
Student 

Ht 2013 

Examensarbete, 30 hp 
Lärarprogrammet, 270 hp 

 

Läromedel i spanskundervisningen 

Hur spansklärare och spansklärarstudenter använder, ser på och 
väljer läromedel.  

Lenita Kääriä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Abstract 

 
Little research has been done within the field of the use of textbooks and teaching aids in Spanish as 

a foreign language (SFL) teaching in Sweden. This study attempts to find answers to how teachers 

and teacher students use, view and choose SFL teaching aids. To accomplish this, qualitative 

interviews were carried out with Spanish teachers and Spanish teacher students in a city in central 

Norrland. A survey was also sent to all current SFL teachers in the central coastal region of 

Norrland. The study indicates that SFL textbooks are of great importance to the participating 

teachers and teacher students. Furthermore, a wish to enhance the level of interest of Spanish and 

Spanish/Latin American culture, provide a varied teaching experience and improve their students’ 

self-esteem are factors influencing teachers in their use and choices of teaching aids. 

 

Nyckelord: läromedel, lärobok, autentiskt material, språkundervisning.  
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1 Inledning 

 

Skolor har sedan länge tillbaka använt sig av läromedel för att få elever att uppnå 

förväntat studieresultat. Förut låg ansvaret om kvalitetsgranskning hos staten, men idag 

ligger detta ansvar på läraren själv (Calderon, 2012). En slutsats som kan dras av detta 

är att lärare idag är friare att göra egna val kring hur undervisningen ska läggas upp och 

vilka läromedel som ska användas. En viktig del av all undervisning och det läromedel 

som används i störst utsträckning, speciellt inom språkundervisning, är läroboken 

(Skolverket, 2006). Men hur används då läroboken i dagens språkundervisning, när 

valet för lärare att använda sig av andra läromedel är friare än förut? 

 

Tidigare forskning om läroböckers och läromedels användning i skolundervisning har 

ofta haft fokus på metodik och hur vi kan använda oss av till exempel webbaserade 

uppgifter, teknik eller autentiska texter (Bradley, 2013; Peacock, 1997; Sellnow et al. 

2005). Studier har visat hur dessa olika typer av metoder eller typer av uppgifter 

används i klassrummet men inte vad de har för effekt på undervisningen (Tomlinson, 

2012, s.170). Både tidiga och nygjorda studier visar  att det finns ett behov av att vidare 

undersöka hur läroböcker används av lärare för att kunna hjälpa dem att motivera sina 

elever och använda läroboken effektivt (Davey, 1988; Rowland & Barrs, 2012). 

Forskning om hur lärares attityder mot läroböcker och varför de använder dem som de 

gör indikerar att hur en lärobok används beror på erfarenhet inom yrket samt tankar om 

hur viktig en lärobok är. Men trots att forskning gång på gång påpekar att det behövs 

mer forskning om underisningsmaterial för att utvärdera dess effekter och göra 

läromedel bättre saknas studier om hur lärare kan motiveras att använda sig av andra 

läromedel samt hur läroboksutgivare kan förya sig (Tomlinson, 2012). 

 

Ett område där forskning bedrivits i liten utsträckning är spansklärares användande av 

läroböcker och andra typer av läromedel, något som blir extra intressant då 

kvalitetsgranskningen ligger på den enskilde läraren. Än mindre forskning har 

undersökt hur blivande lärare ser på sitt framtida arbete utifrån läromedelsanvändning. 

Denna studie ämnar bringa klarhet i hur och varför de väljer och arbetar som de gör med 

dessa pedagogiska verktyg genom att undersöka hur lärare och lärarstudenter arbetar 

med, väljer och ser på olika typer av läromedel i spanska. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur spanskundervisning ser ut idag med 

fokus på läromedel. Eftersom det idag är upp till lärarna själva att välja och granska 

läromedel ligger intresset ligger i att skapa klarhet kring vilka som är de typer av 

läromedel som spansklärare använder mest i spanskundervisningen samt vilken 

betydelse läromedlen har för dem. Vidare kommer faktorer som påverkar valen av 

läromedel undersökas för att finna svar på hur lärarna väljer material till sin 

undervisning.  
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Studien utgår från fyra frågeställningar kring hur spansklärare och spansklärarstudenter 

arbetar med, ser på och väljer läromedel: 

 

 Hur avser blivande spansklärare arbeta med olika typer av läromedel i sin 

framtida undervisning? 

 Hur säger sig spansklärare arbeta med olika typer av läromedel i sin 

undervisning? 

 Vad har spansklärare och spansklärarstudenter för syn på olika typer av 

läromedel? 

 Hur resonerar spansklärare/spansklärarstudenter kring de egna valen av 

läromedel? 
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2 Forskningsbakgrund 

Läraryrket ser idag inte likadant ut som det gjorde för bara några decennier sedan. Yrket 

har blivit mer komplicerat på grund av flera orsaker. Förr ansågs läraren som den som 

förde vidare kunskap till sina elever medan det idag sätts mer fokus på elevernas egna 

roll i skapandet av sin egen kunskap. Mångfalden i skolan har också ökat med tanke på 

alla nya medborgare, och det gör lärarens jobb än svårare (Lundahl, 2012). Läraren är 

inte längre enbart en expert i sitt ämne utan måste dessutom alltid låta demokrati, 

solidaritet och motverkan mot diskriminering vara en del av den dagliga undervisnigen  

(Skolverket, 2011). Detta ställer ännu högre krav på läraren vad gäller dennes 

undervisning och val av läromedel då mycket mer ska rymmas inom ramen för själva 

språkundervisningen.  

2.1 Språkinlärning och språkundervisning 

För att kunna förstå språkinlärningsprocesser och därmed hur språkundervisning byggs 

upp följer här en förklaring av hur språkinlärning går till. Förstaspråksinlärning och 

andra- eller tredjespråksinlärning skiljer sig åt på många olika sätt vilket gör att fokus 

kommer ligga på just andra- och tredjespråksinlärning och studier inom detta område. 

