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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet var att undersöka användning av kurslitteratur i modersmålsundervisning i 

spanska i Sverige med utgångspunkt att svara på frågeställningen om det finns specifikt inriktad 

kurslitteratur för modersmålsundervisningen i spanska. Som en del i detta undersökte uppsatsen också 

vilka kriterier som ligger bakom valet av läromedel i modersmålsundervisningen samt hur de 

läromedel som idag används upplevs täcka kraven från läroplanen. Undersökningsmetoden som valts 

är en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys baserat på enkätundersökningar till en utvald 

grupp modersmålslärare. 

Ett av undersökningens resultat visar att det finns en spridd användning av lärobokstitlar i 

modersmålsundervisningen och svaren pekar vidare på att modersmålslärarna inte känner till eller 

anser att det i dagsläget finns specifikt inriktade läroböcker för modersmålsundervisning i spanska. En 

majoritet av de tillfrågade lärarna anser att det borde finnas specifikt inriktade läroböcker i spanska. 

Även attityder till digitala läromedel i modersmålsundervisningen behandlades i undersökningen där 

många upplever att det finns digitala resurserna som är specifikt inriktade för 

modersmålsundervisning. 

Slutsatsen i detta arbete är att det finns en önskan hos modersmålslärarna att få tillgång till specifikt 

inriktade läroböcker i spanska då läroboken används en stor del under lektionstiden. Lärarna 

framställer också en önskan att koordinera och sträva efter mer gemensamma urval av läromedel med 

andra kollegor. 
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1. Inledning 

Som en grund för arbetet har jag hos mig själv och många kollegor upplevt en brist på lämpliga 

läromedel i modermålundervisningen trots den långa existensen av modersmålsundervisning i spanska 

inom grundskolan och gymnasiet i Sverige. En fråga som jag i min roll som modersmålslärare har stött 

på vid ett flertal tillfällen är om det finns bra inriktade läromedel som kan användas i 

modersmålsundervisningen i spanska. Finns det specifikt inriktade läromedel för 

modersmålsundervisning i spanska? I min roll som modersmålslärare har jag själv upplevt en 

avsaknad av specifikt inriktad kurslitteratur både hos mig själv och hos kollegor. Min utgångspunkt 

för detta arbete är att det kanske inte finns helt specifikt inriktade läromedel/läroböcker för 

modersmålsundervisning i spanska. Detta arbete syftar till att undersöka om så är fallet och svara på 

vilka läromedel som används i dagens modersmålsundervisning i spanska. Vidare skulle jag vilja veta 

om andra modersmålslärare upplever att det finns en tillräckligt bra kurslitteratur som fyller behoven i 

modersmålsundervisningen eller om det finns önskat behov att skapa ett specifikt inriktat läromedel 

för modersmålsundervisning i spanska.  

I det fria valet av läromedel som modersmålslärarna gör ville jag undersöka om de tillfrågade lärarna 

är inblandade i val av teoretisk karaktär, eller om de baserar sitt val på någon form av kriterier. Om de 

beslutar att en bok är alltför svårt för en viss klass eller elev fanns en ambition att undersöka om valet 

baseras på psykologiska inlärningsteorier eller om valet görs utifrån läroplanens krav. 

Som ett inlägg i debatten av vikten av att ha bra fungerande läroböcker som läromedel i undervisning 

vill jag referera till rapporten Every Child Should Have a Textbook (Unesco, 2016) som fokuserar på 

att beskriva användning av textböcker i undervisningen som fortfarande är det mest använda 

läromedlet. Rapporten betonar också vikten av engagerade och utbildade lärare som tillsammans med 

läroboken utgör de grundläggande framgångsfaktorerna till en framgångsrik undervisning ”[…] well-

designed textbooks in sufficient quantities are the most effective way to improve instruction and 

learning. [...] access to aproprite learning material is listed as a key strategy för achievement the first 

means of implementation […]” (Unesco, 2016, s.1 ). 

Som nämndes i början en förmodad utgångspunkt är att modersmålslärarna har hittat tillfälliga 

lösningar och spontant framställt egna läromedel genom att utbyta undervisningsmaterial mellan 

varandra för att tillgodose behovet.   

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka använd kurslitteratur i modersmålsundervisning i spanska i 

olika kommuner i Sverige och undersöka detta utifrån följande frågeställningar: 

1. Finns det något specifik inriktad kurslitteratur för modersmålsundervisning i spanska i 

Sverige? 

2. Vilka kriterier ligger bakom valet av kurslitteraturen och hur används läromedel och 

kurslitteratur? 

3. Täcker använd kurslitteratur, kraven från läroplanen? 
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Metoden för att arbetets undersökning kommer att vara en kombination av en kvalitativ och kvantitativ 

metod med enkätundersökningar som grund.  

2. Bakgrund 

2.1. Modersmålsundervisningen i Sverige 
 

År 1968 kunde kommunerna i Sverige frivilligt erbjuda undervisning i modersmål som förut kallades 

hemspråk fram till år 1997. Undervisningen i detta erbjudande är riktat till elever med annat 

modersmål än svenska (Hylltenstam & Milani, 2012). Efter den då kallade hemspråksreformen som 

ägde rum 1977 blev kommunerna skyldiga att anordna både modersmålsundervisning och 

studiehandledning efter elevernas behov, då målet var att nå en aktiv tvåspråkighet. Det fanns ett stort 

gap mellan reformernas intention och dess genomförande på organisatorisk nivå eftersom dess 

formulering inte motsvarades av flexibla lösningar i praktiken. Läromedelsutställning för 

invandrarundervisningen anordnades och läromedel för modersmålsundervisningen inköptes från olika 

länder av bl.a. Språkcentrum i Stockholm (Språkcentrum, 2011). Fram till 1991 var 

modersmålsundervisningen integrerad i skolschemat för de elever som valde att delta vilket renderade 

i att modersmålsundervisning fick ersätta undervisning av motsvarande omfattning i andra ämnen. 

2.2. Läromedel- en historisk överblick 

Vad som innefattas i begreppet läromedel har förändrats över tid och är relaterat till nya innovationer 

som gjort sitt inträde. Det huvudsakliga mediet och den viktigaste artefakten att överföra kunskaper till 

kommande generationer sedan industrisamhället varit det tryckta ordet i läroböcker, även om boken på 

senare tid blivit kompletterad med nya typer av digitala läromedel. Under senare tid har utvecklingen 

av nya läromedel eskalerat vilket till stor del är kopplat till gjorda medieinnovationer i och med 

införande av datorer och informationsteknologi (Lärarförbundet, 1996). 

Trots att nya former av digitala läromedel avlöser varandra i snabb takt ser det tryckta ordet 

fortfarande ut att kvarstå som en viktig artefakt inom den systematiska massundervisningen framöver. 

En fråga att ställa sig är vad som innefattas i begreppet läromedel? Läromedelsbegrepp har blivit 

bredare, och i princip kan allting som kan användas för undervisning anses falla inom definitionen av 

ett läromedel (Sandström, 2011). En avgränsning kan dock göras till att innefatta sådant material som 

direkt är producerat för lärande i olika sammanhang, men tilläggas bör att ingen centralt fastställd 

definition av läromedel idag finns. Skolförordningen från 1971 beskriver läromedel som "alla de 

resurser som kan användas i en undervisningssituation" (Sandström, 2011, s.1). Nu för tiden ses 

läromedel som ett ” pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen” (Lärarförbundet, 1996, s. 376). Under 

1500-och 1600-talen skapades de första läroböckerna av Petrus Ramus och Johan Amos Comenius. I 

takt med industrisamhällets framväxt började läroböcker och andra läromedel att användas i större 

omfattning. Läroböcker i olika ämnen samt läseböcker börjades då att produceras och tillsammans 

med en mera reglerad struktur för tim-och kursplaner öppnade vägen för den moderna läroboken 

(Lärarförbundet, 1996). Omkring 1900 engagerade sig många svenska forskare och 

kulturpersonligheter i läromedelsproduktion. Efter andra världskriget blev det allt vanligare att lärare 
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tillsammans producerade läromedel. Från 1960-talet och framåt började läromedelsförlagen producera 

läromedelspaket med olika komponenter, t.ex. huvudbok, studiehäfte, bildband, kortsatser och 

stordiaserier. Metodiken förändrades under 1960- och 70-talen från en förmedlingspedagogik till mera 

elevaktiva arbetsformer vilket ställde nya krav på läromedelsutformningen. (Lärarförbundet, 1996). I 

dagsläget har de nya digitala resurserna i form av läromedel kommit till stor användning i skolan och 

ett nytt begrepp har vuxit fram i läromedia som definieras som läromedel baserad på elektroniska 

media eller IT- baserade läromedel (Juhlins Svensson, 1998, s. 21). Detta som idag exempelvis 

omfattar datorer, interaktiva språk- dataprogram, ipad och Applikationer etc.  

2.3. Ett multimodalt perspektiv på kategorisering 

av begreppet läromedel 

I denna uppsats med tillhörande enkäter har begreppet kurslitteratur används vilket avser läroböcker, 

lärarhandledning, och andra läromedel som exempelvis tidningar samt digitala läromedel som används 

i undervisningen av en grupp lärare med syfte att uppnå målet enligt läroplanen.  

Att definiera begreppet läromedel är i dagsläget inte helt enkelt då det under den senaste tiden 

experimenterats med många konceptuella förändringar inom läroböcker och tryckta läromedel. 

Tidigare ansågs de tryckta läromedlen vara grunden till undervisningen och läromedelstexten ansågs 

vara grunden till läroplanens måluppfyllelse.  

Juhlin Svensson (1998) förespråkar en uppdelning i primära och sekundära läromedel. Läroböcker i 

form av pedagogiska texter hör till primära kategorin medan alla andra sorts läromedel som kan 

användas för att komplettera den traditionella lärobokens pedagogiska text, men inte är skrivna med ett 

pedagogiskt ursprungssyfte hör till den sekundära gruppen. 

Korsell (2007) sorterar i sin studie läromedel i fyra olika grupper baserat på vem som producerar 

läromedel. Kategorierna är: 

- Förlagsproducerat (t.ex. läroböcker, filmer, pedagogiska spel och datorprogram) 

- Övrigproducerat- dvs. material producerat av andra företag, myndigheter, organisationer och 

föreningar (t.ex. måttband från IKEA och nationella prov från Skolverket) 

- Lärarproducerat (t.ex. arbetsuppgifter, pedagogiska spel, minneskartor och teater manus) 

- Elevproducerat (t.ex. väggtidningar, filmer, bilder, modeller och uppsatser). (Korsell, 2007, ss. 

22-23). 

I en rapport från Skolverket (2006) definieras läromedel ” som sådant som lärare och elever använder 

för att eleverna ska nå uppställda mål” (Skolverket, 2006, s. 129). Denna definition är baserad på 

föreskrifterna i 1980 års läroplan. 

Denna bredare definition skapar en läromedelsdefinition med vidare ramar och utökar området från en 

tidigare uppfattning där läroboken ansågs vara det dominanta redskapet i undervisningen. Juhlin 

Svenssons studie (1998) visar att dagens läroplan överlämnar valet av läromedel till enskilda lärarna 

att anpassa läromedel efter elevernas behov. Ett elevinriktat läromedelsval gjort av lärarna styr således 

vad som anses som lämpliga läromedel för att nå målet. Slår man upp begreppet läromedel definieras 

det som ”pedagogisk hjälpmedel i undervisning” (Lärarförbundet, 1996, s. 376). Numera inbegriper 

läromedel även digitala resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av 

multimodala texter samt spel. Enligt ett multimodalt perspektiv betonar Sellander (Skolverket 2011) 
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vikten av ett mer flexibla läromedelsbegrepp kan som ger utrymme till nya verktyg där alla sortens 

texter samt media ingår och bidrar till lärandesituationer.  

