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Abstract  

Den här undersökningen syftar till att studera om datorn kan vara ett hjälpmedel i 
språkundervisningen för att hjälpa elever att tala mer på spanska. Eftersom datoranvändningen i 
skolans värld hela tiden ökar är det synnerligen relevant att undersöka hur lärare kan se datorn 
som ett verktyg i språkundervisningen. Studien var både kvalitativ såväl som kvantitativ. Med 
hjälp av datorn fick eleverna i hemuppgift att lyssna på spanska texter som de tränade på att läsa 
högt. Under ett par lektioner arbetade de i smågrupper för att spela in dialoger på ljudfiler på 
datorn som de sedan lyssnade på, analyserade och därefter spelade in igen. Både före och efter 
undersökningen fick eleverna göra muntliga prov, slutligen intervjuades några elever om vad de 
tyckte om arbetsmetoden. Resultatet av undersökningen, pekar på att talet främjades, men 
framför allt att de kände sig mer säkra inför att prata på spanska än tidigare. Däremot var det lite 
svårare att klart kunna fastställa vilka elever det gynnade mest om man ser utifrån elever med 
lägre eller högre kunskaper i språket. Undersökningen tydde dock på att de som är lite 
försiktigare av sig eller lite blyga gynnas av en sådan här arbetsmetod.  

Nyckelord: datorn som hjälpmedel, muntliga övningar, andraspråksundervisning, CALL, 
datorassisterad språkundervisning 
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1 Inledning 

Varför känner elever ett sådant motstånd att tala målspråket, i mitt fall spanska, på lektionerna i 
moderna språk, trots att flera har väldigt goda kunskaper och/eller annars har lätt för att prata? 
Denna fråga inledde den fördjupningsuppgift jag gjorde i PGII. Syftet var att ta reda på om det 
kunde vara så att deras egen röst hindrar dem att tala på spanska. Enkätundersökningen visade att 
eleverna upplever att det delvis beror på detta eftersom de inte är så vana att höra sig själva tala 
på spanska. Dels beror det på att de inte tycker att de kan språket tillräckligt bra. Dessutom 
påverkar vissa affektiva faktorer dem negativt också, många blir nervösa och känner sig besvärade 
när de ska öva den muntliga förmågan. Undersökningen visade också att eleverna i mycket stor 
utsträckning anser att det är viktigt att de har en bra relation med sin lärare för att de 
överhuvudtaget ska våga prata på spanska. Jag kom fram till olika lösningar för att minska 
talträngdheten på språklektionerna. Dels att använda spanskan så mycket som möjligt i 
klassrummet och tidigt låta eleverna vänja sig vid att göra muntliga övningar. Dels att poängtera 
att de behöver jobba både muntligt och skriftligt med målspråket, även utanför lektionstid 
eftersom den är så begränsad. Min tanke var då att de efterhand skulle märka att de får mer och 
mer ”kött på benen” för att kunna, men framför allt våga prata på spanska. Undersökningen 
visade också att bara ett fåtal elever hade provat på att spelat in sig själva när de talar på spanska. 
Då väcktes tanken att det skulle vara intressant att i en ny undersökning ta reda på om eleverna 
skulle kunna minska sin talträngdhet om de fick prova på att genomföra uppgifter där de skulle 
kunna spela in sig själva, vid ett eller flera tillfällen, och sedan lyssna på det. Syftet skulle då vara 
att ta reda på om en sådan metod skulle kunna hjälpa eleverna att våga prata mer. Eftersom alla 
elever har tillgång till en egen dator på den skola som undersökning skulle göras på så kom idén 
till att undersöka om den skulle kunna vara ett hjälpmedel i undervisningen för att få eleverna att 
tala mer på spanska och då i synnerhet för de elever som har störst svårigheter med språket. 

2 Bakgrund/Litteraturgenomgång 

Denna uppsats behandlar språkinlärning av spanska som i den svenska skolan är ett av de 
moderna språken elever kan välja att läsa redan från och med årskurs 4. Vanligen finns denna 
möjlighet först från årskurs 6 eller 7, ibland som elevens val, men oftast enbart som språkval 
(Skolverket 2011b:77–78). 

Det är viktigt att först titta på vad styrdokumenten, det vill säga, vad som står i läroplanerna och 
ämnesplanen för moderna språk. Där finner man det som ingår i lärares uppdrag, även vad syftet 
är med att studera ett modernt språk samt vad undervisningen skall innehålla. Det är också viktigt 
att studera vad forskningen säger om hur språkinlärning går till och vad som påverkar den och då 
i synnerhet vad som kan främja just den muntliga förmågan. Dessutom kommer uppsatsen att 
analysera vad forskning kommit fram till angående användning av dator i språkundervisningen. 

2.1 Vad står i läro- och ämnesplanerna? 
En ny läroplan har tagits i bruk och därför beskrivs såväl övergångsbestämmelser som vad den 
nya läroplanen innehåller och då i synnerhet vad som gäller för ämnet moderna språk.   

2.1.1 Den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy2011 
Under detta läsår, 2011-2012, har nya läroplaner tagits i bruk både i grundskolan och 
gymnasieskolan, men eftersom denna studie är förlagd till en gymnasieskola kommer 
hänvisningar göras till läroplanerna för den senare. Enligt Skolverkets övergångsbestämmelser 
kommer både den gamla läroplanen, Lpf 94, och den nya, Gy2011, användas parallellt under en 
övergångsperiod det vill säga under innevarande samt nästkommande läsår (Skolverket 2011g). 
Detta innebär att den nya läroplanen under innevarande läsår bara gäller dem som går första året 
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på gymnasiet. I nuläget kan detta innebära att en elevgrupp som läser steg 3 i ett av de moderna 
språken kan bestå både av elever som går det första året på gymnasiet, eftersom de tidigare har 
läst det moderna språket under grundskolans senare år, men också av elever som har läst steg 1 
och 2 under första och andra året på gymnasiet och nu går sitt tredje år.  Följaktligen innebär 
detta att vissa elever i gruppen kommer få betyg utifrån Gy2011:as kunskapskrav (Skolverket 
2011f:3) medan andra kommer få betyg utifrån Lpf 94:as betygskriterier (Skolverket 2006:15). 
Eftersom det inom en snar framtid bara är den senare läroplanen som kommer att gälla så 
kommer denna studie i huvudsak titta på vad Gy2011 säger om ämnet, moderna språk. 

2.1.2 Syftet med moderna språk 
I de allmänna beskrivningarna för syftet med moderna språk står bland annat: ”Undervisningen i 
ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och 
omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för 
skilda syften.”(Skolverket 2011f:1). Med detta menas att eleverna skall tillägna sig kunskaper som 
leder till att de både vågar och kan göra sig förstådda på målspråket utifrån olika behov. Vidare 
står det i syftesdelen att ”Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och 
olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och 
medier.” (Skolverket 2011d:1). Detta innebär att eleverna i språkundervisningen kan använda sig 
av datorer, videokameror eller till och med sina egna mobiltelefoner. I vidare bemärkelse kan det 
handla om att de använder sig av olika siter på internet där de kan chatta med andra på 
målspråket eller för att använda sig av ett program på datorn för att spela in ljudfiler eller för att 
använda ett vanligt skrivdokument för att producera egna berättelser i. Det kan också innebära att 
eleverna använder sig av de digitala läromedel som numera ofta går att beställa som ett 
komplement till läroböckerna och som finns på förlagens hemsidor. Dessa innehåller exempelvis 
inspelningar av kapiteltexterna, hörövningar, grammatikövningar och så kallade glosmaskiner för 
att träna på ord och uttryck. Som exempel på detta kan Libers interaktiva webbmaterial till 
läromedlet Alegría1 för spanska steg 1 till och med steg 4 nämnas2. 
Vidare står det i den nya ämnesplanen för moderna språk att eleverna skall ges förutsättningar att 
utveckla följande förmågor vid undervisningen som:  

1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet. 
2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift. 
3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 
4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 
5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.(Skolverket 2011f:1-
2) 

Läser man noggrant igenom ovanstående inser man att det krävs att lärare i moderna språk 
målmedvetet och kontinuerligt arbetar med alla de ovan nämnda förmågorna, som förövrigt vävs 
in i varandra. Exempelvis ska elever ges förutsättningar att öva upp förmågan att ”kommunicera 
på målspråket i tal” (förmåga 2). Detta innebär att de samtidigt också måste förstå att de ska 
”anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer” (förmåga 4) och visar det sig att de 
inte kan uttrycka sig tillräckligt på målspråket skall de också få lära sig att de kan använda sig av 
olika ”språkliga strategier” (förmåga 3), exempelvis av sitt kroppsspråk eller med hjälp av 
omformuleringar. 

                                                           
1 Följande bok används i gruppen som är med i studien: Vanäs-Hedberg, M. m.fl. (2007). Alegría, paso tres. Stockholm: 
Liber 
2Följande länk visar den sida eleverna loggar in på för att kunna arbeta med boken Alegrías webbmaterial: 
http://liberonline.se/LiberOnline/Login.aspx 

http://liberonline.se/LiberOnline/Login.aspx
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2.1.3 Centralt innehåll  
Ämnet moderna språk är uppdelat i sju olika kurser som bygger på varandra. Varje kurs, vanligen 
kallat för steg, motsvarar ett års gymnasiestudier och 100 poäng (Skolverket 2011f:2). Det centrala 
innehållet som ska ingå i undervisningen, i varje kurs i de moderna språken, oavsett vilket steg 
eleven befinner sig på är följande: kommunikationens innehåll, reception samt produktion och interaktion, 
deras respektive innehåll ser lite olika ut beroende på vilket steg eleven befinner sig på. För steg 3 
innebär den första delen, det vill säga kommunikationens innehåll, att eleven skall få möjlighet att 
träna på att prata om kända ämnen som intressen, åsikter och aktuella händelser, men också få 
samtala om ”kulturella företeelser[…] där språket används”. Den andra delen, reception, handlar 
bland annat om att eleven skall få träna på att lyssna till målspråket för att träna sig i ”språkliga 
företeelser, till exempel uttal och intonation”, genom att eleven får lyssna till exempelvis läraren, 
textinspelningar och program som behandlar både berättelser och sakprosa. Den tredje delen, 
produktion och interaktion, handlar om att eleven ska få träna på att använda språkliga strategier och 
att producera både muntliga och skriftliga alster som ”berättelser och beskrivningar”. (Skolverket 
2011f:9) 

2.1.4 Kunskapskrav  
I och med den att den nya läroplanen, Gy2011, tagits i bruk har också samtidigt ett nytt 
betygssystem införts. Betygen är uppdelade i sex nivåer från A till och med F. Det högsta betyget 
en elev kan få är A och det lägsta godkända betyget är E, således innebär betyget F att en elev inte 
nått målen (Skolverket 2011g). 
Studerar man mer i detalj på vad som menas med muntlig produktion och vad som skall bedömas 
utifrån kunskapskraven för steg 3 så handlar det dels om hur eleven presterar i muntliga 
framställningar exempelvis vid redovisningar där eleven kan ha fått i uppgift att berätta om något 
ämne med hjälp av stödord. Dels kan det handla om hur eleven uttrycker sig vid muntlig 
interaktion det vill säga tillsammans med andra, samt hur han eller hon klarar av att diskutera på 
målspråket. Dessutom läggs det vikt vid hur eleven använder sig av material från olika medier i 
sin muntliga produktion. (Skolverket 2011f:9) 

2.1.5 Moderna språk som obligatoriskt ämne 
I vissa program som Samhällsvetenskapsprogrammet måste eleverna välja ett eller flera av de 
moderna språken. Enligt programmålen ska de totalt ha läst minst 200 poäng moderna språk 
(Skolverket 2011e). Däremot om eleverna läser på Ekonomiprogrammet eller 
Naturvetenskapsprogrammet räcker det om de har läst 100 poäng moderna språk (Skolverket 
2011c, d). 

2.2 Vad står i forskningen om språkinlärningen? 
I följande stycken beskrivs först några termer inom språkdidaktiken, därefter hur språkinlärning 
går till och vad som underlättar den, men också vad som kan hindra elever från att lära sig ett 
främmande språk. 

