten och precisionen i elevens språk. Med kunskaper om språkets form kan 

eleverna utveckla förmågan att uttrycka sig och kommunicera i allt mer avancerade och 

krävande sammanhang. (Skolverket, 2017, s. 8) 

Under en femton års period har jag mött både högstadieelever som vikarierande lärare i 

spanska och vuxna språkinlärare som cirkelledare i spanska. Två vanligt förekommande 

problematiska företeelser för dessa grupper har varit en språklig osäkerhet kring användandet 

av subjektspronomina (jag, du, han/hon osv) i spanska, som eleverna ofta inte ens känner till, 

samt svårigheter med att böja verb efter subjekt på ett korrekt sätt. Förklaringen till det första 

problemet kan vara att subjektet oftast kan uteslutas i spanska och följaktligen har man ansett 

det onödigt att arbeta med subjektspronomina (en förklaring som jag har hört vid flera 

tillfällen). Vad gäller det andra problemet, verbböjning, är min teori att det kan finnas en 

koppling mellan uteslutningen av subjektspronomina i undervisningen och svårigheterna att 

se samband mellan verbändelserna och subjekten de syftar på. 

Ett starkt minne som finns kvar från min skoltid i Spanien är när det övades verbböjning i 

helklass. Läraren ropade upp en verbform samt ett verb och alla elever svarade i kör och 

böjde verbet tillsammans med subjektspronomina. Att verb övas på detta sätt har alltid varit 

en självklarhet för de som har vuxit upp i Spanien: det blir tydligt vilken form som hör till 

varje person och det gör det även lättare att se mönster i verbändelserna. 

I Sverige, däremot, har jag alltid haft en känsla av att läromedel (och även lärare) i spanska 

inte tar upp subjektspronomina i någon större utsträckning – likaså pronomen som kräver 

preposition i affektionsverb som gustar (att gilla), eftersom de också kan uteslutas –. En 

konsekvens av detta är att verbböjning vanligen övas utan subjektsformerna, vilket kan 

försvåra inlärningen och förståelsen för hur verb och verbböjning fungerar. Att elevernas 

första möte med spanska verb oftast blir verbet llamarse (att kalla sig) är ytterligare en källa 

till missförstånd. Eleverna lär sig att ’jag heter’ blir me llamo på spanska. Formerna yo, tú, él 

osv. utelämnas och eleven associerar de reflexiva pronomen me, te, se osv. med de svenska 

subjektspromina jag, du, han osv. 

Detta arbetssätt förklaras med att i spanskan är subjektet ”inbakat” i verbet, och därför 

behöver inte subjektspronomina användas så ofta. Med min studie ämnar jag därför 

undersöka hur subjektspronomina presenteras i läroböcker i spanska samt hur lärare i spanska 

hanterar subjektspronomina i sin undervisning. Vidare vill jag se om det finns ett samband 

mellan sättet att arbeta med subjektspronomina och elevernas inlärning, förståelse och 

användning av dessa, samt verbböjning. 
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2. Bakgrund 

Forskningen om språkinlärning och språkundervisning i främmande språk har utvecklats 

främst från andra halvan av 1900-talet. Ett av de områden som har studerats är frågan om 

bortfall av subjektspronomina då verb böjs efter person, utifrån Chomskys och Lasniks 

modellteori om Principer och Parametrar1 (Devís Márquez, 2011, s. 60). En av dessa 

parametrar är Nollsubjektsparametern, och de språk där den uppstår – till exempel spanska – 

benämns pro-drop språk. 

Eftersom det ter sig sannolikt att valet av arbetssätt vad gäller subjektspronomina och 

verbböjning i spanskaundervisningen i de svenska skolorna kan ha uppkommit just på grund 

av tolkningen av nollsubjektsparametern, kommer jag nedan att först förklara begreppet 

närmare i punkt 2.1 för att sedan gå in på vad den innebär vad gäller användningen av 

subjektspronomina i det spanska språket i punkt 2.2. Utifrån undervisningens perspektiv är 

det intressant att kartlägga vad som anses vara ett lämpligt upplägg för introduktionen i hur 

och när subjektspronomina används i spanska; detta kommer att behandlas i punkt 2.3. 

Avslutningsvis, och med tanke på att i denna studie berörs även svenska elevers svårigheter 

gällande verbböjning och kongruens med subjektet, kommer jag i punkt 2.4 att ta upp två 

exempel på andra studier som belyser denna problematik. 

 

2.1. Nollsubjektsparametern 

Att vissa språk tillåter subjektslösa finita2 uttalanden – till exempel italienska, spanska och 

andra romanska språk –, medan andra inte gör det – som engelska eller tyska –, har givit 

upphov till nollsubjektsparametern (Rizzi, 2005, s. 74). Det är den parameter som skiljer 

mellan pro-drop språk, se exempel (1) och icke pro-drop språk, se exempel (2): 

(1) (Yo) hablo español. 

(2) *(Jag) talar svenska. 

Medan uttalandet i exemplet (1) fungerar lika bra med som utan ett uttryckt subjekt så är 

uttalandet i exemplet (2) felaktigt. Detta faktum förklaras med att nollsubjektsparametern är 

positivt i pro-drop språk (som därmed accepterar utelämning av subjektet) och negativ i non 

pro-drop språk (som inte accepterar utelämning av subjektet), något som har en påverkan då 

man ska lära sig ett andraspråk. Forskning har visat att om parametern är av samma kategori 

i modersmålet (L1) och i det andra språket (L2) kommer inte inlärningen av det sistnämnda 

att påverkas i detta avseende. Har de däremot olika kategorier är det lättare för en inlärare 

med ett non pro-drop L1 att lära sig ett pro-drop L2 än tvärt om (Centro Virtual Cervantes, 

2018). Av detta kan man dra som slutsats att det, i teorin, är lättare för en svensk att lära sig 

                                                 

1 Principer är abstrakta språkegenskaper som är gemensamma för alla språk (universell grammatik) och som 

finns med oss från födelsen. Parametrarna, däremot, avser de specifika, konkreta egenskaper som varje språk 

har utvecklat och som vi lär oss under vår uppväxt (Centro Virtual Cervantes, 2018). 
2 Finita verb är verb som är böjda i olika tempus, modus och, i förekommande fall, person. 
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spanska än för en spanjor att lära sig svenska (Devís Márquez, 2011, s. 62). Samtidigt ska 

man inte nonchalera de svårigheter nollsubjektsparametern medför för inlärare av ett pro 

drop L2-språk. Som Quesada (2015) påpekar, det faktum att subjektspronomina måste uttalas 

vid vissa situationer medan dess förekomst kan – eller till och med måste – uteslutas vid 

andra försvårar inlärningen för gruppen äldre språkinlärare (där högstadieelever ingår) vars 

L1 är non pro-drop:  

Nonetheless, research has shown that null and overt subjects are not in free variation but 

rather are subject to a complex interaction of linguistic, discursive and perceptual properties 

for their use and distribution. This causes difficulties for late (adolescent and adult) learners 

of Spanish and especially for, but not necessarily restricted to, those whose first language 

(L1) is nonpro-drop such as English. (Quesada, 2015, s. 1) 

 

2.2. Användning av subjektspronomina i spanska 

Trots att spanska är ett pro-drop språk finns det fall där subjektspronomina inte kan uteslutas. 

López Rueda (2015, s. 2) har studerat engelska inlärare av spanska som L2 och deras problem 

att använda sig av subjektspronomina på ett korrekt sätt, även när de har nått en hög 

målspråksnivå. Hon har observerat att inlärarnas interimspråk3 präglas till en början av en 

överanvändning av subjektspronomina för att minska vid ett senare skede, då de förstår att 

de inte krävs tack vare verbens ändelser. Utvecklingen blir problematisk när pronomenet 

utesluts även vid tillfällen då det faktiskt måste användas. På grund av att läromedlen inte 

behandlar denna fråga blir det svårt för inlärare av spanska att förstå när subjektspronomenet 

måste uttalas och när det kan uteslutas (ibid.). 

Muñoz (1988, s. 38) påpekar att närvaron av subjektspronomina inte är nödvändig i de flesta 

fall, samtidigt som den inte heller är överflödig om de skulle användas i situationer där de 

inte krävs. Detta har påvisats i olika studier som redovisar hur subjektspronomina används 

inte bara i de fall som det är nödvändigt, utan också på grund av ”referens-, social- och 

bindningsmässiga faktorer”4 [min översättning] (ibid.). Resultaten i dessa studier stödjer 

López Ruedas påstående om att ”närvaron eller frånvaron av subjektspronomina är så 

fundamental i spanska att den får en viktig plats redan från de mest grundläggande nivåerna”5 

[min översättning] (2015, s. 14). Det är alltså viktigt för språkinlärare att, från ett tidigt 

stadium, bli varse att subjektspronomina faktiskt används i spanska, antingen därför att det 

krävs eller av andra, subjektiva anledningar. Nedan presenteras olika kontexter där det har 

observerats en frekvent användning av subjektspronomina i spanska, som har hämtats från 

Muñoz studie (1988, ss. 39-41): 

                                                 

3 Interimspråk är det språk en L2 inlärare använder under de olika stadierna av inlärningsprocessen. Den 

influeras av det första språket och följer en konstant utveckling under de olika etapper man går igenom i 

inlärningen av målspråket. 
4 “funciones referenciales, sociales y cohesivas”. 
5 “La presencia o ausencia de los pronombres personales sujeto es un hecho tan fundamental en español que 

ocupa un lugar relevante desde los niveles más básicos”. 
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1. Då det finns ett behov att förtydliga antingen genus av tredje person (él, ella) när det 

inte finns ett adjektiv eller particip som visar det (3), eller om det handlar om den 

första eller den tredje personen (yo, él, ella) i de fall verbet har samma ändelse, som 

i exempel (4): 

(3) Ella llegó ayer. 

Hon kom igår. 

(4) El profesor quiso que yo (él, ella) contestase la pregunta. 

Läraren ville att jag (han, hon) skulle svara på frågan. 

2. Då man vill ge eftertryck eller lägga vikt på en av personerna genom en strategi som 

García (1975) kallar ”dubbelt omnämnande”6 [min översättning].  

3. För att peka ut en av de involverade personerna. 

4. Därför att det utgör meningens rema7. 

5. Då man talar om en deltagare som är känd men som inte har nämnts nyligen. 

6. Då man återinför eller helt byter ämne. 

7. Då det blir en förändring i tid eller rum i berättelsen. 

8. Vid empatiska eller emotionella uttryck. 

9. Vid personifiering av objekt. 

 

Med dubbelt omnämnande menar García att det finns två enheter i den syntagmatiska kedjan 

med samma personreferens, alltså subjektspronomen och verbsuffix. Enligt García handlar 

det om en central strategi i spanska som gör det möjligt för talaren att hjälpa sina 

samtalspartners att utläsa vilka roller alla involverade i berättelsen har (Muñoz, 1988, s. 39). 