Sellander (citerad i Juhlins Svensson, 1998, s.18) definierar den pedagogiska texten på detta sätt: 

En pedagogisk text är producerad för en bestämd, institutionaliserad användning, ett 

utbildningssystem med en egen rumslig, tidslig och social organisering som klasser, lektioner, stadier 

osv. Med pedagogisk text kan vi mena lärobok, läsebok, övningsbok eller ett undervisnings- program 

i filmens eller videons form. (Juhlins Svensson 1998, s. 18). 

Sellander menar vidare att syftet med en pedagogisk text främst är att den ska ge eleverna tillgång till 

kunskap som redan finns, inte skapa ny kunskap (Juhlins Svensson 1998, s. 18). 

Vad gäller läroböcker och deras specifika funktion sammanfattar Englund (1999) i sin artikel ett antal 

rubriker enligt nedan:  

- Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll, där lärare ser boken som en 

garanti för att kursplaners mål uppfylls. 

- Läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll, både tankemässigt alternativt 

ideologiskt och praktiskt. 

- Läroboken underlättar utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna, genom ett 

formativ och summativ bedömning  

- Läroboken underlättar i övrigt arbetsbördan först och främst för lärarna, men sannolikt också 

för eleverna. 

- Läroboken har en disciplinerande roll. Den hjälper till att förhindra kaos i klassrummet och 

håller eleverna sysselsatta. (Englund, 1999, ss. 339-340).  

Juhlins Svensson (1998) återkopplar på Sellanders multimodala perspektiv om begreppet läromedel 

och utvecklar där tankar om att ”elektronisk baserade läromedel kan vara anpassade till 

undervisningen, en pedagogisk text i vid bemärkelse” (Juhlins Svensson 1998, s. 22). Tolkningen av 

detta är att mycket material som kan användas som läromedel inte nödvändigtvis behöver vara 

producerat med det exakta ursprungssyftet att användas i pedagogiska situationer. Genom att efteråt 

bearbeta material och anpassa det till undervisningen kan man därigenom skapa ett fungerande 

pedagogiskt material av sådant material som inte primärt var ämnat för undervisning i första hand.  

2.4. Skolans styrdokument 

I och med läroplanen för grundskolans 1980 kom modersmålet för första gången in som med 

precisering av innehållet i undervisningen (Språkcentrum, 2011). En central del av innehållet för 

modersmålsundervisningen utgår från att eleverna ska utvecklas i att läsa, skriva, samtala, lyssna, tala 

samt att lära sig ord och begrepp för att uttrycka känslor.  

I ämnesplanen för modersmål i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 

2011,s.87) är flera färdigheter centrala vad gäller vilka kunskaper eleverna ska ha för att uppnå 

godkända mål. Syftet med ämnet modersmål är enligt läroplanen att undervisningen ska:  

1. Ge eleverna möjligheter att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 
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2. Bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets betydelse för att tillägna 

lärande i andra skolämnen. 

3. Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.  

4. Eleverna ska möta och få kunskaper om skönlitteraturer, annat estetiskt berättande och 

olika former av sakprosa på modersmålet.” (Lgr11, 2011,s. 87). 

Redskap som lärarna använder sig av för att integrera ovan nämnda färdigheter i 

modersmålsundervisningen samt för att uppnå uppsatta krav från läroplanen är användning av 

läromedel i form av läroböcker och digitala resurser. Även kulturell identitet och förståelse för 

omvärlden är två aspekter som modersmålsundervisningen ska främja, d.v.s. att språk och kultur hör 

samman. Om man slår upp begreppet kultur i NE (NE, 2000-) kan detta uttryck översättas som 

bearbetning och bildning, vilket kan tolkas som en dynamisk process som ständigt förändras och 

återkopplas till den dynamiska processen som språkinlärning är. Som ett stöd i språkinlärningen är 

tillgången till informationsflöden genom uppdaterade läromedel, både tryckta eller digitaliserade en 

viktig del att täcka nedan nämnda aspekter i läroplanen: 

 […] ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för 

omvärlden.[…]. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet 

och bli flerspråkiga. (Lgr 11, 2011,s. 87). 

I Lgr 11 framställs att rektor har det övergripande ansvaret som ledare och chef för lärarna att se till att 

skolansverksamhet inriktas mot de nationella målen. I strävan efter detta har rektor ansvaret för att: 

 […]skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer 

och andra hjälpmedel. (Lgr 11, 2011, s. 18). 

Enligt ovanstående text från Lgr11 går det att utläsa att det är av stor vikt att eleverna får tillgång till 

läromedel av hög kvalitet vilket också borde gälla för modersmålsundervisningen.  

2.5. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att redogöra för vikten av läromedel med fokus på olika 

rapporters och studiers syn på för och nackdelar med den traditionella läroboken inom 

modersmålsundervisningen. Därefter behandlas digitala resurserna som läromedel. Slutligen redogörs 

för kriterier för val av läromedel samt kopplingen till läroplanen med utgångspunkt från tidigare 

rapporter utförda inom området. 

2.5.1. Vikten av läromedel 

 

I sökandet efter tidigare studier, hittade jag rikligt med forskning inom området inriktat på att 

undersöka betydelsen av modersmålsundervisning för elevers identitet samt undersökningar vars syfte 

var att belysa påverkan av lärandet baserat på modersmålsundervisningen. Däremot var mängden 

studier som beskrev lärarnas val av kurslitteratur/läromedel, bedömning av urvalskriterier för 

kurslitteratur samt uppfyllande av kursplanen i området för modersmålsundervisning i spanska mycket 

begränsad. 

I och med utvecklingen av läromedel med kopplingar till ny teknik, har utbildningen i stort 

experimenterat med att använda nya typer av läromedel i undervisningen inte minst i 
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modersmålsklassrummet. Många röster i forskningsvärlden har på senare tid hävdat att 

centralanvändningen av tryckta läroböcker i undervisningen är gammalmodig. Ett exempel på denna 

trend refererar Nield “using a text book as a central resource is unsound practice” (Neild, citerad i 

Oates, 2014, s. 3).  

Forskningsröster från den motsatta åsikten med en fortsatt positiv inställning till en användning av 

centrala läroböcker återfinns i en studie utförd av Oates (2014). I denna studie utförd i England, 

undersöktes 200 olika läromedel som inkluderade lärarhandledningar, elevernas textböcker och 

övningsböcker från Singapore, Hong Kong, Massachusetts, Finland, Alberta och England i ämnen som 

geografi, kemi, fysik, biologi, historia, litteratur, förstaspråkinlärning och matematik som låg i 

studiens fokus. Studien jämförde valda läromedel bland lärarna för att illustrera konsekvenser av val 

av undervisningsmaterial vilket också kunde återspeglas i elevernas resultat. Slutsatsen pekade på att 

hög kvalité på textböcker samt det stöd som ett bra läromedel ger till lärarna är en avgörande faktor för 

elevers höga prestation, vilket är exemplifierat i studier från länder som Singapore och Finland där 95 

% respektive 70 % av lärarna använder läroböcker som en grund för undervisningen. Studien visade 

också att grupps låga resultat i matematik kunde deduceras till att endast 10 % av lärarna använder 

matematiska läroböcker som grund för undervisningen.  

Studien belyser en koppling till en hög kvalitet på läroböcker i nationer vars studenter uppnår höga 

resultat i skolan och att bra läroböcker är en viktig orsak till framgången. Bra läromedel fungerar och 

stödjer lärare i undervisningen vilket också är nyckeln till lärande och höga prestationer hos eleverna.  

Den svenska läromedelsdebatten för och emot textböcker har pågått under en längre tid men har också 

varit livlig i andra länder, Marsden (Oates, 2014, s. 8) exemplifierar i nedanstående citat det som han 

kallar en postmodern doktrin mot tryckta läromedel i England: 

[…]Attitudes in educational circles in this country have been more negative than in many other 

nations, to the extent that an anti-textbooks ethos can fairly be postulated […] (Marsden citerad i 

Oates, 2014, s. 8). 

En annan aspekt som är avgörande för lärarnas val av läromedel är begränsade resurser avseende 

läromedelsinköp där de svenska lärarnas ramar ofta sätts av rektor eller huvudman. Det vill saga att 

inköp av high quality läromedel bestäms av andra aktörer än lärarna själva. Skillnaderna mellan olika 

svenska institutioners resurser för läromedelsinköp är stor och skillnaderna gör att vissa lärare knappt 

kan köpa nya läromedel. Lärarnas Riksförbunds (2012) rapport som utförts bland 1555 lärare i svensk 

grund-och gymnasieskola samt vuxenutbildning visar att de ekonomiska ramarna har störst betydelse i 

grundskolan och trappas ner högre upp i skolsystemet (Lärarnas Riksförbundet, 2012, ss. 8, 11). 

Samma rapport poängterar också att ojämlika skillnader av tillgång på läromedel får stora 

konsekvenser för eleverna kommande kunskapsutveckling.  

Korsell (2007) visar i sin studie att 4 % av kostnaderna för svenska skolan gick till läromedel, 

utrustning och skolbibliotek, hon lyfter också fram svårigheter att avgöra vilka resursers som kan 

avsättas för läromedel om det inte finns någon officiell definition av det.  

2.5.2. Digitala läromedel  

Under 1980–talet blev gymnasieskolornas samt grundskolans högstadieelever de första inom 

skolväsendet att få tillgång till datorer. Under senare delen av samma decennium började datorer också 

att användas inom grundskolans övriga stadier samt inom förskolan (Lärarförbundet, 1996). 

Med tillgång till informationsteknologi i skolorna (IT) har skolan getts utökade möjligheter till lärarna 

och eleverna att komplettera läromedel och kurslitteratur med ett brett urval av läromedel som 
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produceras och publiceras i ett digitalt format.  Informationstekniken innebär ett redskap för att 

bearbeta, lagra, hantera och överföra informationen (Juhlins Svensson 1998) vilket självklart kan 

tillämpas i undervisningssyfte i modersmålsundervisning. 

Genom utveckling av den nya informationsteknologin sker en ökning av pedagogiska program dels till 

ordbehandling, informationssökning och olika former av bearbetning och simulering. Hur digitala 

resurser har kommit till användning i modersmålsundervisningen och vilka digitala resurser som finns 

att tillgå är en underkategori att undersöka under frågeställningen av vilken kurslitteratur som idag 

används och om den är specifikt inriktad för modersmålsundervisning i spanska.  

Calderon (2013) poängterar i sin artikel att en rad forskare inte tvekar om potentialen att informations 

och kommunikationsteknologin kommer att kunna bidra med mycket bra till en bättre lärande, men att 

det är viktig att ta hänsyn till pedagogik när digitala verktyg skapas och används. En slutsats är att om 

digitala resurser ger en ökad motivation hos elever att använda läromedel har man en bra 

utgångspunkt.  

