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Abstract 

 

This study investigates if and how grammar instructions and exercises in Spanish textbooks have 

evolved during the last thirty years. More specifically it focuses on how the grammar is presented 

(explicit instruction) and on the nature of the exercises (input, production and interaction). The 

method for investigating these things is firstly an analysis of the explicit instruction, and secondly a 

quantitative study of the exercises. The number of textbooks analyzed in this study is four and only 

the chapters that focus on teaching the preterite are included in the analysis. The result shows a 

tendency towards direct explicit instruction and controlled production practice. However, it also 

shows some signs that newer perspectives are gaining importance in the textbooks analyzed. 
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1 INLEDNING 

 

Grammatikens roll i språkundervisningen har sedan långt tillbaka i tiden varit central. 

Mycket tid och energi har genom tiderna lagts på att, genom intensiv övning, nöta in 

grammatiska regler. Detta historiska fokus på grammatik och främst dess formsida, har i 

sin tur medfört en stark grammatisk tradition, som till stor del präglar vår syn på 

grammatikundervisning än idag. Min erfarenhet är att få lektioner avskräcker elever lika 

mycket som grammatiklektioner har en förmåga att göra. Anledningen till ordets 

avskräckande effekt är att grammatik i många elevers ögon betraktas som 

språkundervisningens svåraste moment, något som framgår av studien I huvudet på en 

elev (Malmberg, m.fl., 2000). Av samma studie framgår även att läroboken, för många 

elever, har en central roll vad gäller inlärning av grammatik. Detta innebär i sin tur att 

grammatikundervisningens utformning blir desto viktigare att som pedagog studera. 

 

Sett ur ett historiskt perspektiv har det funnits många olika teorier om hur 

språkundervisningen bör utformas, men gemensamt för de teorier som har cirkulerat 

under de senaste 40 åren är en kommunikativ språksyn, med fokus på språkets 

användning (Tornberg, 2009). Det är därför intressant att ställa sig frågan om 

grammatikinstruktioner och övningar ser likadana ut idag som de gjorde för 30-40 år 

sedan? Med tanke på all den forskning som har publicerats sedan dess, säger logiken 

mig att svaret borde vara nej. Ellis (2002) hävdar dock att en stor mängd forskning har 

koncentrerats på teoretiska aspekter av hur grammatiken bör läras ut, men att få analyser 

har gjorts på undervisningsmaterial och  aktiviteter där grammatiken övas. 

 

En studie som inriktar sig specifikt på utformningen av grammatikinstruktioner och 

övningar i amerikanska läromedel för spanska har gjorts av Fernández (2011). 

Ytterligare en studie som undersöker grammatikens utformning i undervisningsmaterial 

för främmandespråksinlärning har gjorts av Aski (2003), men i detta fall på 

amerikanska läromedel för italienska. Vad gäller svenska läromedel för spanska och 

grammatikens roll i dessa, finns fortfarande en stor lucka för forskningen att fylla. 

Denna studie syftar till att bidra med sådan kunskap genom att undersöka hur 

grammatikinstruktioner och övningar är utformade i våra svenska läromedel för 

spanska. Detta tema belyses vidare utifrån ett utvecklingsperspektiv. 
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2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Studien syftar till att undersöka hur grammatik presenteras och bearbetas i svenska 

läromedel för spanska och huruvida detta har förändrats från mitten av 80-talet och fram 

till idag. I studien undersökts fyra läromedel publicerade mellan 1984 och 2008 och då 

de kapitel från respektive bok som avser att öva det spanska tempuset preteritum. 

Genom denna studie hoppas jag kunna se vilken utveckling som kan ha skett i 

grammatikinstruktioner och övningar, samt koppla detta mot relevanta lärteorier och 

synsätt på grammatikundervisning.  

 

För att uppnå detta syfte har följande tre frågeställningar utformats: 

 

1. Hur ser struktur och presentation av preteritum ut i respektive läromedel? 

2. Hur ser fördelningen ut mellan produktions-baserade och input-baserade övningar? 

3. I vilken omfattning använder sig läromedlen av interaktiva övningar? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 

 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning inom området, samt relevanta begrepp och 

liknande studier. I inledningen påvisades att det finns olika sätt att se på grammatik, 

vilket även resulterar i olika definitioner. Som utgångspunkt för denna studie har jag 

valt att lyfta fram den definition som Fernández använder sig av i sin studie; ”[...] 

grammar is defined as the underlying, implicit, and abstract knowledge that humans 

have in their minds regarding the morphology and syntactic rules of their mother 

language(s).” (2011, s.156). Anledningen till att denna definition lämpar sig bra för 

främmandespråksinlärning är att det är precis sådan kunskap som inläraren behöver 

utveckla för att bemästra det främmande språket, vilket är ett påstående som kommer att 

backas upp av kommande avsnitt. I avsnitt 3.1 följer en genomgång av olika lärteorier, 

medan avsnitt 3.2 behandlar olika synsätt på grammatikundervisning och övningar. 

 

3.1 Lärteorier 

För att komma vidare i resonemanget kring grammatik och utveckling, behöver jag även 

klargöra i vilken bemärkelse jag använder begreppen lärteori och synsätt. Även i detta 

fall grundar jag mig i den definition som Fernández (2011) anger för det engelska 

begreppet approach; ’en uppsättning antaganden som handlar om språkets natur, 

lärande och undervisning’. En definition som i grund och botten härstammar från 

Edward Anthony (1963). Denna definition för begreppet approach kan kopplas till både 

lärteori och synsätt. Skillnaden ligger i att begreppet lärteori behandlar frågor om 

lärande på en mer teoretisk och övergripande nivå, medan synsätt istället syftar på 

frågor som är mer inriktade mot den praktiska utformningen av undervisningen. 

 

Traditionellt sett har språkundervisningen ofta analyserats utifrån lärarens perspektiv 

och fokus har ofta legat på olika undervisningsmetoder (ex: Översättningsmetoden 

kontra Audiolingvala metoden), samt hur effektiva dessa var för elevernas 

språkutveckling. Det var först i början av 70-talet som forskningen började skifta fokus 

och ta inlärarens perspektiv i beaktning. En successiv förskjutning från teaching 

(undervisning) till learning (lärande) började ta form (Tornberg, 2000). Samtidigt 

började debatten om Direktmetod kontra Insiktsmetod att väcka allmän uppmärksamhet 

(Viberg, 1987). Förespråkare av Direktmetoden ansåg att undervisningen i största 

möjliga mån skulle bedrivas på målspråket och att modersmålet enbart stod i vägen för 

inlärningen av det främmande språket. I motsats till denna teori stod Insiktsmetoden, 

vilken var mer kognitivt inriktad. Förespråkare av denna ansåg att modersmålet 

fungerade som ett stöd för inläraren när saker gällande det främmande språkets 

uppbyggnad skulle diskuteras.  
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En organisation, vars arbete från 70-talet och framåt, fick stort inflytande på 

språkundervisningen i Sverige är Europarådet (Conseil de la coopération culturelle). 

Det var på grund av influenser från Europarådet som både innehåll och syften med 

språkundervisningen började omvärderas. Ledordet för denna förändring var ordet 

kommunikation, med motiveringen att fokus bör ligga på vad en människa kan göra med 

hjälp av språket när hon använder det (Tornberg, 2000). Med detta nya fokus följde 

också en omvärdering av grammatikinstruktionens roll i språkundervisningen (Terrell, 

1990). Traditionella metoder, som först och främst hade behandlat språkets formsida, 

dvs. dess grammatik, började ifrågasättas för att göra plats åt en mer kommunikativt 

inriktad undervisning (Tornberg, 2000). En syn som till stor del har präglat vår syn på 

språkundervisning i Sverige ända fram till idag. 

  

Under 80-talet började man sedan bredda perspektivet ytterligare genom att intressera 

sig för informell språkinlärning, samt för det implicita sätt som barn lär sig språk. Detta 

var något som man sedan försökte koppla mot den språkundervisning som bedrevs i 

klassrummet. Man ställde sig frågan, i vilken utsträckning lär man sig språket implicit, 

dvs. genom att omedvetet extrahera regler och språkfunktioner ur det språkliga material 

som man exponeras för i undervisningen (exempelvis lärarens yttranden och texter på 

målspråket) (Viberg, 1987). Genom denna debatt ifrågasattes värdet av explicit 

instruktion (se avsnitt 3.1.1) ytterligare och teorier om språklig input (se avsnitt 3.2.1) 

började på allvar att etablera sig i fältet för andra- och främmandespråksinlärning. 

Produktionsträning, som tidigare hade varit den dominerande beståndsdelen i 

språkundervisningen, ansågs av många inte längre lika självklar. 

 

3.1.1 Språkdebatten om explicit kunskap 

Två begrepp som är relevanta för denna studie är explicit kunskap och implicit kunskap. 

Explicit kunskap är den förklarade och analyserade kunskapen om språkets uppbyggnad 

och grammatiska funktioner, vilket också inkluderar metaspråket, dvs. språket för att 

kunna prata om språket. Den implicita kunskapen är till sin natur omedveten. En 

kunskap som bara kan uttryckas om den görs explicit. Vidare kan man då konstatera att 

det är den implicita kunskapen som behövs för att vi ska kunna kommunicera flytande 

och självsäkert på ett språk, vilket i sin tur gör den implicita kunskapen till något som, 

ur den synvinkeln, bör betraktas som det främsta målet för ett språkprogram (Ellis, 

2005). Nedan följer en problematisering av explicit och implicit kunskap. 

