
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete för ämneslärarexamen 

Avancerad nivå 

Digital undervisning – en utmaning för skolan  
 
 
Spanskalärares upplevelser av digitala verktyg i 
undervisningen  
 

 

 
 

Författare: Edward Enrique Ramos Mendiola  

Handledare: Carolina León Vegas 

Examinator: Isabel de la Cuesta 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 

Kurskod: APG224 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 12/03/20 

 

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  



 

2 

 

Abstract: 
My research aims to find out how 5 different Spanish teachers experience working with 

digital tools in their teaching. I used a qualitative method and semi-structured interviews. The 

results showed that most teachers perceived digital tools as something positive for the 

students, but what could be perceived as problematic was the teachers' lack of their own 

knowledge when it came to developing their knowledge about digital tools. 
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1. Inledning  
 

De senaste årens snabba utveckling av digitaliseringen har förändrat människornas liv över 

hela världen. Konsekvensen har blivit att de flesta arbeten kräver att man har kunskap om 

hur du använder digitala verktyg och Sverige är inget undantag för förändringen utan tvärtom. 

De flesta svenskar är väl medvetna om att för att kunna arbeta i dagens samhälle så krävs det 

ofta kunskap om just digitala verktyg och hur man använder sig av dem. 

  

När jag genomförde min VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) på två olika skolor i Sverige 

så uppmärksammade jag att lärarna hade väldigt olika sätt att använda sig av digitala verktyg 

i sin undervisning. De hade olika strategier hur de använde det som läromedel och jag 

upplevde att det ställdes höga krav på lärarna för att på ett pedagogiskt sätt använda sig av 

det i undervisningen. 

 

Jag kan exemplifiera det med olika händelser som skedde i klassrummet med mina 

handledare. Vid ett tillfälle skulle läraren visa en kort film med hjälp av projektorn som hon 

trodde skulle fungerade bra. Men på grund av att hon inte hade kunskap om de nya 

surfplattorna och vilka knappar hon skulle trycka på så förlorade hon 30 minuter av sin 

undervisning. Det andra tillfället lämnade läraren en uppgift i form av en själv bedömning på 

Google Classroom men råkade skicka facit tillsammans med instruktionerna på alla frågorna.  

 

Vid en tredje tillfälle lämnade läraren ut ett grupparbete som inkluderade en redovisning med 

hjälp av Power Point. En elev frågade hur man öppnade och redigerade då hen aldrig hade 

använd Power Point förut. Det visade sig att läraren inte heller visste hur man använder 

verktyget och hur man arbetar i ett Power Point dokument. Jag vill ta reda på hur digitala 

verktyg uppfattas av spanskalärare och hur detta kommer till uttryck i undervisningen. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur högstadielärare upplever den 

digitaliserade undervisningen som i dag präglar skolan.  

 

Frågeställningar 
 

• Vilka fördelar och nackdelar upplever spansklärare att digitala verktyg har i sin 

undervisning?  

• Vilka kunskaper har spanskalärare om digitala verktyg?  

• Hur upplever spanskalärare att det är att använda digitala verktyg i undervisning av 

elever med särskilda behov? 
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2. Bakgrund  
 
I det här avsnittet det är relevant och nödvändig att belysa vad läroplanen och Skolverkets 

kunskapsöversikt om digitalisering säger:  

 

I Läroplanen för grundskolan från 2011 står det att:  
 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 

och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information 

(Lgr 11, s.7-8) 

 

Skolverket gjorde 2018 en kunskapsöversikt som heter Digitaliseringen i skolan – 

möjligheter och utmaningar som handlar om olika situationer som läraren kan uppleva när 

hen använder digitala verktyg i sin undervisning. Skolverket anser att ”Eleven behöver också 

vara aktiva i sitt eget lärande och utveckla olika färdigheter, som att beskriva och förklara, 

göra jämförelser, dra slutsatser och lösa problem” (Skolverket 2018, s. 41). De skriver att 

läraren kan stödja eleverna när hen använder digitala verktyg, eleven kan analysera sitt eget 

lärande och utveckling, vardagssituationer och kunna lösa olika uppgifter som förekommer i 

kursen. Läraren behöver inte bara ha god kunskap i hur de digitala verktygen fungerar och 

hur de används, de behöver använda dessa på ett pedagogiskt sätt så att det blir ett bra 

hjälpmedel för elevens lärande. 

 

I kunskapsöversikten kan man även se att digitalisering har ändrat hur vi ser på skolan idag 

och att det är en stor utmaning att lära sig att arbeta med nya verktyg. I dagens undervisning 

går det att kombinera traditionella och digitala metoder för att utveckla lärandet men det är 

något som bara läraren kan bedöma. Det handlar mycket om den personliga åsikten och tyvärr 

finns det inget facit över vilka olika strategier som är bäst att använda på undervisningen. Det 

är viktigt också att läraren får stöd av både skola och kommun för att utveckla sin kompetens 

genom olika utbildningar. 

 

I tidigare undersökningar hittar man att läraren har många olika digitala verktyg att använda 

sig av som t.ex. Facebook, Youtube, Twitter, bloggs, appar, digitala tavlor, projektor. Men 

samtidigt kan eleverna använda digitala verktyg på ett sätt som inte alltid är så bra under 

lektionstid t.ex. via olika chatt som Snapchat, Kik, Instagram, osv. Här har tyvärr läraren 

svårt att kontrollera om det förekommer mobbning, diskriminering eller kränkningar.  

 

Kommunerna diskuterar mycket om hur många timmar per månad en lärare använder till att 

göra administrativt arbete som förberedelser och planering med digitala verktyg, Samt hur 

mycket tid som går åt till att kommunicera med elever och vårdnadshavare och även bedöma 

digitala material. 

  

En stor utmaning som lärare har med digitalisering är att hitta strategier som kan hjälpa 

eleverna i deras kunskapsutveckling. Det räcker inte med att vara uppkopplad på nätet när 

läraren lämnar en uppgift, video eller bild utan det är bra om läraren informerar så mycket 

som möjligt om de digitala material som används i klassrummet då allt som finns på nätet 

inte alltid är bra att använda med minderåriga. Läraren måste kontrollera detta material först 

innan det ska användas i klassrummet. 
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Det räcker inte att eleverna ska kunna använda digitala apparater eller verktyg utom de ska 

använda det för att lära sig att reflektera, komma till slutsatser, basera ett svar, mm. I dag 

förväntas lärare att på ett fruktsamt sätt samordna digitala verktyg i sin undervisning.  

 

 

3. Tidigare forskning  
 

Det var svårt att hitta en stabil grund för tidigare forskning som stämde överens med syftet 

för min undersökning som är ta reda på hur spanska högstadielärare upplever den 

digitaliserade undervisningen som i dag präglar skolan. Det är kanske inte så konstigt då 

utvecklingen inom digital undervisning har gått fort framåt vilket i sin tur resulterat i att nyare 

forskning om ämnet inte har hunnit komma fram så jag valde de jag anser relevanta för min 

undersökning.  

 

 
3.1 Vad innebär digitala verktyg i skolan? 

 
En intressant aspekt på vad digitala verktyg i skolan innebär är vad John Steinbergs säger 

(2014), han menar att man kan definiera digitala verktyg som ett instrument i digital form. 

Det ska) ses som ett stöd för lärarens undervisning. Digitala verktyg används vid alla 

administrativa uppgifter som lärare gör i skolan. Exempel på detta kan vara att ta närvarolista, 

att interagera med elever och föräldrar via blogg. Föräldrarna har idag oftast möjlighet att 

logga in på skolans privata webbsida och kontrollera barnens utveckling, barnens uppgifter, 

planering, viktiga information från skolan, veckobrev mm. (Steinberg 2014, s.15). 

 

 

3.2 Effekter av digitalisering i skolan: möjligheter och utmaningar 
 

3.2.1 Digital kompetens  
 
Marcia Håkansson lyfter i sin avhandling fram att den digitala teknologin i Sverige är väldigt 

viktig och att det är viktigt att man gör studier och undersökningar om hur digitala verktyg 

används i undervisningen för att på så sätt hjälpa till att utveckla den. De flesta lärare har 

förståelse för detta men många använder inte digitala verktyg på det sättet som skolverket 

förväntar sig. Det finns många olika faktorer som påverkar hur man blir en framgångsrik 

lärare men en viktig del är att framgångsrika lärare diskuterar sin digitala kompetens med 

sina kollegor. De samtalar om olika supportsystem, planeringstid och hur de kan samarbeta 

på bästa sätt. De delar sina visioner med varandra och bekräftar varandras framgångar 

(Håkansson 2019, s.1228). 

 

Frida Monsén anser att en digital kompetens inte bara innebär att kunna använda teknik eller 

digitala verktyg, det är mycket mer än bara IT användning: ”En relevant digital kompetens 

för skolan förbereder eleverna för att leva, studera, och arbeta i ett digitaliserat samhället” 

(Monsén 2017, s.26). Edvardsson, Godhe & Magnusson (2018) menar att man kan förstå 

digital kompetens genom de möjligheter som läraren har för att kunna söka, värdera och 

bedöma det digitala material som ska användas i undervisningen och samtidigt prata och 

diskutera materialet med sina kollegor innan läraren använder det i sin undervisning 

(Edvardsson et al. 2018, s.27).  
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John Steinberg (2014) lyfter fram hur man ska kunna höja kvaliteten på undervisningen och 

uppnå ännu bättre resultat utan digitalisering. Han pratar även om vad det innebär att vara 

digital kompetent. Att vi kan titta tillbaka på hur det sett ut historiskt för att få en större 

förståelse för vad det innebär och hur digitaliseringen påverkat den mänskliga utvecklingen. 