Beroende på forskningstradition förklaras andraspråksinlärning på olika sätt. På de 

allmänna utbildningsområdeskurser som behandlar pedagogik och didaktik på 

lärarutbildningen i Umeå har fokus legat på lärande utifrån ett sociokulturellt 

persperktiv. Genom namn som Dysthe (2003), Pennlert (2003) och Kernell (2002) får 

lärarstudenter veta vilka faktorer som spelar roll i  inlärningsprocesser, nämligen 

interaktion och socialt samspel. Inom de språkdidaktiska kurserna ger Lundahl (2012) 

och Tornberg (2009) oss en utökad syn på lärande, och även mer specifikt 

andraspråksinlärning. Båda författarna menar att när det gäller språkinlärming finns ett 

samspel mellan sociokulturella faktorer och kognitiva processer. Enligt Tornberg (2009) 

kan vi inte ha en antingen-eller-syn på språkinlärning och utgå från att kunskap 

utvecklas inom individen genom kognitiva processer eller  att kunskap utvecklas med 

hjälp av språket i en social kontext, utan här sker ett samspel. Genom att kombinera det 

sociokulturella synsättet som menar att det yttre påverkar oss och att vi lär oss genom 

att samarbeta och vara med i en social kontext, med det kognitivt/psykolingvistiska 

synsättet som sätter fokus på användandet av strategier och medveten bearbetning av ny 

kunskap kan vi förstå språkinlärning bäst. Utifrån båda synsätten ligger interaktion som 

bas för hur elever utvecklar sina språkkunskaper (Lundahl, 2012).  

 

Att deltaga och samspela med andra är hur en individ lär sig, alltid i en social kontext. 

Med hjälp av stöd av andra, antingen lärare eller andra elever, sker lärande. Fokus ligger 

alltså på själva interaktionen.Vi behöver dock inte enbart interagera med andra 

individer, interaktion med oss själva genom egna tankar och reflektion är också en typ 

av interaktion som skapar lärande. Den lärande måste sedan förses med material som är 

anpassat för den individen för att maximalt lärande ska uppstå. Detta refererar till det 

lärande som uppstår i zonen för närmaste utveckling, den kunskapsnivå som den lärande 

ligger på och som ska ta hen vidare mot ytterligare lärande. Om en elev får material som 
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är för svårt sker inte lärande och är materialet för lätt utvecklas eleven inte (Lundahl, 

2012). Av detta kan slutsatsen dras att lärare måste känna sina elever för att kunna 

bygga upp deras kunskap. 

 

Språkundervisning skiljer sig från annan typ av undervisning, eftersom vi har att göra 

med just språk som är så dynamiskt och mångfacetterat. Språkundervisning utgår från 

de fyra färdigheterna tala, lyssna, läsa och skriva. Fram till nyligen har var och en av 

dessa komponenter behandlats separat i undervisningen, men nu ligger fokus istället på 

att integrera färdigheterna med varandra. Att integrera och arbeta parallellt med alla 

färdigheter i en uppgift gör att elever kan använda sina språkkunskaper på ett mer 

kreativt och blandat sätt. Genom integration av färdigheter blir uppgifterna dessutom 

mer meningsfulla (Brown, 2001). I ämnesplanen för moderna språk är de fyra 

färdigheterna centrala vad gäller den kunskap eleverna ska uppvisa: 

 
Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att 

förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och 

samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 

[…] I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i 

relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera 

talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel 

och medier. (Skolverket, 2011:1) 

 

Läromedel är de verktyg som lärare och elever använder sig av för att integrera dessa 

färdigheter i språkundervisningen och föra eleverna vidare till måluppfyllelse. Då vi har 

att göra med språk blir också kultur en självklar del av stoffet i undervisningen. Detta 

bekräftas av ämnesplanen för moderna språk där sådana aspekter är en tydlig del av 

målen som ska uppnås: 

 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och 

kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem 

möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer 

varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig 

medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen. 

(Skolverket, 2011:1) 

2.2 I undervisningen 

2.2.1 Läromedel 

Läromedel innefattar allt som lärare och elever använder för att uppnå de mål som en 

kurs kräver, från ett tidningsutklipp till ett träd. Fokus för vad läromedel definieras som 

ligger alltså i själva utgången av vad undervisning lett till. Ska något betraktas som 

läromedel ska elever kunna uppnå målen för kursen med hjälp av dessa läromedel 

(Läromedlens roll i undervisningen, 2006:15).  

 

Ett flertal studier har utförts för att undersöka hur lärare kan jobba med andra läromedel 

än läroböcker i sin undervisning. Populärt inom språkundervisning och forskning kring 
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ämnet är konceptet autentiskt material och dess inflytande på språkinlärning. Autentiskt 

material kan definieras som ”språk som har producerats av en talare eller skribent för en 

verklig mottagare, utformat för att förmedla ett verkligt budskap”  (Gilmore, 2007:98, 

författarens översättning). Några exempel på autentiskt material är: musik, 

nyhetsartiklar, nyhetsklipp, hemsidor, skönlitteratur och facklitteratur på målspråket. 

Frågan om det är förmånligt att använda sig av autentiskt material i språkundervisning 

som komplement till en lärobok mynnar troligtvis ur forskning som rapporterar att 

språket som används i språkläroböcker inte återspeglar målspråket som det används av 

de som har det som modersmål. Grammatik i språkläroböcker återspeglar inte 

verklighetens användning av grammatik något som stöder tidigare forskning i ämnet 

(Glisan & Drescher, 1993). Autentiskt material har en positiv effekt på språkinlärning 

och man är idag överens om att det bör användas i språkundervisning  (Guariento & 

Morley, 2001:347).   

 

Rossi (2013) undersökte lärarstudenters och lärares syn på autentiskt material och 

autentiskt lärande. Många studenter menade att autentiskt material motiverar  elever, 

åsikter som lärarna inte delade. Både lärare och studenter ansåg att autentiskt material 

förberder elever för användning av målspråket i verkliga situationer. Studien visade 

vidare att studenter och lärare ser autentiskt material som någonting utöver det vanliga 

och hon drar därmed slutsatsen att det betyder att det inte har någon naturlig del i 

undervisningen.  

 

Idag är teknik en del av vårt vardagsliv i stor utsträckning och sedan länge har den även 

varit en del av skolan och undervisningen. Enligt Calderon (2012) gör teknik i sig inte 

undervisningen bättre men kan om det används rätt bidra till variation i undervisningen 

och motivera elever, särskilt som många elever känner sig välbekanta med teknik och 

internet. Teknik kan också påverka undervisningen negativt då texter kopieras rakt av 

från internet av elever eller syftet med användningen av tekniken inte är djupare än att 

det just för in teknik i klassrummet. Det bästa är om eleverna kan skapa något själva 

genom att till exempel använda bloggar eller andra digitala medier (ibid). Warschauer 

och Healey (citerade i Brown, 2001) listar fördelar med att använda datorer i 

språkundervisning: multifacetterade övningar med feedback, individualisering, 

grupparbeten, roligt, passar många olika inlärningsstilar, utforskande lärande, parallell 

utbildning i datoranvändning. Problemet är att många lärare uppfattar sin IT-kompetens 

som alltför låg för att kunna använda den på bästa sätt i undervisningen och efterlyser 

kompetensutveckling på detta område (Skolverket, 2013). 