 

Under de senaste tjugo åren har mycket av forskningen inom andra- och 

främmandespråksinlärning handlat om huruvida explicita undervisningsmetoder i 

språkundervisningen är nödvändiga eller inte (Fernández, 2011). Ellis (2005) hävdar att 

debatten gällande värdet av att undervisa explicit kunskap om grammatik har varit och 

är fortfarande en av de mest kontroversiella frågorna inom språkpedagogik. Han menar 

också, att det i relation till debatten om explicit kunskap och dess nödvändighet, går att 
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utläsa tre olika positioner eller ställningstaganden. En uppdelning som har kommit att 

kallas för The Interface Hypothesis. Enligt den första positionen, the non-interface 

position, är explicit kunskap och implicit kunskap två helt skilda saker, med resultatet 

att explicit kunskap varken kan omvandlas eller leda till implicit kunskap. The interface 

position hävdar precis det motsatta, dvs. att explicit kunskap omvandlas till implicit 

kunskap om inläraren ges möjligheten att träna sin kommunikativa förmåga. Den tredje 

positionen, the weak interface position, menar istället att explicit kunskap underlättar 

utvecklingen av implicit kunskap. Att ha kännedom om hur en grammatisk struktur 

fungerar ökar också chansen att inläraren kommer att lägga märke till den i det språkliga 

material som den exponeras för. 

 

Dessa tre olika positioner återspeglar även tre olika synsätt på utformningen av 

språkundervisning. Den första, the non-interface position, leder till metoder där 

grammatiken i sig inte har något värde. Istället finns ett fokus på övningar som sätter 

språkets betydelse och kommunikation i centrum. Position två, the interface position, 

stödjer en mer traditionell syn på grammatikundervisning kallad PPP modellen 

(presentation-production-practice model), vilken baseras på tanken att en grammatisk 

struktur först ska presenteras explicit och sedan produceras, samt övas tills den är fullt 

automatiserad. Medan position tre, the weak interface position, lägger fokus på 

övningar där inläraren själv ska lägga märke till och uppmärksamma språkliga fenomen. 

Målet med dessa uppgifter är ofta att inläraren ska formulera sin egen explicita kunskap 

utifrån språkexempel som den förses med (Ellis, 2005).  

 

Skillnaden mellan de två sistnämnda positionerna ligger i hur den explicita 

informationen presenteras. När det grammatiska fenomenet förklaras för inläraren med 

hjälp av tydligt formulerade regler, antingen muntligt eller skriftligt, brukar man prata 

om direkt explicit instruktion. Om inläraren istället ges möjlighet att analysera 

textmaterial som illustrerar hur det grammatiska fenomenet fungerar och sedan 

uppmanas att komma fram till en egen slutsats, brukar man prata om indirekt explicit 

instruktion. Direkt explicit instruktion är en deduktiv metod för undervisning, medan 

indirekt explicit instruktion är en induktiv metod för undervisning (Ellis, 1998). Ett 

induktivt synsätt på grammatikundervisning är således utformat för att trigga ett 

uppmärksammande av förvalda grammatiska former, medan ett deduktivt synsätt syftar 

till att genom ord och förklaringar skapa en medvetenhet om den grammatiska regeln. 

(Ellis, 2005). Detta leder till att inläraren förväntas inta en mer aktiv roll i sitt lärande 

vid tillämpningen av en induktiv metod. 

 

3.2 Synsätt på grammatikundervisning och övningar 

Två andra centrala begrepp för denna studie är begreppen input och produktion. Input är 

i detta sammanhang en benämning för det språk som inläraren utsätts för genom att höra 
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det eller läsa det, något som i sin tur leder till språkutveckling (Tornberg, 2009). Om 

input till stor del handlar om att höra och läsa (receptiva förmågor), kan man vad gäller 

produktion istället prata om att skapa och producera språk. I avsnitt 3.2.1 respektive 

3.2.2 följer en sammanfattning om vilken roll begreppen input och produktion anses ha 

för språkinlärningen. Avsnitt 3.2.3 handlar slutligen om social interaktion och 

språkinlärning. 

 

3.2.1 Input i främmandespråksinlärning 

Inom det forskningsfält som koncentrerar sig på andra- och främmandespråksinlärning 

finns det i dagsläget två saker som man är helt överens om. Till att börja med, tanken 

om att inläraren måste utveckla en typ av underliggande implicit kunskap för att kunna 

tillgodogöra sig och använda språket på ett effektivt sätt. Den andra saken man enas om, 

är den nödvändiga och grundläggande roll som input har för språkutvecklingen 

(Fernández, 2011). Wong och VanPatten (2003), menar att utvecklandet av denna 

underliggande implicita kunskap inte är beroende av att inläraren tränar på att använda 

språket, utan snarare är beroende av att inläraren får tillräckligt med input. De klargör 

också med att säga att input inte är en förklaring av regler eller grammatiska former och 

inte heller muntlig språkträning. Input är meningsbärande språk, som förmedlas med 

målet att inläraren ska förstå ett budskap eller meddelande. 

 

Stephen Krashen är en av de språkforskare som tidigt har uttryckt en väldigt stark 

ståndpunkt gällande inputens nödvändighet och centrala roll i språkundervisning. Hans 

ståndpunkt grundar sig på studier som har visat på ett tydligt samband mellan vistelse i 

ett land där språket pratas och språkfärdighet, samt studier som visar på positiva 

samband mellan läsning och språkfärdighet (Ellis, 2005). Krashen (1981), gör i sin teori 

en klar åtskillnad mellan två olika typer av inlärning, varav han kallar den ena för 

acquisition (språkutveckling) och den andra för learning (lärande). Språkutveckling 

svarar närmast mot implicit inlärning, medan lärande svarar närmast mot explicit 

inlärning. Krashen, hävdade att grammatikinstruktion inte spelade någon roll för 

utvecklingen av implicit kunskap. Istället menade han att begriplig input och motivation 

var avgörande för språkutvecklingen, samt att övningar som fokuserar på budskapet och 

inte på den grammatiska formen var nödvändiga för att inputen skulle fylla sin funktion. 

Kort sagt så kunde grammatikinstruktion enbart bidra till explicit kunskap, vilket han 

hävdade var nästintill oanvändbart i ett naturlig samtal. Detta ställningstagande om 

grammatik och explicit instruktion sammanfaller med the non-interface position, dvs. 

att grammatiken i sig inte har något direkt värde för språkinlärningen. Det finns 

emellertid ett flertal forskare som har publicerat invändningar mot Krashens teori 

(Sharwood-Smith 1981, Swain 1985). Sharwood-Smith (1981), lägger i sin artikel fram 

begreppet consciousness-raising (höjning av medvetenhetsgraden), vilket kortfattat 

innebär att inläraren får en förhöjd medvetenhet om inputen när förklaringar och 

kommentarer gällande grammatiken vävs in i kommunikativa övningar. Ett liknande 
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resonemang läggs även fram av Viberg (1987), vilken också hävdar att presentation av 

regler i språkundervisningen hjälper inläraren att analysera och tolka nya element i 

inputen. 

 

Batstone (1994), utvecklar i sin bok teorin om input genom att konstatera att enbart 

input inte är tillräckligt. En del av detta språk behöver också tas emot och sjunka in hos 

inläraren, vilket är en process som han kallar för intake (intag). För att input ska 

resultera i intag, så behöver inläraren gå igenom tre steg. Först behöver inläraren lägga 

märke till grammatiken och dess former. Men för att detta ska hända, behöver språket 

vara både relevant för inläraren och anpassat så att förståelsen hänger på en speciell 

grammatisk form eller ett uttryck. Det räcker dock inte med att enbart lägga märke till 

den, utan inläraren behöver även ges tillfälle att strukturera och omstrukturera de 

upptäckter som görs. Till sist behöver också den kunskap som utvecklas automatiseras 

för att lätt kunna användas i kommunikation. Det är i det senare skedet, då kunskapen 

ska omstruktureras och automatiseras, som produktion och social interaktion många 

gånger hjälper till. Enligt Batstone, kan man som pedagog inte förutsätta att kunskapen 

kommer att automatiseras hos inläraren utan tillräckligt med språkanvändning och 

kommunikationstillfällen i klassrummet. 

 

3.2.2 Produktion i främmandespråksinlärning 

I motsats till Krashens teori om att språkutvecklingen enbart är beroende av input, 

menar de flesta forskare idag att språkutvecklingen också gynnas av att inläraren 

producerar grammatiska strukturer och yttranden på målspråket (Ellis, 2005). De 

yttranden som inläraren producerar kallas med ett annat ord för output (Viberg, 1987). 

Några av de positiva effekter som produktion (förmedling av output) på målspråket kan 

ha på språkutvecklingen är att det tvingar inläraren att bli mer medveten om 

grammatiken, samtidigt som det ger inläraren tillfällen att testa sina hypoteser om 

målspråkets grammatik. Men när kunskapen redan finns där, hjälper produktion på 

målspråket även till att strukturera och automatisera dessa kunskaper (Swain, 1995).  

 

Med ovanstående fördelar i åtanke, kan man alltså konstatera att det finns goda 

anledningar till att inkorporera övningar med produktionsträning i språkundervisningen. 