2.2.1 Terminologi inom språkdidaktiken  
Inom språkdidaktiken beskrivs tre typer av språkinlärning som Lightbown och Spada förklarar 
enligt följande. Dels inlärningen av ett första språk (first language), det vill säga modersmålet, dels 
inlärningen av ett främmande språk (foreign language) vilken vanligen sker i ett klassrumssammanhang 
eftersom språket normalt sett inte förekommer i den studerandes omvärld (Lightbown & Spada 
2006:199). Dels inlärningen av ett andra språk (second language), vilket innebär att en person lär sig 
ett nytt språk som existerar i dess omgivning utanför hemmet, som när ett barn med ett annat 
modersmål än det som talas på dess dagis tar till sig det språk som talas där (Lightbown & Spada 
2006:29). Att läsa ett modernt språk handlar följaktligen om att lära sig ett främmande språk.  
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Inom språkdidaktiken används ofta den engelska benämningen second language och då talar man 
om språkinlärning ur ett allmänt didaktiskt perspektiv oavsett om man syftar på inlärningen av ett 
andra språk eller ett främmande språk (Lightbown & Spada: 2006: 204). Däremot skiljer man på 
om språkinlärningen sker på ett undermedvetet plan, det vill säga second language acquisition eller på 
ett medvetet plan och då talar man om second language learning (Krashen 1981:1). Det är den senare 
som är mest intressant för denna undersökning. Levy påtalar att perspektivet inom 
språkundervisningen har från 1960-talet och framåt gått från språkundervisning till språkinlärning 
(1997:52–53). Detta har medfört större fokus på den individuella eleven, dess behov samt 
strategier för lärande, här syftar Levy på, bland andra, Wenden och Rubins forskning om 
strategier i språkinlärningen. Detta stämmer också väl överens med den senaste läroplanen, 
Gy2011, där lärare bland annat: ”ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2011a:10). Detta innebär att man inte bara skall ta hänsyn 
och anpassa undervisningen för de elever som har svårt att lära sig utan även uppmuntra dem 
som har lätt för att lära så att de utvecklas utifrån sin förmåga. Levy hänvisar till Fox som menar 
att trots all forskning om andraspråksinlärning så finns det ingen generell teori som man kan 
tillämpa (Levy 1997:52–53). Det som alla [forskare] ändå utgår ifrån, enligt Wagner, är att 
kommunikation är en förutsättning för att man ska kunna tillägna sig ett främmande språk 
(Wagner 1996:218). Självfallet kan kommunikation ske både muntligt och skriftligt mellan dem 
som interagerar och antingen ske direkt det vill säga simultant till exempel via telefonsamtal eller 
sporadiskt som till exempel vid kommunicering via e-mejl. 

2.2.2 Att förhandla sig fram till förståelse 
Att kommunicera på ett annat språk innebär ofta att man behöver förhandla sig fram till 
förståelsen av det som sägs för att komma vidare i samtalet. Det vill säga man försöker muntligt 
lösa de språkliga problem som uppstår mellan de som samtalar. På engelska kallas detta för 
Negotiation of Meaning (Tornberg 2005:165) och enligt Wagner är det denna form av förhandling 
som gör att språket blir begripligt för eleven (1996:219). Vidare förklarar Wagner att 
kommunikation är en process där ett utbyte sker, där krypterad information från den som talar 
skall avkodas av den som tar emot den (1996:220). Han förklarar att konversation sker både på 
ett horisontellt plan såväl som på ett vertikalt plan. Så länge det inte inträffar några språkförbistringar 
befinner sig personerna på det horisontella planet, när problem uppstår med att förstå varandra 
får man göra djupdykningar i det vertikala planet för att lösa de uppkomna språkproblemen innan 
det är möjligt att gå vidare. Detta är ett typiskt fenomen vid konversation på ett främmande språk 
(Wagner 1996:222). Detta kan också innebära att en infödd talare kan behöva använda sig av så 
kallad Modified Input som innebär en anpassning av språket så att det blir mer begripligt för den 
som håller på att lära sig (Lightbown & Spada: 2006: 202). Det innebär också att en som 
behärskar målspråket väl, som till exempel en lärare också måste anpassa sitt språk utifrån 
elevernas kunskapsnivåer. 

2.2.3 Att ha tillgång till en språkligt rik miljö 
Språkinlärning är således en mycket komplex diskurs, men vissa didaktiska och pedagogiska 
koncept inom språkforskningen är ändå speciellt framträdande och viktiga för inlärningen av ett 
andra språk. Tricia Hedge talar om vikten av att skapa förhållanden som främjar inlärningen av 
ett språk:  

There is no easy direct relationship between the teaching objectives of our lessons and the 
learning outcomes for the students. Understanding this will help us to realize that our 
major role is to provide conditions which are conductive to learning. However, there is 
increasing evidence that learners progress faster with meaningful language practice in a rich 
linguistic environment and with an informed policy of error correction on the part of the 
teacher (Hedge 2000:15) 
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Hedge menar här att lärarens huvudsakliga uppgift är att skapa en språkligt rik miljö där eleverna 
får bada i språket, som man inom språkdidaktiken brukar säga. Genom att elever får arbeta med 
meningsfulla uppgifter där lärare enligt Hedge korrigerar felaktigheter utifrån ett mer informativt 
sätt istället för att poängtera felen som eleverna gör. Med andra ord kan det innebära att läraren 
gör en formativ bedömning av det eleverna presterar just då, för att hjälpa dem på traven att 
förstå vad de kan förbättra och på så sätt höja språkkunskaperna. 

2.2.4 Vikten av att förstå budskapet på målspråket 
Krashen talar om en av sina viktigaste teorier the Input Hypothesis som handlar om att människor 
lätt lär sig språk om de förstår budskapet, förutsatt att input är begriplig (1985: vii). Modellen som 
illustrerar detta på ett enkelt sätt ser ut enligt följande i + 1, där bokstaven ”i” står för den nivå 
personen för tillfället befinner sig på och ”1” motsvarar den nya input av språket som ännu är 
obekant för en själv, men som ändå kan förstås tack vare kontexten eller förkunskaperna 
(Krashen 1985:2). Vidare säger Krashen: “Speaking is a result of acquisition and not its cause. 
Speech cannot be taught directly but ‘emerges’ on its own as a result of building competence via 
comprehensible input.” (Krashen 1985:2). Med det menar han att den muntliga förmågan inte är 
något som direkt kan läras ut utan den är ett resultat av den input som varit begriplig. Det som, en 
person håller på att lära sig i ett nytt språk, men inte begriper och som inte heller känns viktigt att 
lära sig, det sållar hjärnan ofta bort. Följaktligen kan man sedan inte tala om det på målspråket. 
Krashen menar att det finns starka belägg för att var och en tar till sig kunskaper på olika sätt. 
Trots att följande kan verka motsägelsefullt så hänvisar Krashen ändå till Chomsky som menar 
att tillägnandet av språk är någonting som i huvudsak sker på samma sätt för alla, eftersom vi har 
ett så kallat mentalt organ just för denna förmåga, men detta kan variera lite: ”on the surface” som 
Chomsky uttrycker det (Krashen 1985:3). Det Chomsky syftar på skulle kunna vara skillnader i 
vad vi har för allmänna förkunskaper eller vilka förkunskaper vi har om målspråket, hur ens egen 
uppfattning är om förmågan att lära sig ett språk eller vilken studieteknik respektive person 
använder sig av etcetera. 

2.2.5 Affektiva faktorers påverkan vid språkinlärningen 
Att den input man får av målspråket är begriplig är inte hela hemligheten för att språkinlärningen 
ska fungera bra, det finns också andra faktorer som påverkar. Krashen tar fram följande aspekt: 
the Affective Filter Hypothesis, det vill säga att det hos människor finns ett känslofilter, en slags 
barriär, som när den är hög förhindrar inlärningen (1985:3). Vad menas då med det? Jo, att vissa 
faktorer som har med känslor och tankar att göra, kan på ett negativt sätt påverka 
språkinlärningen. Enligt Krashen kan det vara faktorer som att motivationen eller inställningen är 
låg till att lära sig språket (Krashen 1985:3). Den sistnämnda kan bero på att eleven känner sig 
tvingad till att läsa ett modernt språk, eftersom vissa program på gymnasiet kräver att eleven 
väljer att läsa något eller några av de moderna språken under ett eller två läsår för att få full poäng 
efter avklarade studier (Skolverket 2011c, d, e).  

Tornberg talar om vikten av en meningsfull inlärning, hon säger bland annat att ”Människan 
tycks fungera på det viset att hon strävar efter att se sammanhang och att tolka information med 
utgångspunkt från det hon redan vet. Finns inga sådana meningsskapande referensramar blir 
informationen meningslös.” (2005:17). Tornberg talar om andra viktiga aspekter i 
meningsskapandet som till exempel att eleverna måste förstå uppgifterna, även vilken roll 
eleverna har samt vikten av att ”Alla elevers röster får komma till tals” (2005:17–18). Exempelvis 
skulle elever i början av en språkkurs kunna uppmanas till att sätta upp ett mål eller syfte med 
sina språkstudier och sedan titta tillbaka på det/dem när det känns motigt under kursens gång.  

En annan aspekt är att elever blir medvetna om vad de kan mer eller mindre bra. Tornberg tar 
fram exempel på forskning som visar att de elever som lyckas med sina studier är medvetna om 
både vilka kunskaper de har, men också vilka kunskaper de saknar (2005:23). För att 
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motivationen skall höjas är det således viktigt att elever känner att det finns en mening med 
språkstudierna och att de själva får vara delaktiga i undervisningen. Så här uttrycker Tornberg sig 
angående vikten av elevers medvetande i lärprocessen: ”De lär sig inte bara språket utan lär sig 
också att de respekteras som individer i en arbetsprocess som faktiskt är till för deras skull och 
inte för lärarens, lärobokens eller metodikens.” (Tornberg 2005:23). 

Krashen har tittat på olika studier som har gjorts angående ängslan som ytterligare en av de 
affektiva faktorer som påverkar språkinlärningen. Han kom fram till att det verkar som att en låg 
grad av ängslan gynnar den undermedvetna inlärningen medan en måttlig grad kan gynna den 
medvetna inlärningen (1981:30). Så även om en person är ängslig av sig så är inte det detsamma 
som att den inte skulle kunna lära sig ett språk. Det är först om en person känner stor oro och 
ängslan för att kanske säga fel, att inte bli förstådd eller att inte klara kunskapskraven som 
inlärningen påverkas negativt, man blir blockerad och har svårare att ta in information, än mindre 
producera. Krashens tolkning av studierna är att undervisning med the audio-lingual method gör att 
den undermedvetna språkinlärningen förstärks trots att syftet är att befästa vanor (Krashen 
1981:30). Hedge (2000:228) ger också en förklaring till vad en audiolingual approach i 
undervisningen innebär och det är att man, först och främst, fokuserar på förmågan att lyssna, 
därefter på att tala, läsa och slutligen att skriva. Att tala ett annat språk det är att helt enkelt att 
bestämma sig för att våga trots att man vet att man inte behärskar målspråket särskilt bra, det 
kräver dock att man har automatiserat viss kunskap om språkets vokabulär samt grammatiska 
regler (Tornberg 2005:44).  

2.2.6 Fördelar med Cooperative Learning 
Cooperative Learning är ett sätt att arbeta i grupp, men där gruppens resultat bygger på att alla 
deltagare är ansvariga för resultatet, tvärtemot vad traditionellt grupparbete brukar innebära där 
varje deltagare tar ansvar för var sin del av grupparbetet och således får väldigt dålig insikt i de 
andras (Tornberg 2005:65). Forskning visar nämligen att problemlösning i grupp leder till bättre 
resultat än vid traditionell katederundervisning där var och en själv får försöka lösa uppgifter, 
dessutom bör grupperna vara heterogena (Tornberg 2005:65). Med detta menas att grupperna 
bör blandas med både starkare och svagare elever för att framförallt de svagare ska kunna dra 
nytta av de elever som har större kunskaper och på så sätt lära sig mer av målspråket. Tornberg 
tar fram ytterligare positiva aspekter som gynnas av Cooperative Learning som språkutvecklingen 
eftersom alla får mer tid till att tala, de blir frimodigare, självständigare, tar mer ansvar och ägnar 
mer tid till uppgifterna (2005:65). 

2.3 Vad står i forskningen om datorn i undervisningen? 
Det finns en hel del forskningsmaterial om just användningen av datorn i språkundervisningen 
och hur den kan vara till hjälp för att utveckla kunskaperna i ett främmande språk som till 
exempel den skriftliga kommunikationen, men tyvärr finns det fortfarande mycket begränsat med 
material vad gäller forskning kring hur datorn kan hjälpa elever att utveckla just förmågan att tala.  

Den information som här följer redovisar ur vilket perspektiv datorn kan ses och hur den kan 
användas i språkundervisningen. Därefter följer en beskrivning av det amerikanska konceptet 
One-to-One som är en modell för användningen av datorn i skolarbetet. Ett flertal svenska 
skolor har anammat denna modell, bland annat den skola som är med i studien. Slutligen beskrivs 
hur datorn kan användas på olika nivåer i utbildningen, alltifrån ett substitut för böcker till att 
kunna skapa helt nya former av material. 

2.3.1 Datorassisterad språkundervisning 
En som beskriver hur datorn kan vara ett hjälpmedel i undervisningen är Professor Michael Levy. 
Han använder akronymen CALL som står för Computer-Assisted Language Learning som på svenska 
kan översättas till datorassisterad språkinlärning som han definierar enligt följande: ”the search for 
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and study of applications of the computer in language teaching and learning” (Levy 1997:1) Kort 
sagt handlar CALL rent allmänt om hur datorn kan tillämpas i språkundervisningen. Det finns 
dock många andra akronymer som mer i detalj anger vilken typ av CALL man syftar på som till 
exempel CELL som står för Computer-Enhanced Language Learning. Där betoningen av 
datoranvändningen syftar till att förbättra och effektivisera språkinlärningen (Levy 1997:81).  