 

De fem mest använda läromedlen i ämnet engelska enligt skolverkets rapport 

Läromedlens roll i undervisningen är förlagsutgivna läroböcker, tal på CD, 

uppslagsverk, elevernas egna erfarenheter och egenproducerat läromedel (2006:70). De 

flesta tillfrågade lärare använde inte internet mer än någon gång i månaden.  
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2.2.2 Läroboken  

Choppin definierar en lärobok som litteratur som tillverkats för att uppfylla målen för 

undervisning (Choppin citerad i Wikman, 2004:17). Ytterligare en definition är att en 

lärobok är tillrättalagda texter vars syfte är att användas i undervisning för att föra 

vidare information och visa vad som anses vara kunskap (Wikman, 2004:18). Enligt 

skolverkets rapport Läromedlens Roll i Undervisningen från 2006 visar flera studier att 

läroböcker har en framträdande roll i skolan i de flesta ämnen. Vilket inflytande de har i 

undervisningen beror på ämnet och ämnets struktur. I språkämnen har läroböcker ett 

större inflytande än i till exempel bild där dessa helt saknas. Rapporten Läromedlens 

Roll i Undervisningen undersökte bildlärares, engelsklärares och samhällslärares syn på 

läromedel. Genom rapportens enkät visade det sig att 56% av de tillfrågade 

engelsklärarna i årskurs 9 använde sig av förlagsproducerade läroböcker på varje eller 

nästan varje lektion (2006:70).  

  

Läroboken som central bas i undervisningen har genom forskning visat sig ha både 

positiva och negativa effekter. Enligt Englund (1999) hjälper läroboken till i den 

demokratiska fostran som Läroplanen uttryckligen menar att elever ska få i skolan 

genom att den ger en gemensam kunskapsgrund för eleverna och innehåller material 

som är godkänt av samhället i stort. Den ger dessutom ett välbehövt stöd till lärare som 

visat sig vara en hårt pressad yrkesgrupp. Att läroböcker har ett så starkt inflytande i 

undervisningen beror enligt Englund bland annat på att den underlättar arbetet både för 

elever och lärare samt att de har en disciplinerade samt kunskapsgaranterande och 

auktoriserande roll. Askildsson (2011) visar i sin studie att läroboken i 

språkundervisning är ett kraftfullt verktyg.  Nyutexaminerade lärare kan lita starkt på 

den som stöd, både på grund av hur den är utformad materialmässigt och som 

tidssparare. På vissa skolor är till och med lärobok lika med läroplan. Genom läroboken 

får också många elever sin enda chans till inflöde av målspråket och bidrar till att den 

undervisning de får står på en gemensam grund (ibid). 

 

Läroboken har alltså visat sig vara viktig i undervisningen men för att den ska ha en så 

bra effekt på lärande som möjligt krävs att den används på rätt sätt. Constantiou (2011) 

menar att om lärare litar för mycket på läroboken kan det leda till en urholkning av 

deras ämneskunskap samt leda till att elever tappar intresset. Vilken lärobok som ska 

användas måste noga övervägas och viktigt är att sedan kunna vara flexibel. Vidare 

menar hon att en lärobok aldrig ska ses som den enda källan till material utan måste 

kombineras med andra värdefulla läromedel, en syn som delas av Ajayi (2009). Psoinos  

(2012) menar att läroböcker ofta är välfungerande pedagogiska verktyg men att de inte 

kan få styra allt i undervisningen. Även Askildsson (2011) anser att kompletterande 

läromedel måste tas in i undervisningen, under kritisk granskning, eftersom en lärobok 

inte kan tillgodose alla behov som finns i språkundervisningsmiljön. Montoussé Vega  

(2000) är av samma mening då han menar att läroböcker i språk inte förbereder elever 

för verkliga språksituationer utanför klassrummet, detta på grund av att de saknar 

pragmatiskt omfång. Han menar att läroböcker i spanska inte ger elever de rätta 

verktygen för att kunna uttrycka sig på ett naturligt sätt.  Talaren ska både kunna 
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förmedla tankar och åsikter genom ord och samtidigt kunna ge uttryck för det som inte 

sägs verbalt, såsom attityder och förväntningar på mottagaren. Av alla tillfrågade 

engelsklärare i Läromedlens Roll i Undervisningen (2006:70) menade 98% att det är 

viktigt att använda sig av flera typer av läromedel.  

 

Beroende på vad lärare har för åsikter om hur viktig en lärobok är för undervisning 

används den olika. Erfarenhet spelar också stor roll i användandet av läroboken då 

forskning visat att nyblivna lärare gärna förlitar sig på den i större utsträckning än vad 

erfarna lärare gör (Tsui i Tomlinson, 2012). På grund av dessa data menar Tomlinson 

att det inom lärarutbildningar borde ligga mer fokus på hur annat material än läroboken 

kan användas i undervisningen. Men eftersom det också har visat sig att vissa lärare 

utesluter material ur textböcker på grund av att de anser dem dåliga eller att de inte 

representerar målspråket eller dess kultur på ett riktigt sätt menar han att blivande lärare 

också måste utbildas i hur läroboken kan användas maximalt. Tomlinson menar att både 

lärare och elever vill ha en lärobok i undervisningen och att båda grupper främjas av 

det. Vidare ger läroboken som ensam källa lärare det de behöver i sin undervisning och 

sparar därmed tid.  

2.2.3 Val av läromedel 

Lärarna själva kvalitetssäkrar alla läromedel som används i undervisningen (Calderon, 

2012). Det ligger alltså på lärare själva att se till att de läromedel som används i 

undervisningen bidrar till att eleverna uppfyller målen. Rapporten från skolverket om 

läromedlens roll i undervisningen (2006) visar att läroplan, kursplaner och 

betygskriterier har en relativt stor betydelse för hur lärare väljer sina läromedel. 

Samtidigt visar den att många lärare inte tycker att kursplaner och läroplanen har någon 

betydelse alls eller väldigt liten betydelse för hur de väljer läromedel. Att lärare har 

dessa varierande uppfattningar kan bero på att styrdokumenten inte ger några exakta 

instruktioner i hur läromedel ska väljas ut, utan ger en mer övergripande bild av vad 

som ska uppnås med undervisningen och på så vis indirekt påverkar valet. Rapporten 

tyder, som tidigare nämnts, att läroboken styr undervisningen i språk i hög grad. Men är 

läroböckerna verkligen tillräckliga för att ta upp alla de ämnen som ska vara med i 

undervisningen enligt kursplanerna? Här verkar det finnas en diskrepans mellan hur 

mycket läroplanen och kursplanerna styr valet av läromedel och användandet av 

läroböcker, ett läromedel som ensamt troligtvis inte kan tillgodose alla de krav som 

kursplanen har (ibid).  