Utformningen av dessa övningar kan dock se mycket olika ut. Från de mest mekaniska 

och kontrollerade övningarna där inläraren enbart ska manipulera den grammatiska 

formen i fråga, till mer fria övningar som kräver att inläraren ska interagera och 

formulera meningsfulla yttranden (Aski 2003). De kontrollerade övningarna genererar i 

regel output som är begränsade både vad gäller längd och komplexitet, vilket leder till 

slutsatsen att friare produktions-baserade övningar är mer lämpade för att skapa en 

fylligare och mer utvecklande social interaktion mellan inlärare (Ellis, 2005). En 

undervisningsmetod som är väletablerad i grammatikundervisning är att låta inläraren 

börja med kontrollerade övningar, för att sedan övergå till friare övningar i hopp om att 
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inläraren ska börja automatisera sina kunskaper (Ellis, 1998). Att skapa en balans 

mellan kontrollerade och fria övningar är avgörande för att uppnå en bra kvalité och en 

grammatisk korrekthet i det språk som inläraren producerar. Faran med att arbeta för 

mycket med fria muntliga övningar är att inlärarna ständigt hör varandras input. Är 

denna input bristfällig och av låg kvalité, leder också detta till att de grammatiska fel 

som begås befästs ytterligare och automatiseras, inte bara hos individen som pratar utan 

även hos de individer som lyssnar på inputen. Att ge inläraren många möjligheter att 

interagera är med andra ord avgörande för språkinlärningen, men för att inläraren ska 

utveckla en bra kvalité på språket som förmedlas krävs alltså mer än bara tillfällen för 

muntlig produktion (Batstone, 1994).  

 

Aski (2003), fastslår att tidigare studier på textböcker har visat att mening, kontext och 

funktion fortsätter att hamna i skymundan för traditionella sätt att presentera och öva 

grammatik. I Fernández studie (2011) undersökts huruvida amerikanska läromedel för 

spanska har anammat de nyare undervisningmetoder för grammatik som förespråkas av 

forskare och utövare inom detta forskningsfält. I studien undersöker hon sex 

amerikanska bästsäljande läromedel för spanska och då hur presentationen av 

grammatik och övningar ser ut. Resultatet som framkommer är att läromedlen till viss 

del följer olika synsätt på grammatikundervisning, men att mer traditionella metoder 

dominerar. Vad gäller övningarna finns en tydlig tendens till produktions-baserade och 

kontrollerade övningar. På så vis menar hon att läromedelsförfattarna bortser från den 

centrala roll som input har tillskrivits vad gäller andra- och främmandespråksinlärning. 

Men vad som också framgår är att det finns små tecken på förändring, men att 

ytterligare studier är nödvändiga för att kunna bekräfta att denna förändring är på gång. 

 

En studie av läromedel för engelska som andra- eller främmandespråk har gjorts av Ellis 

(2002). I resultatet fanns två framträdande tendenser: explicita grammatiska förklaringar 

och kontrollerad produktionsträning. Han hävdar vidare att det är vanligt förekommande 

att författare till undervisningsmaterial bortser från alternativa metoder för 

grammatikundervisning som forskning har påvisat vara effektiva för språkutvecklingen. 

Att det tar tid för läromedel att influeras av nya perspektiv är något som har påvisats av 

flera forskare inom fältet (Katz & Blyth 2009, Shrum & Glisan 2005). Ofta förlitar sig 

författarna av läromedel på mer traditionella metoder att arbeta med grammatik för att 

säkerställa läromedlets popularitet. Man publicerar alltså det som önskas av 

målgruppen, dvs. de verksamma pedagogerna (Aski, 2003). Det är helt enkelt en fråga 

om konservatism inom läraryrket, vilket gör innovativa läromedel till en stor chansning 

för de som publicerar nytt undervisningsmaterial. Bidragande till denna konservatism 

inom läraryrket är också pedagogernas egna erfarenheter av språkinlärning. Pedagoger 

har med andra ord en tendens att undervisa på det sätt som de själv har undervisats och 

lärt sig språket (Fernández, 2011). 
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3.2.3 Social interaktion i främmandespråksinlärning 

Hittills har jag skrivit om input i kontrast till produktion och dess respektive bidrag till 

språkutvecklingen. Var och en av begreppen värderas ofta för sig, men det är nog så 

viktigt att titta på samspelet mellan de två. Muntlig interaktion, är den aktivitet som 

involverar både input och output, vilket gör social interaktion till ett mycket värdefullt 

samspel för språkutvecklingen. Sociokulturell teori, ett teoretiskt perspektiv som 

betraktar lärande som en social process, har under de senaste decennierna kommit att få 

stort inflytande inom utbildningsvetenskapen (Korp, 2011). Denna inlärningsteori 

grundar sig i den ryska psykologen/pedagogen Vygotskys arbete (1978, 1986) och har 

vad gäller andra- och främmandespråksinlärning, ansett att social interaktion är the 

matrix (höjdpunkten) då språkutvecklingen sker (Ellis, 2005). Det sociokulturella 

perspektivet är något som under 90-talet och in på 00-talet har vidareutvecklats av 

många forskare inom det pedagogiska fältet (Donato 1994, Lantolf & Appel 1994, 

Lantolf & Thorne 2006, Swain 2000). Enligt vad som brukar kallas för The Interaction 

Hypothesis (Long, 1996), sker språkutvecklingen då problem i kommunikationen 

uppstår och de talande tvingas lösa kommunikationsproblemet genom att anpassa sitt 

språk och hitta nya sätt att uttrycka sig på. De anpassningar som då sker i språket 

hjälper till att göra inputen mer förståelig för lyssnaren, samt gör också att talaren 

tvingas bli mer medveten om sin egen output. Detta främjar i sin tur befästandet av ny 

kunskap. I linje med det sociokulturella perspektivet, kan man  alltså hävda att 

produktion av språk, gynnar inlärarens förståelse av komplexa koncept (Swain & 

Deters, 2007). 

 

För att en inlärare ska utveckla den implicita kunskapen som är så viktig för att kunna 

kommunicera på målspråket behöver den delta i kommunikativa aktiviteter, vilket också 

innebär att interaktiva övningar bör ha en central roll i undervisningen riktad mot 

implicit kunskap (Ellis, 2005). En studie som undersöker andelen interaktiva övningar i 

läromedel för spanska från 1963 och fram till 1987 har gjorts av Terrell (1990). 

Materialet som undersöks är sex olika upplagor av samma läromedelsserie. Det resultat 

som framkommer visar bland annat att de interaktiva övningarna ökar avsevärt mellan 

den första upplagan publicerad 1963 (9%) och andra upplagan publicerad 1968 (24%). 

Den andra ökningen av interaktiva övningar sker mellan upplagorna tre och fyra, där 

andelen ökar från 23% till 28%. I den sjätte upplagan, publicerad 1987, var andelen 

interaktiva övningar 29%. Vad man kan se är att från den fjärde till den sjätte upplagan 

ökade andelen interaktiva övningar med endast 1%, vilket tyder på att den ökning som 

tidigare skett stagnerade under 80-talet. 
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4 MATERIAL & METOD 

 

I avsnitt 4.1 presenteras materialet som har undersökts i studien, samt avgränsningar för 

arbetet. Metod för analys av materialet beskrivs i avsnitt 4.2. 

 

4.1 Material 

Materialet har begränsats både vad gäller antalet läromedel som studien omfattar, samt 

antalet inkluderade kapitel ur läromedlen. Det grammatiska fenomen som jag har valt 

att titta på i denna studie är tempuset preteritum. För att avgränsa arbetet ytterligare har 

endast kapitel där preteritum uttryckligen står i beskrivningen av kapitlets grammatiska 

innehåll inkluderats i studien. Ett flertal av de berörda kapitlen anger att de behandlar 

fler grammatiska strukturer än enbart preteritum, vilket är anledningen till att även vissa 

övningar har sållats bort, dvs. de som inte fokuserar på övning av preteritum. De 

hörövningar som uppvisade ett tydligt fokus mot övning av preteritum i instruktionen 

har inkluderats i studien, medan övriga har sållats bort. I avsnitt 4.1.1 motiveras vad 

urvalet av material har baserats på och under avsnitt 4.1.2 följer en presentation av var 

och en av de olika läromedlen. 

 

4.1.1 Urval av material 

För att närma mig mitt syfte, att undersöka hur grammatikinstruktioner i spanska 

läromedel har utvecklats under senaste 30 åren, valde jag att inkludera fyra läromedel i 

denna studie. De fyra läromedel som undersöktes var Eso sí 1 (Håkanson, Masoliver & 

Sandström, 1984), Por supuesto 1 (Masoliver, Barnéus & Rindar, 1993), Mucho gusto 1 

(Lagercrantz & Vall, 1999) och Caminando 2 (Waldenström, Westerman & Wik-Bretz, 

2008). Urvalet av läromedel grundades på två kriterier, varav det första var antalet 

upplagor av läromedlet. Alla undersökta läromedel, förutom Mucho gusto 1, har getts ut 

i två eller fler upplagor, vilket tyder på att läromedlet är eller var populärt, har eller hade 

ett gott rykte och har eller hade en frekvent användning ute i skolan (Fernández, 2011). 

Det andra kriteriet för urvalet baserades på vilket förlag som gav ut, eller i de nyare 

läromedlens fall fortfarande ger ut läromedlet. För att läromedlet skulle inkluderas i 

studien krävdes att förlaget var ett väletablerat sådant, vilket var fallet för Mucho gusto 

1 där Bonnier Utbildning står som utgivare. 

 

4.1.2 Beskrivning av materialet 

Samtliga undersökta läromedel är avsedda för studier på gymnasienivå, alternativt 

vuxenutbildning eller självstudier på en motsvarande nivå. På grund av att kurser och 

språkstudier i skolan har sett olika ut, beroende på när läromedlet publicerades, omfattar 

också läromedlen olika många studietimmar. Detta är något som jag är medveten om, 
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men som jag i denna studie har bortsett ifrån, med motiveringen att det ej är relevant för 

mitt syfte. Oavsett hur många studietimmar läromedlet omfattar, så är det i första hand 

presentation av grammatiken och fördelningen av olika typer av övningar som har 

studerats i denna studie. Nedan presenteras läromedlen i den ordning de har publicerats. 