Att digitala resurser erbjuder en stor möjlighet till att genomföra en bra undervisning överensstämmer 

väl mellan Oates (2014) och Calderon (2013) men en viktig poäng är att man måste kvalitetssäkra 

innehållet och tillämpa pedagogiken för att hitta rätt digitala resurser och använda digitala läromedel 

på ett bra sätt ” […] men stor försiktighet måste iakttas för att säkerställa att noggrant inslag av 

lärande, stimuleras och stöds av hög kvalitet av läroböcker inte förlorats ” (min översättning) (Oates, 

2014, s. 5).  

I en artikel beskriver Jämterud (2012) ett förslag för att granska digitala läromedel som innebär en 

evaluation om hur materialet är anpassat efter gällande kursplaner, om det är skapat så att det passar 

eleverna som är målgruppen för materialet samt om faktauppgifterna på materialet är aktuella och 

korrekta.  

2.5.3. Kriterier bakom valet av läromedel 

I en artikel från Skolverket (2011) förklarar Calderon att det fram till 1974 var statens uppdrag att i 

förväg granska alla läroböcker som användes i skolan. Man granskade läromedlens överensstämmelse 

med ämnenas kursplaner. I en svensk skolstyrnings perspektiv blev läromedlens roll i undervisningen 

central.  

Möjligheten till granskningen övergick 1991 till Skolverket med utfördes först i efterhand. Idag har 

staten inget granskande uppdrag av använda läromedel. 

I en studie utförd av Lärarnas Riksförbund (2012) visar att själva ansvarsgrunden för att adekvata 

läromedelsval i den svenska skolan ligger på legitimerade lärarens som är behöriga i sina ämnen i den 

skolform och årskurs som de är verksamma. Calderons slutsatser överensstämmer med Lärarnas 

Riksförbundets studie (2012) som också drar slutsatsen att ansvaret för läromedelskvalitetssäkringen 

ligger på lärarna och deras utbildning. Genom lärarutbildningen kvalitetssäkras lärarnas fria val av 

läromedel.  

Samma studie genomförd på svensk grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning visar att 

skolans ekonomi också var en avgörande faktor i valet av läromedel. De ekonomiska ramarna styr i 

stor utsträckning läromedelsvalet i grundskolan vilket dock avtar högre upp i skolsystemet. Den 

avslöjar att det saknas formella kriterier för valet (Lärarnas Riksförbund, 2012). 

I Oates studie (2014) om high-quality textböcker påvisades en rad viktiga egenskaper för bra 

läromedel: 
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 Välgrundade inlärningsteori och teori om ämnesspecifika innehåll vilket ligger till grund för 

läromedlens utformning. 

 En tydlig avgränsning av innehåll, en exakt fokus på nyckelbegrepp och kunskap, 

sammanhängande lärande progressionen inom ämnet. 

 Stimulans och stöd till elevens reflektion. 

 Varierad tillämpning av begrepp och principer. 

 Kontroll av yt- och strukturella egenskaper av texter för att säkerställa överensstämmelse med 

inlärningsteori (Oates, 2014, ss. 4-5) (min översättning).  

En annan aspekt som uppdagades i Oates studien (2014) visar att tendensen i England där man ser en 

försummande användning av strukturerade material i skolan till förmån för användning av arbetsblad 

vilket står i skarp kontrast till högkvalitativa textböcker som används av både lärare och elever i länder 

som Singapore, Finland och Hong Kong där skolresultaten har varit högre än i England.  

Calderons (2012) lyfter fram ett återkommande problem som syns ofta i svenska skolan ”läromedel 

inte överensstämmer med kursplanerna är att en hel del elever arbetar med gamla läromedel som inte 

är uppdaterade” (Calderon, 2012, s.1).  

 I samma artikel nämner Calderon (2012) kritiken i Skolverkets rapport (2006) om läromedels brister 

vad gäller etnicitet, religiös mångfald och HBT-frågor och att hur dessa frågor behandlades i 

läroböcker vilket inte överensstämmer med de riktlinjer som fanns i läroplanerna före 2011. Det finns 

också en del kritik mot att vissa läroböcker inte uppdateras i takt för att hinna följa kursplanernas 

förändringar, men samtidigt påpekas att de nyproducerade läromedlen i hög grad följer den svenska 

läroplanen (ibid). 

Ytterligare problem som läromedelsförfattare har enligt Calderon (2012) är att orientera och balansera 

alla krav och önskemål som ställs från ämnesforskning, pedagogisk debatt, aktuell samhällsdebatt, 

lärar- och elev-krav och förlagskrav. 

En aspekt som lyftas fram i Lärarnas Riksförbunds rapport (2012) är svårigheten att nå generella mål-

och resultat utifrån elevernas behov, vilket gör att läraren kan och fritt får avgöra vilka läromedel som 

bäst möjliggör en hög måluppfyllelse för sina elever.  

3. Metod 

För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av en kombination av en kvalitativ och 

kvantitativ metod med enkätundersökningar som grund. Kombinationen av metoderna motiveras av att 

den insamlade informationen i enkätundersökningarna är i form av både text där svar kan utvecklas 

och i form av kvalitativt mätbar data. Detta öppnar för en kombinationsmodell av kvalitativ och 

kvantitativ analys. Ansatsen är att använda en modell ” […] med slutmål att få ökad kunskap om 

studieobjektet/ forskningsfrågan det som refereras till som den tredje modellen” (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014, s. 186). 
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3.1. Studiens validitet och reliabilitet 

Avgörande för validiteten i denna studie, d.v.s. säkerställandet att frågorna verkligen mäter det de ska 

göra, har jag genom ett iterativt arbete försökt säkerställa så att enkätundersökningarnas frågor inte 

kan misstolkats. Vid revideringen som följt med arbetet har otydliga begrepp förtydligats och 

tvetydiga frågor tagits bort under arbetets gång.  

Reliabiliteten i denna studie d.v.s. stabiliteten i undersökningen och att frågan hur känsligt resultatet är 

för slumpmässiga variationer (Trost, 2012, ss. 61-63) har i så stor utsträckning som möjligt säkrats 

genom att använda en enkätundersökning där respondenternas svar påverkas så lite som möjligt i 

variationer mellan frågeställare och respondent.  

3.2. Urval och avgränsning 

 

De personer som är utvalda att delta i undersökningen är yrkesverksamma modersmålslärare i Sverige. 

Urvalet som används i undersökningarna kan enligt Trost (2012, s. 30) kategoriseras som ett 

bekvämlighetsurval, detta då urvalet har skett genom att kontakta och dela ut formulär till personer på 

modermålsenheterna knutna till en svensk storstad där jag jobbar samt att skicka ut förfrågningar till 

andra modersmålsenheterna i andra kommuner genom vilka jag fått kontaktuppgifter till olika 

modersmålslärare runt om i landet. Eftersträvan i urvalet av deltagare i enkätundersökningen har varit 

att uppnå ett representativt urval av olika bakgrunder på modersmålslärare avseende ålder, erfarenhet 

och härkomst för att därigenom också kunna se urvalet som ett representativt urval (Trost, 2012, s. 

29). Detta för att kunna förvissa sig om att få en tillräcklig variation i svaren (Trost, 2012, s. 30) och 

kunna uttala sig om populationen genom att studera ett representativt snitt av den (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014, s. 180).  

Storleken på urvalet i undersökningen var 20 stycken lärare. Den valda storleken baseras på att 

forskarens arbetsbörda och tid för att sammanställa och analysera mängden svar skulle vara hanterbar 

(Trost, 2012, s. 38), samt en bedömning att 20 personer skulle vara en tillräcklig mängd med personer 

för att kunna dra generella slutsatser om bortfallet inte blev för stort. En förutsättning med ett mindre 

urval är en stor svarsfrekvens varför ett stort arbete avsattes för att driva in svar från respondenterna. 

Genom att undersökningen skickades ut till ett antal modermålsundervisande institutioner runt om i 

landet uppnåddes också en slumpmässighet i vilka personer som kontaktades. 

Nedan följer sammanfattande statistik på respondenterna i undersökningen. 
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3.3. Material 

Den första enkäten är utformad med mätbara ja och nej frågor som sedan kompletterats med 

beskrivande motiveringar av svaren i syfte att nå ett djup och fånga nyanser i svaren. Dessa mätbara ja 

och nej svaren kan användas i en kvantitativ analys medan motiveringarna mer kan ses som 

intervjusvar där respondenterna kan utveckla och förtydliga sina svar.  

I den andra enkäten formulerade jag kvantitativa frågor via en elektronisk enkät med hjälp av 

webapplikationen Survey Monkey. Detta möjliggjorde insamling och analys av data via ett 

webformulär. Via hemsidan kan man samla in data, kalkylera, analysera svaren och färdigställa 

statistiken. Genom hemsidan kunde data bearbetas och jag kunde lägga fokus på att utforma 

frågeställningar och formuleringar. Vid formuleringen av den andra enkäten, formulerade jag frågorna 

med ambitionen att undvika oklara uttryck (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 171) samt utforma 

frågorna med ett antal svarsalternativ som har en naturlig ordning (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 

s. 174). De båda enkäterna finns i textform bifogade som bilagorna 7.11 och 7.12. 

3.4. Genomförande 

För att samla in materialet och för att svara på frågeställningarna distribuerades två 

enkätundersökningar. Den första undersökningen skickades ut efter den 23 november 2015 och alla 

svaren samlades in och bedömdes under december- februari månad. Efter den första 

enkätundersökning formulerades den andra undersökningen som skickades ut till samma respondenter. 

Erfarenheten från den första enkäten var att det var mycket manuellt arbete i att sammanställa material 

och statistik på frågorna som kunde undvikas genom användning av en webapplikation. En ny 

undersökning skapades elektroniskt och skickades ut och dessa svar inkom under en ganska 

koncentrerad period efter det att enkätundersökningen skickades ut den 13 mars 2016. 
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3.5. Bearbetning av material och analysmetoder 

Ytterligare ett syfte med första enkäten var att samla in data som kunde användas för att formulera bra 

frågor till efterkommande enkät. Den första enkätens input syftade till att genomföra en sådan så 

kallad pilotstudie (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 186). Ett syfte med den förberedande 

kvantitativa undersökningen var att få fram bra frågor och undvika undermåliga svarskategorier i 

efterkommande enkätundersökning (Repstad, 2007, s. 29). Planen var dock att informationen från 

båda undersökningarna skulle ligga till grund för arbetet då enkäterna innehåller olika vinklingar för 

att svara på uppsatsens frågeställningar. 

Den första enkäten är utformad i fyra sektioner med fyra huvudrubriker, där respektive sektion är 

inriktad mot nedanstående rubriker kopplade till frågeställningarna. 

Den första sektionens innehåll omfattar frågor om bakgrundsvariabler på respondenternas, kön ålder, 

uppväxtland, behörighet(legitimation) och yrkeserfarenhet. 

De övriga tre sektionerna hade nedanstående rubriker där var och en av sektionerna syftar till att samla 

in svar till respektive frågeställning. 

 Nuvarande använd kurslitteratur för modersmålsundervisning i spanska 

 Kriterier bakom val av kurslitteratur 

 Kurslitteraturs koppling till behov och krav från läroplanen 

Valet att genomföra enkätundersökningar istället för intervjuer motiveras av att jag i min studie vill 

samla in information från ett relativt stort antal personer för att kunna validera resultatet på ett bra sätt. 