T.ex. videon och när datasalar började byggas. Man ser på digital kompetens med olika ögon. 

Alla i en personalgrupp behöver inte gå samma kurser, alla kan skaffa sig olika kompetenser. 

Det är viktigt att som lärare ta vara på elevernas kompetens och var öppen för att även låta 

eleverna utbilda dig som lärare. Vad händer om vi inte följer utvecklingen? Steinberg menar 

att det är viktigt att tänka till innan om vad det är vi vill uppnå med den digitala kunskapen 

(Steinberg 2014, s.75–76).  

 
 

3.2.2 Digitala verktyg och koncentrationssvårigheter 
 
Tomas Kroksmark (2015) tar i sin forskning upp att datorns snabbhet kan göra den till en 

resurs i klassrummet. Möjligheterna att konkretisera i kombination med datorns snabbhet kan 

vara ett komplement till lärarens tidigare kunskap. Denna snabbhet som datorn medför kan 

göra att det inte blir så rörigt i klassrummet (Kroksmark 2015, s.129). 

 

Anders Hansen (2019) menar att vi människor distraheras varje dag av saker som tar vår 

uppmärksamhet från det som är viktigt. Idag är människor mer känsliga för att bli störda och 

studier visar att många personer tappar koncentrationen när vi blir distraherade och det i sin 

tur påverkar hela samhället. Författaren berättar sin upplevelse och menar att han har svårt 

att läsa en bok om han har sin mobiltelefon i närheten. Han lämnar den i ett annat rum annars 

klarar han inte läsa en bok koncentrerat (Hansen, 2019, s.69). Fleischer & Kvarnsell (2015) 

lyfter fram att det finns mycket positiva delar av att jobba med datorerna men även att det 

kan bli jobbigt. Det krävs mycket mental ansträngning att sitta vid en skärm och det kan i sin 

tur orsaka stress. Detta betyder att läraren bör jobba medvetet och strategiskt för att undvika 

detta. Men Fleischer & Kvarnsell (2015) påtalar även att tack vare digitala verktyg finns det 

idag olika metoder för att stödja de elever som har en diagnos. Dessa verktyg är en stor hjälp 

för läraren som måste undervisa och för eleven som behöver studera. Det finns appar och 

vissa program som eleven kan använda beroende på elevens behov och färdigheter. Idag kan 

man hitta appar som individer kan använda i form av tidskontroll och det är nödvändigt för 

elever som behöver kontrollera sin tid för att läsa t.ex. Många elever som sitter och läser 

längre än flera minuter kan utveckla stress eller ångest och då säger appen till när det är dags 

att lämna boken och när är det dags att läsa igen; en annan app hjälper eleverna som har lätt 

att glömma saker, det är en virtuell almanacka där eleven kan dela sitt schema med sin 

vårdnadshavare och som samtidigt kan hjälpa eleven med hemläxor eller förbereda eleven 

inför ett prov (Fleischer & Kvarnsell 2015, s.68, 121-122).  

 

  

3.2.3 För och nackdelar med digitala verktyg 
 
Marcia Håkansson (2019) tar i sin avhandling upp att skolledning och lärare skulle behöva 

hitta strategier för att förklara för eleverna att datorer är ett digitalt läromedel för att t.ex. läsa 

en bok online och inte för annan aktivitet. Samtidigt är det viktigt att förklara att lärarna ska 

vara noggranna med planeringen när det gäller att använda digitala verktyg i klassrummet för 

att undvika att elevernas stressas eller blir uttråkade. Hon menar att lärare behöver se 

fördelarna med att använda digitala verktyg i sin undervisning eftersom annars kommer det 
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inte bli intressant för eleverna att lära sig att använda dem. Lärarna behöver även få 

förenklande administrationsuppgifter då skolledare och lärare ibland ägnar allt för mycket tid 

åt administration i stället för att organisera och leda aktiviteter i klassrummet (Håkansson 

2019, s.1236). 

 

Enligt Skolverkets forskning om ämnet kan det förekomma flera utmaningar för läraren när 

hen ska börja undervisa med digitala verktyg. Det kan handla om hur djup ämneskunskap 

läraren har i just det ämne som de digitala verktygen ska användas i, det kan även vara hur 

bra läraren är på att hantera det digitala verktyget som läromedel samt hur man fångar 

intresset och nyfikenheten hos sina elever. Det betyder att lärare behöver utveckla nya 

strategier för att kunna undervisa med hjälp av digitala verktyg. Detta bör göras i samspel 

med elever och ämnesinnehåll. För att utveckla sin undervisning med stöd av digitala verktyg 

behöver läraren ha kunskap om dessa verktyg så att det kan bli ett stöd för eleverna. Alla 

elever är olika och styrkor och svagheter varierar vilket man som lärare bör ha i åtanke för 

att på bästa sätt anpassa de digitala verktygen till varje individ (Skolverket, 2018, s.52).  

 

En andra utmaning man som lärare kommer stöta på är hur man ska motivera en elev att vilja 

lära. Fleischer och Kvarnsell (2015) betonar att från det att skolorna började med datorer och 

surfplattor så upplever eleverna lektionerna som mer positiva och roliga och det är mycket 

positiva effekter som skapas (Fleischer & Kvarnsell 2015, s.92-93). Även Sara Bruun skriver 

om att lärare behöver anpassa sig och utveckla nya strategier i sin undervisning med digitala 

verktyg (2015, s.18). 

 
När Maria Nyström, chef för avdelningen Stöd och utveckling på utbildningskontoret i 

Sollentuna Kommun fick svara på frågan om digitalisering så svarade hon – ”Med 

digitaliserings hjälp kan man ta världen in i klassrummet – eller klassrummet ut i världen” 

(Lärarnas, 2019).  

 

Sara Bruun (2015) anser att lärarna inte kan säga nej till digital undervisning eller att använda 

digitala verktyg i klassrummet.  Hon menar att lärarna måste vara där eleverna är och att vi 

ska försöka att springa som de springer med digitalisering oavsett om man jobbar som lärare 

på fritidshemmet, grundskola eller gymnasiet. Vi måste acceptera att eleverna umgås på nätet 

med mobiler, surfplattor eller datorer. Som lärare måste man passa på att fånga elevernas 

intresse och använda den teknologi som eleverna gillar. Bruun skriver att politiker och 

skolledning bör vara uppdaterade och måste acceptera att digitala verktyg är nödvändning 

för undervisningen (Bruun 2015, s.18).  

 
 
3.2.4 Att undervisa elever i det digitaliserade samhälle 
 
Ebba Ossian Nilsson (2011) skriver i sin artikel att både lärare och elever vinner på att 

använda sig av öppna digitala resurser. Skolan blir mer synlig vilket i sin tur kan påverka 

kvaliteten på ett positivt sätt. Lärare får möjlighet att inspirera och inspireras och det öppnar 

upp för nätverksskapande. Eleverna har möjlighet att få reflektera och fördjupa sig då de har 

tillgång till ett rikt kursinnehåll med hjälp av all världens resurser (Ossian Nilsson 2011, s.65 

m.fl.).  
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När läraren öppnar dörren för att ta i digitala verktyg i klassrummet måste han eller hon ta 

ansvar för sitt arbete. Som lärare ska man jobba aktivt med olika strategier för att kunna fånga 

elevernas uppmärksamhet. För att kunna göra det ska man som lärare vara en inspiration för 

eleverna så att deras nyfikenhet och intresse väcks (Steinberg 2014, s.110–111).  

Även Karin Nygårds och Terese Raymond (2016) menar att det ställer höga krav på läraren 

om man låter sina elever använda sig av datorer eller andra digitala verktyg som gör att 

eleverna snabbt kommer ut och kan surfa fritt. Pedagoger har stort ansvar när det kommer till 

att vägleda ungdomar till vuxen livet. Men de anser även att det är orättvis att eleverna måste 

lämna sina mobiler eller alla elektroniska apparater när första lektionen har börjat och få 

tillbaka när lektionen är slut. Hon tänker på sig själv om hon skulle få lämna mobilen när hon 

börjar sitt jobb och få tillbaka den när arbetsdagen är slut och menar att personen kan få 

depression, ångest, stress genom att de kanske känner sig isolerade från familj och kompisar, 

speciellt i dagens samhälle då många använder digitala apparater i sin vardag (Nygårds & 

Raymond 2016, s.21-22).   