 

4.1.2.1 Eso sí 1 

Studiens äldsta läromedel är Eso sí 1 (Håkansson, Masoliver & Sandström, 1984), vilket 

består av en textbok och en tillhörande övningsbok. Innehållet avser att motsvara ett års 

studier på gymnasienivå. Totalt innefattar läromedlet 49 kapitel och i slutet av boken 

följer en lista över uttryck och fraser, en grammatiksammanställning, en alfabetisk 

ordlista, samt en kursöversikt. Till läromedlet medföljer även ett elevfacit, en 

studiekassett för språkträning på egen hand, samt ett kassettband med hörövningar och 

texter. De kapitel som behandlar preteritum och som därför har inkluderats i studien är 

kapitel 39, 40 och 42.  

 

4.1.2.2 Por supuesto 1 

Läromedlet Por supuesto 1 (Masoliver, Barnéus & Rindar, 1993), omfattar en textbok 

och en tillhörande övningsbok och täcker de första 80-100 timmarna av studier i 

spanska på gymnasiet eller i vuxenutbildningen. Den omfattar 21 kapitel uppdelade på 

mindre, rubricerade avsnitt. I slutet av textboken hittar man en grammatisk översikt, 

styckeordlistor, en spansk-svensk ordlista, samt en svensk-spansk hjälpordlista. 

Ytterligare material som medföljer är ett facit, en lärarpärm, ett kasettband med texter 

och hörövningar, samt en studiekassett för träning på egen hand. Preteritum behandlas i 

kapitel 17, 18 och 20. 

 

4.1.2.3 Mucho gusto 1 

Mucho gusto 1 (Lagercrantz & Vall, 1999) är ett läromedel som även det består av en 

textbok och en övningsbok. Den är avsedd för kurs A och delvis kurs B, samt består av 

34 olika kapitel grupperade i ämnesområden. Bokens innehåll utgörs av dialoger, 

berättande och beskrivande texter, samt aktiverande övningar. I textboken hittar man 

även ett grammatikavsnitt, samt en spansk-svensk alfabetisk ordlista. Förutom ett facit 

till övningarna, medföljer även tre olika kassettband, ett kassettband till textboken, ett 

kassettband till uttalsavsnittet och hörövningarna i övningsboken, samt en studiekassett 

för träning på egen hand. De kapitel som behandlar preteritum är 30, 31, 32 och 33.  

 

4.1.2.4 Caminando 2 

Studiens senast publicerade läromedel, Caminando 2 (Waldenström, Westerman & 

Wik-Bretz, 2008), är utformad för steg 2. Anledningen till att boken för steg 1 inte 

analyseras är att preteritum presenteras först i andra boken. Den skiljer sig från övriga 

läromedel genom att det är en så kallad allt-i-ett-bok, vilket innebär att den samlar 
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grammatik, texter och övningar i en och samma bok. Läromedlet består av fem kapitel 

(undidades), samt ett antal extratexter och ett musikavsnitt. Varje kapitel är i regel 

indelat i fyra avsnitt, varav de tre inledande avsnitten bygger på strukturen 1) texter, 2) 

comentarios (kommentarer) och 3) ejercicios (övningar). Med boken medföljer även en 

CD, som innehåller bokens texter, samt hörövningar. I bokens inledning hittar man 

inlärningstips för läsaren. Medan det i slutet av boken finns ett register över fraser och 

ord, en sammanställning av bokens grammatiska innehåll, självdiagnoser, facit till 

övningarna, texterna översatta till svenska, samt en ordlista. De kapitel som behandlar 

preteritum är 3A, 3C, 4A, 4B, 5B. 

 

4.2 Metod 

Som huvudmetod för denna studie står den metod som Fernández (2011) använder sig 

av i sin studie Approaches to Grammar Instruction in Teaching Materials: A study in 

Current L2 Beginning-level Spanish Textbooks. Likt i Fernándezs studie utfördes även 

denna analys av materialet i två steg. Det första steget syftade till att identifiera och titta 

närmare på läromedlets presentation av det grammatiska fenomenet, främst huruvida 

läromedlet använder sig av en deduktiv metod med direkt explicit instruktion, eller om 

det förlitar sig på en mer induktiv metod med indirekt explicit instruktion. Det andra 

steget i analysen bestod av en kvantitativ analys av övningarna utifrån deras natur dvs. 

ifall de baseras på receptiva förmågor (input-baserade övningar) eller produktion på 

målspråket (produktions-baserade övningar). Som kompletterande metod för arbetet har 

jag delvis använt mig av den metod som Terrell (1990) använder i sin studie Trends in 

the Teaching of Grammar in Spanish Language Textbooks. Denna metod bidrar med 

ytterligare en kategori av övningar, vilken är interaktiva övningar.  

 

De övningar som har analyserats i studien har i många fall varit uppdelade i deluppgifter 

(exempelvis benämnda som a), b) och c)). Om detta har varit fallet så har dessa 

deluppgifter analyserats var för sig, dvs. som separata övningar. Detta eftersom 

deluppgifterna ofta syftar till att inläraren ska öva på olika förmågor, vilket gör att de 

ofta faller in i olika kategorier av övningar. Figur 1 visar analysarbetets upplägg. 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1.  Översikt över analysarbetets tre moment. 

 

Grammatisk 

presentation 

Explicit instruktion 

Analys 1 

 

Övningarnas natur: 

Input-baserade och produktions-

baserade övningar – Analys 2 

Interaktiva övningar – Analys 3 
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Analys 1 bestod, som tidigare nämnts, av att undersöka den grammatiska presentationen 

i vart och ett av läromedlen. Hur detta har genomförts beskrivs i avsnitt 4.2.1. Analys 2 

och 3 avser läromedlens övningar. Analys 2, inriktad mot input-baserade och 

produktions-baserade övningar, beskrivs i avsnitt 4.2.2. Medan analys 3, vilken 

undersöker andelen interaktiva övningar, beskrivs i avsnitt 4.2.3. 

 

4.2.1 Analys 1 Grammatisk presentation 

Det första steget i analysarbetet bestod som tidigare nämnt av att identifiera läromedlets 

metod för att presentera tempuset preteritum. Använder sig läromedlet av explicit 

instruktion eller finns tendenser till alternativa metoder? Explicit instruktion syftar i 

denna studie på den explicita beskrivningen av hur fenomenet preteritum fungerar, dvs. 

regler för hur verben böjs och hur det grammatiska fenomenet tillämpas i språket. Om 

denna beskrivning sker genom i ord formulerade regler och förklaringar, så har 

presentationen ansetts vara direkt explicit. Det är även fullt möjligt att vissa läromedel 

använder sig av en mer induktiv metod, vilket är en metod där inläraren, med hjälp av 

anpassad input, själv får upptäcka hur  det grammatiska fenomenet fungerar. Om detta 

har varit fallet har presentationen av grammatiken ansetts vara indirekt explicit. Att titta 

närmare på hur explicit grammatisk information presenteras i läromedel är både 

intressant och nödvändigt med tanke på den debatt om explicit instruktion som är 

ständigt fortgående inom forskningsfältet för andra- och främmandespråksinlärning (se 

avsnitt 3.1.1). 

 

4.2.2 Analys 2 Övningar (input/produktion) 

I detta avsnitt beskrivs hur analysarbetet gällande input-baserade och produktions-

baserade övningar har genomförts. Hur tveksamma fall har hanterats beskrivs i avsnitt 

4.2.2.1. 

 

I andra steget i analysarbetet klassificerades övningarna utifrån tanken att de antingen 

var input-baserade eller produktions-baserade. Kriterierna för var och en av 

kategorierna grundar sig på de definitioner som användes av Fernández (2011). Input-

baserade övningar kräver att inläraren lägger märke till grammatiska strukturer och 

därefter gör något som visar att den har lagt märke till och förstått det, vilket ska göras 

utan att inläraren behöver producera den grammatiska strukturen i fråga. Denna kategori 

indelades vidare i underkategorierna kontrollerade eller online, där kontrollerade 

övningar innebär att inläraren har god tid på sig att studera och bearbeta språket (ex. 

läsövningar), medan online övningar innebär att inläraren ska lägga märke till och 

bearbeta språket samtidigt som det förmedlas (ex. hörövningar). Exempel 1 är en input-

baserad kontrollerad övning, som är baserad på en tillhörande text i kapitlet. Detta gör 

att inläraren har tid på sig att fundera över vilka påståenden som är rätta eller falska. 
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Exempel 1: Input-baserad kontrollerad övning ur Mucho gusto 1, s.121 i textboken. 

 

¿Correcto o falso? Si es falso, diga o escriba la frase correcta. 

1 Los mayas vivieron siempre en América Central. 

2 Fundaron varias cuidades, por ejemplo Tikal.  

3 Dessarollaron las matemáticas y la astronomía. 

4 Fueron un pueblo pacífico. 

 

Exemplet 2 nedan, är en input-baserad online övning. Det är en hörövning där inläraren 

ska lyssna och uppmärksamma de verbformer som uppkommer i preteritum för att 

samtidigt kunna avgöra vem av María och Carlos som gjorde vad på sin semester. 

 

Exempel 2: Input-baserade online övning ur Por supuesto 1, s. 149 i övningsboken. 