Att genomföra personliga intervjuer med ett stort antal personer bedömdes som tidsödande samt att ett 

mindre intervjuurval skulle kunna riskera att ge ett missvisande resultat p.g.a. för lågt statistiskt 

underlag. Den första enkätundersökningen är utformad med många kvalitativa intervjulikande frågor 

för att kunna gå på djupet och låta respondenterna vidareutveckla och motivera sina svar. Enkäten 

finns beskriven i bilaga 1. 

Den andra enkätundersökningen är rent kvantitativt utformad och syftar till att samla in statistiskt data 

och komplettera den första mer kvalitativt inriktade enkäten.  

Den andra enkäten fokuserade på att svara på frågan hur kurslitteratur/ läromedel används för 

modersmålsundervisning i spanska och vad modersmålslärarnas attityd till läroböcker är.  

Den andra enkätundersökningen innehåller mer kvantitativa data i form av flervalsfrågor och hårda 

data som kan bygga statistik (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 30) till skillnad från den första 

enkätundersökningen som innehåller mer utredande svar i form av motiverande text som analyseras. 

Vid utformningen av enkäterna har jag använt mig av tips från enkätboken av Trost (2012). 

Svaren från den första enkätundersökningen sammanställdes fråga för fråga för att kunna kondensera 

och dra slutsatser. Kvantitativa data samlades i ett Excelblad för att skapa grafer av svaren. För 

textbaserade svar påbörjades ett analysarbete efter insamlingen och informationen genomgick en 

kvalitativ analys enligt metod av kodning, tematisering och summering (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014, s. 171). Under kodningsfasen sammanställdes textsvaren och sorterades i kategorier och även 

statistik sammanställdes. Centrala begrepp i textmaterialet identifierades och reducerades till ett antal 

nyckelbegrepp (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 38). En sammanfattning skrevs på respektive 

fråga. Syftet med sammanfattningen är att göra respondenternas svar överskådliga för att lättare kunna 
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analysera och identifiera gemensamma tankegångar. Avslutningsvis undersöktes relationerna mellan 

frågorna vilket också sammanställdes och sammanfattades. 

För det andra kvantitativt inriktade enkäten samlades data in i form av grafer och text. Dessa frågor 

sammanställdes fråga för fråga tillsammans med sammanfattande slutsatser för respektive fråga. 

I denna uppsatts har jag följt svenska skrivreglerna (Språkrådet, 2013) främst i bearbetning av 

engelskspråkig forskning som ligger till grund till min uppsatts liksom citattekning och anföring. 

3.5.1. Bortfallsanalys 

Några lärare sände aldrig svar på enkäten trots upprepade påminnelser. Av 20 utskickade enkäter 

inkom svar på 17 stycken, d.v.s. en svarsfrekvens på 85 %. Orsaken till bortfallet är oklart, men skulle 

kunna bero på tidsbrist hos respondenterna då flera personer i påminnelsetelefonsamtal utryckte att det 

tog lång tid att fylla i enkäten. 

3.6. Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns fyra kriterier att uppfylla i hanteringen av empiriskt material 

dessa är samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

 

Kodex för forskningens genomförande rörande information, samtycke har följts i arbetet 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 18). Kodex rörande informationskravet går ut på att alla som lämnar 

uppgifter som ligger till grund för studien har informeras om hur deras information kommer att 

användas och att deras deltagande är frivilligt. Mailutskick har tydliggjort detta. Respondenterna har 

när enkäten delats ut informerats om att de får vara anonyma och att det är frivilligt att delta i 

undersökningen. Jag har informerat om syftet med enkäterna och hur informationen ska användas som 

underlag i självständigt arbete inom VAL-Projekt för att kartlägga användningen av 

undervisningsmaterial inom modersmål i spanska. 

Kodex för samtycke innebär att alla uppgiftslämnare själva bestämmer villkoren för sitt deltagande. 

Detta krav möts genom att respondenterna frivilligt har svarat på enkäten och att de har kunnat välja 

vilka frågor de vill svara på. När jag kontaktade respondenterna var jag noga med att framhålla att 

deltagande i undersökningen var frivillig. 

Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011, s. 66). 

Konfidentialitetskravet garanterar anonymitet för alla uppgiftslämnare. Inga respondenter kommer att 

kunna identifieras i denna studie, eftersom inga namn nämns. Inte heller några namn på skolor nämns. 

Vetenskapsrådet (2011) nämner begreppet ”Konfidentialitetskravet” vilket innebär att respondenterna 

ska vara anonyma under undersökningens gång, så att ett specifikt svar inte kan kopplas till en specifik 

person. De insamlade svaren ska således hanteras på ett betryggande och säkert sätt så att man inte 

bryter mot konfidentiellkravet och med anonymitetskravet. 

Informationen som framkommer hanteras vetenskapligt. Med det menas att enkäterna inte kommer att 

spridas vidare efter att denna studie avslutats och att dessa inte kommer att användas på något annat 

sätt än det som delgivits de medverkande. Alltså kan även nyttjande kravet uppfyllas. Jag har försökt 

att citera och referera respondenternas svar så noga som möjligt således och undvika att mina egna 

åsikter och tankar förvanskar insamlat data. 
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4. Resultat 

Resultatet presenteras under tre rubriker vilka kopplar till de tre frågeställningarna:  

1. Finns det något specifikt inriktad kurslitteratur för modersmålsundervisning i spanska i 

Sverige? 

2. Vilka kriterier ligger bakom valet av kurslitteraturen och hur används den? 

3. Täcker använd kurslitteratur, kraven från läroplanen? 

 

Under rubrik 4.1 sammanfattas resultaten för frågeställningen om använd kurslitteratur i 

modersmålsundervisningen i spanska, medan rubrik 4.2 och 4.3 innehåller sammanställning av 

resultaten rörande kriterier bakom val av kurslitteratur samt uppfyllnad av mål från läroplanen. I en 

avslutande rubrik 4.4 sammanfattas svar och resultat från enkäterna. 

Svarsresultaten från de två enkäterna redovisas i samma ordning som de ställts i respektive enkät. En 

detaljerad sammanställning av resultaten på frågorna finns i bilagor i kapitel 7.2 och 7.3 med en 

statistisk sammanfattning. 

Svaren på frågorna i enkäterna redovisas i tre huvudkategorier som återkopplar till frågeställningarna. 

4.1. Användning av kurslitteratur i 

modersmålsundervisningen 

Resultatet visar att modersmålslärarnas använder en stor variation av böcker, från olika länder och från 

olika förlag. Variationen av vilka böcker som används är även stor mellan lärare som jobbar inom 

samma institution. Två huvudkategorier av litteratur kan dock identifieras, böcker på spanska inköpta i 

spansktalande länder samt böcker för elever som läser spanska som andraspråk. Majoriteten av de 

tillfrågade lärarna använder helspansk litteratur och användningen av titlar i den helspanska 

litteraturen är spridd.  

Statistik från resultatsammanställningen visar på att (~53%) av modersmålslärarna i undersökningen 

använder helspansk litteratur. Andelen som använder spansk litteratur med svenska instruktioner är 

11,76 %. 17,65 % av respondenterna uppger att de inte använder läroböcker i stor utsträckning. Den 

andel av lektionstiden som baseras på användning av läromedel i form av tryckta böcker ligger i 

spannet 50-70% hos majoriteten av de tillfrågade lärarna, vilket också är det spann där de flesta skulle 

vilja befinna sig enligt attitydfrågan. Generellt kan man från svaren uttyda att attityderna till 

läroboksanvändning visar att de tillfrågade skulle vilja använda läroböcker i än högre utsträckning än 

vad de faktiskt gör i dagsläget. Många svar pekar också på att det finns en stor användning av eget 

material som anses anpassat till modersmålsundervisningen vilket man använder som komplement till 

läroböckerna för att skapa ett varierande arbetssätt. 64 % av de tillfrågade anser att den kurslitteratur 

de idag använder inte kan ses som specifikt inriktad för modersmålsundervisning. 47 % av 

respondenterna anser också att det saknas bra läromedel för modersmålsundervisningen i spanska i 

Sverige. En generell återkommande kommentar i svaren är att elevernas nivåer varierar mycket inom 

en undervisningsgrupp vilket också påverkar valet av läromedel. Att hitta en bok som uppfyller alla 

elevers språkfärdighetsnivåer inom en undervisningsgrupp upplevs vara svårt, då grupperna ofta är 
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splittrade avseende både kunskap och ålder. Detta gör att lärarna upplever att de individuellt måste 

anpassa användningen av läromedel i klassrummet. 

Av de tillfrågade som svarar att de använder litteratur/läromedel som kan anses som specifikt inriktad 

till modersmålsundervisning (runt 29 % av de tillfrågade) märks att många i denna grupp faktiskt 

använder sig av läromedel från den spansktalande världen. Detta i sig är en motsägelse då läromedel 

producerade utanför Sverige med stor sannolikhet inte kan vara specifikt producerad för 

modersmålsundervisning i spanska i Sverige.  

En reflektion på begreppet specifikt inriktad kurslitteratur är att detta begrepp för många respondenter 

var ett otydligt begrepp. Avsikten med detta begrepp var att syfta tillbaka på böcker, lärarhandledning 

och övriga läromedel producerade med huvudavsikt att användas för modersmålsundervisning.  

Kommentarer från lärarna om orsakerna till varför man anser att det inte finns någon specifikt inriktad 

kurslitteratur pekar på ekonomiska aspekter och pedagogiska svårigheter att utforma ett specifikt 

material. Gällande budgetmässiga aspekter är kommentarerna att många i undersökningen inte tror att 

det finns tillräckligt med ekonomiska incitament för att utveckla specifika läroböcker till en så liten 

grupp som modersmålselever i spanska. En kommentar lyfter också fram att förlagen troligen väljer att 

fokusera på läromedel för spanska som andraspråk då denna målgrupp är större. Avseende 

pedagogiska svårigheter att skapa specifikt inriktade läroböcker för modersmålsundervisning hänger 

detta ihop med svårigheterna att utveckla en lärobok anpassad till modermålselevernas spridda 

kunskapsnivåer inom samma undervisningsgrupp. 

På frågan vilka önskemål som finns av förändring av befintlig kurslitteratur i 

modersmålsundervisningen säger lärarna att de önskar ett mer enhetligt innehåll i kurslitteraturen. 

Enhetlighet i form av att använda samma bok i olika grupper skulle också underlätta att bestämma vad 

som krävs för att uppnå mål och betyg i ämnet och få en rättvis bedömning av kunskapsnivån mellan 

eleverna. Mer gemensamma böcker förespråkas också då detta skulle möjliggöra att jämföra begrepp 

mellan olika grupper, skolor och lärare. En generell önskan i många kommentarer är att skapa en 

nivåbaserad kurslitteratur där man kan välja och förändra materialet efter elevers behov. I många svar 

kan man utläsa att flera lärare också önskar mer litteratur som behandlar kultur, traditioner och 

mångfald från andra länder. På frågan om man kan anses använda eller kan ge ett exempel på 

kurslitteratur som presenterar en bild som omfattar hela den spansktalande världen tycker de flesta 64 

% att man inte kan det. 