Levy menar att den snabba utvecklingen av datorn och datoranpassat material går så fort att inte 
lärarna hinner med att lära sig hur de bäst kan använda den innan nya modeller och 
undervisningsmaterial kommit ut (1997:1). Levy anser också att utarbetandet av material för 
CALL inte är ett helt enkelt område eftersom det har betydelse hur man ser på språkinlärningen. 
Har man ett top-down perspektiv, har kursplaner och olika teorier om språkinlärning betydelse i 
skapandet av undervisningsmaterial avsett för datorn och ser man det från ett bottom-up perspektiv 
kan det handla om att man ska använda datorn ur ett specifikt klassrumsproblem, dessutom krävs 
teknik som fungerar, med tanke på både hårdvara och mjukvara (Levy 1997:2). Olika discipliner 
har påverkat utarbetandet av CALL vilka Levy sammanfattar i följande fem kategorier: psykologi, 
artificiell intelligens, datalingvistik, undervisningsteknik och design, samt studier av interaktionen människa-
dator (1997:48, 50). Inom exempelvis psykologin inkluderas ytterligare discipliner som 
andraspråksinlärning och kognitiv psykologi (Levy 1997:50). 

2.3.2 Datorn som verktyg eller lärare 
Datorn kan ses både som ett verktyg och som en lärare, det beror på hur man använder den. 
Även läraren kan inta olika roller beroende på hur datorn används i undervisningen, alltifrån att 
ha ett övergripande inflytande över processen genom att till exempel leverera arbetsmaterial och 
instruktioner, till att vara helt exkluderad som till exempel vid tillfällen då eleverna använder sig 
av något datorprogram med övningar som har en inprogrammerad rättningsfunktion (Levy 
1997:100). Levy beskriver ett par modeller som illustrerar de olika synsätt som finns inom CALL, 
bland annat hur lärarens roll kan tolkas vid elevers datoranvändning i klassrummet. Den första 
kallas för the Ahmad model och fokuserar på följande tre delar: eleven, språket och datorn, den 
andra the Farrington model fokuserar på klassen, läraren och datorn (1997:101). Ahmadmodellen syftar 
på datorn mer som en lärare än som ett verktyg eftersom här har läraren en mer diffus roll i 
undervisningen. Exempelvis kan det innebära att eleverna får jobba med en uppgift till bokens 
webmaterial, som skulle kunna vara att träna på att böja verb i perfekt. Webmaterialet fungerar på 
så vis att det har en automatisk rättningsfunktion vilket innebär att eleven klarar sig själv utan sin 
lärare för att träna på vissa moment av språket. Om man däremot ser på lärarens roll utifrån 
Farringtonmodellen så har han eller hon större inflytande på undervisningen än i den förstnämnda 
modellen eftersom här är läraren mer delaktig i processen. Läraren kan då till exempel ge eleverna 
en uppgift i form av att skriva en liten uppsats på datorn. Läraren går runt i salen, tittar på det de 
skrivit, ger kommentarer och svarar på frågor. 

2.3.3 One-to-One, ett koncept för datoranvändning i skolan 
Konceptet One-to-One handlar om att varje elev ska ha tillgång till såväl en bärbar dator såväl som 
till internet vid arbete med uppgifter i skolan och i hemmet (Penuel 2006:329). Hundratals statliga 
skolor har hittills satsat på detta koncept i USA enligt Penuel, speciellt i staterna Main och Texas 
och då för elever som går på secondary school3, där elever är i åldrarna 11 till och med 16 eller 18 
år (2006:329).  När elever har obegränsad tillgång till datorn leder det till större möjligheter att 
införskaffa uppgifter som dessutom är ”up-to-date” (Penuel 2006:332). De kan också enkelt 
kommunicera med sina kamrater och lärare, dessutom lär de sig behärska den senaste tekniken på 
ett mycket bra sätt (Penuel 2006:332). 

                                                           
3 Förklaring av ordet secondary school hämtades hos Longman Dictionarys onlineupplaga, 
http://www.ldoceonline.com/dictionary/secondary-school. Hämtat den 12 juni 2012. 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/secondary-school
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Penuel säger: ” No matter how novel the technology is for classrooms, because the novelty itself 
poses special challenges for teachers and schools to fully realize the potential of these 
technologies” (2006:333). Vad Penuel egentligen menar är att det har ingen betydelse hur 
avancerad tekniken i klassrummet är om inte läraren behärskar den. Detta skulle vidare kunna 
innebära att lärare inte ska vara rädda för att använda sig av datorn, allt behöver inte genomföras 
på den mest avancerad nivån, bara den har ett syfte i lärprocessen. En mängd studier visar enligt 
Penuel att datorn i huvudsak används av eleverna för just den skriftliga förmågan (2006:336).  
Det är också den skriftliga förmågan som tydligt visat sig bli förbättrad med hjälp av One-to-One 
konceptet (Penuel 2006:341).  Slutligen hänvisar Penuel till ett flertal studier som tydligt visar att 
användningen av bärbara datorer även har en positiv effekt på elevernas motivation och 
engagemang (2006:342). 

2.3.4 SAMR – modellen  
SAMR är en akronym bestående av fyra ord som var och en representerar olika nivåer av 
förmågan att utnyttja tekniken som datorn kan erbjuda. Modellen är skapad av forskaren Ruben 
Puentedura (2008). Den första eller lägsta nivån kallar han för Substitution (ersättning). På denna 
nivå används datorn enbart som ett substitut för böcker eller annat skriftligt material som annars 
finns i läroböckerna. Den andra nivån kallar han Augmentation (ökning). Här används datorn inte 
bara som ett substitut utan även som ett komplement till pappersmaterialet eftersom lärare och 
elever nu har möjlighet att använda datorn i moment de tidigare inte kunnat göra som till 
exempel läsa bloggar eller se filmklipp av något de redan läst om. Den tredje nivån, Modification 
(förändring) innebär att kompetensen i att utnyttja tekniken ytterligare har ökat. På denna nivå 
menar Puentedura att lärare använder datorn på ett mer djupgående plan i lärprocessen genom att 
låta eleverna lösa uppgifter som att ta reda viss fakta om ett fenomen. Den högsta nivån är 
Redefinition (omdefiniering) och innebär att elever får i uppgift att producera egna arbeten som de 
annars aldrig skulle kunna göra. Exempelvis genom att göra en egen film där de själv agerar som 
de sedan kan lägga ut på internet. De första två nivåerna kallar Puentedura sammanfattningsvis 
för Enhancement level (förbättringsnivå) och de två följande för Transformation level 
(förvandlingsnivå). (Puentedura 2008). 

En kommun i Sverige som tagit till sig SAMR-modellen är Falkenberg där ett par skolor använder 
sig av One-to-One konceptet eller som de på svenska kallar En-till-En (Tallvid 2010). 

3 Syfte 
Det finns flera syften med denna uppsats. Dels att finna metoder som kan hjälpa elever att tala 
mer på målspråket under lektionerna i moderna språk, i detta fall spanska. Dels att studera om de 
numera alltmer förekommande verktygen i dagens skola som datorn, skulle kunna vara en hjälp 
för eleverna i språkundervisningen även för den muntliga förmågan och då i synnerhet för de 
elever som är svaga i ämnet. 

3.1 Frågeställningar 
 Hur kan datorn vara ett hjälpmedel i språkundervisningen för att hjälpa elever att tala mer 

på spanska? 

 Vilka elever gynnas mest av att använda datorn som ett verktyg, när det gäller den 
muntliga förmågan? 

4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod som använts i studien. Här ingår också en kort information 
om valet av skola och den grupp elever som fick vara med i studien. Utifrån Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer behandlas bland annat anonymitet och informationskravet. Därefter 
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beskrivs hur bearbetningen av data gjordes samt en kort reflektion över analys och tolkning av 
studien. Slutligen finns det med en detaljplan för hur studien var tänkt att genomföras på skolan. 

4.1 Val av metod 
Enligt Kvale (1997:67) syftar kvalitativ forskning ”på arten, på beskaffenheten av något” medan den 
kvantitativa forskningen ”syftar på hur mycket, hur stort, mängden av något”. Med detta menas att 
den kvalitativa forskningen går på djupet, det vill säga studerar detaljerna, medan den kvantitativ 
forskning ser på bredden, omfånget det vill säga hur utbrett något fenomen kan vara.  

Eftersom den skola, där studien gjordes, är förhållandevis liten så var också underlaget alldeles 
för litet för att göra en tillförlitlig enkätundersökning på. Det var en av anledningarna till att en, i 
huvudsak, kvalitativ studie gjordes. Dock med inslag av kvantitativa moment som resultaten av 
de muntliga prov eleverna gjorde både före och efter det att arbetsmetoden testades. Den 
kvalitativa delen består av iakttagelser och reflektioner av några lektionstillfällen, dels vid de 
muntliga proven och dels under tiden eleverna arbetade med datorn för att spela in dialoger. 
Dessutom ingår det i den kvalitativa delen av studien en sammanfattning av de fyra intervjuer 
som avslutningsvis gjordes med fyra av eleverna. Detta för att mer i detalj, bland annat, ta reda på 
vad som var bra och dåligt med arbetsmetoden, vad de lärde sig och om de fick andra idéer på 
vad de skulle kunna göra med hjälp av datorn för att förbättra sin muntliga förmåga i spanska.  

4.2 Bearbetning av data 
Här följer en beskrivning av hur materialet till studien samlades in, hur det bearbetats, valdes ut 
och tolkades. Dessutom behandlas studiens generaliserbarhet. 

4.2.1 Analys  
Rent praktiskt gick studien till så att jag iakttog hur varje elev betedde sig vid de muntliga proven, 
som till exempel om de verkade vara nervösa eller lugna. Med hjälp av en checklista (se bilaga 3) 
noterades dessutom kvalitén på respektive elevs prestation av den muntliga förmågan, vad som 
var bra, vad som skulle kunna förbättras eller vad som saknades. Därefter jämfördes elevens 
resultat med kunskapskraven (se bilaga 4) och ett betyg sattes. Även vid de två lektioner som 
eleverna arbetade med att spela in dialoger gjordes iakttagelser av vad som sades och gjordes. 
Den typ av iakttagelser som gjordes av eleverna kan liknas vid objektiv observation. Kvale säger att 
observationer i fält är bra att ta till: ”Om man vill studera människors beteende och deras samspel 
med sin omgivning” (1997:100).   

När studien i klassrummet var klar bokades ett konferensrum som finns på skolan till varje 
intervju. Där kunde intervjuerna genomföras ostört eftersom en lampa som angav att rummet var 
upptaget kunde tändas utanför rummet. Alla fyra intervjuerna spelades in på en diktafon. Först 
och främst för att eleverna skulle känna sig mer bekväma att de skulle få känslan av att det var 
mer av ett samtal än en intervju. Helt i linje med det Kvale säger angående forskningsintervjun 
som ”ett professionellt samtal” (1997:13). Dessutom sparade det tid just vid genomförandet av 
intervjuerna samtidigt som riskerna minimerades att missa något av det som eleverna svarade. 
Alla intervjuer följde den färdiga mallen med information om intervjun och alla dess färdigskrivna 
frågor (se bilaga 6).  

Därefter transkriberades allt som eleverna svarat under intervjuerna, även små kommentarer från 
mig. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger, därefter valdes de delar ut som var 
mest relevanta för studien och dess frågeställningar.  

4.2.2 Tolkning 
Även om jag försökt vara objektiv så är jag medveten om att mitt inflytande som undervisande 
lärare vid dessa olika lektionstillfällen kan ha påverkat det som iakttagits. Det faktum att eleverna 
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och jag känner varandra kan även ha påverkat hur de svarade på frågorna under intervjun. Det 
skulle kunna vara så att de inte vågade berätta alla synpunkter av rädsla för att såra mig. Andra 
faktorer som kan ha påverkat objektiviteten är den förförståelse jag bär med mig av elevernas 
tidigare uppvisade förmågor vad gäller det muntliga etcetera. Följaktligen kan sådana här faktorer 
ha påverkat tolkningen av studiens resultat. 

4.2.3 Generaliserbarhet 
Enligt Kvale handlar generaliserbarhet om att ”Vi gör oss förväntningar om vad som kommer att 
hända i andra liknande situationer eller med liknande personer” (1997:209).  Resultatet av studien 
kan mycket väl föras över till andra skolor och lärare som undervisar i moderna språk och ge ett 
liknande positivt utslag vad gäller elevernas muntliga förmåga i målspråket. Utifrån egna 
erfarenheter samt kommentarer från andra språklärare under min verksamhetsförlagda utbildning 
fokuserar elever sällan självmant på att förbättra den muntliga förmågan. Det är då ett mycket 
enkelt sätt att använda ett dataprogram som Audacity4 eftersom det är gratis och enkelt kan laddas 
ned från internet. Att sedan låta eleverna arbeta i smågrupper är de vana vid i alla sammanhang i 
skolan och dessutom kan det upplevas roligt att få göra något nytt som gör att de forceras till att 
arbeta med den muntlig biten, ju mer träning desto mer vana att höra sig själva tala på målspråket 
och följaktligen torde det stärka även andra lärares elevers förmåga och vilja att tala. 
 