 

HÖRÖVNING 

A Lyssna på samtalet mellan María och Carlos. Kryssa för rätt svar. 

Flög. 

Åkte bil. 

Var borta nästan en månad. 

Var borta i 14 dagar. 

Bodde hos goda vänner. 

Hyrde en lägenhet. 

Talade mycket franska. 

Talade mycket engelska. 

 

Produktions-baserade övningar är övningar där inläraren behöver använda målspråket 

för att säga, signalera eller skriva något. Denna kategori indelades vidare i antingen 

kontrollerade eller fria, där kontrollerade övningar innebär att inläraren ska producera 

målformen som på ett eller annat sätt är given, medan fria övningar ger inläraren 

utrymme att uttrycka sig mer fritt med målformen. Vad gäller fria övningar är det 

viktigt att tillägga att ingen garanti finns för att inläraren faktiskt använder sig av 

målformen som är tänkt. Följande övning, visat i exempel 3, är ett typexempel på en 

produktions-baserad kontrollerad övning, som bygger på att inläraren ska komplettera 

de olika meningarna genom att böja det angivna verbet till rätt personform. 

 

Exempel 3: Produktions-baserad kontrollerad övning ur Caminando 2, s.90. 

 

a) Gör färdigt meningarna genom att översätta verbet. 

1. ¿En qué año ...... (föddes du)? 

2. ¿En qué año ...... (föddes) tus padres? 

3. ¿En qué año ...... (föddes) tu hermano/hermana, tu mejor amigo/amiga? 

4. ¿A qué hora ...... (började du) las clases/el trabajo anteayer? 

5. ¿A qué hora ...... (gick du /ut/) de casa ayer por la mañana? 

6. ¿A qué hora ...... (gick och la dig) anoche? 

7. ¿Dónde ...... (bodde) tú y tu familia en enero de 2000? 
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Nästa övning, i exempel 4, är ett exempel på en produktions-baserad fri övning där 

inläraren får chansen att uttrycka sig relativt fritt med preteritum. Det finns inget som 

styr vilka verb som ska användas och inte heller något som indikerar hur omfattande 

samtalet bör vara. Övningen bygger på att två inlärare ska berätta för varandra vad de 

gjorde under sin senaste ledighet. 

 

Exempel 4: Produktions-baserad fri övning hämtad ur Eso sí 1, s.88 i övningsboken. 

 

C  Vacaciones 

¿Dónde pasó usted sus últimas vacaciones? 

¿Qué hizo usted? Cuente. 

 

Vad gäller de fria produktions-baserade övningarna bör man ha i åtanke att dessa 

återfinns med olika grader av frihet, vilket kan göra att antalet fria övningar i varje bok 

inte berättar hela sanningen. Jämför exempelvis en övning där inläraren ska formulera 

egna frågor om en text för att sedan ställa dessa till en klasskamrat, med en övning där 

inläraren ska berätta eller skriva en personlig text om exempelvis sin senaste semester 

eller valfri känd person. Svårighetsgraden i dessa två exempel är väldigt olika, även om 

båda, i denna studie, har klassats som fria övningar. 

 

 

4.2.2.1 Klassificering av tveksamma fall: 

En del av de undersökta övningarna har varit utformade så att inläraren ska arbeta med 

både input och produktion. I följande beskrivna fall anser jag att en motivering till hur 

dessa övningar har klassificerats är nödvändig: 

 

 Övningar där inläraren ska översätta meningar från målspråket till svenska har 

klassats som Input-baserade övningar eftersom fokus ligger på förståelse och 

inte på produktion av målspråket. 

 Övningar med fokus på läsförståelse och hörförståelse har klassats som Input-

baserade övningar eftersom huvudsyftet är förståelse, förutsatt att inget målspråk 

behöver produceras.  

 Övningar där inläraren på målspråket ska svara på frågor om texten har klassats 

som Produktions-baserade (kontrollerade) övningar eftersom de då behöver 

producera grammatiska strukturer på målspråket för att svara på frågan. De 

klassas som kontrollerade eftersom verbet som ska användas i svaret antingen 

finns givet i frågan eller texten, samt att det rätta svaret återfinns i texten. 

 Parövningar (interaktiva övningar) som till sin natur kombinerar produktion och 

input har klassats som produktions-baserade övningar. Trots att produktion 

(output) och input samspelar när två inlärare interagerar, ligger ändå huvudsyftet 

på att språk ska produceras och förmedlas. 
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 Övningar som bygger på läsförståelse och som baseras på en text som inläraren 

sedan ska skriva om (ex: skriva ett brev baserat på texten) har klassats som fria 

produktions-övningar, eftersom friheten att uttrycka sig är större än när texten 

efterföljs av frågor att svara på. 

 

Exempel 5 är en input-baserad övning som har klassats som en online övning. Den är 

den enda av sitt slag eftersom den ej är en hörövning, men ändå klassas som en online 

övning. Övningen är utformad så att två inlärare ska läsa upp påståenden om en text för 

varandra. Den inlärare som lyssnar på inputen behöver med andra ord analysera 

informationen samtidigt som den förmedlas och sedan visa att den har förstått den 

genom att avgöra om informationen var korrekt eller inte. 

 

Exempel 5: Input-baserad online övning ur Por supuesto 1, s.159 i övningsboken. 

 

1  ¿Es correcto o no es correcto? 

Påståenden till texten 

Läs rad 1-17 av brevet från Mariluz noggrant. A läser upp ett påstående nedan. B lyssnar 

och säger om det stämmer eller ej. När det inte stämmer, tala om hur det ska vara. Byt 

roller. 

 

1. Mariluz llegó a Uruguay hace tres años. 

2. Mariluz escribe la carta en su casa. 

3. Desde el bar ve el mar. 

4. Le gusta estar en su país. 

5. Antes de venir a Uruguay pasó una semana en Barcelona. 

6. Tuvo tiempo de hacer muchas cosas. 

7. En Barcelona estuvo en la Catedral y también en el Barrio Gótico. 

8. No le gustó el museo Picasso. 

9. Comió una paella cerca del puerto. 

10. Compró los regalos en Barajas. 

 

4.2.3 Analys 3 Övningar (interaktiva) 

Terrell (1990), använder sig i sin studie av en annan metod där de övningar som 

undersöktes bland annat klassificerades utifrån tanken om att de antingen var interaktiva 

eller icke-interaktiva. Kriteriet för att att identifiera de interaktiva övningarna har varit 

att de ska vara utformade för att, två elever eller fler, muntligt ska interagera med 

varandra för att slutföra övningen. Övningen i exempel 6, är utformad för att träna 

preteritumformen fuiste genom muntlig interaktion mellan två inlärare och klassificeras 

därför som en interaktiv övning. 
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Exempel 6: Interaktiv övning tagen ur Por supuesto 1, s.143 i övningsboken. 

 

2 fuiste åkte 

Träna in dialogen: 

A ¿Cuándo fuiste a Italia? 

B A finales de los ochenta (80-talet). 

 

Tänk er att B har rest mycket. Variera dialogen med hjälp av tabellen nedan. Byt roller. 

Italia I  1988 

Holanda NL 1968  Austria A 1959 

Inglaterra GB 1978  Estonia EW 1988 

Suecia S 1979  Dinamarca DK 1967  

Noruega N 1987  Francia F 1957 

 

Precis som var fallet med de fria övningarna och graden av frihet, behöver man även här 

ha i åtanke att det finns en stor variation i graden av interaktivitet. Jämför exempelvis en 

övning där inlärarna muntligt ska träna in en färdig dialog, med en övning där inlärarna 

ska diskutera och resonera kring olika teman. Denna variation resulterar därmed också i 

olika typer av språkträning för de inlärare som interagerar. 

 

4.2.4 Metoddiskussion 

De val och avgränsningar som gjorts för denna studie har en ofrånkomlig påverkan på 

det resultat som framkommer. Att endast studera fenomenet preteritum i dessa fyra 

läromedel leder till ett begränsat resultat, vilket innebär att ett annat resultat kan ha 

framkommit om läromedlets alla kapitel skulle ha studerats eller om fler läromedel hade 

inkluderats. De undersökta läromedlen var alla utformade för spanska på nybörjarnivå. 

Hade läromedel för en mer avancerad språknivå undersökts, kanske resultatet hade sett 

annorlunda ut. Även kriterierna för urvalet av läromedel har en påverkan på vilket 

resultat som framkommer, med vilket jag vill säga att om mindre populära läromedel 

hade inkluderats kanske mer alternativa instruktionsmetoder hade visat sig framträdande 

i resultatet. Andra faktorer som påverkar resultatet är val av metod och 

tillvägagångssätt, samt den klassificering av övningar som har gjorts. Vid tillämpningen 

av ett klassifikationssystem som detta är subjektiviteten ofta en faktor eftersom det 

alltid kommer att finnas övningar, som beroende på hur man tolkar det, kan passa in i 

flera kategorier. 
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5 RESULTAT 

 

I avsnitt 5 redovisas det resultat som framkom av läromedelsstudien, dvs. hur den 

grammatiska presentationen ser ut i läromedlen, samt hur fördelningen av olika typer av 

övningar ser ut. Resultatet presenteras på följande vis: 

 Avsnitt 5.1 Eso sí 1 

 Avsnitt 5.2 Por supuesto 1 

 Avsnitt 5.3 Mucho gusto 1 

 Avsnitt 5.4 Caminando 2 

 Avsnitt 5.5 Sammanfattning 

5.1 Eso sí 1 (1984) 

I följande två avsnitt beskrivs hur den grammatiska presentationen och övningarna ser 

ut i läromedlet Eso sí 1, vilket publicerades 1984. 