 

Rapporten ”Makten över läromedlen – Lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i 

undervisningen” (2012) visar att lärare ofta upplever att de inte har någon makt över 

vilka läromedel som ska användas i undervisningen. Trots att det borde vara en 

självklarhet för läraren att bestämma detta, eftersom det ingår i lärarrollen att känna sina 

elever och utvärdera vad som främjar deras lärande bäst, ligger besluten ofta utanför 

deras makt. Detta gör att lärare tas ifrån sin rätt till fullt utövande av sin proffession och 

undermineras i sitt kunnande. Rapporten visar också att den lärargrupp som främst vill 

ha nya läroböcker är lärare i moderna språk. Om de kan få detta eller ej upplever de  

http://www.lr.se/download/18.752c578013aa44df2a1cb/RapportL%C3%A4romedel.pdf
http://www.lr.se/download/18.752c578013aa44df2a1cb/RapportL%C3%A4romedel.pdf
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beror på skolans ekonomi. Lärare som medverkade i studien återfanns inom hela 

grundskolan, gymnasieskolan och vuxenskolan och 57 % svarade att ekonomiska ramar 

styr deras val i mycket stor utsträckning. Detta kan jämföras med tidsmässiga ramar 

som 18% uppgav styr i mycket stor utsträckning (ibid:16). Omvänt visade resultaten att 

det är vanligt att lärare upplever att de inte har tid nog att hitta bra läromedelsmaterial 

från internet att inkludera i undervisningen.  
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3 Metod 

För att få både en bredd och ett djup på studien utfördes en enkätundersökning och 

kvalitativa intervjuer. Eftersom syftet med studien var att ta reda på hur läromedel 

används i spanskundervisningen samt vad som ligger bakom lärares val och synsätt var 

intervjumetoden lämplig. I en intervju får informanten berätta om sina erfarenheter och 

uttrycka åsikter och forskaren får här unik insikt om dennes livsvärld. Syftet är sedan att 

förstå innebörden av vad informanten säger och sedan beskriva detta (Kvale, 1997). För 

att kunna få in mer data och nå fler människor används också strukturerade enkäter som 

metod. Genom att komplettera intervjuerna med en enkätundersökning ges mer kraft åt 

resultaten samt en möjlighet till generalisering i annan utsträckning (Stukát, 2011). Att 

två metoder används gör enligt Eliasson (2013) också att en mer fullständig bild 

kommer att kunna ges av läromedelsanvändning i spanska. 

3.1 Urval  

De medverkande informanterna i de kvalitativa intervjuerna är tre verksamma, 

kvinnliga spansklärare och tre lärarstudenter, två kvinnliga och en manlig,  med spanska 

som ingångsämne. Informanterna värvades genom bekvämlighetsurval och kontaktades 

via mail eller telefon. Av de intervjuade lärarna jobbar två på högstadiet och en på 

gymnasiet och samtliga har arbetat som lärare i över tio år, dock har en högstadielärare 

undervisat i ämnet spanska drygt ett år. De medverkande studenterna har alla läst tre 

terminer spanska och blir behöriga att undervisa både på högstadiet och gymnasiet. Alla 

studenterna har haft sex praktikveckor då de undervisat i spanska.   

 

Webbaserade enkäter skickades ut per mail till samtliga spansklärare på alla 

gymnasieskolor och grundskolor i mellersta Norrlands kustlandskommuner, 

sammanlagt 81 personer. Av dessa svarade 35 på enkäten. Åtkomst till mailadresser 

erhölls med hjälp av universitetslärares kontakter bland verksamma lärare, aktuella 

skolors hemsidor, administrationspersonal på aktuella skolor och kommunanställd 

personal. Den webbaserade enkäten skickades även ut till samtliga spansklärarstudenter 

på ett lärosäte i mellersta Norrland.  

3.2 Intervju 

Sammanlagt sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer utfördes. Denna typ av 

kvalitativ intervju är mer anpassningsbar än en strukturerad intervju eftrsom frågorna 

kan ställas i olika ordning. Vidare följs svaren upp med följdfrågor för att säkerställa att 

intervjuaren förstår informanten rätt (Stukát, 2011). Frågorna i intervjun har sin 

utgångspunkt i frågeställningarna och har tagits fram genom noggrant övervägande av 

hur dessa ska kunna besvaras. Enkätsvaren visade vilka de vanligast förekommande 

läromedlen var bland respondenterna och denna information samt tidigare forskning om 

läromedelsanvändning inom språkstudier ligger till grund för intervjufrågorna. För att 

intervjuerna skulle följa ett naturligt mönster och lika ett vanligt samtal samt samtidigt 

ge bakrundskunskap om informanterna inleddes varje intervju med en fråga om deras 
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arbetssituation respektive praktikperioder. Enligt Stukát (2011) ska miljön om möjligt 

vara en plats där informanten känner sig lugn och säker. Han hävdar också att det 

optimala är om informanten själv får välja var intervjun ska äga rum, något som i denna 

studie var fallet vid alla intervjutillfällen (ibid). De tre studenterna intervjuades på ett 

café på deras lärosäte vid lunchtid. Två lärare intervjuades på sin arbetsplats på 

förmiddagen och en lärare intervjuades på ett café på eftermiddagen. Samtliga intervjuer 

tog mellan 25 och 35 minuter. Med intentionen att minska missförstånd gavs 

informanterna definitioner på begreppen läromedel, lärobok, autentiskt material och 

tekniska hjälpmedel innan intervjun.  

3.3 Enkät 

Den webbaserade strukturerade enkäten som användes i studien är utformad i Goodle 

Docs, en gratistjänst som kan användas genom ett googlekonto. Innan enkäten 

skickades ut utfördes en pilotstudie med 8 personer, lärare och studenter utanför 

målgruppen, för att säkerställa att frågor och svarsalternativ uppfattas korrekt. Enkäten 

baseradades på den enkät som användes som underlag för Skolverkets rapport 

Läromedlens Roll i Undervisningen från 2006. Enkäten som används i denna studie är 

kortare än Skolverkets. Urvalet för vilka av frågorna från orginalenkäten  som  är med i 

denna studie motiveras utifrån hur väsentliga de är för att besvara syftet. Tre 

svarsalternativ på fråga 6 har ändrats, detta med tanke på hur dagens teknik skiljer sig 

från 2006. Ett svarsalternativ på fråga 6 har lagts till för att inkludera mer autentiskt 

material som alternativ. Frågorna skiljer sig något mellan de båda grupperna lärare och 

lärarstudenter eftersom studenterna svarar på frågor om sina framtida intentioner i 

undervisningen. Att det är enbart aspirationer och tankar om framtiden snarare än 

verkliga handlingar som mäts gör att värdet av lärarstudenternas enkätsvar är av annan 

karaktär och kommer därför inte att redovisas i resultatet. Vidare är grupperna lärare 

och lärarstudenter för olika stora för att kunna göra jämförelser dem emellan.  För att 

säkerställa att alla informanter har samma förförståelse av ämnet vid intervjutillfället 

valdes detta tillvägagångssätt. Alla informanter utgår då från samma position vid 

intervjutillfället. För att motivera respondenterna att medverka i enkätundersökningen 

inleddes mailen med kort information om studien och dess syfte. De medverkande 

erbjöds också ta del av slutresultatet.  