4.3 Skolan och deltagarna 
Skolan och deltagarna i studien, det vill säga den aktuella elevgruppen beskrivs, men även hur 
förutsättningarna är för att läsa ett modernt språk på den specifika skolan. 

4.3.1 Val av skola och deltagare 
Orsaken till att förlägga undersökningen på den valda skola grundar sig i att den andra perioden 
av den verksamhetsförlagda utbildning hade genomförts där när mitt huvudämne, spanska 
praktiserades. Dessutom känner jag till eleverna och deras material väl i och med att jag 
undervisat dem under innevarande läsår. Eftersom syftet med studien var att undersöka om 
datorn kan vara en hjälp i språkundervisningen fanns ingen anledning att uppsöka någon annan 
skola i och med att varje elev har tillgång till en egen dator på denna skola.  

Elevgruppen som valts för studien läser steg 3 i spanska. Eftersom eleverna är ungdomar i 
åldrarna 16 till 18 år kommer de att benämnas tjejer och killar. Gruppen består av 8 elever och 
fördelningen mellan killar och tjejer är 50 % av varje. En av eleverna går sitt tredje år på 
gymnasiet medan övriga går sitt första. Två elever går på Naturvetenskapsprogrammet, fem 
elever på Samhällsvetenskapsprogrammet och en på Ekonomiprogrammet. Sex av eleverna 
kommer från den kommun skolan är förlagd i medan de två övriga kommer från en angränsande 
kommun. Eleverna har alltså olika baskunskaper i bagaget beroende på tidigare lärare, material 
och typ av undervisning. En elev kom dessutom till denna grupp först vid starten av vårterminen 
och har således även ytterligare andra erfarenheter av undervisning i spanska från en annan 
gymnasieskola.  

4.3.2 Beskrivning av skolan och dess förutsättningar för moderna språk 
Skolan som är med i undersökningen är en mindre gymnasieskola med ungefär 240 elever. Den är 
placerad i centralorten i kommunen, men en hel del av eleverna kommer från angränsande 
kommuner. Ett drygt 30-tal elever kommer från andra länder, varav en del är asylsökande medan 
andra har fått permanent uppehållstillstånd. Det finns både studieförberedande och 
yrkesförberedande program på denna gymnasieskola. 

                                                           
4Följ denna länk för att få tillgång till gratisprogrammet Audacity, http://audacity.sourceforge.net/download/. 
Hämtat den 17 april.  
 

http://audacity.sourceforge.net/download/
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Eleverna kan på den aktuella skolan välja mellan att läsa franska, spanska, tyska och/eller 
kinesiska som modernt språk. Varje språkkurs, till exempel steg 1, sträcker sig över ett läsår och 
är värd 100 programpoäng. Detta läsår finns det elever i spanska från steg 1 till och med steg 4, 
men undervisning erbjuds till och med steg 5, fast det har förekommit undervisning upp till och 
med steg 7.  

Alla elever som läser ett modernt språk på denna skola har i regel två schemalagda lektioner i 
veckan med det valda språket. De som läser steg 3 i spanska under detta läsår har sina lektioner 
på torsdagar och fredagar med 2 timmars undervisning i veckan. Det innebär att om en elev är 
sjuk eller frånvarande av annan anledning just dessa två dagar så kan det gå nära två veckor 
mellan lektionstillfällena, vilket kan påverka språkinlärningen negativt.  

4.4 Vårdnadshavarnas tillstånd eller inte 
Rektorn bekräftade att det inte behövs något intyg från föräldrarna för att kunna genomföra 
intervjuer med eleverna. Inte heller skolan kräver någon slags intyg eller underskrift av eleverna 
eftersom de är över 15 år och själva kan ta ställning till om de vill medverka i studien. Precis 
detsamma står angivet i Vetenskapsrådets forskningsetiska anvisningar (2002:9). Rektorn 
godkände även det informationsbrev jag förberett till eleverna med bifogad svarstalong där de 
antingen samtycker till eller avstår ifrån att medverka i undersökningen och/eller intervjun (se 
bilaga 1). 

4.5 Anonymitet och informationskravet 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så gäller det att de personer som är tilltänkta 
för studien informeras om syftet, men även att de har möjlighet att fritt välja om de samtycker till 
att delta eller inte, detta kallas för informationskravet och samtyckeskravet (2002:7, 9-10). Eleverna 
som är tänkta att ingå i studien kommer därför att få ett informationsbrev där dessa nämnda krav 
ingår (se bilaga 1). Eftersom syftet är att finna metoder som kan främja deras egen muntliga 
förmåga är förhoppningen att de skall se positivt på en medverkan och därför välja att delta i 
studien, men även känna sig fria att hoppa av trots att de tidigare sagt ja. Det är också mycket 
viktigt att eleverna känner sig trygga med att allt som de säger eller gör, under den här tiden som 
studien pågår, är fullständigt konfidentiellt. De ska kunna känna sig trygga i vetskapen att de inte 
kommer att nämnas vid namn i uppsatsen, eftersom den lite längre fram kommer att presenteras 
vid Högskolan Dalarna. Också detta är helt enligt Vetenskapsrådet instruktioner om 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002:12, 14). 

4.6 Detaljplan för genomförandet av undersökningen 
1. Eleverna kommer först och främst, muntligt informeras om examensarbetet. De kommer 

också få ett informationsbrev med syftet till undersökningen där de även får möjlighet att 
skriftligt bekräfta om de kan tänka sig att vara med i undersökningen. Det kommer även 
att finnas med en förfrågan, om de kan tänka sig att bli intervjuade, för att mer i detalj få 
veta hur de jobbat och vad de tyckte om detta arbetssätt (se bilaga 1). 
 

2. Eleverna kommer att ha fått förbereda sig några dagar innan att prata om något på 
spanska, de ska då, en och en, få prata med mig om valt ämne (se bilaga 2). Detta beror 
på att jag först och främst vill göra en avstämning av hur var och en ligger till, muntligt 
sett, för att ha något att utgå ifrån innan min egentliga undersökning tar vid. Jag kommer 
då att använda mig av en tabell eller rättare sagt en checklista där jag noterar om det är 
begripligt, sammanhängande, om de har flyt i språket, hur deras ordförråd används dvs. 
om de använder sig av många olika ord eller begränsar sig till ett fåtal. Jag kommer även 
att titta på hur väl de behärskar grammatisk korrekthet, uttal, intonation och om de 
använder någon strategi för att göra sig förstådda (se bilaga 3). Därefter kommer jag att 
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föra över de resultat jag fått av elevernas muntliga förmåga till en bedömningsmatris som 
helt och hållet bygger på de kunskapskrav som finns för den muntliga produktionen och 
interaktionen i moderna språk för steg 3 enligt Gy2011 (se bilaga 4). En av eleverna 
kommer bedömas utifrån den tidigare kursplanen i moderna språk, Lpf 94. Det är dock 
de två övre fälten som bedöms vid detta tillfälle, dvs. hur de använder sig av olika medier 
samt hur de formulerar sig med mera vid de muntliga framställningarna. 
 

3. Alla elever får sedan i läxa att träna på att läsa högt hemma. Först ska de uppmanas att 
lyssna noggrant på två kapiteltexter de redan är bekanta med och därefter träna på att läsa 
texterna högt, detta för att bli mer vana vid att höra sig själva prata på spanska (av 
erfarenhet läser sällan eleverna något högt på spanska utanför lektionerna i spanska). 
Dessutom kommer de samtidigt att repetera både ord och uttryck de tidigare läst och 
övat på. För att komma åt ljudfilerna till texterna måste de använda sin dator och logga in 
på läromedelsförlagets hemsida. 
 

4. Nästa lektion ska de få jobba i par eller grupp. Med hjälp av datorn ska de nu spela in sig 
själva när de gör en dialog tillsammans på spanska. Om det inte finns ett program på 
datorn som kan hantera inspelning av ljudfiler ska de få veta hur man kan ladda ned ett 
gratisprogram som heter Audacity. Därefter ska de lyssna på resultatet och fundera på om 
de kan förbättra något. När de är nöjda ska jag be att få ta del av det de gjort. Därefter 
kommer jag göra en formativ bedömning som var och en får ta del av för att eventuellt 
förbättra den muntliga förmågan. Sedan upprepar vi denna inspelningsövning ytterligare 
en gång, men med en annan typ av dialog. Troligtvis gör vi detta vid två olika 
lektionstillfällen eftersom jag däremellan skall hinna gå igenom och bedöma det de spelat 
in. 
 

5. Vid följande lektionstillfälle kommer jag återigen att be dem att förbereda något att 
berätta eller samtala om och då se om de förbättrat sin förmåga att prata på spanska i 
förhållande till första bedömningstillfället. 
 

6. Slutligen kommer jag att intervjua några av eleverna för att få reda på mer i detalj hur de 
jobbat och vad de tyckte om detta arbetssätt. 

5 Resultat 
Nedan följer först en kort sammanställning av de iakttagelser som gjorts vid de olika moment 
som ingått i studien under lektionstid. Därefter görs en kort redovisning av de båda muntliga 
testen som eleverna gjorde både före och efter perioden med speciellt fokus på att träna den 
muntliga förmågan. Slutligen presenteras det som framkom vid intervjuerna med eleverna.  

5.1 Iakttagelser under lektionstid  
De fem lektioner som använts för att genomföra studien på beskrivs här kortfattat med hjälp av 
iakttagelser som gjorts då samt även redogörelser på sådant som uppstod vid lektionstillfällena. 

5.1.1 Lektion 1: Det första muntliga provet  
Inför den första lektionen hade eleverna blivit informerade om att ett större fokus skulle ligga på 
att arbeta med den muntliga förmågan under några lektioner och i någon hemuppgift. De hade 
också informerats om att detta är något som ska ingå i examensarbetet. Till denna gång hade 
eleverna fått förbereda sig att göra var sin muntliga presentation som de valt ut bland några kända 
ämnen (se bilaga 2). Sex elever redovisade denna gång, men enbart inför mig. Trots att de vid 
detta lag känner mig ganska väl var flera av dem mycket nervösa. De är inte vana vid denna typ 
av redovisningar i spanska för de har bara gjort detta en gång tidigare under de snart fyra år som 
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de läst spanska och då under innevarande läsår. Resultaten av de muntliga testen utifrån 
kunskapskraven redovisas senare i uppsatsen. För att komma igång ordentligt med det muntliga 
fick eleverna i läxa att lyssna på två kapiteltexter de tidigare haft i läxa. För att komma åt texterna 
loggar de in på förlagets hemsida. Därefter blev de uppmanade att träna på att läsa dessa högt. 

5.1.2 Lektion 2: Inspelning av dialoger 
Alla utom en elev var närvarade denna gång. En elev berättade direkt att datorn var på lagning 
och därför inte hade kunnat träna på läxan som det var tänkt. Eleverna fick därefter mer ingående 
information om examensarbetet, både muntligt och skriftligt via informationsbrevet som de 
uppmanades att fylla i talongen på (se bilaga 1). Sex elever ställde sig positiva till att medverka i 
undersökningen varav fyra även kunde tänka sig att bli intervjuade. Därefter uppmanades 
eleverna att undersöka om de hade något slags program på sin dator där de kan spela in sig själva 
när de pratar, men det verkade bara finnas i kombination med webkameran och det ville jag 
undvika helt eftersom fokus skulle ligga på att höra sig själv prata och inte på hur man ser ut. Alla 
elever beslöt sig då för att ladda ned ett gratisprogram som heter Audacity5. Programmet visade sig 
vara lätt att komma igång med och använda. När detta var gjort delade jag in eleverna i par och 
försökte se till att så långt det var möjligt bilda heterogena grupper, eftersom det enligt Tornberg 
(2005:65) är viktigt att lite svagare och lite starkare elever arbetar tillsammans för att de svagare 
ska kunna lära sig av de som kan lite mer. En elev blev över kan man säga så då jobbade vi två 
tillsammans.  

För att ha något att utgå ifrån så fick alla elever en stencil med tips på olika ämnen att prata om 
samt var de kunde hitta mer fakta (se bilaga 5). Den elev jag arbetade med verkade först lite 
besvärad över situationen och ville helst slippa bestämma vad vi skulle prata om, men det lossade 
snart. Snart märkte vi att det var väldigt lågt ljud vid uppspelningarna, jag upptäckte då en symbol 
i form av en mikrofon som genast förbättrade kvalitén på inspelningarna. När eleverna sedan 
lyssnade på inspelningarna så märktes de att ljud runt omkring, som till exempel när andra 
pratade också kom med, vilket störde när de lyssnade av inspelningarna. Något som inte alls 
fungerade var när några elever provade att skicka ljudfiler till mig, som jag inte kunde få fram 
något ljud på. Sannolikt berodde detta på att jag använde en PC och hade laddat ned en annan 
version av Audacity än eleverna hade eftersom de använder Mac (jag provade nämligen att spela in 
en ljudfil på min dator och skicka den via mejl till mig själv och då kunde jag spela upp den). 
Därför gjorde jag så att jag gick runt i grupperna och gav dem formativ bedömning genom att 
lyssna på det de hade spelat in just då och jag frågade om de själva hade tänkt på något de kunde 
förbättra och så fick de lite tips på sådant de kunde tänka på som till exempel att inte glömma 
bort att verben ska böjas efter person istället för att använda dem i infinitiv eller att de inte ska 
glömma bort att träna på uttal där man till exempel ska läspa. 