Svarsresultaten på frågorna som belyser användning av digitala resurser i kurslitteraturen pekar på att 

användningen av digitala resurser inom den tillfrågade gruppen är mycket vanlig. Majoriteten 14 av 17 

tillfrågade kompletterar läroböckernas användning med digitala resurser. Fördelarna med digitala 

resurser upplevs bl.a. vara att det gör det lätt att hålla föräldrarna uppdaterade och att digitala resurser 

också gör undervisningen roligare. Tillgången till digitala resurser upplevs som varierad och det finns 

en uppsjö av olika lösningar och hemsidor som tillhandahåller lösningar. På frågan om det finns 

digitala resurser som upplevs vara specifikt inriktade för modersmålsundervisning anser majoriteten 

att det finns digitala resurser som är specifik inriktade.  

En förmodan från resultatet i denna undersökning är digitalt material till större utsträckning än tryckta 

läromedel anses vara specifikt inriktat för modersmålsundervisning. Användningen av digitala resurser 

är spridd och av svaren framgår att man använder sig av hemsidor från spansktalande länder, privata 

bloggar och webbsiter från officiella utbildningsförvaltningar och skolorganisationer. På frågan om 

urvalskriterier för digitala läromedel och vilka olika alternativ av digitala resurser som används 

kommenterar många att deras val är beroende av vilken nivå grupperna har och vilken åldrar som 



  

 15  

eleverna har. Problemet att hitta digitala resurser som fungerar fullt ut upplevs i svaren vara ungefär 

detsamma som för läroböcker då kunskapsnivåerna i grupperna som tidigare sagts kan vara mycket 

spridd. 

4.2. Kriterier bakom val av kurslitteratur 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna tycker att man har ett fungerande kollegialt utbyte och diskussion 

för val och beställning av kurslitteratur och läromedel på arbetsplatserna. Det framställs i många svar 

att man trots ett kollegialt utbyte av läroböcker och kursmaterial inte synkronisera användningen av 

läromedel mellan varandra. Varje lärare verkar välja sitt pedagogiska material baserat på eget 

individuellt urval. Rörande frågor om för och nackdelar med gemensamt beställningssystem framgår 

av svaren att de flesta av de tillfrågade lärarna idag gör beställningarna själva manuellt och att man 

tror att ett gemensamt system skulle kunna spara tid och kostnader. En upplevd nackdel med 

gemensamt beställningssystem skulle kunna vara att det blir svårare med uppnå individuell 

läromedelsanpassning och att detta är något som är önskvärt då grupperna/elevernas läromedel ofta 

måste anpassas till den varierande språkfärdighetsnivån inom en grupp. Fördelar som ses med 

gemensam beställning och användning av samma läromedel är att det blir lättare att ha gemensamma 

prov och genomföra gemensam bedömning och planering. Många svar uttrycker också att man tror att 

det finns en fördel att enklare kunna ledda eleverna mot samma mål och ge rättvisa 

betygsbedömningar mellan grupperna. Ett gemensamt beställningssystem upplevs också göra det 

lättare att dela erfarenheter av vad man beställer med varandra.  

Gällande vilka förändringar man skulle föreslå för vid val och inköp av kurslitteratur, är det utifrån 

svaren svårt att läsa ut entydiga trender i enkäterna. En del vill centralisera exemplifierat av följande 

citat där man önskar mer samordning:  

Önskar att en grupp personer för varje språkenhet ansvarade för allas bokbeställning. 

Andra vill behålla den individuella friheten att själva bestämma vilka läromedel man ska använda 

vilket finns exemplifierat av detta citat:  

 Jag tycker att varje pedagog ska ha friheten att forma sin undervisning på ett professionellt sätt och 

välja och bestämma själv vad som ska köpas.  

På frågan om det finns fungerande kurslitteratur som inriktar sig till elever med svensk/ 

hispanamerikansk bakgrund säger en majoritet av svaren att de inte tycker att det finns en tillräckligt 

bra sådan kurslitteratur. Kommentaren är att litteraturen med hispanamerikanskt ursprung inte är 

anpassad till elever som är tvåspråkiga. Lärarna i undersökningen framför också att föräldrarna önskar 

mer kurslitteratur/läromedel från respektive elevs ursprungsland där önskan är att olika 

spanskavarianter av språket kan övas. 

På frågan om det finns ekonomiska och/eller tidsmässiga avväganden som påverkar valet/inköp av 

kurslitteratur från andra länder anser majoriteten i undersökningen att det finns sådan påverkan. Ett 

exempel är att kurslitteratur/läromedel som man önskar köpa från leverantörer utanför Sverige inte 

alltid finns tillgänglig för beställning från hemsidor, samt att man ibland inte får tillåtelse att beställa 

från alla leverantörer p.g.a. avtalsmässiga skäl.  

Svaren pekar också på att det är dyrt att beställa från utlandet och att det därmed finns ekonomiska 

avväganden för att köpa kurslitteratur och läromedel från andra länder p.g.a. begränsad budget. På 

frågan om nationalitetsbakgrund påverkar val och inköp av kurslitteratur säger en stor majoritet av de 

tillfrågade att deras egna ramar inte påverkar valet av läromedel i deras undervisning. 



  

 16  

4.3. Kurslitteraturs koppling till behov och krav 

från läroplanen 

Av svaren i undersökningen framgår att majoriteten av de tillfrågade anser att använd kurslitteratur ger 

modersmålseleverna förutsättningar för elever att utveckla sin kulturella identitet. Dock framgår i 

kommentarer att det finns svårigheter att hitta ett riktigt bra material i befintliga läroböcker för att 

jobba med denna del av ämnet. Använd kurslitteratur i denna del av ämnet refereras till blandning av 

många läroböcker och digitala resurser. Ett citat från respondenterna belyser en aspekt på synen hur 

läromedel kan uppfylla läroplanen avseende identitetsskapande: 

 
Det är inte kurslitteraturen i sig som kan utveckla elevens kulturella identitet utan vad man gör av det 

som kurslitteraturen innehåller som är avgörande. 

12 av de 17 respondenterna tycker att använd kurslitteratur ger förutsättningar för eleverna att bli 

flerspråkiga. En av kommentar från en lärare som använder läromedel avsett för spanska som modernt 

språk ser följande fördel med svensk/spansklitteratur avseende tvåspråkighet: 

 
Ja! eftersom det finns mängder med spansk kurslitteratur för spanska B (som modernt språk) med 

instruktioner på svenska på ganska hög nivå som går att använda sig av i modersmålsundervisningen 

och då får jag i undervisningen med mig de elever som behöver förstärka sina baskunskaper i spanska 

och de som redan har befintliga baskunskaper i spanska men saknar baskunskaper i svenskan. Båda 

grupperna tar hjälp av varandra och kompletterar varandra som stöd i sin språkutveckling från varsitt 

håll. 

Ytterligare en av respondenterna uttrycker att det inte är böckerna i sig som skapar förutsättningar för 

tvåspråkigheten: 

 [… ] jag tycker att kurslitteraturen inte bidrar till att eleverna blir flerspråkiga utan att det är 

användningen av den. Det är lärarens roll i undervisningen att använda materialet på bästa sättet. 

Dessutom spelar skolan, lärarna och föräldrarna en oerhört viktig roll för att eleven ska bli 

flerspråkiga. 

Rörande frågan om vald kurslitteratur stimulerar elevernas kritiska tänkande och formulering av egna 

åsikter inom samhälls- sociala och politik områden, är svaren att man upplever att lärarna behöver 

skapa och sammanställa mycket eget material för att täcka denna del, detta då tryckta läromedel ofta 

blir utdaterade i aktuella samhällsfrågor. 

Av svaren framgår dock att många respondenter tycker att valda läromedel i form av böcker behandlar 

detta område relativt bra, men att det också beror på varifrån i världen den valda litteraturen kommer. 

Citat: 

 
Kurslitteraturen tar upp berörda ämnen du nämnt ovan och stimulerar elevernas kritiska tänkande i 

det som innefattar realia kunskaperna. Det brukar oftast ingå separat eller integrerad form i 

kurslitteraturen beroende från vart du beställer kurslitteraturen, då det finns bokförlag som är pro 

spanska och pro latinamerikanska. Tyngdpunkten varierar. Med separat form menar jag, de bokförlag 

som lägger mer tyngdpunkt i renodlad grammatik och bara fokuserar på regler, språkets uppbyggnad 

och struktur och i integrerad form menar jag, där bokförlaget kombinerar grammatiken med realia 

kunskaperna så att de går hand i hand. Bästa utbudet är en kombination av båda. En annan viktig 

faktor är nyhetsflödet från Sverige som är väldigt begränsat och avskuret från de spansktalande 

länderna. Det påverkar också mer än vad man tror när det kommer till att diskutera om ovan berörda 

ämnen.   

 

Ytterligare ett citat belyser svårigheten att finna en lärobok som täcker allt: 
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Det finns 23 länder som har spanska som modersmål, att vi har ett gemensamt språk betyder inte att 

vi har samma kultur. En gemensam litteratur som täcker kulturen för alla länder är omöjlig att hitta. 

 

På frågan om vald kurslitteratur täcker alla de områden som tas upp i läroplanen tycker en majoritet av 

de tillfrågade att så inte är fallet. Svaren i denna sektion visar att de moment i undervisningen där 

läroböcker mest används är grammatik, skriv- och läs -övningar. Medan att man för moment som 

ordkunskap, realia och talövningar hämtar en relativt större andel av material utanför tryckta 

läroböcker. Specifikt uttrycks också av i områden som samhälle, kultur (bildkonst, musik, arkitektur) 

och traditioner bör kompletteras i läromedlen. Värdegrund och allas lika värde behandlas inte heller 

tillräckligt mycket i befintliga läroböcker enligt kommentarer.  

Inom det samhälls- sociala och politiska området kompletterar lärarna existerande läromedel med eget 

material utanför läroböckerna för att på så sätt uppfylla läroplanen. Exempel på sådant kompletterande 

material används ofta i temainriktad undervisningen där lärarna vill täcka delar som kultur och 

tradition som efterfrågas i läroplanen. Även film, video, besök på utställningar, dans, musik används 

som komplement till textbaserade läromedel. Av svaren framgår att man använder en stor 

informationsbank från internet i framtagandet av det egna materialet. 

En synpunkt avseende mer gemensamma läromedel är att en stor del av de tillfrågade ser en fördel 

med mer enhetlig kurslitteraturanvändning att förenkla uppfyllnad av läroplanen. 

Ett svar som också finns i undersökningen pekar ut att det ofta inte är kurslitteraturen som utgör hinder 

för att täcka kursplanens samtliga områden utan det är den korta och begränsade undervisningstiden 

avsatt för modersmålsundervisning som är avgörande till att det är svårt att uppnå alla uppsatta mål i 

läroplanen. 

4.4. Sammanfattning av resultat 
Slutsatsen rörande nu använd kurslitteratur inom modersmålsundervisningen är att variationen av vilka 

titlar på läromedel de tillfrågade lärarna använder är mycket stor. De tillfrågade lärarna i 

undersökningen använder två huvudkategorier av böcker: böcker på enbart spanska från spansktalande 

länder eller böcker för elever som läser spanska som andra språk. Majoriteten av de tillfrågade 

använder dock helspansk kurslitteratur. Läroboken upplevs vara ett mycket viktigt hjälpmedel för de 

tillfrågade lärarna i undersökningen då man använder läromedel i form av böcker under en stor del av 

lektionstiden. 