Man kan på det sättet rikta lyssnarnas uppmärksamhet mot en bestämd person; det finns ett 

kommunikativt emfatiskt syfte. I detta sammanhang finns det två kontexter som kräver 

närvaron av ett uttalat subjekt: då denne sätts i händelsernas centrum när den introduceras 

(5), (6) och när den pekas ut bland övriga deltagare (kontrastiv funktion) (7), (8). Exemplen 

nedan är hämtade från Muñoz (1988, s. 41): 

 

(5) a: ¿Quién lavará los platos? 

b1: Él (los lavará). 

b2: *Los lavarás. 

 

(6) a: Dicen que el pescado crudo tiene muchas vitaminas. 

b1: Yo como pescado crudo a menudo. 

b2: *Como pescado crudo a menudo. 

 

Eftersom subjekten står i centrum i exemplen ovan blir svaren vid b2 grammatiskt felaktiga 

på grund av att de saknar ett uttalat subjekt. Detta trots att verbsuffixet ger oss information 

om vem subjektet är.  

 

                                                 

6 ”doble mención”. 
7 Tema-rema är en av principerna för textbindning, där tema är den inledande informationen i meningen och 

rema är den nya informationen som följer.  
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(7) a: Creo que María ha llamado esta mañana. 

b1: No ha llamado ella sino su marido. 

b2: *No ha llamado sino su marido. 

 

(8) a: ¿Quién ha roto este plato? 

b1: No ha sido él sino ella. 

b2: *No ha sido sino ella. 

 

Vill man peka ut en deltagare bland dem som finns krävs också ett uttalat subjektspronomen, 

därför är meningarna vid b2 grammatiskt felaktiga i exemplen (7) och (8) ovan. 

 

Det finns röster som säger att en överanvändning av subjektspronomina inte är lämplig, till 

exempel Gili Gaya (1973) som skriver att ”användningen av subjekt tillsammans med 

verbformen utöver dessa fall tillför den spanska stilen en enorm tungroddhet”8 [min 

översättning] (s. 24). Trots det visar flera studier att användningen av subjektspronomina i 

verkligheten inte begränsas till ovannämnda situationer. Dessutom är Spanska ett officiellt 

språk i 21 länder och talas av 500 miljoner personer (Gobierno de España. Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2014), vilket medför många variationer i språket. En 

av dessa variationer är hur ofta och i vilka sammanhang subjektspronomina används, vilket 

visas bland annat i Enriquez (1986) och Prieto Muñoz (2011) studier. 

 

Eftersom det är uppenbart att subjektspronomina kan – och i vissa sammanhang till och med 

måste – användas i spanska trots att det är ett pro-drop språk, är det inte svårt att hålla med 

Devís Márquez (2011) i hans slutsats: 

Avslutningsvis, vill man åstadkomma en korrekt undervisnings- och inlärningsprocess av 

spanska som L2 är det absolut nödvändigt att avvisa idén om spanskan som ett prototypiskt 

pro-drop språk som medför att ovannämnda process fokuserar, vad gäller subjektets vara 

eller icke vara, i att enbart utesluta dess användning9 [min översättning] (s. 23). 

 

2.3. Undervisning och introduktion av subjektspronomina i spanska 

I introduktionen nämndes hur Skolverket lyfter den språkliga säkerheten som en viktig del 

av den kommunikativa förmågan som eleverna förväntas utveckla. Det är alltså viktigt att 

med sin undervisning hjälpa eleven att behärska språkets form (vokabulär, fraseologi, uttal, 

prosodi, stavning och grammatik). Samtidigt poängteras i Skolverkets kommentarmaterial att 

”kommunikationen är primär” (2017, s. 15), vilket är anledningen till att det inte finns några 

uttryckliga direktiv om vare sig grammatiskt innehåll eller ordningsföljd för undervisning av 

grammatiska moment i kursplanen för moderna språk. Vidare menar Skolverket att stavning 

                                                 

8 “Fuera de estos casos, el empleo del sujeto unido a la forma verbal comunica al estilo español extraordinaria 

pesadez”. (Gili Gaya, 1973, s. 24) 
9 ”Como conclusión, parece que para un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de español L2 

resulta indispensable desechar la propuesta de que la lengua española es una lengua pro-drop prototípica y, 

por consiguiente, la de centrar ese proceso, en lo que atañe al comportamiento del sujeto, exclusivamente en 

el fenómeno de la elisión de este”. (Devís Márquez, 2011, s. 23) 
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och grammatiska strukturer ska ”tas in i undervisningen först när de fyller ett funktionellt 

syfte för att förtydliga och berika kommunikationen” (ibid.). 

Det förefaller motsägelsefullt att språkläraren ska sträva efter en undervisning som resulterar 

i att eleverna får en språklig säkerhet och därmed tilltro till den egna förmågan samtidigt som 

grammatiska strukturer inte prioriteras. Dock hänvisar Skolverket i sitt kommentarmaterial 

till GERS10, där språkanvändares kommunikativa kompetenser beskrivs i kapitel 511. Här kan 

man läsa att: 

För att nå sitt kommunikativa syfte använder språkanvändarna/inlärarna […] allmänna 

färdigheter tillsammans med en mer specifikt språkrelaterad kommunikativ kompetens. 

Kommunikativ kompetens i en sådan snävare bemärkelse innefattar följande komponenter: 

lingvistisk kompetens; sociolingvistisk kompetens; pragmatisk kompetens. (Skolverket, 

2009, s. 106) 

Den lingvistiska kompetensen delas i sin tur i sex subkompetenser, däribland den lexikala12  

den grammatiska13 och den pragmatiska14 kompetensen, ingår. De personliga pronomina 

nämns både som grammatiska enheter inom den lexikala kompetensen och som en del av den 

grammatiska kompetensen, här under kategorin klasser som bundna ordklasser. I detta avsnitt 

finner vi också konjugationer (Skolverket, 2009, s. 110). 

Den pragmatiska kompetensen berör också frågan om användning av subjektspronomina, 

eftersom den hänger ihop med att skapa koherens och sammanhang i kommunikationen då 

det förmedlas ny och redan känd information. 

Efter att ha tittat på vad GERS säger kring språkanvändarnas kommunikativa kompetenser 

verkar det inte orimligt att tycka att en medvetenhet kring subjektspronominas vara eller icke 

vara de facto ”fyller ett funktionellt syfte för att förtydliga och berika kommunikationen” 

(Skolverket, 2017, s. 15), vilket rättfärdigar att de tas upp i spanskaundervisningen.  

Genom GERS ser vi att introduktionen av de personliga pronomina fyller en kommunikativ 

funktion och bör därför finnas med i undervisningen redan från början. Referensramens 

konkreta förslag i detta avseende ligger till grund för Instituto Cervantes15 läroplan, där 

bearbetningen av de personliga pronomina på nybörjarnivån ser ut som följer: 

                                                 

10 Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. På sin hemsida skriver 

Skolverket att den ”är ett stöd för alla som undervisar i språk och bedömer språkinlärning. Den används i arbetet 

med undervisning, kursplaner, läroplaner och examina i hela Europa” (Skolverket, 2018). 
11 Resonemangen som följer baseras på Lopez Ruedas artikel (López Rueda, 2015, ss. 13-14). 
12 ”kunskap om och förmåga att använda ordförrådet i ett språk” (Skolverket, 2009, s. 107). 
13 ”kunskap om och förmåga att använda ett språks grammatiska resurser” (Skolverket, 2009, s. 109). 
14 ”kunskap om de principer som ligger till grund för hur budskap: 

a) organiseras, struktureras och ordnas (diskurskompetens); 

b) används för att genomföra kommunikativa funktioner (funktionell kompetens); 

c) ordnas i enlighet med schemana för interaktion och handlingar (utformningskompetens) 

(Skolverket, 2009, s. 119). 
15 Instituto Cervantes är en offentlig institution som grundades av den spanska staten. En av dess huvudsakliga 

uppgifter är att anordna kurser i spanska. Det finns fler än 60 Institut fördelade i fyra kontinenter och dess årliga 

studentkrets består av 120000 personer (Instituto Cervantes, 2019). 
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Nivå A1: 

Frånvaro som huvudregel. 

De används inte för att referera till saker. 

De uttalas för att visa motsats (kontrastiv fokus): Yo soy Susana, ¿y tú? (Jag är Susana, och 

du?) 

De uttalas för att identifiera (informativ fokus): ¿Susana López? –Sí, soy yo. (Susana 

López? – Ja, det är jag). 

De uttalas tillsammans med inkluderande eller exkluderande partiklar: Yo también soy turca 

(Jag är också turk). Yo tampoco voy (Jag åker inte heller). 

I allmänhet är det större användning av subjektspronomina i Latinamerika: Yo estudio 

español (Jag läser spanska).  

Frånvaro i opersonliga satser med expletivt subjekt: Hay mucha gente (Det är mycket folk). 

 

Nivå A2:  

De uttalas för att undvika tvetydighet, där verbet vanligtvis utesluts: Soy español. – Yo 

también. (Jag är spanjor. – Jag också). 

De uttalas vid tillrättavisningar (kontrastiv fokus): Yo (y no tú) he hecho la cena. (Jag (och 

inte du) har lagat middag). 

De uttalas tillsammans med den 3:e personen indikativ för att undvika tvetydighet: Él 

preguntó y ella contestó. (Han frågade och hon svarade). 

De uttalas vid deiktiska yttranden (utpekande): Ha sido él. (Det var han). 

De uttalas vid anaforiska referenser: Hablé con Ana y ella me dijo la verdad. (Jag talade 

med Ana och hon berättade sanningen för mig – Anna är inte närvarande). 

Frånvaro vid meteorologiska uttryck: Llueve. (Det regnar). 

 
[Min översättning] (López Rueda, 2015, s. 14). 

 

En slutsats som kan dras genom ovanstående beskrivning är att inkluderingen av 

grammatiska moment är viktig för utvecklingen av den språkliga kompetensen. Skolverkets 

hänvisning till GERS som ett verktyg för planering av undervisningen innebär att de förslag 

som finns där kan användas för att genomföra en strukturerad grammatisk undervisning med 

en lämplig progression som gynnar språkinlärarnas möjligheter till utveckling. 

Ovan har fastställts att närvaron av de personliga subjektspronomina i spanska faktiskt krävs 

vid vissa situationer – trots att det handlar om ett pro-drop språk –. Likaledes har det 

konstaterats att användningen av subjektspronomina varierar beroende på kontexten och 

talarens intentioner. Detta medför att det anses nödvändigt att introducera subjektspronomina 

i spanskaundervisning redan från nybörjarnivå som ett steg i att hjälpa eleverna att uppnå 

språklig säkerhet. 