 

För att kunna motivera sina elever på bästa sätt så bör läraren arbeta med att utveckla 

strategier för sin undervisning och här kan digitala verktyg vara en av dem.  Som lärare kan 

man vinna mycket på att fånga elevernas uppmärksamhet genom att se en film, lyssna på 

musik eller lämna in uppgifter via mobiltelefon eller surfplatta. Författarna anser att om 

eleverna kan jobba i klassrummet med sina datorer så blir möjligheterna större för läraren att 

hitta strategier för att hjälpa eleverna att söka och upptäcka nätet och menar att det öppnas 

många möjligheter när eleverna har varsin dator i klassrummet. Det innebär att man kan ta in 

världen direkt i klassrummet. Det är en öppning för lärare att använda strategier som hjälper 

eleverna upptäcka nätet med digitala verktyg under lite mer kontrollerade former (Fleischer 

& Kvarnsell 2015, s.105 m.fl.).  

 

Fleischer och Kvarnsell (2015) menar att lärarna ska involvera sina elever i planeringen, 

vilket betyder att lyssna på deras röst när hen gör planeringen och kunna komma till en 

överenskommelse om vilket mål man ska nå och vilka verktyg som ska användas. När man 

lyssnar på elevernas röst och planerar tillsammans har eleven större möjligheter att reflektera 

över sitt lärande och vilka möjligheter hen har att klara sitt mål.  

 

Bruun (2015) förklarar att på sina lektioner får eleverna använda sina mobiler och hon tillåter 

det pga. att hon själv har konstaterat att eleverna lär sig mycket mer och att eleverna har 

utvecklat sina styrkor. I Bruuns klassrum är det tillåtet att använda mobiler på sina lektioner 

inklusive skicka sms, privata meddelande på Facebook, Snapchat osv. men hon tycker att 

lärarna ska vara försiktiga när det gäller att filma i klassrummet. 

 

En annan aspekt som Bruun tycker att lärare ska tänka är att så ofta som möjligt prata med 

sina elever angående etik på nätet och i vilken ton man ska prata på sociala medier och även 

om hur man behåller sin integritet. Bruun tycker att fördelar och nackdelar med mobilen har 

kommit till oss för att stanna men att förbjuda användning är ingen lösning, tvärtom man kan 

använda mobilen som en minidator (Bruun 2015, s.26-27).  

 

Även Bruun (2015) som ser det positiva med digitala verktyg i klassrummet beskriver att när 

hon och sina elever började att använda Google tjänster så blev livet mycket enklare för henne 

och för sina elever. Hon tycker att läraren måste ha mer aktiv och kontinuerlig kontakt med 

sina elever före, under och efter varje uppgift.  
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Hennes elever tycker också att det är roligare, enklare och produktivare att göra uppgifter i 

ett delat Google dokument. Hon säger att lämna en skriftlig återkoppling online är mycket 

lättare i ett Google dokument. Detta verktyg ger hennes elever bra resultat i sin undervisning.  

Ett annat verktyg som hon använder på sin undervisning är det som heter ”Google Formulär”. 

Detta verktyg tillåter henne att lämna prov på nätet. Då hon kan förberedda frågor och svar i 

digital form så gör denna funktion att eleverna kan få sitt resultat på en gång precis när eleven 

har lämnat sitt prov; men hon rekommenderar att göra det på lektionstid och inte hemifrån 

pga. om eleven gör det hemifrån finns det ingen kontroll om vem som svarar på provet (Bruun 

2015, s.132). 

 

I Kroksmarks studie framkommer det att det i svenska skolor är en trend att elever ska ges 

möjligheten att få ta större eget ansvar för sin egen inlärning. Lärarna i studien uppger att det 

individuella lärandet upplevs lättare med en dator som hjälpmedel (Kroksmark 2015, s. 130). 

 
Andra aspekter som är viktiga är att läraren måste förklara från början när och hur eleverna 

ska använda digitala verktyg för att undvika eventuella distraktioner. Lärarens strategi ska få 

eleven att jobba aktivt och noggrant för att kunna hantera det om det händer. Eleven ska 

förstå hur denna distraktion kan påverka sin utveckling och lärande (Fleischer & Kvarnsell 

2015, s.116 m.fl.). 

 

Hansen (2019) menar att det är väldigt svårt att bedöma den exakta effekten som kan bli av 

att förbjuda mobilen i klassrummet men han tycker att tonåringar inte ska använda mobilen 

mer en två timmar per dag. Han säger att det finns andra effekter som man måste titta på, den 

så kallade “google effekten” som innebär att vi inte använder vår hjärna på samma sätt som 

vi gjorde förut. I dag försöker man att hitta den snabbaste och enklaste vägen att komma åt 

information och att komma ihåg. I nutid tar man bilder i stället för att skriva viktig 

information, men det är mycket möjligt att vi aldrig mer ser fotot igen och man måste förstå 

att mobilen inte är vår hjärna och att alla dessa digitala verktyg idag gör vår hjärnas jobb. 

Han tror att det kommer att bli kontroversiellt att prata om mobil användning i klassrummet, 

han lyfter fram olika studier som bevisar att elever som använder mobilen i klassrummet lär 

sig mindre eller inte kommer ihåg uppgifter som de har gjort och eleverna som aldrig 

använder mobiler i klassrummet kommer ihåg mer och lär sig mer (Hansen 2019, s.75, 138-

139).  

 

Liza Greczanik (2012) lyfter även hon fram de negativa sidorna med att använda digitala 

verktyg i klassrummet. Hon menar att man inte kan lita på den person som sitter bakom 

datorn eller chatten. Läraren har inte speciella verktyg för att kunna kontrollera vad alla 

elever gör vid sin dator eller mobil. Därför kan det förekomma höga risker med att använda 

internet i klassrummet (Greczanik 2012, s.27). 
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4. Teoretisk utgångspunkt  
 
Under denna rubrik presenterar jag den sociokulturella teorin som utgör en grund för 

undersöknings analys och diskussion.  

 
 
4.1 Sociokulturell teori 
 

4.1.1 Synen på lärande och kunskapsutveckling   

 
Det som gör den sociokulturella teorin relevant för min undersökning är antagandet om att 

lärande och utveckling sker genom att delta i sociala praktiker och genom att kommunicera 

med andra (Säljö 2000, s.248). En annan viktig del som Säljö tar upp utifrån det 

sociokulturella perspektivet är skolan som social verksamhet. Hur viktig den är och att de 

kommunikativa erfarenheter man möter i den miljön är något som man inte oftast träffar på 

i andra verksamhetssystem. Han menar att skola och utbildning ställs på prov i det nya 

informationssamhället då man behöver hitta former av kommunikation som fångar och 

intresserar eleverna (Säljö 2000, s.246 m.fl.). 

 

Säljö beskriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses människan som en varelse som 

producerar och använder sig av redskap. Han menar att människan både är en biologisk och 

social varelse som utvecklar en massa fysiska och intellektuella redskap som kallas artefakter 

som vi sedan använder för att kunna kommunicera och lära. Artefakterna beskrivs som en 

fortsättning av människans intellekt och kropp. Det är när vi lär oss att använda dessa 

artefakter, det viktigaste uttrycket för vårt gemensamma lärande som vi tar del av samhällets 

samlade erfarenheter (Säljö 2013, s.228-229). 

 

 

4.1.2 Proximala utvecklingszonen    

 
Det sociokulturella sättet att se på människors utveckling, att man hela tiden är på väg att ta 

till sig nya former av redskap med stöd av vad man redan kan och vet samt med hjälp av 

någon mer kunnig kallas utvecklingszon (Zone of proximal development). Säljö skriver om 

att det var Lev Vygotskij, sociokulturella teorins grundare som utvecklade begreppet vilket 

betyder att med stöd och handledning i form av en vuxens vägledning eller i samarbete med 

mer kunniga kamrater tillägnar man sig nya kunskaper (Säljö 2000, s.120).  

Utvecklingszonen innebär alltså att det är den som är mer kunnig som vägleder de mindre 

kunniga. Det kan ses som att man guidas in i olika kulturers sätt att uppfatta olika företeelser. 

Dessa olika kulturella praktiker gör i sin tur att utvecklingen dras i en viss riktning. Det är i 

skolan man som barn kommer i kontakt med dessa kommunikativa praktiker som spelar en 

avgörande roll för både den sociala och kognitiva utvecklingen då det är i skolan som de 

kulturella redskapen till stor del görs åtkomliga för barnet. I sociala sammanhang utsätts vi 

för olika former av resonemang som vi efter ett tag lär oss att se igenom och bekantar oss 

med, för att slutligen kunna fullfölja dem från början till slut (Säljö 2000, s.119 m.fl.).  

I ett sociokulturellt perspektiv ses alltså lärande som något som är inbyggt i samhällets sätt 

att verka. Säljö menar att dagens informationstekniska samhälle inbegriper att även lärande 

som är destruktivt och farligt finns att tillgå vilket är relevant att titta på utifrån min 

undersökning (Säljö 2000, s.27-28). 
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4.1.3 Livslångt lärande     
 

Något som Säljö diskuterar och som är relevant för min undersökning är hans syn på att vi i 

dagens samhälle inte bara ser lärande som något vi gör när vi är unga och går i skolan, i dag 

ses lärande och utbildning som ett livslångt och som ett måste. Utvecklingen går framåt i 

rasande fart och teknologin tar över många av de manuella arbetsuppgifterna. Den nya 

teknologin utgör enligt Säljö (2000) en förankring i det sociokulturella sättet att se på lärande. 