En återkommande viktig generell kommentar i svaren i enkäterna är att man som modersmålslärare 

måste anpassa läromedel och undervisningen till elevernas varierande kunskapsnivåer i 

undervisningsgrupperna. Detta skulle kunna vara en förklarande orsak till varför det är svårt att skapa 

en specifikt inriktad lärobok som fungerar för modersmålsundervisning i stort.  

Man kan också konstatera från svaren i enkäterna att kurslitteratur i form av läroböcker till stor del 

kompletteras av användning av digitala resurser hos många av de tillfrågade lärarna. Ett konstaterande 

är att en större andel av de tillfrågade lärarna ansåg att det finns specifikt inriktade läromedel i digital 

form jämfört med tryckta läromedel. 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna tycker att man har kollegialt utbyte och diskussion rörande val 

och beställning av kurslitteratur på arbetsplatserna. Trots det kollegiala utbytet menar de flesta 

modersmålslärare i undersökningen att man i dagsläget väljer läromedel och kurslitteratur individuellt. 
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Många uppger att man gärna skulle vilja se en mer enhetlig användning av läromedel. En fördel med 

mer gemensam användning av läroböcker upplevs vara ett förenklat erfarenhetsutbyte, enklare 

förmedling av vad som krävs för att uppnå godkända betyg, samt en förenkling att leda eleverna mot 

samma mål. 

På frågan om det finns ekonomiska och tidsmässiga avväganden som påverkar valet och inköp av 

läromedel anser många i undersökningen att det finns en sådan påverkan. Inköpsutbudet begränsas 

från vilka förlag som inköp får göras samt vilken budget för läromedelsinköp som finns tillgänglig. På 

frågan om nationalitetsbakgrund påverkar val och inköp av kurslitteratur säger en stor majoritet av de 

tillfrågade att deras bakgrund inte påverkar valet av läromedel. 

På frågan om vald kurslitteratur täcker alla områden som tas upp i läroplanen tycker en majoritet av de 

tillfrågade att så inte är fallet. Områden/moment som respondenterna främst anser bör kompletteras i 

befintliga läroböcker är områden som behandlar samhälle, kultur (bildkonst, musik, arkitektur) och 

traditioner. Behandlingen av värdegrund och allas lika värde upplevs inte heller täcka läroplanen 

tillräckligt bra i nu använda läroböcker.  
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5. Diskussion 

5.1. Kurslitteratur och läromedel i 

modersmålsundervisningen 

Utgångspunkten när jag valde detta ämne för min uppsats i VAL-projektet var att jag såg en avsaknad 

av kurslitteratur som passade i min yrkesutövning som yrkesverksam modersmålslärare i spanska. Jag 

undrade om mina kollegor också upplevde samma sak eller om en del kollegor faktiskt hade bra 

kurslitteratur anpassad för modersmålsundervisning. En följdfråga var om det finns specifika 

läromedel och kurslitteratur inriktad för modersmålsundervisning i spanska i Sverige eller om det 

finns förutsättningar för att skapa sådana läromedel? Frågeställningen om det finns förutsättningar för 

att skapa specifika läromedel hamnar utanför ramen för denna studie, men om intresse finns att 

undersöka denna frågeställning vidare skulle detta kunna vara ett förslag på fortsatt undersökning av 

läromedelsanvändning i modersmålsundervisningen i spanska. 

En generell slutsats från undersökningen genomförd i denna uppsats är att de tillfrågade lärarna inte 

känner till att det finns specifikt inriktade läroböcker framtagna för modersmålsundervisning för 

spanska i Sverige. Resultaten från undersökningen pekar samtidigt på att de tillfrågade lärarna 

upplever ett stort behov av att använda läroböcker i modersmålsundervisningen och gärna skulle vilja 

se specifikt inriktade läroböcker. Kartläggningen av den nuvarande användningen av läroböcker i 

modersmålsundervisningen pekar på att läroboksbehovet i dagsläget främst tillhandahålls genom 

användning av läroböcker producerade i spansktalande länder, men även läroböcker skapade för 

spanska som modernt språk används.  

För användningen av digitala resurser/läromedel kan man utläsa att andelen lärare är större som anser 

att det finns digitalt material som är specifikt inriktat för modersmålsundervisning än för tryckta 

böcker. Varför svaren pekar på att det inte verkar finnas specifikt tryckta läroböcker, men att digitala 

läromedel specifikt inriktade för modersmålsundervisningen verkar existera skulle kunna förklaras av 

att de ekonomiska förutsättningarna för att initialt skapa och organisera läromedel för digital 

modersmålsundervisning är lättare jämfört med att trycka en lärobok. För att skapa en lärobok krävs 

större investeringar och att förlag i dagsläget ser ett affärsvärde av att skapa tryckta läroböcker. 

Avseende tidigare forskning och debatten om läroboken kan man koppla behovet och användning av 

läroböcker i skolan till två olika ståndpunkter som beskrivs i 2.5.1 ” using a text book as a central 

resourse is unsound practice” vs vikten av läromedel (Oates, 2014, s. 3 ). Enligt det första behövs inte 

en lärobok som en central punkt i undervisningen och därmed behövs inte heller specifikt inriktade 

läroböcker i modersmålsundervisningen. Det andra teoretiska paradigmet förespråkar användningen av 

läroböcker i sin kunskapsgaranterande roll (Englund, 1999). Detta genom att påvisa att man kan 

koppla användning av läroböcker i skolorna till höga resultat i undervisningen (Oates, 2014). 

Resultatet i denna undersökning talar för att det finns ett behov av att hitta bättre läromedel för 

modersmålsundervisningen i spanska och att attityden är att läroboken som undervisningsform har ett 

starkt stöd i den tillfrågade gruppen. Något som konstaterades i min undersökning är att tidigare utförd 

forskning om läromedels användning i modersmålsundervisning i spanska är mycket begränsad. Under 

mitt sökande har jag inte hittat några tydliga exempel på forskningsrapporter som behandlar lärobok 

och läromedels -användning i modersmålsundervisningen i spanska. Däremot kan man hitta många 

teoretiska forskningsrapporter och studier som återkopplar till läromedel och läroboks användning i 
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andra ämnen. Jag har därför i dessa rapporter och studier försökt att hitta jämförelser som kan vara 

aktuella även i modersmålsundervisning i spanska. Det som slutligen kan tyckas märkligt är att 

forskningsområdet samt tillgängligheten av specifika läromedel för modersmålsundervisning i spanska 

fortfarande verkar vara en vit fläck på kartan trots att man införde hemspråksreformen redan 1977. 

5.2. Kriterier bakom val av läromedel i 

modersmålsundervisningen i spanska 

På frågan om kriterierna som ligger till grund för läromedelsvalet i spanska kan man ur resultaten i 

denna uppsats utläsa att valet av läromedel är individuellt baserat. Detta överensstämmer också med 

föreskrifterna i läroplanen om demokrati, det fria valet av läromedel och elevinflytande. Att lärarna i 

modersmålsundervisning själva väljer sina läroböcker för undervisningen överensstämmer med 

ansvaret som lärare enligt läroplanen har att genomföra läromedelsval och utvärdering av läromedel. 

Paradigmet att lärarna själva är ansvariga och väljer läromedel överensstämmer med Juhlin Svensson 

(1998) studie som refereras i avsnitt 2.3, där dagens läroplan överlämnar val av läromedel till lärarna 

där även elevinflytande ska beaktas.  Av svaren i undersökningen framgår att lärarna inte anser att de 

val de gör av läroböcker med säkerhet kan garantera uppfyllande av läroplanen. En öppen fråga som 

påbörjats att kartläggas i denna undersökning är hur modersmålslärarna kvalitetssäkrar sina läromedel. 

I denna uppsats har jag undersökt detta område genom att samla in svar på frågor om urvalskriterier 

och uppfyllnad av läroplan. Dock krävs mer undersökning än vad som funnits tid för i denna uppsats, 

för att i detalj kunna svara på hur man som modersmålslärare kvalitetssäkrar sina läromedel och gör 

sitt urval. 

Angående val och kvalitetssäkring av digitala läromedel i modersmålsundervisningen är det intressant 

att återkoppla till 2.5.2 och Jämterud (2012) samt Calderon (2013) och deras beskrivningar där de 

belyser vikten av att digitalt material anpassas och kvalitetssäkras efter gällande kursplaner genom att 

ta hänsyn till pedagogik när material produceras. Denna undersökning pekar på att det finns digitala 

resurser som är specifikt inriktade på modersmålspråksundervisning, men att många respondenter inte 

helt säkert kan säga att material på nätet är specifikt inriktat. Användningen av digitala resurser är 

blandad och användningen sträcker sig från hemsidor från spansktalande länder, privata bloggar till 

webbsiter från officiella utbildningsförvaltningar och skolorganisationer. En slutsatsen för 

modersmålsundervisning från denna undersökning vilket överensstämmer med Jämterud (2013) och 

Calderons (2013) tankar är att det är en större utmaning att kvalitetssäkra ett digitalt läromedel jämfört 

med tryckta läromedel. Kvalitetssäkringen av digitala resurser faller likaledes tillbaka på att 

kompetenta lärare kan göra rätt val av läromedel. Ett förslag på förbättring för ökad kvalitetssäkring av 

digitala läromedel som framkom i denna undersökning är att de modersmålsundervisande 

institutionerna borde göra en översyn, samla ihop och organisera information och tipsa om var bra 

digitala läromedel på nätet kan hittas. Detta skulle kunna anses vara ett relativt lättuppnåeligt förslag 

för att uppnå bättre kunskapsspridning om vilka digitala resurser som är lämpade för 

modersmålsundervisning. 

Av undersökningen framgår att kostnad och ekonomi är ett viktigt kriterium för valet av läromedel i 

modersmålsundervisningen i spanska där många respondenter menar att man upplever ekonomiska 

hinder för att kunna köpa kurslitteratur p.g.a. liten budget avsatt till kurslitteratur och läromedel i 

kommunerna.  Detta överensstämmer med Lärarnas Riksförbunds rapport (2012) som lyfter fram att 

de ekonomiska ramar och begränsad budget är avgörande faktorer vid inköp av läromedel. Lösningen 

här skulle kunna vara att antingen göra mer gemensamma inköp eller möjligtvis ta fram ett nytt billigt 
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specifikt inriktat läromedel till en låg kostnad i lärarsamarbete. Det som talar för alternativet av ett 

lärarproducerat format som refereras i Korsell (2007) är att det troligen inte finns stort ekonomiskt 

utrymme att skapa ett förlagsproducerat material till ett så begränsat område som 

modersmålsundervisning i spanska i Sverige. 

5.3. Läromedel och kraven från läroplanen 

På frågan om vald kurslitteratur täcker läroplanen i modersmålsundervisningen är det svårt att dra 

djupa slutsatser baserat på innehållet i läroböckerna då tiden i denna studie inte medgett en analys av 

använda läroböcker. Denna uppsats lutar sig mot attitydundersökningar hos lärarna för att dra 

slutsatser. Ämnesplanen för modersmål (Lgr 11, 2011) specificerar att flera färdigheter är centrala vad 

gäller vilka kunskaper eleverna ska utveckla för att uppnå godkända mål i modersmålsundervisningen. 

För att undersöka huruvida nuvarande använda läromedel uppfyller läroplanen innehållsmässigt anser 

jag att det krävs en analys och jämförelse av läromedel. Detta är ett förslag för vidare undersökning i 

kommande uppsatser om läromedelsanvändning i modersmålsundervisningen. 