 

2.4. Konkordans mellan subjekt och verb hos svenska inlärare 

I inledningen till detta examensarbete tar jag upp ett annat problem som kan relateras till den 

låga förekomsten av subjektspronomina i undervisningen, och som jag – och andra lärare i 

spanska som jag har talat med – har upplevt: elevernas svårigheter kring verbböjning och 

användning av rätt form i relation till subjektet. Enligt mina observationer repeteras 

verbformerna ofta utan subjekt, vilket medför att eleverna inte får möjlighet till att associera 

dem med respektive subjektspronomen. Min teori är att det kan finnas ett samband mellan 
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uteslutningen av subjektspronomina och svårigheterna att koppla ihop rätt verbändelse till 

subjektet som åsyftas. 

Olika undersökningar bekräftar att konkordans mellan subjekt och verb är problematisk för 

svenska inlärare. Ett exempel är Ureys (2017) kvantitativa studie, där han lät 100 elever som 

läste steg 3 i spanska genomföra  en grammatisk test med 25 meningar med olika 

svårighetsgrad (subjekt + verb; subjekt + X + verb; verb + subjekt) där respondenterna skulle 

markera om meningen var grammatiskt korrekt eller inte. Respondenterna fick femton 

minuter på sig att svara. 

Bild 1 nedan visar resultatet för den som anses vara den lättaste kombinationen (subjekt + 

verb), där andelen av felaktiga svar uppgick till 33 %.  Det är ett resultat som förvånar Urey, 

som tycker att det är rimligt att förvänta sig en högre nivå i detta avseende för steg 3-inlärare. 

Det kan nämnas att andelen av felaktiga svar i de andra kategorierna var 3 % högre. Ureys 

slutsats är att elevernas svårigheter beror på att svenskan saknar konkordans mellan verb och 

subjekt, vilket försenar behärskningen av detta moment i ett L2 språk som har konkordans 

mellan subjekt och verb (2017, s. 19).  

 

 

I sin studie redovisar inte Urey hur respondenterna har arbetat med konkordans och 

verbböjning under sin spanskainlärning, men även om hans slutsats kan anses vara en rimlig 

förklaring till problemet borde en mer detaljerad studie om undervisningsmetoder utföras för 

att se om det kan finnas andra bidragande orsaker, som till exempel avsaknad av 

kontext/subjektspronomina vid övning av verbböjning. 

En annan studie som visar elevernas svårigheter kring verbböjning är Andinos (2015), där 63 

niondeklassare fick genomföra en skriftlig uppgift som hade utformats för att kunna analysera 

de fel som förekommer i den skriftliga produktionen. Syftet med hennes undersökning var 

att studera i vilken utsträckning dessa fel berodde på transfer16 (ibid., s. 37). 

                                                 

16 ”en överföring av mönster, strukturer, regler och element från modersmålet till målspråkssystemet” (Andino, 

2015, s. 7). 

Bild 1: Resultat i Ureys test i kategorin Subjekt + Verb (2017, s. 13). 
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Andinos resultat visar att ”[d]et överlägset vanligaste felet bland elevernas skriftliga 

produktion är verbböjning” (2015, s. 29) där vanliga, grundläggande verb som vivir eller 

hablar ingår. Har man förstått hur verbböjning fungerar ska det inte påverka om verbet är 

nytt i elevernas ordförråd eftersom ändelserna är desamma, men felen förekommer ofta även 

vid böjning av regelbundna verb (ibid.). 

För övrigt är det också intressant att nämna att i denna studie blandar eleverna ofta ihop de 

possessiva determinanterna med olika personliga pronomina (Andino, 2015, s. 35) samt att 

de har även svårt för att skilja de olika subjektspronomina åt, vilket visar på en osäkerhet 

kring deras användning. Liksom Urey förklarar Andino dessa resultat med att svenskan inte 

kräver kongruens mellan subjekt och verb: 

Den språkliga vanan från modersmålet -som inte kräver en förändring i det böjda verbet för 

varje person- är en latent störning när eleverna arbetar med spanska verb. I den riktningen 

kan jag påstå att en överföring av det svenska systemet görs när eleverna arbetar med 

spanska verb; den överföringen är av negativ karaktär som också kallas för interferens 

(Jarvis & Pavlenko, 2009) och resulterar i ett fel som är påtagligt och omfattande. (2015, s. 

38) 

I likhet med Ureys studie får inte läsaren information om vilka metoder som har använts vid 

undervisningen av verbböjning med dessa elever, så även här finns det utrymme för andra 

möjliga förklaringar, till exempel avsaknad av kontext/subjektspronomina vid övning av 

verbböjning. Dessutom, förstärks denna möjlighet av det faktum att eleverna har svårt att 

skilja de olika subjektspronomina åt, samt att de possessiva determinanterna blandas ihop 

med personliga pronomina. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Efter att ha observerat hur vanligt det är med svårigheter kring användning av de personliga 

pronomina och inlärning av verbböjning bland svenska högstadieelever vill jag undersöka 

om detta kan bero på den tolkning som görs av nollsubjektsparametern och spanska som pro-

drop språk. Syftet med mitt arbete är att studera om det kan finnas ett samband mellan hur 

subjektspronomina introduceras i spanskaundervisningen och elevernas svårigheter kring 

både användandet av dessa när det behövs och förståelsen av verbböjning. Därför ämnar jag 

undersöka: a) i vilken utsträckning och i vilka sammanhang förekommer subjektspronomina 

i läromedel för undervisning i spanska, och b) hur högstadielärare i spanska arbetar med 

subjektspronomina i klassrummet.  

Frågeställningar: 

1. Hur presenteras subjektspronomina och dess användning i läromedel i spanska? 

2. Arbetar ämneslärare i spanska med subjektspronomina och dess användning på ett 

medvetet sätt? 

3. Kan man se en koppling mellan det valda arbetssättet och elevernas inlärning av de 

personliga pronomina samt förståelse för hur verbböjning fungerar på spanska? 
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4. Metod 

Arbetsmetoden för att finna svar till ovanstående frågeställningar består av dels en 

kvantifierad kvalitativ textanalys av två olika läromedelserier i spanska för högstadiet, dels 

av en frågeundersökning ställd till verksamma högstadielärare i spanska. 

En kvalitativ textanalys används då det som vill studeras är ”hur eller på vilket sätt ett 

fenomen representeras eller vilka sorters representationer som förekommer” (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 231). I analysen kommer jag att leta efter 

de olika punkter på nybörjarnivå som Instituto Cervantes har inkluderat i sin läroplan utifrån 

GERS rekommendationer (se punkt 2.3 ovan). Denna kvalitativa textanalys kommer att få 

kvantitativa inslag eftersom det anses också intressant att ta reda på ”hur ofta eller i vilken 

omfattning innehållsliga kategorier – ord, representationer, utsagor – förekommer” (ibid.) – 

i detta fall subjektspronomina –. Med denna analys ämnar jag få svar till min första 

frågeställning. 

För att få svar till frågorna två och tre använde jag mig av en frågeundersökning i enkätform. 

Det som karaktäriserar denna metod är att samma frågor ställs till samtliga respondenter, där 

de får välja bland ett antal fasta svarsalternativ (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & 

Wängnerud, 2017, s. 236). Enkätundersökningen består av nio korta frågor och svars-

personerna kunde, förutom att välja bland fasta alternativ, ge kompletterande öppna svar till 

två av frågorna (se bilaga 2). Jag har valt att genomföra en frågeundersökning eftersom jag 

vill få reda på ”hur vanligt förekommande olika svar är i en viss population av personer” 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 237).  

 

4.1. Urval 

Som nämnts ovan består materialet som analyseras i denna studie av två olika läroboksserier 

i spanska som riktar sig till högstadieelever samt de inkomna svaren till frågeformuläret. 

Nedan presenteras studiematerialet närmare. 

4.1.1. Läroböckerna 

Den första läroboksserie som analyseras heter Amigos och består av fyra böcker, en för varje 

årskurs. Författarna till samtliga böcker i serien är Saveska Knutagård och Anette de la Motte, 

som får sällskap av Horacio Lizana i de två sista böckerna (åk 8 och 9). 

Böckerna delar samma utformning eftersom alla är uppdelade i ett antal kapitel som 

behandlar specifika ämnesteman. Därtill finns det extra texter som handlar om realia och i de 

högre nivåerna (åk 8 och 9) ges det mer utrymme till detta extra material. Den sista delen i 

böckerna ägnas åt grammatik och ordlistor. Den största skillnaden mellan de olika nivåerna 

är att Amigos Uno (åk 6) är en allt-i-ett bok, med texter och övningar, medan de övriga 

böckerna har en separat övningsbok. 

Den andra läroboksserien är Gracias som, liksom Amigos, består av en bok för varje kurs (6, 

7, 8 och 9). Samtliga böcker i serien är författade av Örjan Hansson och David Llanos 

Saavedra. 
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Böckernas disposition skiljer sig något från Amigos. Det finns en kapiteluppdelning där olika 

specifika ämnesteman berörs, men här dyker både extra texter och realiatexter upp bland 

dessa då och då. I slutet av böckerna finns en flik som heter Palabras (ord), med vanliga ord 

som används i exempelmeningar. Efter det finns det också ett avsnitt där det repeteras några 

teman från föregående bok och detta följs av grammatik och ordlistor. Till skillnad från 

Amigos Uno har den första boken i serien Gracias en separat övningsbok. 

Jag valde dessa läroböcker därför att det var de som fanns tillgängliga i den skola jag 

genomförde min VFU, där de används sporadiskt. Både Gracias och Amigos är populära 

läroboksserier i ämnet spanska. 

4.1.2. Frågeformuläret 

Ett av syften med min studie är att ta reda på i vilken utsträckning ämneslärare i spanska 

arbetar med subjektspronomina, och ett sätt att ta reda på det är ställa frågorna direkt till dem. 

För att lyckas samla in tillräckligt många svar till min studie bestämde jag mig för att skapa 

ett kort frågeformulär17 bestående av endast nio frågor, varav tre handlar om respondenternas 

bakgrund (modersmål, lärarlegitimation, antal år som verksam lärare). Enkäten publicerades 

i början av december, som är en stressig period i skolvärlden, med bedömningar, 

betygsättning, terminsavslutning och dessutom allt som händer privat med bland annat 

julförberedelser. 

Eftersom jag ville nå ut till så många lärare som möjligt valde jag att publicera min förfråga 

om deltagande i en Facebookgrupp bestående av lärare i spanska. Gruppen har för närvarande 

cirka 2200 registrerade medlemmar, men det är säkert långt ifrån alla som är aktiva och 

besöker sidan med jämna mellanrum. Ändå kan det påstås att det är ett bra sätt att samla in 

information på, eftersom det gör det lätt att nå personer som verkar runt om i landet på ett 

smidigt sätt, vilket ger en bredare bild än om man bara tar kontakt med lärare från närområdet. 