Han menar att den nya teknologin konstruerar våra kunskaper i artefakter och system vilket 

gör den mer effektiv och förfinad. 

 

Detta kräver i sin tur att människor behöver ha kännedom om hur dessa komplicerade 

artefakter fungerar för att lösa svåra arbetsuppgifter. Utbildningssystemet förändrar mer och 

mer sättet att arbeta på och i dag då läroboken inte är en bristvara och informationsflödet är 

ändlöst så handlar inte längre lärande om att lyssna på någon som ska lära ut utan i dag 

handlar det mer om att kunna tillägna sig erfarenheter genom olika artefakter som görs 

åtkomliga för människan på ett skäligt sätt och som nyttjas som en del i existerande 

verksamheter (Säljö 2000, s.239). Genom att nya artefakter skapas så förändras vårt sätt att 

handla i flera verksamheter vilket i sin tur kan leda till att kunskapen blir mer svårförståelig 

och därmed ökar kraven på vad vi ska kunna och stöd och vägledning i undervisningen 

kommer därmed att fortsätta att vara en ledande verksamhet i samhället (Säljö 2000, s.240).  

 

För människans önskan att kommunicera kan den nya informationsteknologin ses som en 

följdriktig fortsättning på bland annat alfabetet, den tryckta texten och även tidiga 

grottmålningar. I dag ser vi dessa kombinationer av text och bild i datorns 

ordbehandlingsprogram, gränssnitt, e-post och internet (Säljö 2000, s.240). I dag kan vi 

kommunicera med varandra över geografiska gränser på ett snabbare sätt än förut och vi kan 

oavsett vad vi har för intresse få tillträde till ett flertal olika virtuella mötesplatser där vi kan 

samtala, diskutera och spela. En logisk följd blir att den nya teknologin kommer att göra att 

dagens utbildning i stort kommer att röra sig om att vi måste lära oss att handskas med 

tekniken i de olika former den används i (Säljö 2000, s.239 m.fl.). 

 

Säljös tankar om att man i dag inte nödvändigtvis ser att läraren är bäst i klassen och att 

kommunikationen mellan elev och lärare inte är lika framträdande är viktiga tankar jag tar 

med mig i min undersökning. Datorn gör att kommunikationen förändras då möjligheterna 

blir större. I dag kan eleverna få information av klasskamraterna och även av människor från 

andra delar av världen om vad som händer och sker i världen. En artefakt som datorn ger 

eleverna något faktiskt att arbeta kring vilket gör att det kan upplevas som mer givande (Säljö 

2000, s.246, 247).  

 

Säljö tar i en av sina böcker upp att det diskuteras mycket om den nya informations och 

kommunikationstekniken och hur den påverkar lärandet. Vissa ser det som en försäkran om 

en ljus pedagogisk framtid medan andra ser det som ett hot mot det mänskliga lärandet som 

bygger på tyst kunskap. Hur som helst så handlar det i dag mer om att skapa verksamheter 

som möjliggör för människor att komma i kontakt med de nya kulturella redskapen och inte 

bara om att överföra information (Säljö 2000, s.248). Säljö menar att dagens generations 

kunskap om den digitala tekniken kommer i framtiden att spela en viktig roll. Han menar att 

de kommer att vara experter på att använda sig av många olika digitala resurser. Det innebär 

att man bör kunna använda sig av datorer och olika programvaror och att veta hur man söker 

information men även hur man bedömer om det är trovärdigt eller inte. Att kunna tolka och 

förstå en text och sätta in den i ett sammanhang är även viktig (Säljö, 2013, s.221). 
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5. Metod  
 
5.1 Metodval 

 
I denna undersökning har kvalitativ samtalsintervju som metod valts. Det finns olika aspekter 

som man ska följa för att kunna behandla en intervju med stöd av kvalitativ metod. I en 

kvantitativ metod är intervjun strukturerad medan i den kvalitativa metoden kan en intervju 

vara både ostrukturerad och semistrukturerad. I den kvalitativa metoden är det viktigaste och 

mest relevanta att kunna analysera intervjupersonernas berättelser, åsikter, erfarenheter och 

upplevelser. Den som intervjuar förväntar sig att informanten kan svara frågorna detaljerat 

då det under en kvalitativ intervju kan förekomma eventuella extra frågor som intervjuaren 

anser vara relevanta för en djupare undersökning (Bryman 2018, s.561-562).  

Som forskare kan man jobba med mer frihet och större flexibilitet när man använder sig av 

intervju och informanten har större möjlighet att påverka intervjusituationen. Men samtidigt 

beror det på vilken sorts intervju man använder sig av när det kommer till hur flexibel man 

kan vara (Lagerholm 2013, s.54-55). 

 

 

5.2 Urval och genomförande  
 
Arbetet börjades med att skapa intervjufrågorna (se bilaga 2). Frågorna gjorde jag utifrån mitt 

syfte och frågeställningar.  

Urvalet av intervjupersoner gjordes med tanken att vi inte ville välja dem slumpmässigt. Jag 

ville att de skulle ha undervisat som spanska lärare på högstadiet, ha lärarlegitimation samt 

ha mins 10 års erfarenhet av att arbeta som spanska lärare på högstadiet. Jag tog sedan 

mailkontakt med ett flertal olika högstadieskolor i Sverige där jag bifogade ett 

informationsbrev med mina kriterier och frågade om det fanns intresse hos några spanska 

lärare att delta i en intervju gällande min studie om digitala verktyg.   

 

När varje skola svarade på mejlet och bekräftade att det fanns en lärare som matchade mina 

kriterier så mailade jag en förslagstid för intervju och skrev till varje lärare att intervjuerna 

skulle genomföras med ett personligt möte och att de själva hade möjlighet att välja plats. 

Alla lärare hade egna rum på respektive skola och intervjuerna genomfördes där. Jag tycker 

att den personlig kontakt som jag hade med lärarna vid intervjuerna har varit mycket bra för 

att jag på ett avslappnat sätt kunde samla mycket data som var relevant för min undersökning. 

Samtliga intervjuer tog 50–60 minuter att genomföra.  

 

Under intervjuerna valde jag att göra anteckningar samtidigt som jag gjorde ljudinspelningar. 

Jag ansåg att det fanns en risk med att bara använda mig av penna och papper då svaren från 

informanterna kan bli långa och det tar tid att skriva. Jag var även rädd att missa viktig 

information och inte få tid att ställa följdfrågor om jag inte spelade in intervjuerna. Lagerholm 

(2010, s.33) anser att ljudinspelning alltid är praktiskt då det blir lättare för forskaren att välja 

ut de delar som är mest relevanta för undersökningen. Efter varje intervju så transkriberade 

jag dem, samt lyssnade igenom noggrant så att jag inte skulle missa någon viktig information. 

Jag gick även igenom mina anteckningar. 
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5.3 Etiska överväganden  
 
I min undersökning har jag använt mig av Vetenskapsrådets (2002, s.10 m.fl.) fyra forsknings 

principer. 

Första forskningsprincipen är informationskravet som innebär att jag informerat 

informanterna om de kriterier som jag ville ha uppfyllda via mejl samt vad mitt syfte med 

studien var. Jag informerade även att jag skulle spela in intervjuerna och att intervjusvaren 

endast skulle användas för min studie.  

Samtyckskravet är andra principen och innebär att deltagarna har rätten att själva bestämma 

över sin medverkan och att de närsomhelst kan avbryta. Tredje principen är 

konfidentialitetskravet och innebär att jag som ansvarig för studien har tystnadsplikt och att 

ingen obehörig får ta del av intervjuerna. Jag har i min studie valt att benämna lärarna med 

siffror och inte namn. Fjärde principen är nyttjandekravet och innebär att all information jag 

samlar in endast får användas till forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk.  

 

 

5.4 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet innebär att man gör en undersökning vid fler än ett tillfälle för att se om resultaten 

blir lika eller om det finns andra slumpmässiga faktorer som påverkar. Reliabilitet används 

främst i kvantitativa undersökningar då man framförallt vill se om måtten är stabila eller inte 

(Bryman 2018, s.72).  

Validitet är ett annat forskningskriterium som innefattar mätning och innebär att man tittar 

på undersökningens slutsatser för att se om det finns ett samband (Bryman 2018, s.465). 

 

Eftersom jag ska undersöka vilka erfarenheter lärare har av att använda digitala verktyg i sin 

undervisning så kommer jag att använda mig av trovärdighet och pålitlighet vilket är aktuellt 

för denna undersökning då den vilar på en kvalitativ intervjumetod. Det innebär att jag 

kommer att använda trovärdighet som är en motsvarighet till intern validitet och pålitlighet.  

 

Pålitlighet är den data eller information som kan genereras vid bland annat intervjuer, 

observationer och fältanteckningar (Bryman 2018, s.468).  

Trovärdighet som data som genereras av andra människor ögon, det vill säga att jag som 

forskare kommer att tro och lita på informationen som informanterna kommer att berätta för 

mig. Bryman (2018, s.467)  
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6. Resultat och analys 
Jag har intervjuat 5 spanskalärare på högstadiet samt gjort en analys av dessa resultat. 