5.1.3 Lektion 3: Inspelning av dialoger 
Vid detta lektionstillfälle som vi skulle jobba vidare med att spela in dialoger, så saknades samma 
elev igen som vid förra tillfället samt ytterligare två elever. Då fick de fem elever som kommit 
denna gång bilda två grupper, de tre tjejerna fick jobba tillsammans i den ena gruppen medan de 
två killarna fick jobba tillsammans i den andra. Först gjorde dock en av killarna sitt muntliga prov 
eftersom han varit på resa med sin klass vid lektion 1. Denna gång kunde eleverna välja att 
använda ytterligare ett material som bestod av en färdigskriven dialog, där de kunde välja att utgå 
ifrån antingen den spanska versionen eller den svenska (de olika versionerna fanns på var sin 
sida). Alla valde den färdigskrivna dialogen. Först valde de att arbeta med den spanska versionen, 
men efter ett tag gjorde några så att de utgick från den svenska versionen, men tog hjälp av den 
spanska när de fastnade. Dialogen innehöll många exempel på datum, födelsedagar, tidsadverbial, 

                                                           
5Innan jag lät eleverna ladda ned Audacity hade jag varit i kontakt med IT-ansvarige på skolan för att försäkra mig om 
att det inte skulle vara något hinder eller orsaka problem med deras datorer eftersom de lånar dessa av skolan. 
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men också på att öva hur man frågar och svarar det vill säga en träning i hur intonationen 
påverkar innebörden av det man säger.  

Eftersom det i spanska förhåller sig så att ordföljden är den samma oavsett om det är en fråga 
eller om det är ett konstaterande, då är det intonationen som avgör vilken betydelse meningen 
har. Följande exempel är hämtat från elevernas stencil: ¿Es una broma? och betyder: Är det ett 
skämt? För att markera att det är en fråga skrivs först och främst två frågetecken, ett före och ett 
efter meningen. När frågan ställs betonas till att börja med den andra stavelsen i meningen, det 
vill säga ”¿Es un-a broma?”. Därefter sjunker tonfallet ända till och med den sista betonade 
stavelsen i meningen dyker upp. Sista stavelsen når sen det högsta tonläget i hela meningen ”¿Es 
un-a bro-ma?”. (Gonzales Hermoso & Romero Dueñas 2002:200). Tas frågetecknen bort är 
ordföljden fortfarande densamma på spanska, men tonfallet sjunker istället något i slutet av 
meningen och innebörden blir istället: Det är ett skämt (Gonzales Hermoso & Romero Dueñas 
2002:184). Detta var också något eleverna tränade på när de spelade in sina dialoger, om och om 
igen.  

Tiden var knapp eftersom det fanns önskemål om att träna inför det nationella provet i spanska 
veckan därpå så de sista 20 minuterna fick ägnas åt detta.  

5.1.4 Lektion 4 och 5: Det andra muntliga provet 
Denna morgon hade eleverna haft nationellt prov på läsförståelse i spanska tills en timme innan 
spansklektionen började, alla elever var därför lite trötta. Eftersom det fanns ett starkt behov av 
att bli klar med de muntliga proven för att kunna slutföra examensarbetet i tid och fyra elever 
dessutom skulle iväg på en exkursion nästa lektion så genomfördes den andra omgången av de 
muntliga proven vid detta tillfälle för just dessa elever. Den elev som missat de två lektionerna 
när de andra eleverna hade spelat in dialoger var nu tillbaka och gjorde sitt muntliga prov för 
första gången, medan tre elever gjorde sitt muntliga prov för andra gången. Resterande tre elever i 
gruppen gjorde sitt andra muntliga prov först dagen därpå och några dagar senare kunde slutligen 
fyra intervjuer genomföras. 

Jag hade funderat en hel del på hur jag skulle kunna göra en bra bedömning huruvida deras 
muntliga förmåga förbättrats eller inte. Av två anledningar så fick de använda samma redovisning 
igen, dels för att det förhoppningsvis skulle vara lättare att märka en skillnad från det ena tillfället 
till det andra och dels för att eleverna skulle kunna spara tid eftersom de på kort tid haft mycket 
att göra i de andra ämnena och dessutom har de haft flera nationella prov.  

5.2 Muntlig bedömning  
När de muntliga bedömningarna skulle göras så utgick jag, som tidigare nämnts i studien, från en 
checklista med ord och begrepp som i huvudsak är hämtade från formuleringarna för 
kunskapskraven för steg 3 i moderna språk enligt Gy2011 (se bilaga 3). För att inte arbetet skulle 
bli för omfattande valde jag att enbart koncentrera mig på den del i betygssättningen som 
behandlar bedömning av elevers muntliga produktion vid muntliga framställningar, med andra 
ord, deras förmåga att berätta på spanska.  

Vid inledningen av arbetet med examensarbetet fanns det nio elever i gruppen, men en hoppade 
av kursen innan arbetsmetoden skulle testas och eftersom en annan av eleverna valde att inte 
medverka i studien så finns inte dessa elevers resultat av de muntliga proven med. Dessutom 
gjorde två elever, av olika anledningar, bara ett muntligt prov var. Tabellen nedan blir därför 
något knapphändig, men man får ändå en bild av att gruppen är heterogen vad gäller de olika 
elevernas kunskapsnivåer på det muntliga planet. Eftersom det är så få elever som studien 
grundar sig på har jag valt att i tabellen benämna eleverna med enbart en bokstav, på så sätt blir 
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det ännu svårare att räkna ut vilken elev det rör sig om eftersom elevens kön inte heller 
framkommer då, syftet är att det skall bli en så anonym studie som möjligt. 

Elev  Betyg prov 1 Betyg prov 2 

A E E 

B C A 

C B B 

D B B 

E A A 

F D - 

G G - 

Sammanfattningsvis ser man att endast en elev höjt sin förmåga från det ena till det andra 
provtillfället, men överlag noterades en lägre grad av nervositet vid det andra provtillfället jämfört 
med det första. Eftersom eleverna använde samma material det vill säga samma ämne och 
stödord så verkade det inte som att de hade omarbetat redovisning nämnvärt utan helt enkelt 
tränat in sig på exakt samma redovisning igen och då förbättrade de inte så mycket av till exempel 
grammatiken heller. Däremot hade flera av dem ett bättre flyt och gav uttryck för ett mer 
självsäkert framförande. Det hade dessutom bara gått två veckor mellan första och andra 
provtillfället med två till tre lektioner däremellan, vilket också kan ha påverkat den knappt 
märkbara skillnaden av resultaten.  

5.3 Elevintervjuer 
Det var fyra elever som ställde upp på att bli intervjuade, tre tjejer och en kille. För att inte 
eleverna skall kännas igen har jag valt att benämna dem med enbart en bokstav var, de personliga 
pronomenen han och hon används inte heller. Intervjun var uppdelad i två avdelningar där den 
första delen behandlade 11 allmänna frågor som till exempel deras målsättning med spanska, hur 
de känner för att prata inför andra, när de tycker det känns mest nervöst att prata på spanska och 
om de någon gång har testat att prata med någon spansktalande person. Den andra delen innehöll 
16 frågor som bland annat handlade om vad de tyckte om den nya arbetsmetoden med datorn 
som ett hjälpmedel för att förbättra den muntliga förmågan, vad de upplevde vara problematiskt, 
vad de lade märke till att de kunde förbättra och om de kände att de blivit mer vana vid att prata 
på spanska (se bilaga 6).  

Här följer nu en sammanfattning av vad eleverna svarade på några av de allmänna frågorna samt 
några av de frågor som berörde vad de tyckte om den nya arbetsmetoden. Det kan tilläggas att i 
vissa citat står det som jag sagt inom parentes. 

5.3.1 Vad har du för mål med att läsa spanska? 
Målsättningen med spanskan för tre av eleverna är mycket snarlik och kan sammanfattas med 
följande citat av elev B: ”Jag vill ju bli så bra så jag liksom ska kunna använda det ordentligt i fall 
man åker utomlands där det finns såna som talar spanska för o, o kunna kommunicera liksom 
med folk från andra delar av världen”. Den fjärde eleven, elev A, menar att målsättningen för 
henne är att det ger meritpoäng6.  

                                                           
6 Meritpoäng får man för vissa ämnen, som moderna språk. För att få meritpoäng måste man vara godkänd i kursen. 
Dessa poäng läggs till på slutbetyget och kan förbättra chanserna att komma in på en högskoleutbildning.  
https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Vardering-av-betyg/Betygsgrupp-I-och-II/Meritpoang/ 

https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Vardering-av-betyg/Betygsgrupp-I-och-II/Meritpoang/
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5.3.2 Allmänt sett, hur tycker du det känns att prata inför andra, t.ex. på lektioner i 
andra ämnen?  

Angående denna fråga tycker elev C att det är lite nervöst, men att det inte är något som inte går 
att komma över. Elev A och B tycker att det är jobbigt eller t.o.m. ”väldigt jobbigt” som elev B 
uttrycker det, medan elev D menar att om ”man ska prata, typ om historia o sånt dära, så blir det 
väl lite jobbigare för då vet man att det är nån som lyssnar o betygsätter en o så (Just de) ja, men 
annars är det väl inte direkt så jobbigt tycker jag”.   

5.3.3 Vad känner du inför att prata på spanska, på spanskalektionerna? 
Nästkommande fråga berörde vad eleverna känner kring att prata spanska på spanskalektionerna. 
Samma elev säger vidare: ”Det känns nästan på ett vis lättare än andra språk för då vet man ju 
liksom att här är ingen direkt så dära superbra”. Elev B tycker: ”Jo men de, de går bättre o bättre, 
de gör de ju”, den tredje, elev A, tycker att det är ännu jobbigare att prata på spanskalektionerna 
än annars och likaså elev C tycker att det känns lite värre då. 

5.3.4 Hur viktigt är det för dig att det du säger på spanska är korrekt? 
Här är uppfattningen överlag att det viktigaste är att man försöker säga någonting över 
huvudtaget än ingenting så att en spanjor kan förstå det man säger. Som exempel på detta kan 
elev B:s svar få vara ett exempel: ”Asså det är väl inte jätteviktigt, jag tycker väl att det är viktigare 
att jag försöker än att jag har rätt, för man lär sig ju ändå det också, liksom, men jag vill ju gärna 
ha rätt.” Elev C är dock lite mer noggrann med detta och säger följande: ”Det är ganska viktigt, 
jag vill att det ska stämma, jag vill inte säga nåt som inte stämmer (Nej) grammatiskt.”  

5.3.5 När känns det minst obehagligt eller minst nervöst att prata spanska om du 
väljer mellan följande tre alternativ antingen att 1) sitta i smågrupper om 2-3 
personer, 2) sitta i storgrupp tillsammans med läraren och resten av gruppen 
eller 3) om du sitter på din vanliga plats vid bänken och läraren står framme 
vid Whiteboarden? 

Uppfattningarna skiljer sig även avseende detta. Elev A och B tycker det känns bäst när de sitter 
på sin vanliga plats vid bänken och läraren står framme vid Whiteboarden, en av anledningarna 
till detta är enligt elev B att ”De känns som att alla inte lyssnar så jättemycket då”. Samma elev 
påtalar dock att det har betydelse hur väl man känner dem som man i så fall arbetar i grupp med 
eftersom det alltid går lättast att prata med dem man känner bäst. De andra två tycker det känns 
bäst när de får jobba i grupp om två till tre elever.  

5.3.6 Känner du någon utanför skolan som du skulle kunna prata spanska med?  
Ingen av eleverna, utom möjligtvis elev C, känner egentligen någon som kan spanska bra eller 
som har det som modersmål, som de skulle kunna prata spanska med utanför skolan. Däremot 
har eleverna A och D varit nödgade att använda sina språkkunskaper när de varit iväg på var sin 
resa till Spanien. Elev A pratade bland annat med en busschaufför och elev D pratade med någon 
i hotellreceptionen samt med en kypare. Båda eleverna upplevde att de hade kunnat göra sig 
förstådda, men det var speciellt elev D som fick positiv respons av en av de spanjorer som 
tilltalades.  

5.3.7 Ni fick i läxa att öva det muntliga genom att först lyssna på ljudfilerna till två 
kapiteltexter som ni sen skulle läsa högt, var det något du testade att göra? 

Elev A hade varit tvungen att lämna in sin dator på lagning precis under denna period som 
arbetsmetoden testades och hade precis fått tillbaka den när intervjun gjordes. Eleven hade därför 
inte gjort hemuppgiften som innebar att man skulle lyssna på två kapiteltexter och sedan läsa dem 
högt, däremot hade eleven tidigare provat på att göra detta. De övriga tre eleverna hade jobbat 
med hemuppgiften som det var tänkt det vill säga de hade först lyssnat och sedan läst högt. Elev 
D trodde sig aldrig tidigare ha provat att läsa någon av kapiteltexterna högt hemma, men däremot 
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hade eleven lyssnat på någon av dem. Elev B och C hade båda testat att läsa texten högt någon 
gång, men utan att först ha lyssnat på respektive ljudinspelningar.  