Ett plus med Google formulär är att det samlar in svaren och skapar statistik med tydliga 

diagram. Dessutom finns det möjligheten att exportera svaren till ett Excel-blad, vilket sparar 

tid och gör det möjligt att studera materialet genom att filtrera svaren på många olika sätt. 

 

5. Forskningsetiska ställningstaganden 

Eftersom en del av min undersökning bygger på ett frågeformulär som har besvarats av 

verksamma högstadielärare i spanska finns det forskningsetiska krav som måste följas. 

En förfrågan om deltagande publicerades i en Facebookgrupp vars medlemmar är lärare i 

spanska. Enligt informationskravet ska deltagarna informeras om de villkor som gäller för 

deltagandet och om syftet med forskningsuppgiften. Vidare ska de upplysas om att 

medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Av denna anledning skrevs ett 

                                                 

17 Enkätfrågorna finns att läsa i bilaga 2. 
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informationsbrev (se bilaga 1) och eventuella deltagare ombads läsa det. I meddelandet stod 

det även att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att det handlade om en kort enkät 

som inte skulle ta mer än fem minuter att genomföra. 

Enkäten skapades i Google Formulär och deltagarna fick tillgång till den via en länk i 

informationsbrevet. I verktyget väljer deltagarna själva om de vill lämna in sina svar (det 

finns inte en funktion som påtvingar inlämning). De behöver alltså inte fullfölja 

undersökningen eller skicka in sina svar om de inte vill, och därmed täcks det tredje kravet, 

som säger att deltagarna ska själva kunna bestämma hur länge de vill delta (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 10).  

I Google Formulär kan man också välja om respondenternas e-postadress ska samlas in eller 

om de kommer att delta anonymt. För denna undersökning valdes anonymt deltagande och 

inga personuppgifter har samlats in. De frågor som ställs i formuläret är inte av känslig 

karaktär och därmed finns det inte heller någon känslig information i det insamlade 

materialet. 

Så som studien är utformad kan jag inte se att det kommer att finnas någon typ av 

beroendeförhållande mellan forskaren och undersökningsdeltagare, och de som väljer att inte 

delta kommer inte att utsättas ”för otillbörlig påtryckning eller påverkan” (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 10). 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen av läromedlen, först Amigos i punkt 6.1 och 

sedan Gracias i punkt 6.2, sant enkätsvaren i punkt 6.3. Jag har undersökt hur 

subjektspronomina presenteras i varje kursbok genom att titta först på fliken som handlar om 

grammatik (som i böckerna benämns Minigrammatik) och sedan studerat texterna och 

klassificerat i vilka sammanhang olika subjektspronomina uttalas utifrån förslaget från 

Instituto Cervantes läroplan för introduktion av användning av subjektspronomina i spanska 

på nybörjarnivå. Jag har även undersökt hur verbböjning förklaras i de olika nivåerna för att 

se om subjektspronomina används i dessa sammanhang för de olika årskurserna. 

Den kvalitativa textanalysen för att se i vilka sammanhang och uttalanden de olika formerna 

av subjektspronomina finns representerade i läroböckerna begränsades till texterna som är 

utformade av författarna, alltså har inte delarna med autentiskt textmaterial (t.ex. sångtexter) 

inkluderats. Gloslistor och exempelmeningar i avsnitten ”Palabras” i Gracias-serien har inte 

heller inkluderats i analysen. 

Syftet med analysen är att få en bild av hur ofta eleverna träffar på de olika formerna av 

subjektspronomina och om de sammanhang som finns i Instituto Cervantes läroplan är 

representerade, och inte att se vilken av dem som inkluderar flest antal pronomina. I slutet av 

avsnitten presenteras en tabell där det redogörs för hur ofta de olika personliga pronomina 

återfinns i varje bok i respektive serie. 
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6.1. Amigos 

6.1.1. Subjektspronomina i böckernas avsnitt om språkets grammatik 

Det grammatiska avsnittet i Amigos uno (åk 6) är endast tre 

sidor lång, varav den första innehåller det spanska alfabetet 

och räkneorden. Under rubriken ”Verb” förklaras först på 

ett enkelt sätt vad verb är för att sedan lägga till att ”[i] 

spanskan har verben olika form beroende på vem som gör 

något” (Saveska Knutagård & de la Motte, 

2013, s. 115). I en liten tabell under 

ställs upp de tre första formerna av 

olika verb på spanska med 

subjektspronomina på svenska 

(jag/du/han, hon, Ni). På sidan 21 

informeras eleven om att 

”[p]å spanska behöver jag inte 

använda ordet jag så ofta” på 

grund av verbets ändelse (se 

blid 2). På sidan 32 finns en 

liknande dialog, den här 

gången om du-formen.  

I Amigos dos (åk 7) finns det ett avsnitt om de personliga pronomina. Det förklaras först att 

”pronomen är ord som jag, du, han osv.” (Saveska Knutagård & de la Motte, 2014, s. 106) 

och de spanska formerna presenteras därefter, med den svenska motsvarigheten, följda av 

meningen ”[m]an använder inte personliga pronomen så ofta i spanskan” (ibid.).  

Liksom i den föregående boken börjar avsnittet om ”Verb” först med en enkel förklaring på 

vad verb är, men sedan introduceras begreppen regelbundna verb, stam och ändelse för att 

förklara hur de böjs på spanska. När de olika ändelserna presenteras, denna gång både i 

singularis och pluralis, används subjektspronomina på svenska framför dessa (jag -o; du -as 

osv.). I de tabeller med exempel på böjda verb som följer återges verbformerna utan 

subjektspronomina med den svenska motsvarigheten intill (hablo – jag talar; hablas – du 

talar osv.). Samma upplägg i tabellform visas för några oregelbundna verb på nästa sida. 

Amigos tres (åk 8) har samma upplägg och förklaringar som den föregående boken när man 

tar upp pronomen och verb, men här introduceras också den andra och den tredje gruppen av 

de spanska verben, vars grundform slutar på –er respektive –ir, och hur de böjs (Saveska 

Knutagård, de la Motte, & Lizana, 2010, s. 109). I den första tabellen presenteras endast 

ändelserna för de tre grupperna (-ar verb också) med subjektspronomina på svenska, för att 

på nästa sida ge ett exempel i en annan tabell av böjda regelbundna verb från varje grupp, 

återigen med de svenska pronomina framför. Alla tabeller med böjda verb som presenteras 

därefter saknar subjektsreferens. 

Till sist, Amigos cuatro (åk 9) presenterar först en tabell med olika former av personliga 

pronomina, dvs. pronomina som agerar subjekt, direkt objekt, indirekt objekt och reflexivt i 

Bild 2: Eleverna blir tidigt varse att spanska är ett pro-drop språk. 
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satsen (Saveska Knutagård, de la Motte, & Lizana, 2006, s. 138). Sedan förklaras varje 

satsfunktion och under ”Subjekt” och på nästa sida ges följande exempel gällande subjekt: 

  (Yo) veo a la chica.  Jag ser flickan. 

 

Detta exempel följs återigen med konstaterandet om att ”[m]an använder inte personliga 

pronomen så ofta i spanskan” (ibid., s. 139). Likt i Amigos tres saknar alla tabeller som finns 

med böjda verb i grammatiksidorna subjektsreferens.  

 

6.1.2. I vilka sammanhang och hur ofta används subjektspronomina i Amigos? 

Att frånvaron av subjektspronomina är huvudregeln vad gäller spanska blir tydligt när man 

läser vad som står i grammatikfliken i den här läroboksserien. Det är något som även ses 

tydligt i alla texter som ingår i de olika kapitlen eftersom författarna har varit mycket 

sparsamma med användning av subjektspronomina. Nedan följer en beskrivning av vad jag 

har hittat i varje bok efter att ha undersökt texterna. 

I de olika texter och dialoger som finns i Amigos uno kunde jag hitta totalt 19 stycken 

uttryckta personliga pronomen. Den vanligaste formen utgörs av andra personen singularis, 

tú, som återfinns tolv gånger genom uttrycket ¿Y tú?18 (och du?). Detta uttryck används vid 

kontrastiv fokus, när huvudrollen i samtalet flyttas från en person till en annan. I tre fall 

handlar det om dubbelt omnämnande, som förklarades i avsnitt 2.2 ovan, av typen Yo 

quiero… (jag vill ha…). I dessa fall är subjektspronomina inte obligatoriska, utan det finns 

en emfatisk intention i kommunikationen. Till sist finns det ett fall med informativ fokus: soy 

yo (det är jag), och ett fall med en inkluderande partikel: ¡Como yo! (som jag!). I dessa två 

fall kan inte subjektspronomina utelämnas. Det är alltså endast pronomina yo (jag) och tú 

(du) som kunde hittas i bokens texter, den förra vid sex tillfällen och den senare vid tretton. 

Kapitel 15 i boken handlar om vädret, och där blir det tydligt att dessa verb används utan 

subjektspronomina. 

I Amigos dos är det fortfarande de två första personerna i singularis som har störst närvaro 

och uttrycket ¿Y tú? vid kontrastiv fokus är det vanligast förekommande även här. Pronomina 

tillsammans med inkluderande partiklar (y, también, como) återfinns vid tre tillfällen och alla 

övriga pronomina uttalas i situationer av dubbelt omnämnande, där talaren vill dra 

uppmärksamheten åt sig själv eller en viss person. I ett fall ingår pronomenet i en 

prepositionsfras där, till skillnad från svenskan, det inte ändrar form i spanska: con nosotros 

(med oss). 

                                                 

18 Både med och utan frågetecken.  

S S 
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I slutet av den här boken finns det ett avsnitt med bildordlistor med bland annat väderuttryck, 

där det blir tydligt att subjektspronomina inte används i dessa situationer. Väderuttryck finns 

också i flera av bokens dialoger. 

Trots att det i Amigos tres finns fler och längre texter än i den föregående boken så finns det 

totalt sett färre uttalade subjektspronomina i dem. Här är det fortfarande yo och tú som 

dominerar, med sex respektive nio framträdanden, och ¿Y tú? är alltjämt det vanligaste 

uttrycket då det påträffas vid fem tillfällen. Dubbelt omnämnande är den största anledningen 

till att subjektspronomina finns uttalade, men jag hittar även ett fall av informativ fokus: 

cómo se llama… él… el cantante (vad heter… han… sångaren); ett fåtal uttryck med 

inkluderande partiklar, ett fall i en prepositionsfras kunde också hittas och två fall där 

pronomenet uttalas för att undvika tvetydighet när verbet utesluts, som i: yo sí (quiero) (jag 

vill). 