Rubrikernas tema ligger till grund för det som intervjuerna påvisat och svaret på mina 

frågeställningar. 

 

 
6.1 Presentation av de lärare jag intervjuat 
 
Lärare 1 - Läraren har arbetat i 20 år och undervisar spanska - moderna språk och spanska 

som modersmål. 

 

Lärare 2 - Lärare 2 har arbetat i 12 år och undervisar spanska - moderna språk och spanska 

som modersmål. 

 

Lärare 3 - Lärare 3 har arbetat i 25 år och undervisar spanska - moderna språk och även 

svenska som andra språk. 

 

Lärare 4 - Lärare 4 har arbetat i 18 år och undervisar i spanska som modersmål och spanska 

och engelska - moderna språk. 

 

Lärare 5 - Lärare 5 har arbetat i 18 år och undervisar i spanska - moderna språk samt svenska. 

 

Jag kommer att benämna varje lärare med ett stort L och siffra. 

 

 
6.2 Vilka fördelar och nackdelar upplever spansklärare att digitala verktyg har 
i sin undervisning?  
 

6.2.1 Lärares undervisning       
 
I min undersökning har jag sett att samtliga lärare tycker att det är en fördel för eleverna att 

få möjlighet att lära sig att använda digitala verktyg, det är endast L5 som undviker att 

använda sig av det själv. Hen undviker att använda det för att hen inte anser sig vara så duktig 

på det och blir då lätt nervös och stressad. I stället använder hen mer traditionell undervisning. 

Läraren använder böcker, penna och papper och har mycket direkt kontakt med eleven och 

kan förklara om det behövs. Samtidigt blir hen stressad av att det varje dag finns nya 

uppdateringar på allt som finns på nätet och då frågar sig hen själv vart vi är på väg med 

denna digitalisering.  

 

L1 använder alltid digitala verktyg i sin planering och i sin undervisning och just nu använder 

hen sig av bl.a. filmer, videos, musik och google classroom. Google classroom används för 

att kunna ta kontakt med sina elever, lämna ut uppgifter eller dela ut relevant information 

som rör spanska kursen. Läraren tycker att det går jättebra och att alla borde jobba med 

digitala verktyg i undervisningen i Sverige.  Hen själv gillar att vara involverad i den digitala 

världen och tycker att det gör det lättare att hitta nya undervisningsstrategier. Samtidigt 

förklarar hen att skolledningen inte alltid är beredda att stödja hens förslag när det gäller att 

skaffa nya digitala verktyg på nätet eller fysiska apparater vilket är synd då hen anser att både 

nivån och kvaliteten på undervisningen då skulle kunna höjas. 
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L1, L2 och L3 tycker att Skolverket gjorde rätt i att involvera skolan med nya digitala verktyg 

då dagens elever är nya samhällets medborgare och alla tre lärare tycker att skolans personal 

har ett stort ansvar när det kommer till att undervisa eleverna. De menar att det svenska 

samhället idag är väl utvecklat digitalt och därför är det viktigt att kunna hantera de digitala 

verktyg som snabbt utvecklas. De nackdelar som samtliga lärare upplever är att de får 

begränsat stöd från skolledningen och att de därmed blir begränsade i att göra sitt jobb. 

 

De digitala verktyg som lärarna använder mest är projektor, power point och musik som kan 

hämtas från Youtube. Alla lärare använder också en digitalblogg där de kan kommunicera 

med eleverna och där de kan lämna ut uppgifter. Man kan genom intervjuerna se att samtliga 

lärare använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. I ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande sker lärande och utveckling när man deltar i sociala praktiker och skolan enligt Säljö 

(2000) den plats där de kulturella redskapen som i detta fall är de digitala verktygen till stor 

del görs åtkomliga för eleven.  

 

Alla lärare ser fördelar med att använda digitala verktyg så som t.ex. surflattan och låter 

eleverna använda det i undervisningen. En stor nackdel som alla lärare upplever är 

mobiltelefonen och den är förbjuden i alla lärares klassrum. I ett sociokulturellt perspektiv 

ser man på lärande som en process och även om det inte är uttalat så lär man sig hela tiden.  

Lärare behöver inte bara vara bra det kan även vara av ondo och samtliga lärare anser att 

mobiltelefonen gör mer ont än gott men L3 har ändå lite positiv att tillägga.  Hen berättar att 

det fanns en tid då hen gjorde ett experiment med att använda mobilerna till vissa uppgifter. 

Det gick bra men det tog tre gånger så lång tid då eleverna troligtvis använde mobilerna till 

att spela och chatta. L3 anser att mobilen är en distraktion och stör elevernas koncentration 

men att när det gäller att spela musik, film eller redovisa med Power Point går det fantastiskt 

bra. När hen planerar sin undervisning så prioriteras digitala verktyg och hen upplever att 

spanska lärarna har vunnit mycket popularitet i svenska skolor pga. att det spanska språket 

är mycket attraktiv för svenskarna idag och att spanska är välkänt i Sverige. 

 

L1 experimenterar just nu med sin Åk7 då de har en blogg som kan kopplas ihop med skolans 

plattform och google classroom. Om bloggen ger goda resultat kommer den att införas i alla 

grupper. Lärare tycker att en blogg ger mycket mer frihet för både hen och eleverna. På 

bloggen kan man hitta gamla teman, länkar för att öppna digitala webbsidor, böcker online 

och lämna uppgifter. Just nu fungerar det bra då eleverna är glada så är läraren också är glad. 

L1 gillar även att låta eleverna jobba med online spel och ibland kör de kahoot som är en 

plattform där eleverna tävlar, ibland spelar hon korta filmer och ljudfiler som är viktiga för 

undervisningen av spanska.  

 

På de lektioner som L2 har, arbetar alla elever med sin surfplatta och måste följa lärarens 

instruktioner, läraren delar ut dagens lektion online där alla elever kan se på sin surfplatta 

och läraren kan se vem som gör sin uppgift och inte. L2 varierar sin undervisning och 

eleverna får mycket didaktiska och digitala uppgifter där eleven kan lära sig medan de spelar 

spel. När det är dags att läsa texter varierar L2 alltid rutinerna så ibland läser hen själv och 

ibland gör eleverna det själva.  Ibland får de spela på nätet och läraren upplever att detta gör 

lektionerna mer attraktiva än förut. Mot slutet av intervjun säger hen att använda digitala 

verktyg i skolan är ett måste men såklart kan uppgifter med penna och papper förekomma, 

speciellt när eleverna måste skriva ett prov då man i spanskan använder ”ñ” (ñ, som är ett 

speciellt konsonant som är unikt på spanska och låter som g + n) och vissa ord behöver ”tilde” 

(tilde, som är ett speciellt grafisk tecken på spanska som man sätter över en vokal som 

behöver betona stavelsen på ett ord) och då är det skrivna ordet viktigt då det inte finns någon 
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tvekan om att eleven kan det eller inte. På surfplattan saknas ”ñ” på tangentbordet så då kan 

det vara svårt att avgöra om eleven kan eller inte.  

 

I skolan där L3 jobbar gjorde man ett försök med att låta alla elever få en varsin surfplatta 

och man trodde att det skulle förbättra undervisningen men det blev ett totalt fiasko då 

eleverna använder den till att spela spel och inte för att göra sina uppgifter.  

L4 använder nästan aldrig traditionell undervisning med penna och papper för att läraren 

tycker att eleverna måste vara förberedda inför framtidens digitala kunskaper.  

L5 är den som anser att det inte behövs så mycket digitala verktyg i sin undervisning då hen 

under många år har samlat mycket didaktiska material som fortfarande kan användas. 

Självklart finns det alltid möjlighet för eleverna att ta hjälp av digitala verktyg när det är dags 

att göra en presentation eller när de måste logga in på skolans digitala plattform men hen tror 

inte att det är nödvändigt att använda digitala material.  

 

 

6.2.2 Administrativa uppgifter       
 

Säljö menar att teknologin tar över fler och fler manuella uppgifter och gör den mer förfinad 

vilket i sin tur gör att det ställs högre krav på att individen skaffar sig kunskap om de verktyg 

som ska används för att utföra dessa arbetsuppgifter. Detta kan ses upplevas som ett problem 

bland ett flertal lärare jag intervjuat.  

 

L1 tycker att tack vare de digitala verktygen kan hen göra sitt jobb mycket bättre. Nu kan 

man organisera sitt digitala skrivbord och få tillgång till sin planering vart som helst och när 

som helts då det digitala skrivbordet är pappersfritt. Läraren tror att förut var det svårare att 

söka information i pappersarkiven medan man med bara några klick kan komma till all 

information man behöver mycket snabbt. Bedömningsmatriser och betygssättning gör hen 

redan på skolans plattform vilket gör att hen kan jobba hemifrån om hen vill.  

 

L5 tycker absolut att man måste förstå att i lärarens arbete ingår administrativa uppgifter. Å 

andra sidan tycker hen att skolan bara kräver information utan att ge lärarna de rätta 

förutsättningarna för att kunna ge det. Hen har märkt att skolan experimenterar med olika 

digitala plattformar för att kunna arkivera och hitta dokument eller verktyg på nätet vilket 

skapar mycket stress för läraren då hen nästan aldrig kan hitta den rätta knappen som man 

måste klicka på och måste därför be kollegorna om hjälp, och de är inte alltid så glada eller 

redo att hjälpa till.  