3.4 Analys 

För enkätundersökningens data-analys användes dataprogrammet SPSS. Korstabulering 

mellan olika variabler utfördes med Chi2-tester för att undersöka eventuella samband. 

Signifikansnivån sattes på 95%. Intervjuerna analyserades utifrån det transkriberade 

textmaterialet. Tolkningar genom förförståelse ämnade skapa djupare förståelse för 

informanternas tankar kring ämnet läromedel.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Samtliga informanter som medverkade i intervjuer informerades om syftet med studien 

och gav sitt godkännande att materialet från intervjun publiceras. De blev därefter 
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informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun och att deras medverkan 

var anonym. Informanterna, som själva gav sitt samtycke att intervjuerna kunde spelas 

in, försäkrades om att ingen annan än intervjuaren skulle lyssna på dem samt att dessa 

inspelningar förstörs efter avslutad studie. Genom att intervjuaren på detta sätt 

informerar informanten byggs ett samtal baserat på förtroende och respekt upp mellan 

parterna och faktorer som kan påverka intervjun negativt undviks (Johansson & 

Svedner, 2006). Enkäten introducerades med en kort beskrivning av studien och 

informerade dem om att medverkan sker anonymt.  

3.6 Avgränsning 

För att få ett så jämt resultat som möjligt och en så homogen bild av verkligheten som 

möjligt kommer frågorna utgå från de lägre stegen i spanska. Både lärarstudenter och 

lärare svarade på frågorna med den förutsättningen att undervisningen gäller elever i 

steg 1,2 eller 3. Att fokus för undersökningen ligger på de lägre stegen beror på att fler 

lärare har erfarenhet av undervisning på dessa nivåer samt att läromedelsanvändningen 

kan skilja sig mycket beroende på vilken nivå eleverna ligger på. I och med att de tre 

stegen täcker studier på högstadienivå och gymnasienivå kommer både gymnasielärare 

och högstadielärare att medverka. Eftersom syftet med studien är att undersöka hur 

läromedel används överlag kommer läromedelsanvändning för alla de fyra färdigheterna 

att undersökas. Studien kommer att rikta sig till spanklärarstuderande på ett lärosäte i 

Norrland samt verksamma spansklärare i mellersta Norrlands kustlandskommuner. 

Lärarstudenterna som medverkar måste ha kommit så långt in i utbildningen att de 

hunnit göra praktik i ämnet spanska. Medverkande lärare ska vara nuvarande lärare i 

spanska. 

3.7 Studiens tillförlitlighet 

Enkätundersökningen som utfördes har säkerställts vara av god kavlitet då den är 

utformad av skolverket för att undersöka läromedlens roll i undervisningen. Detta är en 

styrka eftersom respondenters intryck av frågor redan har testats tidigare, likaså har 

frågorna i enkäten hög relevans. Modifieringen av enkäten har gjorts för att minska 

omfånget på enkäten samt anpassa enkäten till syftet. Pilotstudien säkerställer 

ytterligare att den nyutformade enkäten är av god kvalitet, men eftersom det inte finns 

möjlighet för respondenter att fråga om de till exempel inte förstår en fråga kan inga 

garantier ges för att missförstånd inte har skett. Reliabiliten för enkätundersökningen 

anses ändå vara hög på grund av hur den använts tidigare. Vad gäller intervjuerna är det 

svårare att säkerställa kvaliteten eftersom intervjufrågorna inte testats tidigare utan har 

skapats för denna studie specifikt. Eftersom hänsyn tagits till tidigare forskning och 

tidigt insamlat datamaterial bör reliabiliteten dock vara god även för detta 

mätinstrument. Detsamma gäller validiteten för båda mätinstrumenten. Eftersom 

medverkan är anonym i enkätundersökningen bör oärliga svar inte heller vara ett 

problem. Under intervjuer går det aldrig säkerställa hundraprocentigt ärliga svar men 

eftersom dessa också är anonyma och behandlar ett ämne som inte är känsligt borde 

informanterna vara ärliga i sina svar. Eftersom hela populationen spansklärare och 
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spansklärarstudenter är mycket stor fanns ingen möjlighet att undersöka alla. Detta gör 

att generaliserbarheten är begränsad till de medverkande i studien.  

3.8 Bortfall 

Mailen med enkäter skickades till 81 spansklärare men erhölls av 74 av dessa då sju 

mailadresser inte levererades till mottagaren av okänd anledning. Efter en vecka 

skickades en påminnelse till samtliga respondenter för att minska bortfallet. 

Sammanlagt erhölls 35 svar och ger en svarsfrekvens på 46%. Varför flertalet lärare, 

54%, valde att inte svara på enkäten är okänt men skulle kunna bero på en känsla av 

tidsbrist eller ointresse hos lärarna. Storleken på bortfallet påverkar generaliserbarheten 

ytterligare eftersom information om motiven till deltagande eller icke-deltagande är 

okänt. Som tidigare nämnt är därmed generaliserbarheten begränsad till medverkande i 

denna studie specifikt.  I enkäten finns ett bortfall på 3% (en respondent) på samtliga 

frågor vilket har tagits hänsyn till i de Chi2-tester som gjorts i SPSS. Av de sammanlagt 

11 studenter som fick enkäten svarade alla och ger en svarsfrekvens på 100 %. 
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4 Resultat och analys 

Resultaten som presenteras har sin bas i enkätundersökningen där 35 verksamma lärare i 

spanska medverkade samt i de 6 intervjuer med lärare och lärarstudenter som utfördes. 

Avsnittet är uppdelat utifrån studiens fyra frågeställningar. De tre första 

frågeställningarna har i sin tur  avsnitt för läromedelstyperna autentiskt material, 

läroboken och teknik samt ett avsnitt för de fyra färdigheterna där en sammanställning 

av läromedel diskuteras utifrån vilken färdighet som är i fokus. Intervjuinformanternas 

svar presenteras individuellt som sammanställningar där allas svar redogörs för 

tillsammans. Intressanta citat från intervjuerna har valts ut och ligger till grund för de 

analyser som görs tillsammans med resultatredovisningen. Syftet är att göra 

informanternas svar överskådliga och att lättare kunna se gemensamma eller avvikande 

tankegångar. Som ett sammanfattande avsnitt av intervjuerna finns ett kapitel med 

slutsatser. Efter redovisningen av intervjuresultaten presenteras enkätundersökningen 

med hjälp av tabeller. Intervjuinformanterna benämns med fiktiva namn där studenterna 

kallas för namn på S – Sandra, Sonja och Sebastian. Lärarna kallas för namn på L – 

gymnasieläraren Laila och högstadielärarna Lotta och Lisa.  