Den sista boken i serien, Amigos cuatro är den längsta och den som innehåller flest texter 

och i den finns det fler uttalade personliga pronomina än i de andra böckerna tillsammans. 

Av dessa uttrycks de flesta i situationer om dubbel omnämnande, men det finns även två fall 

av informativ fokus, sexton fall ihop med inkluderande eller exkluderande partiklar, en 

tillrättavisning, ett fall för att undvika tvetydighet när verbet utesluts och tolv fall av 

prepositionsfraser. 

I tabellen nedan visas det antal gånger som de olika formerna av personliga pronomina 

påträffas i varje bok i Amigos-serien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Gracias 

6.2.1. Subjektspronomina i böckernas avsnitt om språkets grammatik 

Grammatikdelen i Gracias 6 har inget avsnitt om personliga pronomina, men vi hittar dem 

när ar-verb introduceras på sidan 62 (Hansson & Llanos Saavedra, 2015). Där förklaras att 

på spanska ändras ändelserna i verben beroende på vem det är som gör något och företeelsen 

jämförs med engelskans böjning av verbet to be i första och andra person. Sedan konstateras 

att på grund av detta ”behöver man inte sätta ut subjekten (jag, du, han, hon osv.) framför 

 Amigos 1 Amigos 2 Amigos 3 Amigos 4 Totalt 

Yo 6 11 6 19 42 

Tú 13 16 9 21 59 

Él/ella 0 1 3 22 26 

Nosotros, -as 0 1 1  7 9 

Vosotros, -as 0 1 0  0 1 

Ellos, -as 0 0 5  5 10 

Usted, -es 0 0 1  6 7 

Totalt 19 30 25  80  154 

Tabell 1: Antal personliga pronomina som förekommer i Amigos-serien. 
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verben” (ibid.). Strax under denna förklaring visas hur ar-verb böjs med hjälp av verbet mirar 

(att titta), i en tabell där verbets stam och ändelser radas upp med de spanska subjektsformerna 

inom parentes framför verbformerna och den svenska översättningen höger om dessa. På 

nästa sida finns böjda exempel av er- och ir-verb samt några vanliga oregelbundna verb, men 

här har de spanska subjektsformerna uteslutits, medan den svenska översättningen återges till 

höger om de böjda formerna. 

På två olika ställen i Gracias 6 (ss. 45 och 49) påträffades verbet cantar (att sjunga) böjt i 

alla personer med de spanska subjektspronomina framför, i form av en kort sångtext. 

Såväl i Gracias 7 som i Gracias 8 finns det ett avsnitt om pronomen, där personliga och 

possessiva pronomina listas upp. Vid de personliga pronomina står det att ”[m]an behöver 

inte sätta ut personliga pronomen på spanska om man inte speciellt vill betona vem det 

handlar om” (Hansson & Llanos Saavedra, 2014, s. 98). Skillnaden i den kommunikativa 

intentionen visas med följande exempel: 

   Hablo italiano.  Jag talar italienska. 

  Yo hablo italiano. Jag talar italienska. 

I dessa böcker (Gracias 7 och 8) introduceras verben i stort sätt på samma sätt som i Gracias 

6 och som har beskrivits ovan, vilket betyder att även här får eleven informationen om att 

man inte behöver använda subjektsformerna framför verben på spanska. Alla verbexemplen 

som tas upp listas utan subjektspronomina. 

Exakt samma beskrivning om verbböjning och subjektspronomina återfinns i Gracias 9. I 

avsnittet tillägnat åt pronomen i denna bok visas de personliga pronomina i subjekts- och 

objektsform (Hansson & Llanos Saavedra, 2011, s. 90), men liksom i de andra böckerna i 

serien ges exemplen av böjda verb utan subjektspronomina och med den svenska 

översättningen intill. En skillnad mot Gracias 7 och 8 är att här tar inte författarna upp att de 

personliga pronomina kan sättas ut om man vill betona vem det är som gör handlingen. 

Det har redan påpekats att subjektspronomina inte får något speciellt utrymme i 

grammatikdelen för årskurs 6, men det kan även vara intressant att konstatera att avsnittet 

om subjektspronomina i Gracias 7, 8 och 9 återfinns först efter avsnittet där verb förklaras.  

 

6.2.2. I vilka sammanhang och hur ofta används subjektspronomina i Gracias? 

Liksom Amigos visar Gracias att frånvaron av subjektpronomina är huvudregel i spanska, 

både genom förklaringar i grammatikdelen och i böckernas texter. Väderuttryck och andra 

opersonliga uttryck med hay (det finns) återfinns i alla de böcker som har analyserats. 

I Gracias 6 finns endast formerna yo och tú uttalade i olika dialoger, den första sex gånger 

och den senare sju. Som vi har sett i Amigos är uttrycket ¿Y tú? med kontrastiv fokus populär 

även här och används sju gånger. Även yo används med kontrastiv fokus vid tre tillfällen och 

vid de tre resterande uttalas de tillsammans med inkluderande partiklar. 
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I samband med lite längre texter ökar antalet personliga pronomina i Gracias 7 markant i 

jämförelse med den första boken i serien, från 13 till 39 stycken. De flesta av dessa är fall av 

dubbelt omnämnande, men det finns också tre fall av pronomina tillsammans med 

inkluderande eller exkluderande partiklar samt femton fall av kontrastiv fokus. Som vanligt 

är ¿Y tú? den form som återkommer flest gånger, tio, i denna bok. 

Texterna i Gracias 8 är av naturliga skäl längre och mer avancerade än de i de förra böckerna. 

Här är antalet personliga pronomina nästan tre gånger högre än i den första boken och ¿Y tú? 

är ännu en gång det mest upprepade uttrycket med personligt pronomen som finns, sju gånger 

här också. Förutom fem andra uttryck som visar kontrastiv fokus hittar jag informativ fokus 

vid ett tillfälle, ett pronomen som måste framträda för att undvika tvetydighet när verbet 

utesluts: pues yo sí (men det gör jag), åtta fall av pronomina tillsammans med inkluderande 

partiklar, en i tredje person för att förtydliga vem man talar om: donde él vive (där han bor) 

och ett i en prepositionsfras. I alla övriga fall handlar det om dubbelt omnämnande. 

Även i Gracias 9 påträffas de flesta uttrycken med personliga pronomina i fall av dubbelt 

omnämnande. Pronomina i prepositionsfraser och i uttryck med inkluderande eller 

exkluderande partiklar är näst vanligast och dyker upp sex gånger var, och till sist är det i 

fraser med kontrastiv fokus som jag träffar på denna ordklass, med ¿Y tú? som det vanligast 

förekommande uttrycket här också. 

I tabellen nedan visas det antal gånger som de olika formerna av personliga pronomina 

påträffas i varje bok i Gracias-serien.  

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Enkätundersökningen 

Ovan har jag redovisat hur subjektspronomina presenteras och vid vilka tillfällen de används 

i texterna från två läroboksserier i spanska för högstadiet. I detta avsnitt kommer jag att 

redogöra för de svar jag har fått i min enkätundersökning i relation till mina frågeställningar:  

1. Arbetar ämneslärare i spanska med subjektspronomina och dess användning på ett 

medvetet sätt? 

2. Kan man se en koppling mellan det valda arbetssättet och elevernas inlärning av de 

personliga pronomina samt förståelse för hur verbböjning fungerar på spanska? 

 Gracias 6 Gracias 7 Gracias 8 Gracias 9 Totalt 

Yo 6 21 23 9 59 

Tú 7 12 11 12 42 

Él/ella 0 0 2 8 10 

Nosotros, -as 0 0 2 2 4 

Vosotros, -as 0 3 1 0 4 

Ellos, -as 0 2 1  3 6 

Usted, -es 0 1 2 6 9 

Totalt 13 39 42 40  134 

Tabell 2: Antal personliga pronomina som förekommer i Gracias-serien. 
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Formuläret besvarades av totalt 106 verksamma lärare i spanska. Av dessa har 90 stycken 

(84,9 %) lärarlegitimation. Vidare har 28 av de 106 respondenterna (26,4 %) spanska som 

modersmål (bild 3), varav 22 (78,6 %) dessutom har lärarlegitimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår av bild 4 nedan är erfarenheten hos de lärare som har svarat på enkäten relativt 

jämnt fördelad, men med en viss övervikt av mindre erfarna lärare. Exempelvis har 61,3 % 

av respondenterna 10 års erfarenhet eller mindre. Detta kan vara en konsekvens av att antalet 

spanskalärare har ökat med senare års efterfrågan och att Facebook har valts som kontaktväg 

för att nå den önskade populationen, där äldre lärare kanske är underrepresenterade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Respondenternas erfarenhet som verksamma lärare i spanska. 

Hur många år har du jobbat som lärare i spanska? 

Bild 3: Respondenternas modersmål och utbildning. 

Har du spanska som modersmål?                       Har du lärarlegitimation? 
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Av de 106 respondenterna har 81 (76,4 %) svarat ”ja” på frågan om de arbetar med de spanska 

subjektspronomina på ett medvetet sätt (bild 5).  

Samtidigt anger 13 av de 106 lärarna att de inte 

arbetar med de spanska subjektspronomina på ett 

medvetet sätt och dessutom använder de svenska 

subjektsformerna eller inga alls när de introducerar 

verb. Resultatet blir att endast 46,2 % av de lärare som 

använder sig av denna arbetsmetod anser att 

merparten av deras elever kan använda de spanska 

subjektspronomina när det behövs. Däremot anser 

92,3 % av dessa lärare att merparten av deras elever 

kan böja verb i relation till subjektet.  

Av de 106 lärarna svarade 61 (64,6 %) att de arbetar 

med de spanska subjektspronomina på ett medvetet 

sätt och dessutom använder de spanska 

subjektsformerna när de introducerar verb. Resultatet 

blir att 90,2 % av lärarna som använder sig av denna 

arbetsmetod anser att deras elever kan använda 

subjektspronomina när det behövs, samtidigt som 

86,9 % anser att eleverna kan böja verb i relation till subjektet. 

 

Av 105 respondenter anger 73 

stycken (69,5 %) att de använder 

sig av de spanska formerna av 

subjektspronomina när de 

introducerar verbböjning för 

eleverna (bild 6). Om svaren 

filtreras efter modersmål visar de 

att av de 28 som har spanska som 

modersmål använder 24 stycken 

(85,5 %) de spanska formerna av 

subjektspronomina, medan av de 

78 som har svenska som 

modersmål är det 49 stycken 

(62,8 %) som använder dem, 

vilket kan tyda på en större 

medvetenhet i användandet av 

subjektspronomina bland de lärare som har spanska som modersmål. 