5.3.8 Sammanfattning av svaren på de frågor som berörde användningen av 
dataprogrammet Audacity 

Alla elever tycker det var lätt att både ladda ned och använda programmet Audacity. Några tycker 
det var dåligt ljud på inspelningarna och när man väl förstod hur man kunde förbättra det så kom 
lätt andras prat med i ens egna inspelningar av dialogerna vilket elev B beskriver så här: ”De va 
väl kanske att de kan bli lite svårt när alla satt liksom i samma rum (Ja) för de liksom spela in från 
andra o man kunde inte riktigt koncentrera sig på vad just jag skulle säga för man hörde va alla 
andra sa liksom så hära”. En annan aspekt som elev A påpekar var: ”Det var mest när man 
stoppa så kunde man inte fortsätta sen o spela in då fick man göra en ny [inspelning]”. Elev D 
påtalade samma problem: ”När vi var klara då såg vi ju liksom att alla dom dära hade ju sparats, 
så jag hade ju hur många som helst där nere i kanten, typ tolv tretton stycken för vi hade ju hela 
tiden tryckt upp nytt”.  

5.3.9 Har du någon gång tidigare provat att spelat in dig själv när du talar på 
spanska? Hur kändes det att spela in sig själv och sen lyssna på det? 

Det var bara elev D som någon gång tidigare hade provat på att spela in sig själv, men då hade 
eleven inte pratat på spanska. Att spela in dialoger och sedan lyssna och analysera det de sa på 
spanska var alltså något helt nytt för dem. Gemensamt för majoriteten var att det kändes lite 
jobbigt och konstigt i början eller som elev A sa: ”Det kändes konstigt att höra sig själv eftersom 
man har en röst i sitt eget huvve, men så hör man den o ’det där är inte jag’.” Elev C tyckte 
däremot att ”De kändes bra, man får höra vad man låter som (Ja?) man hör ju olika när man 
pratar o när man lyssnar efteråt (Just) hur man låter (Ja) o hur uttalet är o hur man kan förbättra”.  

5.3.10 Var det något du själv la märke till som du kunde förbättra när du lyssnade på 
dialogerna? 

Eleverna hade lagt märke till att de fortfarande har svårt för att uttala bokstaven ”v” som ett 
svenskt ”b”. Det svenska v-ljudet existerar nämligen inte i det spanska språket, förutom i vissa 
chilenska dialekter m.fl. (Moreno, Fernández 2000:84) Eftersom merparten av eleverna haft en 
lärare under tre års tid som i grunden är chilenare så kan detta förklara varför de tycker det är så 
svårt att vänja sig vid att alla v:n och b:n enbart ska uttalas som ”b”. Eleverna glömmer även ofta 
bort att läspa eller: ”Lägger te där de inte ska va” som elev C uttryckte det. Elev B hade tänkt på 
att ”Vissa gånger när man inte tänker på de så liksom säger man ju ”h” fast de inte ska (Ja just 
de!) när man liksom bara sitter o läser o så blir det automatiskt att man säger det som står”. 
Tilläggas kan att bokstaven ”h” aldrig uttalas i spanskan förutom om bokstaven ”c” står placerad 
direkt före det vill säga ”ch”, men då uttalas det inte som ett svenskt ”h” utan som när man säger 
”tsch”.  

5.3.11 Tycker du det var bra med denna arbetsmetod, d.v.s. att sitta i smågrupper, 
spela in dialoger och sen lyssna och analysera dem? 

Alla elever tycker det verkar vara en bra arbetsmetod. Elev A anser: ”Ja, för då hör man själv vad 
man gör för fel (Mm) o så kan man tänka på det nästa gång.” Elev B säger: ”Jag tyckte det va 
jättebra, speciellt då andra lektionen när vi fick dom dära färdiga dialogerna (Jaha) för annars var 
de såna problem o komma på liksom vad man skulle säga de blev liksom, ah, då fick man liksom 
inget flyt på de o så (Nej just de, ja) nu rulla de ju på mycket bättre då så de var lättare” Elev C 
menar att ”De är liksom skillnad från det vanliga, liksom sitta o skriva o läsa (Mm) roligt o göra 
nåt annat (Mm) prata (Mm) ä alltid bra å lära sig, de är ju inte så ofta, man bara sitter o läser, man 
vill ju också kunna prata.”  
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5.3.12 Var det något som var dåligt med denna arbetsmetod? 
De negativa aspekterna var att man lätt fick med vad andra elever runt om kring sa. Det var också 
svårt att få till ett bra flyt i dialogerna, eftersom de under första lektionen, bara fick olika uppslag 
på vad de fritt skulle kunna prata om (se bilaga 5). Då kunde det bli som elev D uttrycker det: 
”Man hängde upp sig på vissa ord typ när bara vi satt ’vad heter de?’ o så satt man bara där o så 
börja den ena fnissa o så börja man själv fnissa.” 

5.3.13 Fick du någon mer tanke eller idé som man skulle kunna göra med hjälp av 
datorn för att träna på att bli bättre på att prata på spanska? 

Här kom det fram några olika synpunkter. Elev B tror det kan vara bra att använda detta även vid 
andra tillfällen. Denna elev berättade att vid övningen inför det andra muntliga provet hade 
eleven spelat in sig själv. Av resultatet i tabellen ser man att det var just denna elev som markant 
förbättrade sin muntliga presentation från första till andra tillfället. Elev A hade en annan idé, 
man skulle kunna lyssna på någon som pratar på spanska och så säger man efter samtidigt som 
spelar in och sedan skulle man kunna lyssna på det för att få veta: ”Säger man likadant eller 
inte?”. Elev D hade ytterligare en idé om att man skulle kunna göra radioprogram, men menade 
samtidigt att det krävs att man har pluggat på detta innan genom att man gör det till en uppgift. 

5.3.14 När du gjorde de muntliga testen, kände du någon skillnad inför dessa två 
test? 

Alla fyra tyckte de var mindre nervösa andra gången de gjorde det muntliga provet, elev A 
menade att det berodde på att eleven inte varit lika förberedd första gången som andra. Elev B 
menade att ”Man kände sig mycket säkrare på det o visste hur man skulle prata”. Elev D hade 
samma känsla som övriga elever, men sa också: ”Samtidigt kände man väl att man hade mer press 
o asså göra de bättre”.  

5.3.15 ”Känner du att du har vant dig mer vid att höra din egen röst tala på spanska, 
alltså att det känns mer naturligt att prata efter den här intensivperioden med 
fokus på muntliga övningar och test?” 

Elev A tycker fortfarande att det är ovant att höra sin egen röst, även på svenska. Elev B tycker 
att man måste fortsätta att göra den här typen av övningar: ”För i fall man också kör intensivt nu 
o sen bara skriver o så de hära då tror jag liksom man tappar det lite för det är sånt man får hålla 
igång med hela tiden för att det ska, kännas bra tror jag”. Elev C anser att det känns lite bättre: 
”Nu när man får höra hur man låter, hur man kan få´t låta bättre”. Slutligen anser elev D att 
”Man blev ju mer självsäker i de (Mm) tyckte nog jag att ja blev än innan”. 

Som ytterligare kommentarer kan nämnas att elev C tycker det har varit intressant samt att elev D 
önskar att få prova på detta någon mer gång, det kan tilläggas att flera elever inte kunde vara med 
vid det andra tillfället som vi spelade in dialoger och en av dessa var just elev D. 

6 Diskussion 
Syftet med studien var dels att finna metoder som kan hjälpa elever att tala mer på målspråket 
under lektionerna i moderna språk, i detta fall spanska. Dels att studera om de numera alltmer 
förekommande verktygen i dagens skola som datorn, skulle kunna vara en hjälp för eleverna i 
språkundervisningen även för den muntliga förmågan och då i synnerhet för de elever som är 
svaga i ämnet. Denna del av examensarbetet kommer därför behandla dels hur resultatet av den i 
huvudsak kvalitativa studien kan kopplas till litteraturen, det vill säga vad läroplaner och 
kursplaner ställer för krav på språkundervisningen, vad den didaktiska forskningen säger samt vad 
som finns skrivet om datorn i språkundervisningen. Därefter presenteras en slutsats av studien 
där svaren på frågeställningarna diskuteras. Metoddiskussionen tar sen upp olika faktorer som 
kan ha påverkat resultatet av studien. Slutligen presenteras lite tankar om vad en eventuell fortsatt 
forskning skulle kunna handla om. 
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6.1 Resultatdiskussion 
I den nya kursplanen för moderna språk står det att undervisningen ska syfta till att eleverna 
bland annat ska utveckla: ”Tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för 
skilda syften”, men också att de: ”Ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och 
olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och 
medier.” (Skolverket 2011f:1). Det ligger därför helt rätt i tiden att använda sig av ett hjälpmedel 
som datorn, som allt oftare förekommer i skolans värld i och med att det blivit allt vanligare att 
eleverna får tillgång till en, så kallad, egen dator. Vanligtvis används datorn till att producera 
skriftliga alster (Penuel 2006:341), men jag anser att den lika lätt kan användas i produktionen av 
muntliga alster. Intervjuerna visade dessutom att alla tyckte det var lätt att både ladda ned och 
använda det program jag föreslagit för inspelning av ljudfilerna. Det uppstod visserligen några 
små teknikaliteter som störde, som till exempel att andra gruppers prat kom med i inspelningarna, 
men detta är lätt att åtgärda genom att man kan låta varje grupp sitta själv i ett studierum just när 
de spelar in sina dialoger. 

6.1.1 Målsättning och motivation 
Tornberg poängterar vikten av att ha en meningsfull inlärning (2005:17) i detta kan det ingå att 
man har ett mål med sina studier. Intervjuerna visade att alla hade ett mål med att läsa spanska, 
tre av eleverna hade målsättningen att bli så bra på spanska att de skulle kunna kommunicera med 
människor från spansktalande länder, den fjärde eleven hade målsättningen att bli godkänd för att 
kunna få meritpoäng att lägga till slutbetyget. 

Tidigare i uppsatsen beskrevs även Krashens teori the Affective Filter Hypothesis som innebär att om 
man har ett högt känslofilter så kan faktorer som har med känslor och tankar att göra, som till 
exempel låg motivation, påverka språkinlärningen på ett negativt sätt (1985:3). Det verkade som 
att denna metod att spela in dialoger på datorn innebar att känslofiltret eller barriären var låg 
eftersom alla elever jag intervjuade var mer eller mindre motiverade eftersom de har en 
målsättning med att läsa spanska, vilket jag tidigare har beskrivit mer i detalj. Andra faktorer som 
jag också tror kan ha påverkat positivt är att det var få elever i varje grupp, max tre, vilket innebar 
att det var få personer som lyssnade på det de sa och då slapp de känna sig iakttagna av resten av 
gruppen. Dessutom började de vänja sig vid att höra sig själv prata på spanska eftersom de under 
en kort period tränade intensivt och upprepade gånger på att både läsa och prata högt. En annan 
faktor som också höjde motivationen var att det var något nytt som hände i klassrummet som 
elev C påtalade enligt följande: ”De är liksom skillnad från det vanliga, liksom sitta o skriva o läsa 
(Mm) roligt o göra nåt annat”.  

6.1.2 Datorns och lärarens olika roller  
Puentedura påtalar att datorn kan användas utifrån olik nivåer av kunskap om dess tekniska 
möjligheter. Denna metod där eleverna själva producerade något skulle kunna ses som Substitution 
det vill säga den lägsta nivån, eftersom datorn helt enkelt ersätter en vanlig bandspelare med 
inspelning- och uppspelningsfunktion. Samtidigt är den i synnerhet ett exempel på den mer 
avancerad nivån, Modification. Eftersom eleverna uppmanats att själva ta tag i uppgiften genom att 
först ladda ned ett program som de sedan ska börja använda för att kunna spela in sina dialoger 
på för att därefter analysera i detalj, för att om möjligt kunna förbättra.. 

Levy beskriver två olika synsätt angående lärarens roll vid datoranvändningen i klassrummet. På 
det sätt jag testade att använda datorn i språkundervisningen kan man se det utifrån 
Farringtonmodellen, därför att här ligger fokus på klassen, läraren och datorn, vilket innebär att 
läraren har ett visst inflytande i undervisningen och då ses datorn som ett verktyg (1997:101). I 
detta fall handlade det om att jag gav eleverna i uppgift att spela in dialoger på datorn, till sin 
hjälp hade de bland annat ett informationsblad (se bilaga 5). Därefter gick jag runt, lyssnade, 
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kommenterade och svarade på frågor. Eftersom datorn i sig inte har någon funktion som kan 
rätta muntlig produktion som en lärare kan så fungerar datorn enbart som ett verktyg eller 
hjälpmedel med syfte att främja eleverna att prata mer på spanska. 