4.1 Hur avser blivande spansklärare arbeta med olika typer av 
läromedel i sin framtida undervisning? 

4.1.1 Autentiskt material  

En återkommande kommentar av alla tre lärarstudenter är en önskan om att i framtiden 

använda sig mycket av autentiskt material. Sandra uppger att hon under sina 

praktikperioder jobbat med autentiskt material och då främst med nyhetsklipp eller 

nyhetsartiklar. Detta vill hon fortsätta med eftersom det har en helt annan koppling till 

verkligheten än vad läroböcker har.  

 
[…] eftersom jag bara har varit på praktik så blir det ju mer än jag skulle vilja 

egentligen…för att det har varit ganska styrt att nu är dom på det här kapitlet och under de 

här veckorna ska de jobba med det här. […] Men jag skulle nog när jag själv har det ha 

mindre och sen kanske..ja..ha mer av övningarna ur läroboken och mindre av de här typiska 

texterna från den. Att man då har mer autentiskt material. (Sandra) 

 

I citatet uttrycker Sandra sin vilja att lägga läroboken åt sidan till förmån för autentiska 

texter. Hennes erfarenhet från praktiken tyder på att läraren där använde läroboken 

mycket vilket gjorde att hon upplevde undervisningen som för styrd av 

läroboksanvändning. De andra två studenterna vill gärna arbeta med autentiskt material 

men har inte gjort det så mycket under sina praktikperioder. Att i sin framtida 

undervisning använda sig av nyhetsklipp och nyhetsartiklar är en önskan även de har. 

De menar att de då skulle skapa egna diskussionsfrågor med nyheter som bas eller låta 

eleverna svara på frågor utifrån dem. Sonja uppger att hon vill arbeta mycket med 

musik och att det gärna får utgöra en stor del av hennes framtida undervisning.  
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(..)för mig kommer fokus att vara...att jobba mycket med ord, att jobba mycket med musik.. 

mycket med olika låtar, olika texter…litterära texter eller tidningar..och sånt och eventuellt 

nyheter för att hålla dem uppdaterade. (Sonja) 

 

Sonja diskuterar i detta citat vad som är viktigast i undervisningen och kommer in på 

läromedelsanvändning. Nämnda läromedel är alla olika typer av autentiskt material 

vilket tyder på att det är dessa som tros vara det som är bäst att ha i undervisningen och 

som hon helst vill använda. I övrigt talar alla också om youtube som en källa till 

autentiskt material. 

4.1.2 Läroboken  

Utifrån hur alla tre studenterna talar om läroboken  verkar det som om de är överens om 

att den är viktig. Läroboken uppges av alla fungera som en bas, ett stöd eller en röd tråd 

i undervisningen, men den får användas för mycket, precis som Sandra resonerade 

tidigare. Sonja var tidigare inne på hur hon helst vill använda mycket autentiskt material 

men i följande citat visas också en önskan att ha kvar läroboken som ett stöd i 

undervisningen: 

 
Men för mig personligen brukar jag använda dem som någon slags guidning och ha dem 

som en röd tråd eftersom jag är ganska ostrukturerad, men man behöver inte ta allt som det 

står i den. […] den är som ett stöd…men jag vet inte hur mycket jag kommer att använda 

den…däremot kan den vara som ett stöd för eleverna, dom kan gå tillbaka och tydliggöra 

något. Sonja) 

 

Läroboken kommer ha en roll i undervisningen men behöver inte nödvändigtvis bara 

vara för Sonjas skull utan lika gärna för studenternas skull, för att de ska ha något att 

falla tillbaka på. Hennes resonemang pekar på att hon inte vill att läroboken ska styra 

för mycket eftersom hon inte vill följa den kapitel efter kapitel och övning för övning. 

Genom att läroboken är upplagd på ett visst sätt kan den ändå stöjda Sonja i att få mer 

struktur. Sebastian vill gärna använda läroboken mycket men diskuterar också hur den 

inte får överanvändas: 

 
Jag tror fortfarande att jag kommer att använda mig mycket av läroböcker. Det blir väl dock 

det som jag var inne på tidigare att det bli ännu mer variation så där med autentiskt material 

också så att det inte hela tiden blir… just det att man hela tiden håller i den där läroboken 

som en bibel liksom utan att jag kan ta in lite annat material och sådär. (Sebastian) 

 

Den är väl bra att använda. Ja den är ju pedagogisk och så..den täcker ju oftast det i 

undervisningen ska täcka helst. […] Det är väl mer att den blir som ett stöd.. i vilken 

ordning man ska ta allt.. kapitel för presens och preteritum och sånt och då i läroboken kan 

man ju ha annat kring hur läroboken är uppbyggd. Och ta axplock liksom. (Sandra) 

 

Studenternas uttalanden om läroboken tyder på att läroboken för dem inte kommer att 

ha en framträdande roll, utom möjligen för Sebastian som uttalat säger att han kommer 

använda läroboken mycket. Sandra och Sonja har liknande åsikter om hur läroboken 

kan användas utifrån hur den är upplagd. Den guidar och visar var i sin språkutveckling 

eleverna bör ligga när det gäller grammatik till exempel. Genom det kan kompletterande 

material läggas till så att läroboken inte hela tiden hamnar i centrum för undervisningen.  
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4.1.3 Teknik i undervisningen 

Alla tre nämner Youtube, Power Point och smartboard som tekniska hjälpmedel som de 

har använt och gärna fortsätter använda sig av i undervisningen. Sebastian tar upp 

Lexin, som är ett slags uppslagsverk på nätet, som ett exempel på ett digitalt hjälpmedel 

han gillar. På det sätt Sandra resonerar i citatet nedan kan det tolkas som att tekniken 

mest ses som ett sätt att få tag på material eller ett alternativt sätt att presentera material 

på, hellre än just ett läromedel i sig.  