På frågan om varför man har valt att arbeta eller att inte arbeta med subjektspronomina på ett 

medvetet sätt kunde fler svar väljas. Dessutom fanns det möjlighet att lägga till egna 

kommentarer eller förklaringar, vilket sju av respondenterna gjorde. Den främsta 

anledningen till varför man arbetar med subjektspronomina är att de behövs bland annat för 

verbböjning, enligt 58 (60,3 %) av de 104 lärare som har svarat på frågan (bild 7). En annan 

Bild 5: Medvetenhet kring arbetssätt 

med subjektspronomina. 

Arbetar du med de spanska subjekts-

pronomina på ett medvetet sätt? 

Använder du subjektspronomina när du presenterar 

verbböjning? 

Bild 6: Användning av subjektspronomina i samband med 

introduktion av verbböjning. 
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orsak är att man anser att de används ibland och därför är det viktigt att kunna dem (32,7 %). 

De som inte arbetar med subjektspronomina på ett medvetet sätt gör det främst på grund av 

att dessa inte används så ofta i spanska (15,4 %) och även därför att de anser att läroböckerna 

inte lägger någon större vikt på dessa pronomina (13,5 %).  

 

 

 

 

 

 

Det finns dock svar som kan uppfattas som ogenomtänkta eller motsägelsefulla.  Till exempel 

är det några som svarar att de inte arbetar med subjektspronomina på ett medvetet sätt 

samtidigt som de säger att ”de används ibland och därför är det viktigt att eleverna kan dem” 

eller att ”de behövs bland annat för att träna verbböjning”. Motsägelser finns även bland de 

respondenter som anger att de arbetar med subjektspronomina på ett medvetet sätt, till 

exempel då 19 av dem (17,9 %) svarar samtidigt att de använder sig av de svenska formerna 

av subjektspronomina, eller inga alls, när de introducerar verbböjning för eleverna. 

En av respondenterna som arbetar med subjektspronomina på ett medvetet sätt kompletterade 

sitt svar med följande beskrivning, som tar upp flera av de moment som redovisades i avsnitt 

2.2 ovan, om användning av pronomina i spanska:  

Undervisar om varför och när det lämpar sig att sätt [sic!] ut dem, t ex i 3:e person singular 

för att förtydliga, vem som gör något, eller för att ge emfas då man exempelvis vill skilja på 

att ’jag’ inte tycker eller gör samma saker som du... dvs om vilken språklig funktion de har. 

Tar även upp dem på sp och sv då vi tittar översiktligt på verbböjningsmönster t ex i presens. 

En av de lärare som arbetar medvetet tillägger att den gör det ”därför att de är en del av 

språket. Att de utesluts ibland betyder inte att de alltid måste uteslutas”19 [min översättning], 

medan en annan belyser problematiken kring pronomina och vikten av att arbeta med dem 

för att undvika att eleverna förväxlar dem med varandra: 

De har alltid problem med objektspronomen och possessiva pronomen och även reflexiva 

och direkt och indirekt objekt så brukar lägga ganska mycket tid på alla pronomen, 

subjektspronomen används ju också efter preposition när vinår [sic!] svenska har 

objektspronomen vilket typ aldrig nämns i böckerna så det är också viktigt att ta upp. 

                                                 

19 “porque son una parte de la lengua. El hecho que sean elípticos a veces no quiere decir que se tengan que 

omitir siempre”. 

 

Varför har du valt att medvetet arbeta/inte arbeta med subjektspronomina? (Fler svar möjliga) 

Bild 7: Varför lärarna väljer att arbeta eller att inte arbeta med subjektspronomina. 
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Det var också två lärare som förklarade varför de inte arbetar med subjektspronomina på ett 

medvetet sätt. En skriver att ”det fungerar utan subjektspronomina på nybörjarstadiet tills 

man ska börja jobba med reflexiva verb”, medan en annan anger att den lägger ”fokus på 

kommunikation”. Det hade varit intressant att få ett mer utvecklat förklaring kring dessa 

resonemang, dels därför att ett av de första – om inte det allra första – verb eleverna träffar 

på är reflexivt (llamarse20), dels därför att subjektspronomina faktiskt utgör en viktig del i 

kommunikationen (vilket fastslogs i avsnitt 2.2 ovan). 

På frågan hur brukar dina elever arbeta med verbböjning? kunde respondenterna välja fler 

svar och det fanns även möjlighet att skriva egna kommentarer. När det gäller elevernas 

arbetssätt kring verbböjning visar enkätsvaren att det finns en stor variation. Av 106 

respondenter anger endast fyra stycken (3,8 %) att sina elever inte tränar på verbböjning så 

ofta och trots det uppger två av dem att merparten av deras elever i årskurs nio kan använda 

subjektspronomina när det behövs samt också böja verb efter subjekt på ett korrekt sätt. Det 

vanligaste sättet att träna verbböjning bland respondenternas elever är tillsammans med 

subjektspronomina, vilket 47 lärare svarar (44,3 %), följd av träning utan subjektspronomina 

(40,6 %), medan träning genom att använda verbet i meningar genomförs av 38,7 % av 

eleverna (bild 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom det var möjligt att välja flera svarsalternativ finns det olika kombinationer mellan 

dessa tre sätt att träna verbböjning på, men endast 12 av respondenterna svarar att de använder 

sig av alla tre alternativen. 

Bland de som tillägger egna förklaringar angående elevernas sätt att arbeta med verbböjning 

kan ett antal svar lyftas. Till exempel ett som formulerades av samma lärare som skrev första 

citatstycket på föregående sida:   

sätter ut [dem] när vi tränar på att skriva i halvfärdiga meningar, eleverna får även skriva 

egna påhittade meningar mha schematiska bilder. Jobbar också med verbschematisk 

översikt t ex ifyllt alla konjugationer utom jag-form på ar-verben, han/hon-form på er-

verben, ni-form på ir-verben, och de-form på er-verben och eleverna dår då enligt EPA-

metoden resonera och ge förslag på vad och varför en viss form ska stå i den tomma luckan. 

                                                 

20 Motsvarar ”att heta” på svenska, men betyder ordagrant ”att kalla sig”. 

Bild 8: Elevernas sätt att träna på verbböjning. 

Hur brukar dina elever arbeta med verbböjning? 
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Fokus ligger då på att förstå varför och hur man kan tänka, Dylan Williams tankegrop- där 

elevernas föreställningar utmanas på även metakognitiv nivå. 

En annan lärare svarar att eleverna inte använder sig av subjektspronomina när de tränar 

verbböjning, men skriver också ”[j]ag skriver upp de spanska pronomen som en parantes i 

kanten av tavlan för att eleverna ska hänga med i vilka personer som åsyftas i de olika 

böjningarna”, ett arbetssätt som liknar det som andra lärare använder sig av. Till exempel 

svarar en till att de används ”[v]id genomgång och några isolerade övningar […], men oftast 

inte när eleverna nöter verbformer”. Ytterligare en som arbetar på liknande sätt svarar att: 

De brukar lära sig att rabbla böjningarna och ändelserna men jag skriver ut subjektspromina 

till verbformerna vid genomgångar och luckövningar där de tränar enbart verbböjningar. 

Sedan tränar de genom att skriva egna meningar också och då påpekar jag att man inte 

brukar skriva ut dem. 

På liknande sätt säger en lärare att ”[i] början använder vi inte subjektspronomina men när 

de kan böja lägger vi till dem också. Det är dock inte alltid de använder dom när de böjer”. 

Avslutningsvis har en lärare kompletterat sitt svar med att förklara att de subjektspronomina 

som används är de ”svenska för att de kan tas bort i spanskan & det går ändå att förstå vem 

verbet handlar om. Tillskillnad [sic!] mot svenska där de även kan tas bort men då kan det 

ofta leda till oklarheter om vem som åsyftas”, medan en annan lärare ger sina elever 

”alternativet att välja vad som känns bäst för varje individ”. 

Den sista frågan i enkäten syftar till att undersöka om merparten av eleverna i årskurs 9 kan 

dels använda sig av subjektspronomina när det behövs, dels böja verb i relation till subjektet 

på ett korrekt sätt. Den första av de frågorna besvarades av 106 lärare, varav 82,1 % anser att 

sina elever kan använda subjektspronomina när det behövs. Den andra frågan besvarades av 

105 lärare, och av dem anser 89,5 % att deras elever kan böja verb i relation till subjekt på 

ett korrekt sätt (bild 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9: Lärarnas svar om elevernas kunskaper kring subjektspronomina och 

verbböjning i årskurs 9. 

 Visar dina elever att de kan använda 

subjektspronomina när det behövs? 
Visar dina elever att de kan använda 

rätt verbform i relation till subjektet? 
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Av de 81 som anger att de arbetar med subjektspronomina på ett medvetet sätt svarar alla 

”ja” på båda frågorna, medan av de 25 som inte arbetar på ett medvetet sätt är det 16 

respektive 22 som klarar av dessa områden. 

 

 

 

 

 

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att resonera kring de resultat jag har fått fram genom min analys 

av texterna i Amigos och Gracias, samt de svar jag fick i enkätundersökning, i ljuset av den 

bakgrund som presenterades i början av detta arbete under punkt 2. 

 

7.1. Subjektspronomina och deras användning i läromedel i spanska 

En kvalitativ textanalys av läromedlen genomfördes för att försöka få ett svar till den första 

frågeställningen i min studie: Hur presenteras subjektspronomina och dess användning i 

läromedel i spanska? 

Efter att ha studerat texterna i samtliga böcker kan det konstateras att författarna presenterar 

spanskan som ett prototypiskt pro-drop språk där subjektspronomina inte ska användas i 

någon större utsträckning. Detta visas både i teorin (i böckernas avsnitt om grammatik, där 

det står uttryckligen och verben böjs utan uttryckt subjektsreferens) och i praktiken, i 

böckernas texter, där subjektspronomina används så sparsamt att det påverkar läsupplevelsen 

på ett negativt sätt, åtminstone för en person med spanska som modersmål som jag själv är. 

Det har fastställts under avsnitt 2 ovan att det inte är fel att använda sig av subjektspronomina 

när de inte krävs samt att det är olika faktorer, objektiva så väl som subjektiva, som gör att 

talaren ibland måste och ibland väljer att uttala dem  (Muñoz, 1988, s. 38). Detta speglas inte 

i läroböckernas texter, där det finns ett flertal tillfällen där personliga pronomina kunde och 

borde ha använts för att göra texterna mer naturliga och trovärdiga. 

Ett exempel från Amigos-texterna är när man pratar om den spanska kungafamiljen (Saveska 

Knutagård & de la Motte, 2013, s. 61) där det i den sista meningen hade varit mer korrekt 

och naturligt att skriva Ellos i stället för El rey y la reina, eftersom det handlar om redan känd 

information (tema) och nu följer ett stycke ny information om dem (rema): 

 Arbetar medvetet 
 Ja Nej 

Antal 81 25 

Kan använda 

subjektspr.  
81 16 

Kan böja verb 

efter subjekt 
81 22 

Tabell 3: Elevernas kunskaper i relation till 

arbetssätt. 
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 Juan Carlos es el rey de España. 