6.1.3 Hur kan datorn vara ett hjälpmedel i språkundervisningen för att hjälpa elever 
att tala mer på spanska? 

Hedge påtalar vikten av att ha en språkligt rik miljö där eleverna får arbeta med meningsfulla 
uppgifter där man som lärare korrigerar felaktigheter utifrån ett mer informativt sätt (2000:15). 
Ett exempel på detta var när eleverna jobbade i par så passade jag på att gå runt i klassrummet, 
för att lyssna på deras inspelningar på datorn och ge dem lite formativ bedömning i form av tips 
och råd på vad de kunde tänka på vad gäller uttal och grammatiska regler. Vidare anser Tornberg 
att det är viktigt att ”Alla elevers röster får komma till tals” (2005:17–18). Den arbetsmetod som 
användes i studien där eleverna arbetade två och två eller maximalt tre i en grupp visade 
onekligen att varje elev fick ett större utrymme att praktisera sina språkkunskaper samt fick fler 
möjligheter att vidga dem än där de i en mer traditionell klassrumssituation, sitter på sin vanliga 
plats med läraren framme vid tavlan, får färre möjligheter att utöva språket och då i synnerhet på 
det muntliga planet. Detta är speciellt viktigt om grupperna är stora eftersom det blir svårt, ibland 
till och med omöjligt, för läraren att hinna återkoppla till varje elev, vid varje moment. Vid detta 
arbetsmoment när eleverna i smågrupper spelade in sina dialoger kunde de själva göra en 
bedömning av hur de presterade, vilket till exempel elev A hade tänkt på och menade att man kan 
själv höra vad man gör för fel när man lyssnar på dialogerna och ”så kan man tänka på det nästa 
gång”. Att eleverna själva bedömer det de producerar innebär att de blir medvetna om vad de kan 
mer eller mindre bra, detta är något Tornberg betonar som en förutsättning för att elever ska 
kunna lyckas med studierna, eftersom de blir medvetna om både vilka kunskaper de har, men 
också vilka kunskaper de saknar (2005:23).  

CALL det vill säga datorassisterad språkundervisning handlar om hur datorn kan tillämpas i 
språkundervisningen (Levy:1997:1) Det finns mycket material om forskning kring till exempel 
skriftlig kommunikation via datorn, men tyvärr väldigt lite just kring hur datorn skulle kunna 
hjälpa till att förbättra muntlig kommunikation.  Levy nämner bland annat studier av 
interaktionen mellan människa och dator som ett av alla de forskningsområden som är 
involverade i CALL (1997:50). I framtiden skulle det kunna innebära att dataprogram utvecklas 
där en artificiell person korrigerar det som blir fel. Men jag tror att det var väl så bra att eleverna i 
min, lite enklare, variant av datorassisterad språkundervisning fick träna på att själva bedöma sina egna 
och varandras muntliga produktioner.  

Krashen menar utifrån sin modell the Input Hypothesis att det är viktigt att den input eleverna får är 
begriplig, för att de lättare ska kunna lära sig ett språk (1985: vii). För att uppgiften skulle kännas 
överkomlig valde jag att plocka ut ämnen som jag visste att de nyligen hade arbetat med (se bilaga 
5). Dock tyckte eleverna att det var svårt att fritt prata ur hjärtat, något som både elev B och D 
påtalade vid intervjun. Först nästa lektionspass, när eleverna fick möjlighet att välja att använda 
en längre färdigskriven dialog, så ”rulla de ju på mycket bättre” som elev B uttryckte, eftersom 
det förstås blev lättare i och med att de slapp fundera på hur man ska eller kan uttrycka sig på 
spanska. I efterhand har jag kommit fram till att jag kanske skulle ha vänt på ordningen och vid 
första lektionstillfället låtit dem jobba med att spela in de färdigskrivna dialogerna och därefter 
vid nästa lektionstillfälle låtit dem arbeta med att spela in dialoger där de mer fritt pratar om olika 
kända ämnen.  

Tornbergs tankar om Cooperative Learning skulle kunna kopplas till sättet som eleverna fick arbeta 
på när de spelade in sina dialoger. Cooperative Learning förutsätter att varje deltagare tar ansvar för 
sin del av grupparbetet, på så sätt gynnar detta språkutvecklingen eftersom alla får mer tid till att 
tala, de blir frimodigare, självständigare, tar mer ansvar och ägnar mer tid till uppgifterna 
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(Tornberg:2005:65). Eftersom eleverna i huvudsak arbetade i par, baserade på elevernas olika 
kunskapsnivåer i spanska, så krävdes det ändå att alla vara lika delaktiga, annars hade det inte 
kunnat bli några inspelningar av dialoger utan möjligtvis monologer. Enligt mina observationer 
var det genomgående att eleverna samarbetade väl. Tilläggas kan att de flesta elever känner 
varandra väl eftersom flera av dem går i samma klass eller tidigare har gått i samma klass eller på 
samma skola. Jag är därför medveten om att detta också kan ha påverkat den positiva stämning 
som rådde och de positiva kommentarer eleverna hade om arbetsmetoden. 

6.1.4 Vilka elever gynnas mest av att använda datorn som ett verktyg, när det gäller 
den muntliga förmågan? 

Krashen menar att ha en måttlig grad av ängslan kan gynna den medvetna inlärningen (1981:30). 
Särskilt elev A och B påtalade i intervjun att de tycker att det är väldigt jobbigt att prata inför 
andra och känner givetvis en stor ängslan inför situationer där de måste göra detta. Samtidigt är 
de också väl medvetna om att de kan bli bättre på just detta moment. Intensivperioden med 
fokus på att spela in sina egna röster och sedan analysera detta visade sig vara ett bra sätt för alla 
elever, men särskilt för de ovan nämnda eleverna som vid det andra muntliga testet visade upp 
större säkerhet och mindre nervositet. Det var speciellt elev B som förbättrade sin prestation 
markant på just detta moment, tack vare att eleven hade tagit fasta på att man även kan använda 
Audacity hemma för att spela in sig själv vid träning inför muntliga presentationer. Man kan alltså 
utifrån denna lilla studie se att det finns belägg för att Krashens teori om att ängslan gynnar den 
medvetna inlärningen, stämmer. 

Den undermedvetna språkinlärningen förstärks om man först fokuserar på att lyssna och sedan 
på att tala målspråket enligt the audio-lingual method som både Hedge (2000:228) och Krashen 
(1981:30) förespråkar. Det var därför som eleverna fick en lyssna-tala-läxa vid inledningen av 
perioden med fokus på den muntliga förmågan, för att börja vänja sig mer vid att höra sig själv 
tala på spanska. Därefter spelade de in sina egna dialoger på datorn som de sedan analyserade och 
förbättrade genom att spela in igen. Jag har dock svårt att avgöra hur mycket bättre de blev på att 
tala, detta oavsett deras olika kunskaper i språket. Eftersom det var under en mycket kort tid som 
vi testade arbetsmetoden så gav ju inte de två muntliga proven något direkt utslag på förbättring, 
förutom hos en elev. Det jag vet är att jag fick eleverna att träna mer fokuserat på att prata på 
spanska än de tidigare brukat göra under både lektionstid och hemma. Genomgående verkade 
detta vara en positiv upplevelse, åtminstone för de elever som deltog i intervjun. Min uppfattning 
är att de efter denna intensivperiod med att träna det muntliga kände sig mer säkra eller 
åtminstone mindre osäkra inför att prata på spanska än tidigare. 

6.2 Slutsatser 
Två frågeställningar ligger till grund för studien, den första lyder som följer: ”Hur kan datorn vara 
ett hjälpmedel i språkundervisningen för att hjälpa elever att tala mer på spanska?”. Två metoder 
testades i denna undersökning, den ena genom att använda datorn för att lyssna på ljudfiler som 
hörde till texterna i elevernas lärobok för att därefter träna på dessa genom högläsning. Den 
andra genom att använda sig av ett dataprogram som heter Audacity där man kan spela in sin röst 
när man pratar och därefter analysera detta. Resultatet av dessa arbetsmetoder med datorn som 
hjälpmedel pekade på att talet främjades bland de elever som läser spanska, men framför allt att 
de kände sig mer säkra eller åtminstone mindre osäkra inför att prata på spanska än tidigare. 

På den andra frågeställningen: ” Vilka elever gynnas mest av att använda datorn som ett verktyg, 
när det gäller den muntliga förmågan?” så är svaret lite svårare att klart fastställa om man ser 
utifrån elever med lägre eller högre kunskaper i språket. Eftersom jag och även eleverna upplevde 
att studien pågått under en alldeles för kort tidsperiod. Dock är intrycket överlag att alla upplever 
att de känner sig säkrare på uttal och hur man ska uttrycka sig på spanska. Framför allt tror jag att 
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jag kan fastslå att de som är lite försiktigare av sig eller är lite blyga gynnas av en sådan här 
arbetsmetod eftersom de slipper vara i fokus i och med att de arbetar i par eller små grupper, 
helst med kamrater de känner sig trygga med. 

6.3 Metoddiskussion 
Det finns flera faktorer som kan ha påverkat resultatet av min undersökning som jag här vill 
klargöra. Bland annat var underlaget väldigt litet i och med att gruppen inte bestod av fler än sju 
informanter. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet kan vara den så kallade 
placeboeffekten, bara för att man testar något nytt så tycker man sig genast se att det ger positiva 
utslag. En ytterligare faktor som jag är väl medveten om är att intresset hos eleverna kan vara 
något förhöjt i och med att de tyckte det var roligt att få prova ett helt nytt arbetssätt samtidigt 
som de också visste om att detta är något som jag skriver om i mitt examensarbete, vilket kan 
göra att de känner att detta är lite speciellt att få vara med på. En sista faktor var att studien höll 
på under alldeles för kort tid för att mer säkert kunna fastställa vilka som kan gynnas mest av en 
sådan här arbetsmetod om det kanske kan vara så att svaga elever gynnas mer än starka eller vice 
versa. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
I en fortsatt studie skulle det vara intressant att studera fler och större grupper i spanska även 
inklusive de andra moderna språken för att få ett säkrare underlag. Fortfarande med fokus på att 
finna arbetsmetoder med hjälp av datorn för att förbättra talet på målspråket. Bland annat genom 
att lyssna mycket på språket, läsa högt, spela in dialoger eller radioprogram som elev D föreslog. 
Man skulle även kunna undersöka vad resultatet skulle bli om eleverna senare skulle gå över till 
att använda webkamera eller videokamera för att spela in sketcher, rollspel eller egna TV-
program. 
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Sammanfattning 

Min erfarenhet är att många elever känner ett starkt motstånd att tala spanska på 
språklektionerna, trots att de har goda kunskaper i språket och eller annars har lätt för att prata. 
Därför kände jag att det skulle vara intressant att ta reda på om det kan finnas någon metod som 
skulle kunna främja elever att tala mer på spanska. Eftersom alla elever har tillgång till en egen 
dator på den skola som undersökning skulle göras så kom idén till att undersöka om den skulle 
kunna vara ett hjälpmedel i undervisningen för att få eleverna att tala mer på spanska och då i 
synnerhet för de elever som har störst svårigheter med språket. 

Studien var inriktad på att under en hemuppgift samt på ett par lektioner enbart vara fokuserad 
på det muntliga, dessutom gjorde eleverna ett muntligt prov både före och efter denna period. 
Med hjälp av datorn fick eleverna i hemuppgift att lyssna på två kapiteltexter som de därefter 
skulle läsa högt. På de två följande lektionerna arbetade de i par, som i huvudsak bestod av elever 
med olika kunskapsnivåer. De spelade in dialoger som de själva analyserade och därefter spelade 
in igen, flera gånger under dessa lektioner. 

Studien är kvalitativ och består dels av provresultat, klassrumsobservationer och intervjuer med 
eleverna. Resultatet av denna arbetsmetod med datorn som hjälpmedel tydde starkt på att talet 
främjades bland de elever som läser spanska, men framför allt att de kände sig mer säkra eller 
åtminstone mindre osäkra inför att prata på spanska än tidigare. Däremot var det lite svårare att 
klart kunna fastställa vem det gynnade mest om man ser utifrån elever med lägre eller högre 
kunskaper i språket, i och med att studien pågick under en mycket kort tidsperiod. 
Undersökningen tydde dock på att de som är lite försiktigare av sig eller lite blyga gynnas av en 
sådan här arbetsmetod. 
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Bilaga 1 - informationsbrev 

Information om den undersökning jag gör till mitt examensarbete för att se hur datorn 

kan vara ett hjälpmedel i språkundervisningen för att få elever att tala mer på spanska. 

Som du vet utbildar jag mig till lärare i spanska, engelska och matematik. Jag håller just nu på med 

den avslutande uppgiften som är examensarbetet. Syftet med den är att ta reda på om datorn kan 

vara ett hjälpmedel i språkundervisningen för att få elever att tala mer på spanska (vanligtvis 

använder man ju datorn för att förbättra den skriftliga förmågan). Eftersom de flesta elever som 

läser ett modernt språk tycker att den muntliga biten är den jobbigaste så är det viktigt att 

undersöka och förhoppningsvis hitta arbetssätt som kan göra att det känns lättare att prata. 