 

L3 anser att arbetstiden inte räcker till då man som lärare måste svara mycket mejl från elever, 

vårdnadshavare, skolledning och kollegor och berättar att på högstadiet i sin skola finns det 

cirka 28 till 33 elever per grupp. Att hitta all information digitalt tycker hen är svårt och det 

kan bli stressande. 

 

L2 är den som upplever att det är mycket mer administrativa uppgifter i dag än det var förut 

och att hen inte riktigt har de kunskaper som krävs för att använda sig av de digitala 

verktygen. L1 och L4 tycker att det finns mycket administrativa uppgifter som andra i skolans 

personal kan göra i stället för läraren. T.ex. om en bok behöver kopieras, lämnas tillbaka till 

biblioteket är det ingen som vill göra det och alla säger att läraren måste göra det själv. 
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6.2.3 Elevers lärande       
 

Det är endast L1 som bara ser fördelar med digitaliserad undervisningen. Hen tycker att under 

senaste tiden har nästan alla grupper på högstadiet utvecklat sina kunskaper på spanska tack 

vare digitala verktyg. Läraren upplever att eleverna är glada och njuter av kursen som 

kombineras med film, musik, presentationer och spel. Läraren säger att när hen ser betyg från 

tidigare år så är den senaste tidens betyg de bästa. Läraren tror att utvecklingen inte är 

tillräcklig men att den är på god väg om hen fortsätter att använda digitala verktyg i sin 

undervisning.  

 

L2 ser att eleverna njuter av spanskaämnet mycket mer än förut men att hen inte ser så stor 

skillnad kunskapsmässigt. L4 och L5 upplever att det är svårt att säga om det enbart är de 

digitala verktygen som utvecklat elevernas spanska men L3 tror inte att enbart digitala 

verktyg kan utveckla elevernas kunskaper på spanska utan det viktiga är vad läraren har att 

lära ut och vad eller hur mycket eleven vill lära sig. Som lärare måste man uppmuntra och 

främja utvecklingen men den senaste tiden har eleverna distraherats mycket när de sitter med 

sin mobil eller surfplatta. L3 ser det som något mer negativ än positivt. 

 

L4 tycker att skolan och regeringen fokuserar mycket på de resultat eleven kommer att få 

men de som bestämmer skollagen ser inte verkligheten om de inte kommer till skolan och 

ser vad som händer där. L4 ser det positivt.  

L5 säger att det är svårt att säga då hen nästan aldrig använder digitala verktyg. L5s elever 

har bra resultat i spanska och därför jobbar hen aktivt för att utveckla elevernas kunskaper i 

spanska, hen hoppas att digitalisering kan hjälpa eleverna att utveckla sina resultat mera men 

det är något som man får se på lång sikt. Dessa resonemang visar precis som Säljö (2013, 

s.246 m.fl.) skriver om att informationsteknik och kommunikation flitigt diskuteras i dag och 

att det upplevs olika hos människor men att det i slutändan handlar om att skapa verksamheter 

som ger människor en chans att komma i kontakt med olika kulturella verktyg vilket samtliga 

lärare i denna undersökning gjort.  

 
 
6.3 Vilka kunskaper har spanskalärare om digitala verktyg?  
 
Jag har i min undersökning hittat att det endast är två lärare som uppger att deras skolor har 

kontinuerliga utbildningar inom digitalisering medan resterande lärare uppger att det går 

många år mellan utbildningarna. Endast en lärare, L1 anser sig ha tillräckliga kunskaper om 

digitala verktyg och hur man använder dom på bästa sätt i sin undervisning och kan nästan 

alltid fixa små saker som kan hända men läraren kan inte reparera datorer så hen anser att det 

är omöjligt för skolan att vara utan IT personal. Läraren säger att hen skulle kunna få mera 

kunskaper för att klara av det utan hjälp men det är ont om tid och pengar för att göra det. 

Hen uppger även att den som tidigare utbildat/lärt upp dem var en kollega som var kunnigare 

än de andra. Hen anser att det borde vara specialister som utbildar och att det görs regelbundet 

då teknologin utvecklas så snabbt. ”Jag lämnar alltid olika förslag till skolledning och ett av 

dessa är att kunna ordna ett utbytesprogram om digitala kunskaper med andra skolor, 

kommuner eller länder” (L1, intervju, 12 december 2019). 

 

Även L2 har reagerat på att utbildaren inte var så kompetent inom området då den inte kunde 

svara på ett flertal av de frågor läraren ställde. L2 säger att skolan har gjort sitt bästa för att 

lära personalen att hitta lösningar om något händer med de digitala verktygen men å andra 
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sidan anser sig läraren ha tur som kan klara det mesta själv då IT personalen endast besöker 

skolan en gång i veckan. På skolan som L2 arbetar på bekostar ibland lärarna själva sina 

utbildningar då skolledningen säger att det inte finns pengar till fortbildning. Läraren själv är 

aktiv att ta kontakt med andra kollegor på forumet online och det gör det att läraren 

uppdaterar sig för sin egen skull inte för skolans.  

 

Även L4 och L5 använder mycket av sin fritid till att utbilda sig själva och L4 är den som 

upplever att utbildare ofta använder sig av ett mycket avancerat språk. L4 tycker att hen själv 

inte har så stora kunskaper inom IT men på sin skola finns det en kollega som är mycket 

duktig och nästan alltid kan fixa små saker. Läraren har gjort vissa kurser online för att kunna 

behandla olika situationer som kan hända på sin undervisning men det är inte tillräckligt och 

hen tror att skolan måste vara mer aktiv för att skaffa kompetent personal som kan hjälpa till. 

Läraren berättar att en gång planerade hen ett prov i digital form men det kunde inte 

genomföras då flera elevers surfplattor var trasiga, så därför fick läraren flytta provet till 

veckan efter vilket skapade problem då hen fick ändra sin planering.  

 

L5 har varit med om att IT personalen varit sjukskriven några månader och skolan kunde inte 

anställa en vikarie. Under denna period blev det problem med flera datorer och många lärare 

kunde inte undervisa som de tänkt. Därför tycker läraren att digitala verktyg är något som 

man inte kan lita på till hundra procent.  

 

L3 är den enda som undviker att delta i någon utbildning inom digitalisering. Hen anser sig 

vara i en ålder där det är mycket svårt att förstå de digitala förändringarna. Läraren uppger 

även att hela skolans lärare har dåliga erfarenheter av att få IT hjälp då de kommer för sällan 

och reparationer som behöver göras blir liggandes för länge. 

 

Som samtliga lärare uppger så är det viktigt att få det stöd och den hjälp man behöver för att 

kunna utvecklas och ta sin kunskap till en högre nivå. Detta kan kopplas ihop med det 

sociokulturella perspektivets syn på språket och att man genom språket kommunicerar 

insikter och kunskaper till varandra men även hur lärarna med stöd från en mer kunnig 

kollega eller annan högre utbildad person (proximala utvecklingszonen) kan tillägna sig nya 

kunskaper vilket flera av lärarna gör genom att utbilda sig själva med hjälp av olika forum 

online.  

 

 
6.4 Digitala verktyg för elever med särskilda behov 
 
Jag ser att samtliga lärare ser digitala verktyg som en stor fördel och en mycket bra resurs 

när det gäller att undervisa elever med särskilda behov. Säljö menar att digitala verktyg kan 

upplevas som något konkret att jobba kring för elever vilket i sin tur kan upplevas som mer 

givande och detta är något som samtliga lärare återger i intervjuerna.   

 

L1 säger att digitala verktyg är ett stort stöd för elever med särskilda behov. I dag har nästan 

alla elever någon app som passar bra för just deras behov och där de kan utveckla sina 

kunskaper. Hen har haft elever med koncentrationssvårigheter och det har varit svårt att fånga 

deras uppmärksamhet vilket har gjort att hens undervisning idag är mer interaktiv med hjälp 

av videor, filmer, musik, mm. När L1 har möjlighet att skapa sitt eget digitala material som 

passar för dagens lektion så gör hen det, annars finns alltid något som flödar på nätet som 

kan hjälpa till. Ett förslag som L1 har är att visa korta filmer ofta då det kommer att bli lättare 

att fånga elevernas uppmärksamhet. Läraren har andra upplevelse med elever med svårighet 
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att läsa längre stycken och därför är lärarens förslag att lyssna på digitala ljudböcker. L1 

tycker att det kommer att bli svårt att tänka på en värld utan digitalisering och tänker positiv 

när hen ser framtiden där alla personer har samma möjlighet att studera och utveckla sina 

styrkor och förmågor. Tre av lärarna upplever att de digitala verktygen gjort skolan mer 

jämlik och det i sin tur hjälper elever med särskilda behov.  