 La reina de España se llama Sofía. 

 El rey y la reina tienen tres hijos: un hijo y dos hijas21. 

Ett exempel från Amigos dos kan hämtas från dialogen i kapitel 8 (Saveska Knutagård & de 

la Motte, 2014, s. 25). En kille och en tjej badar i en pool och deras samtal börjar när pojken 

säger: No eres como la típica sueca22. Det handlar om ett fall av dubbelt omnämnande som i 

detta sammanhang faktiskt kräver ett uttalat subjekt, eftersom det är den personen som sätts 

i händelsernas centrum när den introduceras (Muñoz, 1988, s. 41), så subjektspronomenet tú 

skulle ha uttalats i en verklig situation: Tú no eres como la típica sueca. 

Dessa är bara ett par exempel på tillfällen då författarna i Amigos-serien hade behövt använda 

subjektspronomina för att få verklighetstrogna texter, men i stället väljer författarna att 

utesluta dem. Frågan är om det beror på den tolkning som görs av nollsubjektsparametern 

och spanska som ett pro-drop språk eller därför att de vill göra det enkelt för eleverna, att de 

i stort sätt inte ska behöva handskas med subjektspronominas vara eller icke vara. 

Liknande fall kan också påträffas i Gracias-serien, till exempel i Gracias 9 finns det en dialog 

på sidan 14 som handlar om att ge sin åsikt om vem man tycker är den mest kända 

skådespelaren. Just i dessa sammanhang är det mycket vanligt att man använder sig av 

dubbelt omnämnande, eftersom man vill trycka på vad man själv tycker och tänker, men i 

den här texten används inte denna strategi någon gång. 

På sidan 34 i samma bok skriver Fanny, en svensk tjej som bor i Spanien, till en väninna för 

att berätta hur hon har det. Två av breven inleds med en hälsningsfras och Fanny frågar sin 

väninna hur hon mår för att i nästa mening berätta att hon själv mår mycket bra (1) i ett av 

breven och att hon är lite ledsen (2) i ett annat, båda gångerna utan subjektspronomina.  

(1) ¿Cómo estás? Estoy muy bien. 

(2) ¿Cómo estás? Estoy un poco triste. 

Vid dessa tillfällen skulle en spansktalande ha skrivit Yo estoy bien och Yo estoy un poco 

triste för att tydligt markera att man byter fokus på person (kontrastiv fokus). Det gör även 

Fanny i ett tredje brev på samma sida, och då kan man fråga sig varför författarna väljer att 

inte göra det i de andra två tillfällena. 

Det finns alltså flera olika tillfällen i böckerna i både Amigos- och Gracias-serien där 

samtalsparterna, i en verklig situation, skulle ha använt sig av personliga pronomina i större 

utsträckning. Denna brist på personliga pronomina medför att läsare med spanska som 

modersmål upplever dessa dialoger som stela och tillgjorda, mycket på grund av att de saknar 

den nyansering som användningen av subjektspronomina tillför språket. De spelar alltså en 

viktig roll i kommunikationen när de till exempel används vid empatiska eller emotionella 

uttryck eller som ett sätt att låta sina samtalspartners förstå vilka roller alla som är en del av 

                                                 

21 Juan Carlos är Spaniens kung. Spaniens drottning heter Sofia. Kungen och drottningen har tre barn: en son 

och två döttrar. 
22 Du är inte den typiska svenska tjejen. 
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berättelsen har (Muñoz, 1988, s. 39). Med tanke på den vikt Skolverket (2017, s. 15) lägger 

på just kommunikationen i språkundervisningen vore det bra om spanska inlärare träffade på 

subjektspronomina lika ofta som en spansktalande gör, så att de dels bekantar sig med dem, 

dels får en förståelse för vilka situationer som kräver att de uttalas och vilka situationer som 

dess förekomst tillför samtalet extra information (emfatiska eller empatiska intentioner till 

exempel).  

Som det ser ut i de läroböcker som har undersökts inför denna studie används 

subjektspronomina i för låg utsträckning för att eleverna ska kunna utveckla en förståelse för 

deras användning, trots att forskning säger, som redan nämnts, att de borde få ”en viktig plats 

redan från de mest grundläggande nivåerna” (López Rueda, 2015, s. 14). Detta har Instituto 

Cervantes anammat och därför finns arbetet med subjektspronomina inkluderat i dess 

läroplan (se avsnitt 2.3 ovan). Den enda punkt av de som finns där som tydligt kan hittas 

uttryckt i de läroboksserier som har studerats är den första: frånvaro som huvudregel. Att de 

inte används vid opersonliga uttryck (väder och konstruktioner med hay – det finns) blir 

underförstått när eleverna arbetar med dessa moment, men annars finns det i Amigos-serien 

inga teorier eller förklaringar som tar upp i vilka sammanhang subjektspronomina måste, kan 

eller inte får uttalas (i Gracias 7 och 8 nämns i grammatikdelen att subjektspronomina kan 

sättas ut om man vill betona vem utför handlingen). 

Gällande verbböjning visar de olika läroböckerna på ett tydligt sätt att subjektspronomina i 

spanska vanligtvis inte används tillsammans med verbet, bland annat när dessa former 

utesluts i listorna med exemplen av böjda verb som finns i böckernas grammatikavsnitt. Det 

tål att påstås att det ser ut på detta sätt på grund av den tolkning som görs av 

nollsubjektsparametern. Det anses att verbändelserna i sig är subjektspronomina, så om vi 

tar ändelserna från –ar verb skulle ändelsen i första personen (-o) betyda yo, ändelsen i andra 

personen (-as) betyda tú, osv., och därför blir själva pronomina överflödiga och verbböjning 

tränas ofta genom att rabbla upp dem utan kontext, till exempel canto, cantas, canta, 

cantamos, cantáis, cantan. 

Min teori är att detta sätt att arbeta på försvårar elevernas möjlighet att associera varje 

verbform med det subjekt som åsyftas, och varje gång en verbform ska användas behöver 

eleven räkna upp eller rabbla hela listan för att välja person. Denna process skulle underlättas 

om eleverna tränar upp verbböjning ihop med subjektspronomina, så att varje form ”paras 

ihop” och associeras med sitt subjekt och så fort eleven tänker eller säger till exempel 

”nosotros” så kommer rätt form automatiskt. Det följer samma princip som när eleverna 

uppmanas att träna på nya substantiv tillsammans med bestämd eller obestämd artikel, för att 

automatisera substantivets genus. Det är en vedertagen strategi som såväl inlärare av 

spanska23 respektive svenska24 rekommenderas att använda. Dessutom blir det även lättare 

för eleverna att se mönster i verbändelserna och lägga märke till att, till exempel, när man 

                                                 

23 ”det är lämpligt att andraspråksinlärare lär sig substantivets genus allt eftersom de dyker upp” [min 

översättning] (Nieto Martín, 2011, s. 3) (“es conveniente que el estudiante extranjero vaya aprendiendo el 

género junto con los sustantivos mismos, a medida que los vaya encontrando”). 
24 ”Grundrådet till en som lär sig svenska är att lära sig det nya ordet tillsammans med artikeln: ett bord, en 

bulle, etc.” (Sveriges Radio, 2011). 
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talar om ellos (de), så slutar verbet alltid på –n, talar vi om nosotros (vi), så är ändelsen alltid 

–mos, osv. 

Att ”para ihop” ordkategorier är en vanlig strategi vid språkinlärning. Det är denna tanke som 

ligger bakom att dela upp kapitlen i läroböckerna i olika teman: djur, väder, kläder, familj, 

färger, etc., så att eleverna lär sig nya ord samlade i familjegrupper. Motsatsord som tränas i 

par är ett annat exempel. Det handlar om att associera olika begrepp med varandra för att 

skapa ett samband mellan dem som gör att det blir lättare att komma ihåg dem och därmed 

lättare ta fram dem när det behövs. När subjektspronomina används på ett naturligt sätt i 

texter och övningar får eleven en annan förståelse för hur dessa används och att det inte är 

fel att uttala dem även i situationer då det inte krävs, just för att de berikar kommunikationen. 

Eftersom det inte finns någon fördjupning i användandet av subjektspronomina i de 

undersökta läroböckerna blir det upp till varje enskild lärare att tillgodose behovet av att 

arbeta med dem i undervisningen, vilket i sig kräver en medvetenhet om att det behovet finns; 

att subjektspronomina används i spanska trots att det är ett pro-drop språk. 

 

7.2. Arbetssätt och resultat gällande subjektspronomina i spanska 

Med hjälp av frågeformuläret hade jag hoppats kunna svara på den andra och den tredje 

frågeställningen:  

- Arbetar ämneslärare i spanska med subjektspronomina och dess användning på ett 

medvetet sätt? 

- Kan man se en koppling mellan det valda arbetssättet och elevernas inlärning av de 

personliga pronomina samt förståelse för hur verbböjning fungerar på spanska? 

Frågan ställdes direkt till lärarna i den enkät som delades i Facebookgruppen, och den lydde: 

Arbetar du på ett medvetet sätt med de spanska subjektspronomina med dina elever? 

Problemet med den formuleringen är att den lämnar utrymme för den som svarar att göra 

egna tolkningar. Har dessa lärare en gemensam uppfattning om vad ett medvetet sätt innebär?  

Att olika lärare tolkade frågan på olika sätt blev tydligt när det visar sig till exempel att det 

finns lärare som anser sig arbeta med subjektspronomina på ett medvetet sätt samtidigt som 

de använder sig av de svenska formerna när verbböjning introduceras. I vissa fall används 

inte några personliga pronomina alls. För att undvika detta hade jag kunnat lista upp de 

arbetsmoment som finns med i Instituto Cervantes läroplan och bett lärarna markera vilka av 

dem de arbetar med. 

Det som är mest överraskande vad gäller enkätsvaren är den höga andelen lärare som anser 

att en övervägande del av deras elever visar att de kan använda subjektspronomina när det 

behövs (82.1 %) samt att de visar att de kan böja verben rätt i relation till subjektet (89,5 %). 