 
Att hitta tidningsartiklar och sånt, det är ju mest på nätet. Och det är ju svårt att hitta en 

spansk tidning eller en spank broschyr i fysisk form. Så det tycker jag är nice.  Det blir lite 

mer omväxling..annars har man ju som bara boken att..förlita sig på nästan. (Sandra) 

4.1.4 De fyra färdigheterna 

En av frågorna i intervjun gällde de fyra färdigheterna och hur informanterna skulle 

välja att arbeta med läromedel när det specifikt gäller var och en av färdigheterna tala, 

skriva, lyssna och läsa. Beroende på vilken av de fyra färdighterna som ligger i fokus 

skulle läromedel användas olika. När det gäller tala skulle alla studenterna föredra att 

inte använda läroboken utan snarare använda diskussionsfrågor eller dialoger, i båda 

fallen egenproducerade, och med utgångspunkt i antingen en nyhet eller något tema. Att 

ingen av studenterna nämner att de gärna jobbar med läroboken här tyder på att den 

anses otillräcklig. Alla skapar hellre eget material än använder en lärobok. Sonjas 

resonemang i följade citat tyder på att hon vill förbereda eleverna för eventuella 

verkliga situationer utanför klassrummet. De får lösa problem som är verkliga nog att 

kunna hända och kan genom övningarna känna det meningsfulla i dem.  

 
Ja asså jag tycker det är jättebra att jobba med dialoger. Att sätta in eleverna i en viss 

situation och låta dom lösa ett problem Om vi säger till exempel eleverna…de reser till 

Spanien och de kommer att möta andra elever som pratar spanska eller de kommer på att 

fasen jag måste gå till supermarket och handla någonting…hur ställer jag en sån fråga? 

(Sonja) 

 

Det är främst när det gäller färdigheterna skriva och lyssna som läroboken kan 

användas, detta enligt studenterna Sandra och Sebastian. För att öva hörsförståelse är 

det medföljande CD eller digitalt läromedel till lärobok som används och för 

skrivuppgifter finns färdiga uppgifter i boken. Sonja däremot skulle vilja utgå från 

autentiskt material, gärna musik och nyheter, och skapa egna skrivuppgifter till det.  

 
Det är mest artiklar och sånt. Om man jobbar med kända personer så kan man läsa en text 

om Garcia Lorca till exempel. Det är väl då jag använder minst boken...jaa (suck)…den är 

ju något så hemskt tråkig. (Sandra) 

Eftersom Sandra säger att läroboken är tråkig är sannolikheten inte stor att den kommer 

att användas särskilt mycket. Det är just för färdigheten läsa som Sandra inte vill 

använda den varav slutsatsen kan dras att det främst är lärobokstexter som hon är 

negativ till. Sonja föredrar också att använda mer autentiskt material hellre än läroboken 

när det kommer till att öva läsfärdigheter. I kontrast till detta menar Sebastian att 
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lärobokstexter är det som han har använt mest och förmodligen kommer att använda i 

framtiden också, men då även inkludera skönlitteratur.  

4.2 Hur säger sig spansklärare arbeta med olika typer av läromedel i 
undervisningen? 

4.2.1 Autentiskt material 

De tre intervjuade lärarna uppger alla att de ibland använder sig av autentiskt material i 

undervisningen. Typer av autentiskt material som de alla använder sig av och tycker 

fungerar bra är youtube-klipp från Spanien eller Latinamerika samt musik och film 

(med text). Lottas resonemang om hur intresset för kulturer och språk är viktigt tyder på 

att syftet med de autentiska material hon använder sig av är att låta eleverna få en bild 

av antingen språket eller en kulturell företeelse. Genom detta försöker Lotta öka 

intresset hos sina elever. 

 
Intresse för andra kulturer och kommunikation och så tror jag är grunden, ungefär som en 

skönlitteratur att få möta och förstå andra delar av världen. Få lära sig lite mer och även 

kunna känna att det är häftigt att kunna kommunicera på ytterligare ett språk […] Sen 

lägger jag oftast till, till exempel pedagogiska youtube-klipp […] Vanliga autentiska texter 

blir för svåra. (Lotta) 

 

Tidnigsartiklar kan jag använda om det är ett känt ämne, en världshändelse.(..) Men jag 

tycker att ju högre steg desto mer autentiskt material ska man använda sig av. På steg 5 

tycker jag att man kan använda till exempel kortare romaner, aktuella samhälleliga 

händelser, tidningsartiklar, klipp från nätet, etcetera. (Laila) 

 

Utifrån både Lailas och Lottas tankar kan slutsatsen dras att nivån på elevernas 

kunskaper styr hur mycket autentiskt material som används och likaså vad för autentiskt 

material som används. Eftersom Laila använder artiklar enbart om det är ett känt ämne 

tyder det på att elevernas igenkänningsfaktor spelar in. Vet de något om ämnet kan de 

lättare dra slutsatser om vad ord betyder och kanske gissa sig till vad ord betyder och på 

detta sätt använda sig av metaspråkliga kunskaper.  

4.2.2 Läroboken 

Samtliga lärare uppger att läroboken används mycket. Lisa säger att det är den absolut 

största delen av hennes undervisning. De är alla överens om att läroboken är viktig och 

fungerar som ett stöd i undervisningen. Laila påpekar att lärobokens kvalitet styr hur 

den används: 

 
Beror på läroboken hur det fungerar. Man har aldrig råda att köpa nytt utan man får finna 

sig med det man har även om man inte gillar det…om man till exempel inte gillar texterna i 

boken så används den ju mindre. Om man gillar den så använder man den mer. Men jag har 

aldrig använt mig av exakt alla texter och övningar i en lärobok, inte ens när jag var grön. 

(Laila) 

 

Lailas resonemang kring användandet av en lärobok tyder på att läroböckers popularitet 

hos lärare grundas i upplägget. Kan de välja ut stoff och hoppa mellan kapitel 
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uppskattas den och används mer. Lotta och Lisa nämner också att en möjlighet till att 

hoppa mellan kapitel måste finnas. Det som används mest i läroboken av alla  tre lärarna 

är lärobokstexterna. När det gäller uppgifter i boken byter de gärna ut dem mot 

egenproducerade uppgifter, uppgifter från lärarhandledning eller modifierar uppgifterna 

från boken.  

 
Men jag försöker tänka att de som har gjort de här böckerna har ju jobbat fram någonting 

som är ställt mot målen så att det säkerställer ju också litegrann mitt jobb nu när jag är 

ganska ny (skratt) på området. […] Jaa..det viktigaste läromedlet för mig just nu. (Lisa) 

 

Lisa känner att hon kan lita på att läroboken vilar på styrdokumenten vilket förmodligen 

leder till att den används mer eftersom styrdokumenten är det som undervisningen ska 

bygga på. Målen ska kunna uppnås med hjälp av läro- och kursplan så när ett läromedel 

finns till hands som kan tillgodose detta uppfattas det som användbart och pålitligt.  