 

5.1.1 Grammatisk presentation 

I introduktionen till läromedlet Eso sí 1 kan man läsa att det grammatiska stoffet i boken 

har begränsats för att ge större utrymme för inlärning, övning och repetition. Här 

klargörs också att tanken med bokens grammatiska studiegång är att språket redan från 

början ska kunna användas på ett meningsfullt sätt. Detta kommer till uttryck i 

läromedlet genom att man valt att endast presentera explicit grammatisk information i 

slutet av textboken, dvs. ej i anknytning till texter och övningar. I denna grammatiska 

sammanställning tar boken upp både verbböjning och tillämpningen av preteritum, i 

båda fallen genom direkt explicit instruktion, samt på ett kortfattat och koncist sätt. 

 

5.1.2 Övningar 

Som vi ser i tabell 1 har läromedlet Eso sí 1 sammanlagt 10 övningar som fokuserar på 

att öva preteritum. Merparten av övningarna, totalt sett 9, är produktions-baserade, 

varav 6 är kontrollerade och 3 är fria. Vad gäller input-baserade övningar så har 

läromedlet endast 1 sådan övning, vilken även den är kontrollerad. Andelen interaktiva 

övningar är 30 % av totala antalet övningar. 

 

Tabell 1.  Fördelning av input-baserade (I) och produktions-baserade (P) övningar, samt interaktiva 

övningar i läromedlet Eso sí 1. 

 

Läromedel: I – Kontrollerad: I – online: P – kontrollerad: P – fri: 

Eso sí 1 

Tot. 10 övningar 

1 0 6 3 

Interaktiva övningar: 3 st (30%) 
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5.2 Por supuesto 1 (1993) 

I följande två avsnitt redogörs för hur grammatiken presenteras och hur övningarna är 

utformade i läromedlet Por supuesto 1, publicerat 1993. 

 

5.2.1 Grammatisk presentation 

I läromedlet Por supuesto 1 ligger ett uttalat fokus på ordkunskap, fraseologi och verb. 

Vad gäller grammatiken har man valt att i anknytning till övningarna i övningsboken 

presentera ny grammatisk information som en introduktion till varje kapitel. Varje 

kapitel i övningsboken får därför ett uttalat och tydligt grammatiskt fokus. Grammatiska 

regler presenteras mestadels med hjälp av direkt explicit instruktion där regler och 

verbformer beskrivs och förklaras. Det finns dock vissa tendenser till indirekt explicit 

instruktion. När preteritum presenteras för första gången har man exempelvis, valt att 

introducera grammatikavsnittet med ett antal exempelmeningar som illustrerar hur 

verbböjningen ser ut. Efter detta följer dock en mer direkt explicit beskrivning av hur 

preteritum används och en lista som visar hur böjningen av verben ser ut. På ett flertal 

ställen i grammatikpresentationen har man lämnat luckor där inläraren får komplettera 

verbets olika böjningar utifrån person. Den inlärare som söker en mer heltäckande 

information hänvisas till den grammatiska översikten i slutet av textboken. 

 

5.2.2 Övningar 

Tabell 2 avser läromedlet Por supuesto 1, vilket sammanlagt har 27 övningar som syftar 

till att öva preteritum. Vi ser att produktions-baserade övningar dominerar med en 

totalsumma av 23 övningar, varav antalet kontrollerade är 20 och antalet fria är 3. 

Antalet input-baserade övningar är i detta läromedel 4, varav 2 är kontrollerade och 2 är 

online. Av totala antalet undersökta övningar är andelen interaktiva övningar 44%. 

 

Tabell 2.  Fördelning av input-baserade (I) och produktions-baserade (P) övningar, samt interaktiva 

övningar i läromedlet Por supuesto 1. 

 

Läromedel: I - Kontrollerad I - online P - kontrollerad P - fri 

Por supuesto 1 

Tot. 27 övningar 

2 2 20 3 

Interaktiva övningar: 12 st (44%) 

 

5.3 Mucho gusto 1 (1999) 

Läromedlet Mucho gusto 1 publicerades 1999. I följande två avsnitt beskrivs den 

grammatiska presentationen och övningarnas utformning. 
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5.3.1 Grammatisk presentation 

I introduktionen till läromedlet Mucho gusto 1 betonas inlärarens ansvar för sitt eget 

lärande, samt att reflektion kring lärandet är viktigt. Arbetsformerna är utformade 

utifrån målet att vara omväxlande och motiverande, samt att uppmana inläraren till att 

dra egna slutsatser, upptäcka samband och att formulera eller komplettera regler. 

Utifrån dessa ord går att utläsa en tendens till induktiva övnings- och inlärningsformer. 

Den grammatiska informationen har man valt att presentera i anknytning till övningarna 

i övningsboken. Grammatiken presenteras mestadels genom direkt explicit instruktion. 

Informationen är kortfattad och koncis, samt beskriver både verbböjning, samt 

tillämpning av preteritum. Övningar återfinns i både textboken, som en bearbetning av 

texterna, samt i övningsboken. De övningar som finns i textboken bygger mycket på 

den input som texterna ger, samt har en induktiv karaktär eftersom de uppmanar 

inläraren att upptäcka grammatiska strukturer i texten. Utöver den grammatik som 

presenteras i övningsboken, hittar man en utförligare sammanställning av den explicita 

informationen i slutet av textboken. 

 

5.3.2 Övningar 

Läromedlet Much gusto 1 har totalt sett 25 övningar som behandlar preteritum. Som vi 

ser i tabell 3 är antalet produktions-baserade övningar 13, varav 9 är kontrollerade och 4 

är fria. I läromedlet finns 12 övningar som är input-baserade, varav 10 är kontrollerade 

och 2 är online. Andelen interaktiva övningar är 12% av totala antalet undersökta 

övningar. 

 

Tabell 3.  Fördelning av input-baserade (I) och produktions-baserade (P) övningar, samt interaktiva 

övningar i läromedlet Mucho gusto 1. 

 

Läromedel: I - Kontrollerad I - online P - kontrollerad P - fri 

Mucho gusto 1 

Tot. 25 övningar 

10 2 9 4 

Interaktiva övningar: 3 st (12%) 

 

5.4 Caminando 2 (2008) 

Följande två avsnitt redogör för hur grammatiken presenteras och hur övningarna är 

utformade i läromedlet Caminando 2, publicerat 2008. 

 

5.4.1 Grammatisk presentation 

I Caminando 2, som är en allt-i-ett-bok, följer avsnitten i läromedlet den tydliga 

strukturen 1) texter, 2) comentarios, 3) ejercicios. Under rubriken "comentarios", som 
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följer efter texterna, presenteras grammatisk information som är ny och relevant för 

varje avsnitt. Likt övriga tre läromedel hittar man även här en grammatisk 

sammanställning under rubriken "minigrammatik" i slutet av textboken. Grammatiken 

presenteras till största del genom direkt explicit instruktion, men även här introducerar 

man fenomenet med hjälp av exempelmeningar som syftar till att inläraren ska lägga 

märke till hur verben böjs. Utmärkande för detta läromedel är att inläraren i vissa fall 

uppmanas att jämföra spanska konstruktioner med motsvarande konstruktion på 

engelska. Efter detta följer en lista där verben böjs utifrån person, samt information om 

användningen av preteritum i det spanska språket. Den grammatiska informationen är 

precis som i övriga tre läromedel relativt kortfattad och koncis. 

 

5.4.2 Övningar 

Läromedlet Caminando 2 har sammanlagt 34 övningar som arbetar med preteritum. I 

tabell 4 ser vi att största delen är produktions-baserade, totalt 24 övningar, varav 20 är 

kontrollerade och 4 är fria. Antalet input-baserade övningar är 10, varav alla är 

kontrollerade. Av totala antalet undersökta övningar är andelen interaktiva övningar i 

detta läromedel 20,5%. 

 

Tabell 4.  Fördelning av input-baserade (I) och produktions-baserade (P) övningar, samt interaktiva 

övningar i läromedlet Caminando 2. 

 

Läromedel: I - Kontrollerad I - online P - kontrollerad P - fri 

Caminando 2 

Tot. 34 övningar 

10 0 20 4 

Interaktiva övningar: 7 st (20,5%) 

  

5.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas resultaten från de olika läromedlen. I avsnitt 5.5.1 beskrivs 

den grammatiska presentationen och i avsnitt 5.5.2 beskrivs övningarnas utformning. 

 

5.5.1 Grammatisk presentation 

De tre läromedlen Por supuesto 1, Mucho gusto 1, samt Caminando 2 presenterar alla 

den grammatiska informationen i den tillhörande övningsboken. Dessutom följer dessa 

läromedel i stort sett samma grundstruktur. En struktur som ser ut på följande vis:  

1) Texter/språkexempel 

2) Explicit grammatisk information 

3) Övningar 
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I det läromedel som avviker från denna struktur, Eso sí 1 (det äldsta läromedlet från 

1984), har man istället valt att skilja all explicit grammatisk information från texter och 

övningar. Istället finns relevant grammatik sammanställd enbart i slutet av textboken, 

vilket jag menar understryker grammatikens underordnade roll i detta läromedel. Vad 

alla fyra läromedel har gemensamt är att grammatiken till största del presenteras med 

hjälp av direkt explicit instruktion. Vanligt förekommande är också exempelmeningar 

som illustrerar antingen verbens böjning eller tillämpning av preteritum i det spanska 

språket. I samtliga läromedel publicerade på 90-talet och framåt, finns små tecken på 

indirekt explicit instruktion. Detta visar sig som mest genom att inläraren  i vissa fall 

uppmanas att jämföra eller analysera språkexempel. Alla fyra läromedel presenterar 

också grammatiken på ett kort och koncist sätt. 