Både Devís Márquez (2011), Quesada (2015) och López Rueda (2015), bland andra, påpekar 

svårigheterna som en korrekt användning av subjektspronomina i spanska medför för en 

språkinlärare vars modersmål inte är pro-drop. Även inlärare med en hög målspråksnivå visar 

problem när de ska använda subjektspronomina. Likaså har andra studier baserade på tester 
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som genomfördes av elever i årskurs 9 eller steg 3 på gymnasiet visat att många av dem inte 

har automatiserat verbböjningen och i det först nämnda fallet visade många elever att de inte 

kunde skilja de olika spanska personliga pronomina åt. Detta är en bild som överensstämmer 

med den verklighet som jag har upplevt. Att så hög andel av lärare som har svarat på enkäten 

anser att merparten av sina elever klarar av dessa moment är, som sagt, överraskande och det 

hade därför varit önskvärt att kunna få det bekräftat genom ett mätbart test som visar 

elevernas kunskaper i dessa områden. 

GERS uppmärksammar att en grammatisk korrekthet uppnås först när inläraren befinner sig 

på en B1-B2-nivå. Vid A-2-nivå är det vanligt att eleven gör ”systematiskt grundläggande 

fel” (Skolverket, 2009, s. 111), som till exempel att blanda ihop tempus eller att den glömmer 

att markera kongruens. Därmed inte sagt att eleven inte förstår hur kongruens eller 

verbböjning fungerar. Har man förklarat och övat dessa moment på ett medvetet och 

strukturerat sätt kan man förvänta sig att inläraren har uppnått en förståelse efter tre (ibland 

4) års studier. 

 

8. Slutsatser 

Syftet med detta arbete var studera om det kan finnas ett samband mellan hur 

subjektspronomina introduceras i spanskaundervisningen och elevernas svårigheter kring 

både användandet av dessa när det behövs och förståelsen av verbböjning. Därför har jag 

undersökt i vilken utsträckning och i vilka sammanhang subjektspronomina förekommer i 

läromedel för undervisning i spanska, och om högstadielärare i spanska arbetar med 

subjektspronomina i klassrummet.  

Det har visats att subjektspronomina i spanska faktiskt används, i vissa fall därför att det 

krävs men också på grund av subjektiva anledningar som har med talarens intentioner att 

göra. Denna subjektivitet tillsammans med det stora antal spanska modersmålstalare som 

finns i olika världsdelar medför att det finns stora variationer i när och hur subjektspronomina 

används. Det handlar om en viktig del i kommunikationen och är därför något som borde 

finnas med i spanskaundervisningen. 

Efter att ha studerat både läroböckerna och enkätsvaren har min uppfattning om att de 

spanska subjektspronomina får för lite uppmärksamhet i undervisningen förstärkts. Det finns 

en stor variation i hur lärare hanterar dessa moment i undervisningen och det är tydligt att 

läroböckerna behandlar spanska som ett prototypiskt pro-drop språk som gör att 

subjektspronomina, förutom kanske första och andra personerna i singularis (som ju inte kan 

ersättas) är i stort sätt ”bannlysta”; till exempel påträffas formen vosotros (ni) en enda gång 

i Amigos- och endast 4 gånger i Gracias-läroboksserie.  

I avsnittet om Bakgrund har det konstateras att dessa är invecklade och problematiska 

områden även för elever med bra språkkunskaper, och det har även visats i andra färska 

studier att svenska elever har problem med verbböjning och subjektspronomina. Den 

verklighet jag och andra med mig har mött angående detta speglas däremot inte i enkäternas 

svar, vilket var överraskande. Trots det ville jag inkludera enkätundersökningen i min studie 

på grund av att de inkomna svaren visar att det kanske behövs en större medvetenhet kring 
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hur viktiga subjektspronomina egentligen är för kommunikationen så att de får det utrymme 

de förtjänar i undervisningen.  

Eftersom jag inte ansåg att det fanns utrymme för ett utförligare frågeformulär blir de 

insamlade svar inte tillräckligt säkra för att kunna dra tydliga slutsatser eller för att kunna 

generaliseras, främst på grund av att frågorna inte var så ingående och lämnade utrymme för 

tolkningar, men också därför att antalet inkomna svar inte kan anses vara tillräckligt stor för 

att visa hur verkligheten ser ut i ett större sammanhang. 

Med denna studie har jag kunnat visa att det finns en tendens att hantera spanska som ett 

prototypiskt pro-drop språk, vilket medför att subjektspronomina inte används i 

läroböckernas texter i samma utsträckning som det sker i verkligheten.  

 

9. Förslag till vidare forskning 

Denna korta studie är mycket begränsad i sin utformning och vidare forskning behövs för att 

få klarhet om vilka strategier som kan tillämpas för att ge spanska inlärare möjligheten att 

använda de spanska subjektspronomina på ett naturligt sätt samt underlätta deras inlärning 

av verbböjning. En bättre förståelse för dessa moment skulle hjälpa dem att åstadkomma en 

högre grad av språklig säkerhet. 

Som det konstaterats ovan är inte en enkätundersökning det mest tillförlitliga sättet att få svar 

på vare sig lärarnas arbetssätt eller elevernas kunskaper, eftersom det baseras på subjektiva 

tolkningar och individuella uppfattningar om medvetet arbetssätt och vad som krävs för att 

en elev ska anses kunna böja verben rätt i relation till subjektet eller använda 

subjektspronomina på rätt sätt när det behövs. För att få tillförlitliga svar på dessa frågor kan 

man till exempel genomföra direkta observationer i ett antal klasser där det arbetas med de 

personliga pronomina på ett medvetet sätt (till exempel som Instituto Cervantes föreslår) och 

andra grupper där detta inte görs. Då samma person observerar och analyserar resultatet 

utifrån bestämda premisser finns det inte utrymme för subjektiva uppfattningar. Det blir 

också lättare att få en allmän bild av elevernas kunskaper utifrån det som sker i klassrummet. 

Sedan kan man dessutom låta eleverna i de olika grupper genomföra en kunskapstest som är 

utformad för att visa hur man ligger till i dessa moment för att kunna se om det finns ett 

samband mellan undervisning och resultat.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Information om undersökning i relation till examensarbete för 
ämneslärarexamen i spanska 

DU TILLFRÅGAS HÄRMED OM DELTAGANDE I DENNA UNDERSÖKNING. 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur tolkningen av nollsubjektsparametern i spanska 

påverkar både introduktionen av subjektspronomina och undervisningen av verbböjning, och 

därmed elevernas inlärning av de personliga pronomina samt deras förståelse för hur verb 

fungerar i spanska. Nollsubjektsparametern är den som skiljer mellan språk som tillåter 

subjektslösa uttalanden (som spanska och italienska, som då är pro-drop) och de som inte 

gör det (som svenska och engelska). 

Efter att ha observerat hur vanligt det är med felaktig användning av de personliga pronomina 

och svårigheterna kring inlärning av verbböjning bland svenska högstadieelever vill jag 

undersöka om detta kan bero på den tolkning man gör av nollsubjektsparametern och spanska 

som pro-drop språk. 

Ett sätt att ta reda på hur verkligheten ser ut angående användningen av subjektspronomina i 

spanskaundervisningen är att fråga direkt till dig som högstadielärare om och hur du arbetar 

med dem i klassrummet. För att få ett relevant underlag till min undersökning vill jag nå ut 

till så många lärare som möjligt och hoppas att en lagom procent av dessa svarar på enkäten. 

Enkäten består av nio frågor och tar högst fem minuter att komplettera. Deltagandet sker 

anonymt och inga personliga uppgifter som kan kopplas till din identitet efterfrågas. Det är 

endast jag och eventuellt min handledare som kommer att titta på enskilda svar. Resultatet 

kommer att redovisas i samlad form, med stöd av diagram och/eller tabeller, i 

examensarbetet. Om svar lämnas under ”Övrigt” kan dessa också komma att citeras eller 

refereras till i examensarbetet. Enkätsvaren kommer att tas bort efter det att examensarbetet 

har ventilerats och godkänts. 

Länken till enkäten: https://goo.gl/forms/AtCPZmz2lrzivqXb2  

DITT DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN ÄR HELT FRIVILLIGT. DU KAN NÄR SOM HELST 

AVBRYTA DITT DELTAGANDE UTAN NÄRMARE MOTIVERING. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Den 

godkända uppsatsen kommer att publiceras i www.diva-portal.org under våren 2019. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Handledare: XXX 

Student: XXX 

 

Uddevalla, 12 december 2018. 

https://goo.gl/forms/AtCPZmz2lrzivqXb2
http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

 
https://docs.google.com/forms/d/1aLoWlyF_SG_AG4mZyO3588A2ytW1e2jp3e2hKyeP0A8/edit 1/2 

Enkät examensarbete. Högskolan Dalarna,  

Carina Olsson 
Om tolkningen av nollsubjektsparametern i undervisningen av spanska som L2 och hur den 

kan påverka elevernas användning av subjektspronomina samt inlärning av verbböjning. 

 

1.1 Har du spanska som modersmål? 

Markera endast en oval. 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

 

1.2 Har du lärarlegitimation? 

Markera endast en oval. 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

 

1.3 Hur många år har du jobbat som lärare i spanska? 

Markera endast en oval. 

Mindre än 5 år 

⃝ 5-10 år 

⃝ 10-15 år 

⃝ 15-20 år 

⃝ Längre än 20 år 

 

2. Om introduktionen av subjektspronomina 

 

2.1 Arbetar du på ett medvetet sätt med de spanska subjektspronomina med dina 

elever? 

Markera endast en oval. 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

 

2.2 I relation till frågan 2.1, varför/varför inte? Välj det/de påståenden som stämmer 

in bäst. 

Markera alla som gäller. 

□ Subjektspronomina används nästan inte i spanska. 

□ Läromedlen lägger inte någon större vikt på subjektspronomina. 

□ De används ibland och därför är det viktigt att eleverna kan dem. 

□ De behövs, bland annat för att träna verbböjning. 

□ Övrigt: 
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3. Om verbböjning 

 

3.1 Använder du subjektspronomina när du introducerar verbböjning för dina 

elever? 

Markera endast en oval. 

⃝ Ja, de spanska formerna. 

⃝ Ja, de svenska formerna. 

⃝ Nej. 

 

3.2 Hur brukar dina elever arbeta med verbböjning? 

Markera alla som gäller. 

□ De använder sig INTE av subjektspronomina när de tränar verbböjning (t.ex.: canto, 

cantas, canta...) 

□ De tränar genom att använda verbet i meningar (t.ex.: Tu perro corre rápido.) 

□ De använder subjektspronomina när de tränar verbböjning (t.ex.: yo canto, tú cantas, él 

canta...) 

□ De tränar inte så ofta på att böja verb. 

□ Övrigt: 

 

4. Om elevernas kunskaper 

 

4.1 Visar merparten av dina elever i årskurs 9 att de kan använda subjektspronomina 

när det behövs? 

Markera endast en oval. 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

 

4.2 Visar merparten av dina elever i årskurs 9 att de kan använda rätt verbform i 

relation till subjektet? 

Markera endast en oval. 

⃝ Ja 

⃝ Nej 