 

L3 och L4 påtalar båda att alla personer är olika och har olika behov vilket man som lärare 

behöver kunna identifiera för att kunna stödja elever med särskilda behov på rätt sätt. L4 

tillägger att om man som lärare inte har alla verktyg för att kunna hjälpa på bästa sätt så måste 

man ta hjälp av någon i skolan, kanske en kollega. I dag anser hen att digitalisering har ändrat 

samhället och det är omöjligt att leva utan det, speciellt för personer med särskilda behov.  

 

Både L2 och L5 använder sig inte mycket av digitala verktyg i sin undervisning men med 

hens elever som har koncentrationssvårigheter så använder hen sig mycket av olika appar 

och L2 brukar även rekommendera föräldrar och elever att ladda ner dessa appar som de kan 

använda sig av både i skolan och hemma.  

 

 

7. Diskussion  
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Som jag har nämnt under metod rubriken intervjuade jag 5 spanska lärare med stor erfarenhet 

om undervisning av spanska i högstadiet. Alla intervjuer genomfördes utan några svårigheter 

och jag upplevde att samtliga lärare och även jag själv hade ett givande samtal och att alla 

svarade utförligt på de frågor jag ställde. Jag anser att det var viktigt att träffa och intervjua 

lärarna personligen och inte via mail då jag upplever att intervjun blir mer personlig och 

därmed blir svaren ärligare.   

  

Å andra sida finns det flera saker som man måste vara försiktigt med när man väljer 

undersökningsmetod. Bryman (2018, s. 475) påpekar att hur man än värderar kvalitativa 

undersökningar så finns det en subtilt realistisk redogörelse som innebär att man måste förstå 

att man aldrig kan vara hundra procent säker på att sanningen kommer fram. Därför finns det 

ingen annan lösning än att bara lita på informanten. Detta kan tolkas som att det kan innebära 

en risk att de som intervjuas inte kan eller törs vara så pass ärliga och öppna med sina svar 

om det innebär känsliga ämnen så som i detta fall att kritisera skolledning eller kommunen.   

Men för att undvika detta förklarade jag från början att intervjun är anonyma och inget namn, 

ingen kommun eller skola ska nämnas i min undersökning eller användas för att samla 

information till andra undersökningar. 

 

Jag tror att det skulle vara mycket bättre om jag även hade kunnat göra observationer på 

samtliga spanska lektioner som komplement till lärarnas intervjuer. Bryman (2018, s.513) 

tycker att deltagande observationer kan hjälpa till med ytterligare information som kan 

kopplas till intervjuer och skriftliga källor. Men för att kunna göra detta i min undersökning 

hade det krävts mycket mer tid och logistik då det krävs speciella tillstånd av skolorna för att 

få delta i klassrummet och kunna filma eller ta ljudupptagningar. 

 

 



 

22 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka upplevelser högstadiets spanska lärare har 

när det gäller att använda digitala verktyg i sin undervisning. Vilka för och nackdelar ser 

lärarna med att undervisa med dessa verktyg? 

 

Min undersökning visar att nästan alla lärare berättar att de inte har nödvändiga utbildningar 

för att kunna stödja sin undervisning med digitala verktyg. Om man ser noggrant har bara en 

lärare avancerade kunskaper om digitala verktyg. Sen finns den en lärare som har begränsad 

kompetens och resten säger att det är mycket jobbigt att klara sig med digitala verktyg därför 

vill de inte ta ansvar för det. Lärarna berättar att de inte får så mycket nödvändigt stöd av 

skolan eller kommunerna för att köpa digitalt material eller betala för online tjänster för att 

kunna utveckla elevens kunskaper i spanska. Samtidigt finns det lärare som tycker att det är 

irrelevant för att de inte kan använda digitala verktyg eller för att de inte vill använda det helt 

enkel. Alla lärare tycker att eleverna måste vara förberedda för att kunna använda digitala 

verktyg då de anser att det är nödvändigt för att kunna arbeta och leva i dagens samhälle. 

Detta lyfter även Tornberg (2000, s.26) och Edvardsson et al. (2018, s.23). 

 

Lärarna tycker att de har så mycket administrativa uppgifter som lärarassistenter eller 

sekreterare skulle kunna göra, t.ex. kopiera, skicka mejl eller förbereda veckobrev m.m. Det 

gör att läraren använder värdefull tid på administration istället för att planera sin undervisning 

eller undersöka annan relevant information inför sin undervisning. Forskaren Håkansson 

(2019, s.1236) belyser att lärarna måste göra endast enklare administrativa uppgifter för att 

ge möjligheter till lärarna att planera, organisera och leda andra aktiviteter i klassrummet.  

 

Alla lärarna berättar att tack vare dagens teknologi så har elever med diagnoser eller med 

koncentrationssvårigheter idag möjlighet att utveckla sina styrkor och kunskaper på ett lättare 

sätt. Lärarna som var intervjuade hade upplevelser av olika elever med diagnos som dyslexi 

och dessa elever har hittat enklare lösningar genom mobila appar som t.ex. kan visa bilder 

som förenklar inlärningen eller lyssna på en e-bok istället för att läsa. Både författarna 

Fleischer och Kvarnsell (2015, s.68, 121-122) och forskaren Kroksmark (2015, s.129) lyfter 

positivt fram de digitala verktygen i undervisningen. 

 

Att använda mobil och surfplattor i skolan var en stor diskussion med alla lärare och samtliga 

tycker att det ska vara absolut förbjudet att använda framförallt mobiler under lektionstid. 

Surfplattor däremot är ett verktyg som alla lärare rekommenderar att använda men eleverna 

får endast göra det under ordnade former. Författaren Bruun (2015, s.26-27) skriver att på 

sina lektioner har eleverna möjlighet att arbeta med sina mobiler för att den är ett nödvändigt 

instrument och har kommit till våra liv för att stanna tillsvidare och att hon får goda resultat. 

Men Hansen (2019, s75, 138-139) tycker att använda mobil i klassrummet har stora 

konsekvenser som kan störa elever med koncentrationssvårigheter. Hansen säger att han själv 

har testade det och att det var väldigt svår att hålla koncentrationen. 

 

Forskaren Håkansson (2019, s. 1236) påpekar att skolledningen och lärarna ska kunna hitta 

olika strategier för att förklara för eleverna att surfplattor är ett digitalt läromedel och inget 

annat. Men alla lärarna tycker att mobiler och surfplattor kan medföra negativa effekter i 

elevers lärande.  

 

Samtidigt anser lärarna att andra digitala verktyg kan vara ett bra hjälpmedel för eleverna i 

undervisningen då det möjliggör för eleverna att lyssna på texter och musik samt titta på 
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filmer eller ta kontakt med andra personer på nätet för att på så sätt kunna utveckla sina 

kunskaper i spanska. Alla lärarna tycker att det är svårt att fånga elevers uppmärksamhet pga. 

att eleverna har en stor tendens att distrahera sig snabb då de har fri tillgång till de digitala 

verktygen så som surflatta, dator eller mobil. Nygårds och Raymond (2016, s.21-22) betonar 

att lärarna måste hitta olika strategier för att fånga elevers uppmärksamhet som precis lärarna 

nämnde på intervjuarna. Författarna Fleischer och Kvarnsell (2015, s.92-93) tycker att 

lärarna ska använda digitala verktyg som en motivation på undervisningen och författaren 

Bruun (2015, s.18) påstår att digitala verktyg är nödvändiga i klassrummet för elevers 

utveckling och vi måste komma ihåg att vi bor i ett digitaliserat samhället. 

 

Alla lärarna tycker att digitala verktyg är viktiga i undervisningen och försöker att i största 

mån använda dessa efter deras egen förmåga. Trots att L5 tycker att det är bra för eleverna 

att få möjlighet att använda sig av digitala verktyg så undviker hen att själv använda sig av 

det pga. för dålig kunskap. Forskaren Ossian Nilsson (2011, s.65 m.fl.) belyser att när man 

använder digitala verktyg i undervisningen kan det tillföra många positiva effekter. Läraren 

kan inspirera och fördjupa elevernas resonemang och kunskaper när man så lätt kan hämta 

relevanta information om kursen digitalt.   

 

 

8. Slutsatser   
 
Innan jag startade denna undersökning så var den kunskap jag hade om ämnet den erfarenhet 

jag hade av mina VFU perioder under lärarutbildningen och jag ansåg att både lärare och 

elever bör ha den digitala kompetens som dagens samhälle kräver. Då jag fått möjlighet att 

se flera svenska skolor så kunde jag då se att digitala verktyg kan vara ett bra stöd i 

undervisningen men även att det kunde vara en utmaning för många lärare.  

 

Syftet med denna undersökning var därför att ta reda på hur högstadielärare upplever den 

digitaliserade undervisningen som i dag präglar skolan samt vilken kunskap de har. Jag är 

medveten om att det faktum att jag bara intervjuat fem lärare gör att jag inte kan dra en 

övergripande slutsats om hur högstadielärare i spanska upplever att det är att arbeta med 

digitala verktyg som läromedel men tycker att jag fått en god överblick av lärarnas 

upplevelser och hur arbetet med digitala verktyg i undervisningen kan se ut samt hur deras 

egen utbildning inom ämnet ser ut och vad det har för betydelse för undervisningen. 