I kapitel 2.4 i denna uppsats som behandlar skolans styrdokument framställs att ansvaret och 

säkerställandet av uppfyllande av läroplanen enligt Lgr11 (Lgr 11, 2011, s.18) säger att: ”rektor har ett 

övergripande ansvar som ledare att se till att skolans verksamhet inriktas mot de målen i läroplanen.” 

Ansvarsgrunden för adekvata läromedelsval i den svenska skolan ligger sedan delegerat på den 

individuella läraren enligt refererad rapport av Lärarnas Riksförbund (2012) och Calderons (2011). 

Båda dessa referenser pekar på att ansvaret för läromedelskvalitetssäkringen ligger på lärarna och 

deras utbildning. Båda dessa referenser anser att lärarutbildningen är central för att kvalitetssäkra 

lärarnas fria val av läromedel. 

Resultaten av denna undersökning pekar dock på att vald kurslitteratur inte täcker alla områden som 

tas upp i läroplanen då en majoritet av de tillfrågade anser att kurslitteraturen inte uppfyller 

läroplanens krav tillräckligt. I motiveringarna till frågan efterfrågades en specificering av vilka 

områden som borde täckas bättre. Områden som respondenterna tycker bör kompletteras är områden 

som behandlar samhälle, kultur (bildkonst, musik, arkitektur) och traditioner. Värdegrunds aspekter 

och allas lika värde behandlas inte heller tillräckligt bra i böckerna enligt respondenterna vilket också 

överensstämmer med Calderons (2012) tankar om att läromedel måste uppdateras kontinuerligt för att 

överensstämma med dagens läroplan och kursplaner. Värdegrundsområdet skulle kunna vara ett 

område där uppdateringen av läromedel inte hunnit med utvecklingen och krav från läroplanen. 

Slutsatsen är att respondenterna upplever att läroboken är ett viktigt stöd för att underlätta för lärarna 

att uppfylla läroplanen vilket överensstämmer med Englunds (1999) slutsatser. Läromedelsvalet spelar 

därmed en central roll för säkerställande av uppfyllnad av läroplanen i lärarnas dagliga arbete. 

5.4. Metoddiskussion 

Enkätsvaren visar att lärarna har en stor användning av läroböcker och önskar att använda läroböcker 

ännu mer. En slutsats från utvärderingen av enkäterna i efterhand är att det kan vara svårt att förmedla 

frågor och att vissa frågor lätt kan misstolkas. Ett exempel är begreppen läromedel, kurslitteratur och 

lärobok. Begreppet kurslitteratur avsåg att referera till det vidare begreppet läromedel. Av svaren från 

respondenterna framgick att man ofta inte förstod vad som innefattades i begreppet kurslitteratur och 

ofta blandades ihop begreppen lärobok och läromedel.  
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En kommentar om själva enkätsundersökningsmetoden som är grunden i denna uppsats är att det 

begränsade urvalet gör det svårt att dra generella slutsatser. Jag har i resultatdiskussionen påpekat att 

slutsatserna endast görs utifrån svar från en undersökning i en begränsad grupp. En metod som kunde 

ha tillämpats för att ytterligare samla bilden om nuvarande kurslitteratur uppfyller läroplanen är att 

genomföra en läromedelsanalys av använda läroböckerna.  

5.5. Slutord 

Slutsatsen i denna uppsats baserat på den undersökta målgruppen är att de flesta modersmålslärarna i 

spanska använder läromedel som inte är specifikt inriktade för modersmålsundervisningen. En 

majoritet av lärarna använder läroböcker som är producerade utomlands och en stor grupp av de 

tillfrågade upplever en avsaknad av specifikt inriktade läromedel. Efter mer än 40 år med 

modersmålsundervisning i Sverige borde en strategi och inriktning för läromedelsanvändning i 

modersmålsundervisningen ha utkristalliserats. Utan en sådan strategi ser jag en risk för att det 

uppkommer avvikelser i undervisningen vad det gäller, vad som ska undervisas och hur betygsättning 

ska göras.  

En rekommendation är att Skolverket skulle kunna undersöka detta vidare framöver, förslagsvis 

genom att åtminstone för sätta en strategi för läromedelsval i modersmålsundervisningen. Att en 

majoritet av de tillfrågade lärarna i dagsläget använder böcker från spansktalande länder tyder också 

på att det inte finns tillräckligt bra alternativ i Sverige. Frågan är om det är hållbart att ha en stor 

spridd användning av olika läroböcker avsedda för andra ändamål än modersmålsundervisning och 

samtidigt kunna garantera kvalitet, uppfyllnad av läroplanenskrav samt en rättvis bedömning i 

undervisningen.  

En observation som jag hittade i undersökningen i min uppsats är att det funnits ett projekt med 

finansiering av Myndigheten för skolutveckling (Skolverket, 2009) som varit inriktat för att skapa 

läroböcker avsedda för förskoleelever i modersmålsundervisningen. Resultaten av dessa tidigare 

projekt lyser av svaren att döma i min tillfrågade grupp tyvärr med sin frånvaro, då de flesta uppger att 

man inte känner till att det finns specifikt inriktade läroböcker för modersmålsundervisning i spanska. 

Slutligen ser jag en didaktisk implikation av min undersökning, att läroboken har en mycket viktig roll 

även i modersmålsundervisningen och att både elever och lärare är hjälpta av en bra lärobok. En bra 

lärobok underlättar generellt arbetet för lärare och elever, där specifika exempel är en förenklad och 

kvalitetssäkrad utvärdering av elevers kunskaper (Englund 1999). Vikten av en bra lärobok 

återkopplar också till slutsatsen från 2.5.1 och Oates (2014) studie som pekar på att hög kvalité på 

textböcker som läromedel är en avgörande faktor för elevers prestationer i ett ämne. Med tanke på att 

det troligen finns en stor grupp modersmålslärare i spanska som instämmer i detta ser jag det som 

intressant att driva detta vidare. Vad skulle behöva göras för att skapa specifikt inriktad kurslitteratur 

för modersmålsundervisning i spanska? Finns det ekonomiska förutsättningar för att skapa inriktat 

läromedel för modersmålsundervisning i spanska
?
 Vem skulle i så fall producera dessa läromedel? 

Förlagsproducenter eller övriga aktörer? 
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7. Bilagor 

7.1. Primära källor 
Enkät 1 och Enkät 2 av Gabriela González Toledo, Enkät för undersökning av undervisningsmaterial 

inom modersmål i spanska. Utskickade till 20 modersmålslärare i spanska i Sverige, Den första från 

och med den 23 november 2015 och den andra den 13 mars 2016. 

7.1.1. Enkät 1 

Enkät för undersökning av undervisningsmaterial inom modersmål i spanska 

 

Bakgrundsfakta 

Denna enkät syftar till att sammanställa information i ett självständigt arbete inom VAL-Projekt för att 

kartlägga användningen av undervisningsmaterial inom modersmål i spanska. 

Frågorna är kategoriserade under tre huvudrubriker 

 Nuvarande använd kurslitteratur för modersmålsundervisning i spanska  

 Kriterier bakom val av kurslitteratur 

 Kurslitteraturs koppling till behov och krav från läroplanen 

 

 

 

Namn:_____________________________________________________________________ 

 

Kön:    Man       Kvinna 

 

Uppväxtland:     Sverige       Spanien     Latinamerika   Annat 

 

Antal yrkesverksamma år som modersmålslärare: 

  

    1-5 år    6-10 år     11-20 år   Mer än 20 år 

 

Har du en behörig lärarutbildning som modersmålslärare i spanska? 

  

    Ja    Nej   

 

Nuvarande använd kurslitteratur för modersmålsundervisning i spanska  

 

Vilken kurslitteratur använder du i dagsläget i din undervisning? 

Beskriv med titlar på litteratur: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att din nuvarande använda kurslitteratur kan ses som fungerande litteratur specifikt 

inriktad för modersmålsundervisning i spanska?     Ja       Nej 

 

Om Ja beskriv varför du anser att din valda kurslitteratur uppfyller kraven på att vara specifikt inriktad 

mot modersmålsundervisning. 
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 Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Om Nej beskriv varför du inte anser att din valda kurslitteratur inte är specifikt inriktad mot 

modersmålsundervisning. 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Känner du till om det finns övrig kurslitteratur som kan användas i modersmålsundervisning i 

spanska? 
 Ja 

 Nej 

Om Ja beskriv vilka alternativ som finns. Om Nej beskriv varför du tror att det inte finns så många 

alternativ. 

 Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Om du fick framföra önskemål på befintlig kurslitteratur vad skulle du vilja förändra? 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Använder du eller kan ge ett exempel på kurslitteratur som presenterar en bild som omfattar 

hela den spansktalande världen? 

 

 Ja 

 Nej 

Om ja sammanställ exempel nedan. 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Använder du digitala resurser i din undervisning?     Ja       Nej 

 

Om Ja, beskriv vilka digitala resurser du använder och varför. Om Nej varför använder du inte digitala 

resurser. 

 Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att det finns digitala resurser som är specifikt inriktade på hemspråksundervisning? 

  Ja       Nej    Vet ej 
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Om Ja eller Nej motivera varför dina refererade digitala resurser kan anses vara/respektive inte vara 

specifikt inriktade på hemspråksundervisning. 

 Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Har du i själv valt mellan olika alternativ för digitala resurser    Ja       Nej  

 

Om ja, motivera vad du baserat ditt val på. 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Kriterier bakom val av kurslitteratur 

 

Har du kollegialt utbyte och diskussion för val och beställning av kurslitteratur på din 

arbetsplats?    Ja       Nej 

 

Om Ja beskriv hur det kollegiala utbytet ser ut. 

 Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Används ett fungerande och gemensamt beställningssystem för inköp av litteratur på skolorna 

som du arbetar på?    Ja       Nej      Vet ej 

 

Vad tror du är fördelarna respektive nackdelarna med ett gemensamt beställningssystem? 

 Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Vilka förändringar skulle du föreslå för val och inköp av kurslitteratur om du fick bestämma? 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att det finns fungerande kurslitteratur som riktar sig till elever med svensk/hispano 

amerikansk bakgrund?    Ja       Nej 

 

Om Ja beskriv vad fungerar om Nej beskriv vad som saknas i befintlig litteratur. 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att det finns ekonomiska och/eller tidsmässiga avväganden som påverkar valet/inköp 

av kurslitteratur från andra länder?    Ja       Nej  
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Beskriv hur du tror att dessa avväganden ser ut. 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att din nationalitets bakgrund påverkar valet och inköp av kurslitteratur?         Ja    

   Nej  

 

Beskriv varför/ varför inte det påverkar valet och inköp. 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Kurslitteraturs koppling till behov och krav från läroplanen 

 

Anser du att den använda kurslitteraturen ger förutsättningar för eleverna att utveckla sin 

kulturella identitet?   Ja       Nej 

Motivera varför 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att den använda kurslitteraturen ger förutsättningar för eleverna att bli 

flerspråkiga?    Ja       Nej 

 

Motivera varför 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att den valda kurslitteraturen stimulerar elevernas kritiska tänkande och formulering 

av egna åsikter om samhälls- sociala och politiska frågor i området där modersmålets talas?     
Ja       Nej. 

Motivera varför 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Tycker du att kurslitteraturen täcker alla de områden som tas upp i läroplanen? 