 

5.5.2 Övningar (input/produktion) 

I alla läromedel som har undersökts är antalet produktions-baserade övningar fler än 

antalet input-baserade övningar. Det enda läromedlet som kommer nära en balans 

mellan dessa två typer av övningar är Mucho gusto 1 från 1999, där antalet produktions-

baserade övningar är 13 och antalet input-baserade övningar är 12. Flest antal 

produktions-baserade övningar har läromedlen Por supuesto 1 med sina 23 och 

Caminando 2 med sina 24. Vad gäller fördelningen mellan kontrollerade och fria 

produktions-baserade övningar, så dominerar kontrollerade övningar i alla fyra 

läromedel. Läromedlen Por supuesto 1 från 1993 och Caminado 2 från 2008 har det 

högsta antalet produktions-baserade kontrollerade övningar, vilket är 20 st vardera. 

Högsta antalet fria produktions-baserade övningar har de två nyaste läromedlen Mucho 

gusto 1 och Caminando 2, med 4 st vardera. Tittar man på input-baserade övningar 

dominerar i överlag också de kontrollerade övningarna. Det enda läromedel som har en 

jämn fördelning mellan kontrollerade och online-övningar som är input-baserade är Por 

supuesto 1 från 1993, där man hittar 2 kontrollerade och 2 online. De två nyaste 

läromedlen, har de högsta antalen input-baserade övningar, Mucho gusto 1 med sina 12 

st och Caminando 2 med sina 10 st. Två av läromedlen, Eso sí 1 från 1984 (det äldsta) 

och Caminado 2 från 2008 (det nyaste), har ingen input-baserad online övning som 

syftar till att öva preteritum. I tabell 5 sammanställs resultatet från var och en av de 

olika läromedlen. 
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Tabell 5.  Fördelning av input-baserade och produktions-baserade övningar i de fyra undersökta 

läromedlen. 

 

Läromedel: 

Input-baserad 

Kontrollerad: 

Input-baserad 

Online: 

Produktions-

baserad 

Kontrollerad: 

Produktions-

baserad 

Fri: 

Eso sí 1 

1984 

 

1 

 

0 

 

6 

 

3 

Por supuesto 1 

1993 

 

2 

 

2 

 

20 

 

3 

Mucho gusto 1 

1999 

 

10 

 

2 

 

9 

 

4 

Caminando 2 

2008 

 

10 

 

0 

 

20 

 

4 

 

 

5.5.3 Övningar (interaktiva) 

I Tabell 6 nedan, ser vi att läromedlet Eso sí 1 från 1984 har 30% interaktiva övningar. 

Högst andel interaktiva övningar har läromedlet Por supuesto 1 från 1993, med 44% av 

totala antalet övningar. Minst andel interaktiva övningar har läromedlet Mucho gusto 1 

från 1999, med endast 12% av totala antalet övningar. Det senast publicerade läromedlet 

Caminando 2 har 20,5% interaktiva övningar. Det läromedel som har högst antal input-

baserade övningar, Mucho gusto 1, har i och med detta resultat också lägst andel 

interaktiva övningar. Medan de två läromedel som har minst antal input-baserade 

övningar, Eso sí 1 och Por supuesto 1 (de två äldsta läromedlen), har båda en hög andel 

interaktiva övningar. 

 

Tabell 6.  Procentandel interaktiva övningar i de fyra undersökta läromedlen. 

 

Läromedel: Eso sí 1 

1984 

Por supuesto 1 

1993 

Mucho gusto 1 

1999 

Caminando 2 

2008 

Interaktiva 

övningar: 

 

30% 

 

44% 

 

12% 

 

20,5% 
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6 DISKUSSION 

 

I följande avsnitt diskuterar jag undersökningens resultat och kopplar detta mot den 

teoretiska bakgrunden och tidigare forskning. Under avsnitt 6.1 diskuteras 

frågeställningen "Hur ser struktur och presentation av preteritum ut i respektive 

läromedel?", vilket kopplas mot teorier om explicit instruktion. I avsnitt 6.2 diskuteras 

det resultat som framkom av analysen av läromedlens övningar. De frågeställningar 

som berörs är "Hur ser fördelningen ut mellan produktions-baserade och input-baserade 

övningar?", samt "I vilken omfattning använder sig läromedlen av interaktiva 

övningar?". I det avslutande avsnittet 6.3 lyfts slutsatser och de viktigaste resultaten 

fram, samt diskuteras i relation till studiens syfte. 

 

6.1 Grammatisk presentation – Analys 1  

Som beskrivet i resultatet, var det äldsta läromedlet från 1984, det enda som hade valt 

att isolera explicit grammatisk information från texter och övningar. Att detta läromedel 

från 80-talet använder sig av en metod där grammatiken inte lyfts fram, stämmer också 

väl överens med de teorier om informell språkinlärning som cirkulerade vid denna 

tidpunkt (Viberg, 1987). Krashen (1981) och hans teori om att explicit instruktion inte 

gynnande språkinlärningen, fick ur den synvinkeln, ett visst genomslag i det läromedel 

som studerats i denna studie. Resterande böcker, publicerade på 90-talet och framåt, 

hade däremot valt att presentera explicit grammatisk information i anslutning till texter 

och övningar. Detta leder till slutsatsen att värdet av explicit instruktion mest troligt 

omvärderades i början av 90-talet. Den explicita instruktionen fick återigen ett värde 

och presenteras hädanefter som ett stöd till texter och övningar. Gemensamt för alla 

läromedel är också att den grammatiska presentationen är relativt kortfattad och koncis, 

vilket i sin tur kan tänkas bero på att de undersökta läromedlen är utformade för spanska 

på nybörjarnivå. 

 

Som beskrivet ovan använder sig tre av fyra läromedel av explicit instruktion i 

anknytning till texter och övningar. Största delen av dessa instruktioner har en direkt 

explicit karaktär. Den explicita instruktion som presenteras i slutet på Eso sí 1 är även 

den direkt explicit, men understryker på grund av sin placering i boken, grammatikens 

underordnade roll i detta läromedel. Att direkt explicit instruktion är den dominerande 

metoden för att presentera grammatisk information, är ett resultat som tyder på att 

läromedelsförfattare har utformat och fortfarande utformar sina böcker med 

utgångspunkt från en deduktiv metod. Med vilken syftet är att genom ord och 

förklaringar skapa en medvetenhet om den grammatiska reglen (se Ellis, 1998, 2005). 

 

Läromedlen publicerades på 90-talet och framåt, visar däremot svaga tendenser till 

indirekt explicit instruktion. Det ena, Por supuesto 1 publicerad i början av 90-talet, 
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lämnar luckor i grammatikinstruktionen, med syftet att inläraren själv ska ta reda på 

informationen. Den andra, Mucho gusto 1 publicerad i slutet av 90-talet, uppmanar 

inläraren att själv analysera och jämföra olika exempelmeningar. I det läromedel som 

publicerades 2008, Caminando 2, finns även uppmaningar om att jämföra en viss 

grammatisk konstruktion på spanska med motsvarande konstruktion på engelska. I 

dessa fall uppmanas inläraren att vara aktiv i inlärningsprocessen. Men trots dessa 

försök når inget av läromedlen fram till en induktiv metod, utan använder sig ganska 

genomgående av en deduktiv metod. Även fast läromedlen uppmanar inläraren att 

jämföra och analysera, så låter läromedlen aldrig inläraren komma fram till någon egen 

slutsats eller hypotes om hur det grammatiska fenomenet fungerar, vilket enligt Ellis 

(1998), är vad som kännetecknar indirekt explicit instruktion och därmed också en 

induktiv metod för grammatikundervisning. 

 

6.2 Övningar 

I följande två avsnitt diskuteras resultatet av den kvantitativa undersökningen av 

läromedlens övningar. Avsnitt 6.2.1 tar upp fördelningen av input-baserade och 

produktions-baserade övningar, medan avsnitt 6.2.2 behandlar fördelningen av 

interaktiva övningar. 