 
Fokus bör enligt mig vara att ge lärarna de grundförutsättningar de behöver för att kunna göra 

sitt arbete på bästa sätt, det vill säga ge dem relevanta utbildningar inom digitalisering och 

kunskap i hur man undervisar sina elever med dessa verktyg på bästa sätt. I min analys 

framkommer det att lärarnas inställning och förhållningssätt till digitala verktyg är avgörande 

för hur de används i undervisningen vilket i sin tur speglas av vilka kunskaper de själva har. 

I mina intervjuer har jag sett att det är viktigt att som lärare ha kunskap om digitala verktyg 

för att på bästa sätt göra undervisningen effektiv, intressant och lärorik för eleven. Både 

Bruun och Skolverket skriver om vikten av digital kompetens.  

 

Jag har även i mina intervjuer sett andra faktorer som kan påverka undervisningen och det är 

framför allt mobiltelefonen. Mobilen ses av samtliga lärare som ett störningsmoment och det 

är något som Hansen skriver mycket om. Han menar att det stör inlärningen och 

koncentrationen.  
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Jag upplever att lärarna känner att de inte har samma kontroll på vad eleverna gör när de 

använder sig av sin mobil. Säljö ser det inte automatiskt som att läraren är bäst i klassen. Kan 

det vara så att lärare i dag inte har samma kunskap om just mobiltelefonen och att det i sin 

tur gör att de ser mobilen som en distraktion i stället för att vara nyfikna på vad eleverna kan 

lära dem? En tanke som jag anser vara viktig att ta med sig i min framtida roll som lärare.  

 

Lärarna upplever även att de fått mer administrativa uppgifter som många känner tar onödig 

tid från deras undervisning. Kan denna upplevelse vara att ett flertal lärare faktiskt inte har 

de kunskaper som krävs för att arbeta digitalt och det i sin tur gör att de upplever att tiden 

inte räcker till? 

 

Men överlag ser jag en positiv utveckling på samtliga plan när det kommer till att använda 

digitala verktyg i undervisningen. Alla lärare upplever att elever med särskilda behov har stor 

hjälp av digitaliseringen och detta stärks även av den litteratur som finns under rubriken 

tidigare forskning.   

 

Utifrån intervjuerna kan jag se att lärarna ger uttryck för att använda sig av det sociokulturella 

perspektivet på lärande då de använder sig av ett flertal artefakter och kommunikativa 

processer som gör eleverna delaktiga i lärandet. Samtliga lärare tar ofta hjälp av någon mer 

kunnig kollega eller familjemedlem vilket stärker teorin om den proximala utvecklingszonen 

inom det sociokulturella perspektivet. 

 

Som jag tidigare har nämnt så hade det varit intressant att göra observationer och fler 

intervjuer för att se om lärarnas svar faktiskt överensstämmer med vad de gör i 

undervisningen. De resultat jag fått säger mig att de lärare jag intervjuat inser vikten av att 

utbilda sig själv för att på bästa sätt kunna utbilda sina elever, vilket stämmer överens med 

vad Bruun, Steinberg, Nygårds & Raymond skriver om utbildning.  Denna undersökning har 

gett mig mer kunskap och förståelse för att digitala verktyg inte alltid är lätt att handskas med 

men att det i slutändan är en väldigt viktig del av framtidens undervisning. Det jag upplever 

är att ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren det vill säga kommun och skolledning att 

tillgodose lärare med den kunskap de behöver och även kontinuerligt följa upp så att de inte 

tappar viktig kunskap som behövs för att undervisa framtidens medborgare. 

 

 

 

9. Förslag till vidare forskning  
 
I denna undersökning har jag fokuserat på att intervjua spanska lärare och se det utifrån deras 

perspektiv men för vidare forskning så skulle det vara intressant att försätta en undersökning 

även utifrån elevens perspektiv. Det skulle även vara av intresse att observera dessa lärare 

och elever i klassrummet för att på sätt få en djupare kunskap om hur digitala verktyg används 

och upplevs i stunden. Det skulle även behövas fler djupgående intervjuer över tid för att få 

en konkret bild av vad det faktiskt innebär för elevens lärande att använda sig av digitala 

verktyg i klassrummet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Informationsbrev  
 

 
INFORMATIONSBREV  

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie. 

 

Jag heter Edward Enrique Ramos Mendiola. Jag skriver nu mitt examensarbete vid 

Högskolan Dalarna som syftar till att undersöka hur högstadielärare i spanska upplever att 

det är att arbeta med digitala verktyg i sin undervisning. Som deltagande i studien innebär 

det att en personlig intervju kommer att genomföras och som beräknas ta cirka 60 minuter. 

Hela intervjun kommer att spelas in och i efterhand transkriberas. Intervjun kommer att 

behandlas i konfidentiellt vilket betyder att du som deltagare inte kan identifieras enligt 

Sekretesslagen bestämmelser. Din medverkan är självfallet frivillig och du har rätt att när 

som helst avbryta. Om du tackar ja att medverka i studien kommer du att kontaktas via mejl 

för att vi ska kunna boka en tid som passar dig för att sedan kunna genomföra intervjun. Efter 

mitt examensarbete är färdig har du möjlighet att läsa det via Högskolan Dalarnas databas 

eller så kan jag skicka en kopia av den till dig om så önskas.    

Jag frågar härmed om du skulle vilja delta i denna undersökning eller har några frågor så får 

du gärna maila mig på h16edwra@du.se  

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Edward Enrique Ramos Mendiola   Carolina León Vegas 

Student     Handledare  

h16edwra@du.se     clv@du.se  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

 

Hur länge har du undervisat spanska - moderna språk på högstadiet i Sverige?  

 

Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning? Varför?  

 

Vilka fördelar upplever du när du använder digitala verktyg på din undervisning?  

 

Vilka nackdelar upplever du när du använder digitala verktyg på din undervisning?  

 

Har digitalisering gjort ditt jobb enklare eller svårare? Hur och varför?  

 

Ser du skillnad mellan undervisningen med penna och papper och digitala verktyg? Vilka? 

 

Tycker du att digitala verktyg passar till alla elever? Varför?  

 

Vad gör du när du behöver använda digitala verktyg med elever med diagnos typ dyslexi, 

ADHD?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

Bilaga 3: Anmälan om behandling av personuppgifter 
 

 

Registret/behandlingen 
Uppgifterna nedan gäller: 
 Ny behandling  
 Ändring av tidigare anmälan  
 Avanmälan 

Register/behandling (t.ex. namn på register, databas, IT-system, forskningsprojekt etc.): 

Examensarbete KPU-programmet 

Ändamål med behandlingen: 
Examensarbete om effekterna av digitala verktyg för spanska ämnet som 
moderna språk. 

Kategorier/grupper av personer som berörs av behandlingen: 
Lärare 

Källa där uppgifterna hämtas: 
Den enskilde själv 

Mottagare/grupper av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till:  
 
 

Hanteras uppgifterna av någon annan part för er räkning, t.ex. av en leverantör av IT-system? 
 Ja. Ange i så fall namnet på tredje part:  

 Nej 
 

Om Ja, har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats? 

 Ja  
 Nej 

Kommer uppgifterna att föras över till tredje land (utanför EU/EES)?  

 Nej  

 Ja, med samtycke 

 Ja, utan samtycke, men med författningsstöd: 

 
Om Ja, ange hur överföringen går till, t.ex. om det sker över Internet: 

 

Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen: 
Förvaring av uppgifter på en egen dator som är lösenordskyddad.  
Studenten och handledare har tillgång till uppgifterna.  
 
 
 
 
 
 

Tidpunkt när behandlingen beräknas upphöra: 
När kursen är genomförd och godkänd.  
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Laglig grund för 
behandlingen 

Ange enligt vilken eller vilka rättsliga grunder behandlingen kommer att ske: 

 

 Den registrerade har lämnat sitt samtycke 

 Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras 

 Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet 

 Vitala intressen för den registrerade ska skyddas 

 En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras 

 En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras 

 Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse 

 av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (inte tillämpbart för myndigheter) 

 

 
Övriga uppgifter om 

behandlingen 

Behandlade personuppgifter: 

Namn   Adress   Telefonnummer   E-postadress    Personnummer   Foto 

 

Övriga uppgifter som behandlas: 

Intervju vid ljudinspelning  
 

Behandlas känsliga uppgifter (ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk 
övertygelse, medlem i fackförening, hälsa, sexualliv, sexualitet, genetiska eller biometriska 
uppgifter)? 
 

Ja Nej 

 

Om Ja, inhämtas samtycke? 

Ja Nej 

Om känsliga uppgifter behandlas utan att samtycke inhämtas, ange skälen till behandlingen: 

 
 
 
 

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser? 

Ja Nej 

Har den registrerade informerats om registreringen? 

Ja 

  Muntligt 

  Skriftligt 

  På annat sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Nej 

  Registreringen är författningsreglerad 

  De registrerade känner redan till 

  att de förekommer i registret 

  Annat skäl: 

 

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter om behandlingen: 

 
 
 
 
 

 
Uppgiftslämnare 

Uppgiftslämnarens namn och befattning: 

Edward Enrique Ramos Mendiola  
 

Telefonnummer: 

07X-XXXXXXX 

Datum för anmälan: 

2019-11-12 
 

 