    Ja       Nej  

 

Om svar Nej, vilka områden täcks inte eller borde täckas bättre? 

Beskriv: 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Om du anser att kurslitteraturen inte täcker in allt som den borde täckas enligt läroplanen, hur 

kompletterar du i så fall innehållet i den valda kurslitteraturen för att uppfylla läroplanen?  

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Anser du att den valda kurslitteraturen motiverar utveckling av de kulturella uttrycksformer 

där modersmålets talas, som till exempel bildkonst, musik och arkitektur?    Ja      Nej 

Beskriv: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

7.1.2. Enkät 2 

 

Enkät för undersökning av undervisningsmaterial inom modersmål i spanska 

 

Bakgrundsfakta 

Denna enkät syftar till att sammanställa information i ett självständigt arbete inom VAL-Projekt för att 

kartlägga användningen av undervisningsmaterial inom modersmål i spanska. 

Frågorna är kategoriserade under tre huvudrubriker 

 Nuvarande använd kurslitteratur för modersmålsundervisning i spanska 

 I vilken utsträckning använder modersmålslärarna i spanska läroböcker? 

 Vad är modersmålslärarnas attityd till läroböcker?  

 

 

1. Hur stor andel av lektionstiden använder du läroböcker i modersmålsundervisning när du 

undervisar? 

 
 100 % 

 75 % 

 50 % 

 25 % 

 0 % 
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2. Hur stor andel av lektionstiden skulle du vilja använda läroböcker i 

modersmålsundervisning? 

 
 100 % 

 75 % 

 50 % 

 25 % 

 0 % 

 

 

3. Använder du litteratur med svenska instruktioner (läroböcker i spanska som andraspråk) eller 

helspansk litteratur? 

 
 Använder främst spanska läroböcker med svenska instruktioner  

 Använder främst helspansk litteratur 

 Använder en blandning av ovanstående 

 Använder inte läroböcker i stor utsträckning 

 

  

 

4. Vilket påstående stämmer bäst avseende hur många olika läroböcker du använder i 

modersmålsundervisningen?  

 

 Mina elever arbetar i huvudsak med en specifik huvudlärobok på lektionerna.  

 Mina elever arbetar med flera olika läroböcker på lektionerna.  

 Jag använder inte läroböcker.  

Annat:_______________________________________________________________  
 

5. Under vilka moment använder du dig av läroböcker?  

 

 talövningar  grammatikövningar  läsövningar realia  skrivövningar  ordkunskap 

 annat: _____________________ 

 

6. Vilka läroböcker använder du som huvudkurslitteratur i din undervisning?  
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 MUY BIEN  Gente Joven  Español  Colores  Listos  Vamos a leer  Gente  

Colega  Gente hoy  Annat: ____________________  
 

 

7. Fyll i din attityd till påståendet att det finns ett rikligt fungerande urval av kurslitteratur att använda 

i modersmålsundervisning i spanska? 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Vet ej/  obestämd 

 Instämmer inte 

 Instämmer inte alls 

 

8. Fyll i din attityd till påståendet att det är mycket viktigt eller nödvändigt att ha tillgång till en 

lärobok specifikt inriktad på modersmålsundervisning i spanska för att kunna bedriva en bra 

undervisning? 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Vet ej/  obestämd 

 Instämmer inte 

 Instämmer inte alls 

 

9. I skolverkets kursplan för modersmålsundervisning står det bland annat att  

”Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 

• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas 

utifrån jämförelser med svenska förhållanden.” 

 

10. Kryssa inom de områden du tycker din nu valda lärobok uppfyller kraven. 

 

 

 

syften, mottagare och sammanhang, 

 

 

modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden 

  

 

Tack för din medverkan! 
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7.2. Resultat enkät 1 
Fråga 1 Vilken kurslitteratur använder du i dagsläget i din undervisning? 

 

Fråga 2 Anser du att din nuvarande använda kurslitteratur kan ses som fungerande litteratur specifikt 

inriktad för modersmålsundervisning i spanska? 

 
 

Fråga 3 Känner du till om det finns övrig kurslitteratur som kan användas i modersmålsundervisning i 

spanska? 

 
Fråga 4 Om du fick framföra önskemål på befintlig kurslitteratur vad skulle du vilja förändra? 

 

Fråga 5 Använder du eller kan ge ett exempel på kurslitteratur som presenterar en bild som omfattar 

hela den spansktalande världen? 
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Fråga 6 Använder du digitala resurser i din undervisning? 

  
 
 
Fråga 7 Anser du att det finns digitala resurser som är specifikt inriktade på hemspråksundervisning?  

 
 

Fråga 8 Har du själv valt mellan olika alternativ för digitala resurser? 
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Fråga 9 Har du kollegialt utbyte och diskussion för val och beställning av kurslitteratur på din 

arbetsplats? 

 
 

 

Fråga 10 Används ett fungerande och gemensam beställningssystem för inköp av litteratur på 

skolorna som du arbetar på?  

 
 

Fråga 11 Vad tror du är fördelarna respektive nackdelarna med ett gemensamt beställningssystem? 

 

Fråga 12 Vilka förändringar skulle du föreslå för val och inköp av kurslitteratur om du fick 

bestämma? 

 

Fråga 13 Anser du att det finns fungerande kurslitteratur som riktar sig till elever med svensk/ 

Hispano amerikansk bakgrund?  
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Fråga 14 Anser du att det finns ekonomiska och/eller tidsmässiga avväganden som påverkar 

valet/inköp av kurslitteratur från andra länder? 

 
 

 

Fråga 15 Anser du att din nationalitets bakgrund påverkar valet och inköp av kurslitteratur? 

 
 

Fråga 16 Anser du att den använda kurslitteraturen ger förutsättningar för eleverna att utveckla sin 

kulturella identitet? 
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Fråga 17 Anser du att den använda kurslitteraturen ger förutsättningar för eleverna att bli 

flerspråkiga?  
 

 
 

Fråga18 Anser du att den valda kurslitteraturen stimulerar elevernas kritiska tänkande och 

formulering av egna åsikter om samhälls- sociala och politiska frågor i området där modersmålets 

talas?   

 
 

Fråga19 Tycker du att kurslitteraturen täcker alla de områden som tas upp i läroplanen? 
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Fråga 20 Om du anser att kurslitteraturen inte täcker in allt som den borde täckas enligt läroplanen, 

hur kompletterar du i så fall innehållet i den valda kurslitteraturen för att uppfylla läroplanen? 

 

Fråga 21 Anser du att den valda kurslitteraturen motiverar utveckling av de kulturella uttrycksformer 

där modersmålets talas, som till exempel bildkonst, musik och arkitektur?  
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7.3. Resultat Enkät 2 

I detta kapitel redovisas resultat från den andra enkäten som avsåg att komplettera den första enkäten 

med ytterligare kvalitativt inriktade frågor. I avsnittet redovisas enkätsvar i form av diagram med 

kompletterande tolkningstext. 

 

7.3.1. Fråga 1 & 2 

De första två frågorna avsåg att belysa hur stor andel av lektionstiden som man faktiskt använder 

läromedel i form av läroböcker och hur stor andel av lektionstiden man skulle önska använda 

läroböcker. Första frågan som undersöker hur stor andel av lektionstiden som de tillfrågade lärarna 

bedömer att de använder läroböcker visar att flesta av de tillfrågade bedömer att de använder 

läroböcker 50-70% av lektionstiden. Attitydfrågan nummer två som avser att besvara hur stor andel av 

lektionstiden man skulle vilja använda läroböcker pekar också på att intervallet där de flesta skulle 

vilja befinna sig också ligger i en 50-70% allokering av lektionstiden för läroboksanvändning. 

Vid jämförelsen mellan faktisk användning av läroböcker under lektionstid och hur stor del av 

lektionstiden man skulle vilja använda läroböcker syns i resultaten i denna undersökning att det finns 

en önskan av att använda läroböcker i högre utsträckning än vad man faktiskt gör baserat på att svaren 

på fråga två är förskuten åt de högre värdena jämfört med den faktiska användningen, se nedanstående 

diagram. 
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7.3.2. Fråga 3 

Denna fråga avsåg att undersöka vilken typ av läromedel som används. Svaren visar på att en majoritet 

av modersmålslärarna i undersökningen främst använder helspansk litteratur (~53%). Andelen som 

använder spansk litteratur med svenska instruktioner är på runt 11 %, vilket syftar tillbaka på 

läromedel som troligen är avsedd att användas i spanska som andra språk/modernt språk. Resultatet 

visar också att 17,65 % uppger att de inte använder läroböcker i stor utsträckning.  
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7.3.3. Fråga 4 

Denna fråga avsåg att ta reda på hur diverifierad användningen av läroböckerna är d.v.s. om 

respondenterna huvudsakligen använder en eller flera böcker i sin undervisning. Majoriteten av 

respondenterna (62,50%) uppger att de arbetar med flera olika läroböcker på lektionerna. Enligt en 

kommentar påpekas att en huvudbok ofta används för yngre barn medan användning av flera böcker är 

vanligt för äldre barn/elever.  
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7.3.4. Fråga 5 

I fråga 5 undersöktes under vilka moment man använder läroböcker. Av svaren framgår att de främsta 

momenten där man använder läroböcker mest är grammatik, skriv- och läs -övningar. Ordkunskap, 

realia och talövningar är de moment där läroböckerna används i relativt mindre omfattning. I 

talövningsmoment uppges att mindre än 50 % av de tillfrågade använder läroböcker. 
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7.3.5. Fråga 6 

Svaren nedan sammanställer titlar på läroböcker som används hos de tillfrågade lärarna i 

undersökningen. Frågan hade ett fritext fält där man kunde fylla i använda böcker som inte fanns 

listade i frågan. Bilden av vilka läroböcker som används stämmer överens med bilden från tidigare 

frågor där majoriteten av de tillfrågade uppger att de främst använder helspansk litteratur. 
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7.3.6. Fråga 7 

Av svaren framgår att ingen av respondenterna instämmer helt i att det finns ett rikligt urval av 

fungerande kurslitteratur som fungerar i modersmålsundervisningen i spanska.  

Däremot anser en stor andel 35,29 % + 11,75 % (instämmer inte/instämmer inte alls) av 

respondenterna att det saknas bra läromedel för modersmålsundervisningen. Svaren i denna 

attitydfråga visar på att en stor andel av de tillfrågade i undersökningen inte tycker att det finns ett 

rikligt urval av kurslitteratur att tillgå för modersmålsundervisningen i spanska. 
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7.3.7. Fråga 8 

Denna fråga avser att påvisa attityden hur viktigt det är att ha en fungerande lärobok som är specifikt 

inriktad för modersmålsundervisning i spanska. Svaren pekar på att en stor majoritet (43,75/43,75%) 

(instämmer helt/instämmer delvis) i påståendet att det är viktigt eller nödvändigt att ha tillgång till en 

lärobok specifikt inriktad för modersmålsundervisning i spanska. 
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7.3.8. Fråga 9 

Syftet med denna fråga var att undersöka inom vilka områden respondenterna anser att nu befintliga 

läroböcker uppfyller kraven från läroplanen. Av svaren går det att utläsa att det område där de flesta av 

respondenterna tycker att läroböckerna har brister gentemot läroplanen är området där man reflekterar 

över traditioner och kulturella företeelser vilket överensstämmer med svaren i den första enkäten.  
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