Därför kommer vi under några lektioner samt i någon hemuppgift använda datorn på lite olika 

sätt med avsikt att träna lite mer på den muntliga förmågan i spanska.  

Jag har valt att studera detta arbetssätt i denna grupp, steg 3, därför att ni har kommit en bit på 

väg i era språkstudier, ni kan många ord och uttryck, ni har även tränat en hel del på det muntliga, 

speciellt under detta läsår. 

Vad kommer då att ske? Jo, det blir mer fokus på muntliga övningar med hjälp av datorn, ibland 

även i smågrupper. Fördelarna med denna studie är att du kan få vara med och utveckla och 

påverka ett nytt sätt att arbeta för att förbättra den muntliga förmågan. Övningarna kommer att 

ske på lektionstid samt som läxa. Några av er kommer senare att bli tillfrågade om att delta i en 

intervju, för att mer i detalj beskriva vad som var bra och dåligt med arbetsmetoden. Detta 

kommer ske med mig, efter överenskommelse på någon håltimme, på skolan, detta kan man säga 

skulle vara nackdelen med att delta i studien, eftersom jag i så fall lånar lite av din tid. 

Alla i gruppen kommer slutligen få veta vad jag kommit fram till i undersökningen som kommer 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Jag garanterar att ingen kommer få veta vem som svarat på frågorna, därför kommer de av er 

som förekommer i examensarbetet att ha ett kodnamn. Det material som använts för att spela in 

intervjun kommer senare att förstöras när examensarbetet är gjort, det vill säga, senast i mitten på 

juni. 
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering och detta kommer i så fall inte påverka negativt vid betygsättning. 

Undervisningen är densamma vare sig du medverkar i studien eller inte. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Ort: XXXXX datum: 2012-04-26 

Anna Larsson, telefon: XXXX-XXXXXX  

_________________________________________ 

Min handledare är: André Leblanc,  

Telefon: XXX-XXXXXX 

_____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    _____    _____   _____ 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som kommer ske på 

lektionstid samt som hemuppgift, kryssa i ja eller nej: 

Ja, jag vill vara med i undersökningen 

Nej, jag vill inte vara med  

 

Kan du även tänka dig att bli intervjuad för att mer i detalj beskriva till exempel vad som 

var bra och dåligt med arbetsmetoden? Kryssa i ja eller nej och skriv sedan under och 

lämna in: 

 

Ja, jag kan tänka mig att bli intervjuad  

 

Nej, jag kan inte tänka mig att bli intervjuad 

 

 

Namnunderskrift:____________________________________________  
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Bilaga 2 – information om muntligt prov 

 

Steg 3: fredag (27/4) muntligt prov  

Välj redan nu vad du vill prata så du hinner förbereda dig i god tid, välj ut en av 

texterna nedan mellan:  

 Picasso (s.61) 

 När spanjorerna kom till Mexico på 1500-t. (s.62)  

 Shakira (s.67) 

 Evita Perón (s.79 + hela hörförståelsetexten längre ned på stencilen)  

 

Du får ha en liten lista med dig med enstaka stödord, siffror, årtal och namn till 

hjälp. Meningen med testet är att du ska få möjlighet att visa att du på ett enkelt och 

begripligt sätt kan göra dig förstådd genom att berätta om det valda ämnet/personen, 

allt behöver förstås inte vara rätt, men begripligt för en spansktalande person. Under 

tiden som du pratar kanske du kommer på att du sagt fel, då är det bara att du 

korrigerar dig själv genom att säga om det du ville få sagt. Kommer du inte på ett ord, 

kan du peka, använda kroppsspråk, eller tom låna ord från andra språk som du tror 

kan förklara vad du vill säga, eller försöka beskriva med andra ord, på spanska. Tänk 

på att försöka använda dig av sådant du lärt dig i steg 3, vad gäller olika tidsformer, 

(perfekt, preteritum, vokalskiftande verb) även ord och uttryck som familjeord, uttryck 

med hacer, mm (om det passar in förstås). Hur som helst försök att visa att du kan 

uttrycka dig varierat. Ovanstående texter står mest skrivet i presens så därför får du 

själv fundera ut vad det kan heta i de olika dåtidformerna.  
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Bilaga 3 – checklista för bedömning 

Checklista vid bedömning av den muntliga förmågan i spanska  

Elevens namn:_______________________________________________________________ 

  

datum:_______________  datum:_______________

      

Typ av muntlig 
produktion: 

Muntlig framställning 
(elevens förmåga att berätta) 

Muntlig interaktion  
(elevens förmåga att samtala) 

Använder material från 

olika medier 

  

Begriplighet 

 

  

Tydlighet  

 

  

Sammanhängande  

 

  

Flyt i språket 

 

  

Anpassning till syfte, 

mottagare, situation 

  

Bearbetar & förbättrar 

framställningen 

  

Använder strategier 

för att göra sig 

förstådd 

  

Har begränsat/rikt 

ordförråd 

  

Grammatisk 

korrekthet 

  

Uttal/intonation 
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Bilaga 4 – bedömningsmatris steg 3 

Bedömningsmatris av den muntliga förmågan i spanska utifrån kunskapskraven steg 3 

Elevens namn:_________________________________  datum:_______________ 

E C A 

Eleven väljer texter och talat 
språk från olika medier, samt 
använder med viss relevans 
det valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Eleven väljer texter och talat 
språk från olika medier, samt 
använder på ett relevant sätt 
det valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Eleven väljer texter och talat 
språk från olika medier, samt 
använder på ett relevant och 
effektivt sätt det valda 
materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 
 

I muntliga framställningar av 
olika slag formulerar sig 
eleven enkelt, begripligt och 
till viss del 
sammanhängande. 
För att förtydliga och variera 
sin kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. 

I muntliga framställningar av 
olika slag formulerar sig 
eleven enkelt, relativt tydligt 
och relativt 
sammanhängande.  
För att förtydliga och variera 
sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
enkla förbättringar av, egna 
framställningar. 

I muntliga framställningar av 
olika slag formulerar sig 
eleven relativt varierat, 
tydligt och relativt 
sammanhängande.  
Eleven formulerar sig även 
med visst flyt och i någon 
mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. 
För att förtydliga och variera 
sin kommunikation bearbetar 
eleven, och gör välgrundade 
förbättringar av, egna 
framställningar. 
 

I muntlig interaktion uttrycker 
sig eleven begripligt och 
enkelt. Dessutom väljer och 
använder eleven i huvudsak 
fungerande strategier som i 
viss mån löser problem i och 
förbättrar interaktionen. 

I muntlig interaktion uttrycker 
sig eleven relativt tydligt och 
enkelt samt i någon 
mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen. 

I muntlig interaktion uttrycker 
sig eleven tydligt och med 
visst flyt samt med viss 
anpassning till syfte, 
mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven väl fungerande 
strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen 
och för den framåt på ett 
konstruktivt sätt. 
 

Eleven diskuterar i enkel 
form några företeelser i olika 
sammanhang och områden 
där språket används, och gör 
då också enkla jämförelser 
med egna erfarenheter och 
kunskaper. 

Eleven diskuterar översiktligt 
några företeelser i olika 
sammanhang och områden 
där språket används, och gör 
då också enkla jämförelser 
med egna erfarenheter och 
kunskaper. 
 

Eleven diskuterar utförligt 
några företeelser i olika 
sammanhang och områden 
där språket används, och gör 
då också välutvecklade 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper 
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Betygsläge:________________ 

Bilaga 5 – förslag på dialoger 
 

Några förslag på vad ni kan prata om när ni spelar in era dialoger på datorn, använd så många 

som möjligt: 

 Samtala och fråga varandra om intressen, vad ni gillar eller inte gillar att göra, vad ni har 

lust att göra, mer tips på s.76. 

 Berätta om vad du gjorde igår, förra veckan eller till exempel förra sommaren, ta gärna 

hjälp av stencilen om preteritum 

 Prata om vad ni ska göra imorgon, i sommar (este verano), nästa år(el próximo año) och 

använd framtidsformen, voy a trabajar… 

 Berätta för varandra om en favoritartist, eller ett land eller en stad du gillar mycket, fråga 

varandra om sådant som inte kommit fram. Ni kan ta hjälp av texten i kapitel 4. 

 Prata om varför ni läser spanska, när kan det vara bra att kunna. Vad som är svårt/lätt att 

lära sig. 

 Hitta på en berättelse tillsammans om en bild ni valt ut. 

 Prata om vem som gör vad hemma, använd uttryck med hacer mm, s.50-51 

 Gå och handla, en är kund den andre är expedit. Prata och fråga om varorna, pris, färger 

mm. Mer tips s.59. 
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Bilaga 6 - intervjufrågor 

Intervjufrågor till examensarbetet 

Först vill jag poängtera att det vi pratar om här idag kommer bara jag ta del av. Jag kommer 

använda den här så kallade diktafonen som spelar in det vi säger så jag slipper anteckna hela 

tiden, det blir mer av ett samtal tillsammans istället. Det som spelats in kommer att förstöras så 

fort mitt examensarbete är klart det vill säga senast i mitten på juni. Ingen kommer att få veta 

vem som egentligen sagt eller gjort det jag skriver om i uppsatsen, därför kommer du liksom 

andra som dyker upp i texten att få ett kodnamn. 

Först tar vi några allmänna frågor om varför du läser spanska, din målsättning och hur du över 

lag tycker det är att prata inför andra, därefter kommer lite frågor om hur du tyckte det var att 

använda datorn som ett hjälpmedel för att träna upp den muntliga förmågan i spanska, vad som 

fungerade bra och vad som kanske inte var så bra, men även om du har egna idéer och tankar om 

datoranvändningen i språkundervisningen. 

1. Först och främst, minns du varför du valde att läsa spanska? 

2. Vad har du för mål med att läsa spanska? 

3. Allmänt sett, hur tycker du det känns att prata inför andra, till exempel på lektioner i 

andra ämnen? 

4. Vad känner du inför att prata på spanska, på spanskalektionerna? 

5. Hur viktigt är det för dig att kunna prata på spanska?  

6. Hur viktigt är det för dig att det du säger på spanska är korrekt? 

7. Finns det tillfällen när du absolut inte vill eller skulle vilja tala på spanska? 

8. När känns det minst obehagligt eller minst nervöst att prata spanska om du väljer mellan 

följande tre alternativ antingen att 1) sitta i smågrupper om 2-3 personer, 2) sitta i 

storgrupp tillsammans med läraren och resten av gruppen eller 3) om du sitter på din 

vanliga plats vid bänken och läraren står framme vid Whiteboarden? 

9. Skulle du vilja prata mer på spanska under lektionerna?  

a. Om ja, vad skulle jag som lärare kunna göra för dig för att du skulle kunna prata 

mer? 

10. Har du någon gång pratat spanska med någon spansktalande person utanför lektionstid? 

11. Känner du någon utanför skolan som du skulle kunna prata spanska med?  

a. Om ja, pratar ni på spanska när ni träffas eller talas vid på telefon? 
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Nu är de allmänna frågorna slut och då går vi över till att prata om hur det var att använda datorn 

lite mer både i hemuppgiften och i undervisningen för att träna på just den muntliga förmågan. 

12. Ni fick i läxa att öva det muntliga genom att först lyssna på ljudfilerna till två kapiteltexter 

som ni sedan skulle läsa högt, var det något du testade att göra? 

a. Om ja, vad tyckte du om det? Kommer du fortsätta med det tror du? 

13. Har det hänt att du har provat att göra så här även tidigare för att träna på uttal av ord 

och uttryck som du haft i läxa? 

a. Om nej, vet du varför du inte har gjort det? 

14. Fungerade det bra att ladda ned Audacity på din dator? 

15. Var det lätt eller svårt att använda programmet? 

16. Var det något som du upplevde som problematiskt eller konstigt genom att använda 

Audacity? 

17. Har du någon gång tidigare provat att spelat in dig själv när du talar på spanska? 

18. Hur kändes det att spela in sig själv och sedan lyssna på det? 

19. Var det något du själv la märke till som du kunde förbättra när du lyssnade på dialogerna? 

20. Nämnde du även för din kompis om det var något som den skulle kunna förbättra? 

21. Nämnde din kompis för dig om det var något som du skulle kunna förbättra? 

22. Tycker du det var bra med denna arbetsmetod, det vill säga att sitta i smågrupper, spela in 

dialoger och sedan lyssna och analysera dem? 

a. Om ja, vad var det som var bra? 

23. Var det något som var dåligt med denna arbetsmetod? 

a. Om ja, vad var det som inte var bra? 

24. Fick du någon mer tanke eller idé som man skulle kunna göra med hjälp av datorn för att 

träna på att bli bättre på att prata på spanska? 

25. När du gjorde de muntliga testen, kände du någon skillnad inför dessa två test, jag menar 

var du lika nervös eller kände likadant stort obehag båda gångerna?  

a. Vad beror det på tror du? 

26. Känner du att du har vant dig mer vid att höra din egen röst tala på spanska, alltså att det 

känns mer naturligt att prata efter den här intensivperioden med fokus på muntliga 

övningar och test? 

a. Om nej, vad beror det på tror du?  

27. Har du några ytterligare kommentarer? 

 