 

6.2.1 Input & Produktion – Analys 2  

Det läromedel som publicerades på 80-talet, Eso sí 1, visar en tydlig dragning mot 

produktions-baserade övningar. Att input-baserade övningar inte har etablerat sig i 

utformningen av läromedel på 80-talet, var ett väntat resultat med tanke på att det ofta 

tar lång tid för läromedel att anamma nya synsätt på språkundervisning. Den långsamma 

takt i vilken läromedel förändras och utvecklas är något som har diskuterats av ett flertal 

forskare inom detta fält (Katz & Blyth 2009, Shrum & Glisan 2005). Om vi sedan tittar 

på Por supuesto 1, vilket publicerades i början av 90-talet, syntes en fortsatt  dragning 

mot produktionsträning och då främst i form av kontrollerade övningar. Det är först i 

läromedlet Mucho gusto 1, vilket publicerades i slutet av 90-talet, som man ser en tydlig 

inriktning mot input-baserade övningar. Det nyaste läromedlet, Caminando 2 publicerat 

på 00-talet, har även det relativt många input-baserade övningar, men består ändå till 

övervägande del av kontrollerade produktions-baserade övningar. Om man jämför med 

föregående läromedel har alltså antalet input-baserade övningar återigen minskat en 

aning i det senast publicerade läromedlet. I tre av fyra läromedel har alltså input-

begreppet inte fått något större genomslag. Man ser dock en utveckling som tyder på att 

input-begreppet har vunnit mark sedan mitten av 80-talet. Det finns en ökning av input-

baserade övningar fram till det läromedel som publicerades 1999, för att sedan minska 

något i det senast publicerade läromedlet. Detta kan tolkas som en tendens till 

förändring och att nyare undervisningsmetoder är på gång, vilket är något som även 

framkom av Fernándezs studie (2011). 
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Ur resultatet framgick att produktions-baserade övningar dominerar i alla fyra 

läromedel, men att ett av läromedlen kommer som tidigare sagt nära en balans mellan 

produktions-baserade och input-baserade övningar. Detta tyder på att det synsätt som 

genomsyrar läromedlen för spanska från mitten av 80-talet och fram till idag är ett 

traditionellt sådant, vilket påminner om PPP modellen. En slutsats som stöds av tidigare 

forskning (Fernández, 2011). Medan nyare synsätt på grammatikundervisning har 

framkommit av forskning, har alltså läromedlen halkat efter i utvecklingen. Vad som 

också är intressant är att det enda läromedel som endast har publicerats i en upplaga, var 

det läromedel som innehöll flest input-baserade övningar. Vad detta säger oss, är att en 

förnyelse av synsätt och metoder i undervisningsmaterial, varken var populärt eller 

särskilt önskvärt i praktiken. Om detta läromedel, som jobbar mycket med input-

baserade övningar, hade varit populärt och omtyckt av verksamma pedagoger hade det 

förmodligen publicerats i fler upplagor. Denna slutsats säger mycket om den relation 

som finns mellan läraryrket/pedagoger och läromedlens utgivare, dvs. att att man 

publicerar det material som efterfrågas av lärare och pedagoger (Aski, 2003). 

 

En annan intressant del av resultatet, som också förvånade mig, är fördelningen mellan 

kontrollerade och fria produktions-baserade övningar. En övervägande del av 

övningarna är kontrollerade. Ingen av läromedlen innehöll mer än 4 fria produktions-

baserade övningar. Enligt Ellis (2005), är en bra fördelning av fria och kontrollerade 

övningar viktig när vi pratar om produktion på målspråket. Detta eftersom de fria 

övningarna hjälper till att kunskaperna automatiseras, medan de kontrollerade 

övningarna säkerställer att outputen blir mer grammatiskt korrekt. Det låga antalet fria 

övningar innebär således att möjligheterna för inläraren att automatisera sina kunskaper 

också är små, eller åtminstone begränsade. Enligt Ellis (1998), är en progression från 

kontrollerade till fria övningar en väletablerad metod för språkundervisning. I dessa 

läromedel fanns blygsamma tendenser till ett sådant upplägg, men eftersom antalet fria 

övningar var förvånansvärt lågt, så framgick inte denna struktur särskilt tydligt. 

 

Även vad gäller input-baserade övningar, så dominerar de kontrollerade övningarna 

över de som benämns som online övningar. Endast två av de fyra undersökta 

läromedlen, de två som publicerades på 90-talet, innehåller input-baserade online 

övningar. Varav det äldsta och det nyaste inte innehåller någon. Detta är ännu ett 

resultat som tyder på att input, trots sitt tillskrivna värde (Krashen 1981, Wong & 

VanPatten 2003, Fernández 2011), fortfarande inte prioriteras i läromedlen. Vidare kan 

man konstatera att den mest underrepresenterade kategorin av övningar är precis input-

baserade online övningar, vilket även var fallet i Fernándezs studie (2011). 
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6.2.2 Interaktivitet – Analys 3  

Det tydligaste resultatet vad gäller de interaktiva övningarna är att denna typ av 

övningar fick ett markant uppsving i början av 90-talet för att sedan återigen bli färre. 

Terrells (1990) studie visar på en tydlig ökning av interaktiva övningar som sedan 

stagnerar under 80-talet. I de undersökta läromedlen publicerade under 80-talet låg 

procentandelen interaktiva övningar mellan 27% och 29%. Om man jämför detta 

resultat med det resultat som har framkommit av denna studie, ser man att andelen 

interaktiva övningar fortsatte att öka upp till 44% i det läromedel som publicerades 

1993 (Por supuesto 1), för att sedan minska och sluta på 20,5% i det läromedel 

publicerades 2008 (Caminando 2). Andelen interaktiva övningar är alltså färre i det 

senast publicerade läromedlet än i de läromedel som publicerades på 80-talet.  

 

Som tidigare nämnt var det läromedel som publicerades i början av 90-talet, Por 

supuesto 1, det som innehöll flest interaktiva övningar. Orsaken till detta uppsving av 

interaktiva övningar kan med säkerhet sägas bero på influenser från sociokulturell teori, 

där lärandet ses som en social process (Korp, 2011). Men det läromedel som innehöll 

flest interaktiva övningar, var samtidigt ett läromedel som till övervägande del innehöll 

kontrollerade övningar. Enligt Ellis (2005), genererar i regel de kontrollerade 

övningarna en output som är begränsad, både vad gäller längd och komplexitet. Att ett 

läromedel använder sig av många interaktiva övningar, som till största delen är 

kontrollerade, innebär i sin tur att den språkträning som sker kommer även den att vara 

till stor del begränsad. Enligt The Interaction Hypothesis (Long, 1996), sker 

språkutvecklingen då problemlösning och anpassning av språket sker i 

kommunikationen. Om en övning är hårt kontrollerad och inget tillfälle för 

problemlösning ges, kommer därmed inte heller någon språkutveckling att ske. 

 

Mucho gusto 1, från slutet av 90-talet, som kom nära en balans mellan input och 

produktion, var samtidigt det läromedel som hade minst andel interaktiva övningar. Ett 

konstaterande som blir intressant om det diskuteras utifrån tanken att implicit kunskap 

utvecklas bäst med med hjälp av interaktiva övningar dvs. att inläraren får möjlighet att 

kommunicera med andra (Ellis, 2005). Läromedlet har alltså lyckats med att se värdet 

av input i språkundervisningen, men har på samma gång misslyckats med en annan 

viktigt aspekt i andra- och främmandespråksinlärning, vilket är värdet som social 

interaktion har för språkutvecklingen. Om vi istället tittar på de två läromedel som har 

lägst antal input-baserade övningar (Eso sí 1 och Por supuesto 1) ser vi att dessa två 

också har högst andel interaktiva övningar. Det verkar alltså finnas en motsättning 

mellan input-baserade övningar och interaktiva övningar, även om dessa två typer av 

övningar samsas aningen mer i Caminando 2 från 2008. 
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6.3 Sammanfattande diskussion  

De två tendenser som har visat sig mest framträdande i denna studie är direkt explicit 

instruktion och produktionsträning under ganska kontrollerade former, vilket är ett 

resultat som tyder på att traditionella undervisningsmetoder fortfarande har ett starkt 

inflytande i de undervisningsmaterial som publiceras. Den ökning av input-baserade 

övningar som går att utläsa av resultatet visar dock att det finns tecken på att nyare 

metoder håller på att etablera sig i läromedel för spanska. Vad gäller övningar 

utformade för interaktion mellan inlärare, så har resultatet visat på en tillbakagång av 

interaktiva övningar från mitten av 90-talet och framåt. Det är nästan så att man i mitten 

på 90-talet skiftar fokus från interaktiva övningar för att göra mer plats åt input-

baserade övningar. 

 

Att direkt explicit instruktion och produktions-baserade övningar dominerar i 

läromedlen, gör att man kan dra slutsatsen att det är the interface position som till 

största del ligger till grund för utformningen av läromedel. Det grammatiska fenomenet 

ska med andra ord först förklaras med hjälp av i ord formulerade regler, för att sedan 

produceras och övas tills det automatiseras (Ellis, 2005). Vad detta beror på är osäkert, 

med det finns de som hävdar att konservatismen inom läraryrket är en bidragande orsak 

(Aski, 2003). Därmed kan alltså en förändring bara ske om pedagoger ändrar sin syn på 

grammatikundervisning och visar ett intresse för läromedel och undervisningsmaterial 

som inspireras av nyare forskning och alternativa metoder (Musumeci, 1997). 

 

Tydligt är att det finns ett glapp mellan undervisningsmaterial och forskning. Ellis 

(1998), sammanfattar glappet mellan forskning och undervisning genom att lyfta fram 

det faktum att forskare och pedagoger är sökare av två olika typer av kunskap. Forskare 

försöker ständigt att utveckla den tekniska kunskapen inom sitt fält, medan pedagoger 

ständigt försöker utveckla sin praktiska kunskap. Han hävdar vidare, att det är denna 

skillnad som resulterar i det glapp som faktiskt finns. För att detta glapp ska minska, 

behöver maktförhållandet mellan teknisk och praktisk kunskap, samt känslan av en 

social hierarki överbyggas. Forskare och pedagoger behöver alltså på något vis närma 

sig varandra för att underlätta utbytet av kunskap. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har läromedlens behandling av grammatik studerats och analyserats. Men 

i och med att läromedlen mest troligt nyttjas och tillämpas olika i praktiken, vore 

intressant fortsatt forskning att titta närmare på hur denna variation av tillämpning ser 

ut, dvs. hur läromedlen används i undervisningen. Med tanke på att läromedel inte är 

ensam förmedlare av instruktion och input, vore det även önskvärt att studera den roll 

som muntlig input har i klassrummet, dvs. hur använder sig lärare av input i sin dagliga 

undervisning.  
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