4.2.3 Teknik i undervisningen 

Lotta använder digitala hjälpmedel och teknik i undervisningen varje dag. En 

klassblogg har skapats där eleverna gör många av sina arbeten likaså använder de 

digitala övningsuppgifter som hör till läroboken. Eleverna får också redovisa arbeten 

genom olika digitala verktyg på nätet. Här resonerar Lotta om digitala hjälpmedel i 

undervisningen: 

 
Det är något som dokumenteras bättre också än om man gör allt i pappersform...så jag 

försöker jobba med sånt de kan skriva i och skicka och dela, med varandra.[…] Man kanske 

börjar läsa om en person som berättar om vad den gör under en vecka och deras produkt 

kanske sen blir att de gör en sån där talande avatar som berättar om vad den gör under en 

vecka. Så att det…är mycket IT-verktyg. (Lotta) 

 

En av de mest positiva aspekterna som Lotta framhåller är just dokumentationen, när 

det sparas på nätet finns det kvar, papper tappas lätt bort. Att använda sig av de metoder 

hon gör inbjuder till interaktion eleverna emellan även om de startar med enskilt arbete. 

Genom att använda digitala verktyg låter Lotta även eleverna vara del av en kreativ 

process där skapande är viktigt. Vidare använder alla tre lärarna gärna UR’s program, 

musik, nätbaserade lexikon och youtube-klipp. Lotta och Lisa använder glosor.eu, ett 

digitalt verktyg för vokabulärträning, både under lektionstid och hemma. De har också 

tillgång till smartboard, ett hjälpmedel som Lotta har hunnit lära sig och använder 

mycket och Lisa håller på att lära sig. Laila använder ibland Power Point för 

grammatikgenomgångar men menar att det kan vara nog så bra att använda white board-

tavlan eftersom eleverna då antecknar bättre och har en större benägenhet att ställa 

frågor.  

4.2.4 De fyra färdigheterna 

Precis som studenterna menar lärarna att det är för färdigheten lyssna som läroboken 

används mest, då med de tillhörande ljudfilerna. Lärarna är också alla tre överens om att 

lärobokstexterna används mycket för att arbeta med läsning. För att öva hörsförståelse 

kan annat material också användas, som musik, youtube-klipp, UR’s program och 
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filmer. Uppgifter kan då vara att svara på frågor eller fylla i lucktexter. För muntliga 

övningar använder Lisa oftast läroboken medan Lotta oftast använder 

lärarhandledningen. Laila använder här läroboken som inspiration för att skapa egna 

uppgifter eller tar uppgifter från boken och presenterar dem självständigt. För att öva på 

färdigheten skriva används mest annat material än läroboken av samtliga tre lärare. 

Laila har i skrivuppgifterna gärna fokus på grammatik och hämtar inspiration från 

läroboken. Lotta, som använder mycket digitala verktyg använder främst dessa men 

ibland också läroboksuppgifter eller lärarhandledningsuppgifter där eleverna arbetar 

med varandra och till exempel intervjuar varandra för att arbeta med färdigheten skriva. 

Lisa beskriver hur hon alltid arbetar med korta skrivuppgifter som har sin utgångspunkt 

i eleverna själva, där de skriver om sig själva på något sätt. Hon skapar uppgifterna själv 

eller tar läroboken som inspiration.  

 

Vid många av de beskrivna uppgifterna är inte uppgifterna upplagda så att enbart en 

färdighet tränas utan det har skett en integration av två eller fler av färdigheterna. När 

till exempel lucktexter med musik används är både lyssning och skrivning aktuella. 

Detta gäller även när elever får svara på frågor utifrån ett av UR’s program eller ett 

youtube-klipp, antingen är det att lyssna och skriva eller att lyssna och tala. När elever 

interagerar med varandra för att till exempel intervjua varandra är det färdighetern tala 

och skriva som tränas. Kanske tränas även läsförmågan beroende på hur långa frågorna 

och svaren är.  

4.3 Vad har spansklärare och spansklärarstudenter för syn på olika 
typer av läromedel? 

4.3.1 Autentiskt material 

Samtliga sex informanter menar att autentiskt material kan vara bra på det sätt att det är 

roligt för eleverna eftersom det ger en koppling till verkligheten. Laila påpekar att när 

nyhetsklipp från aktuella händelser används i undervisning är det mest positiva att det är 

”direkt och här och nu”. Resonemanget kring autentiskt material och dess 

anpassningsbarhet till läromedelsanvändning visas i dessa följande citat: 

 
Vanliga autentiska texter blir för svåra. […] Helt plötsligt dyker konjunktiv upp..du vet.[…] 

När vi hade sett en film försökte vi gå in och läsa om filmen på en spansk webplats. Då blir 

det ganska svårt, men man kan göra det ibland. Och det jag brukar tycka är kul är att dom 

får kanske rösta i riktiga forum. Rösta, vad tyckte ni om filmen? Och så får man rösta på en 

riktig webplats så att det blir autentiskt…Det kan vara kul. (Lotta) 

Tidnigsartiklar kan jag använda om det är ett känt ämne, en världshändelse. När jag har 

gjort det så har eleverna blivit jätteglada för att det var en riktig artikel. Men ibland kan det 

också vara avskräckande…till exempel om de pratar fort på nyheterna. (Laila) 

 

Men autentiskt material, det är ju spännande för att det märker man ju att när det är på 

riktigt får man andra resultat och ett annat intresse hos eleverna också tror jag. Men så är 

det ju..om man tar ett klipp från you-tube eller någonting så...man pratar ju ganska snabb 

spanska så ofta blir det ju att eleverna tänker ”jaha, jag fattar ingenting”..så ibland kan det 
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ju vara så att det är kul och i andra fall kan det vara avskräckande. Och sen blir det ju, jag 

vet inte men ibland är det svårt att veta vem är det som har gjort det. (Lisa) 

 

Det borde funka jättebra och eleverna skulle också gilla det […] Att hitta en tidning eller en 

artikel som passar elevernas nivå…det kan vara väldigt, väldigt svårt..vi har olika nivåer 

och elever med olika intressen och olika utvecklingsnivåer och det kan egentligen vara 

jättebra när en lärare lägger tid på det. […] Problemet är, har vi tid med det? […] Det som 

vi måste vara lite försiktiga med är att vara källkritiska… (Sonja) 

 

I sina resonemang visar de tre lärarna och studenten att ett problem som de ser med 

autentiskt material är att detta material inte är anpassat efter dem och att det på grund av 

detta gör det svårare att arbeta med. De vet sina elevers nivå och måste kunna ha 

material som passar dem för att kunna föra dem vidare i sitt lärande. Är läromedlet för 

svårt kommer inte undervisningen att bli lyckad. Lisa och Sonja tar upp källkritik som 

en viktig del i urvalsprocessen. Deras tankar tyder på att det kan ta tid att hitta autentiskt 

material som är bra, vad som helst duger inte. Materialet måste säkerställas vara bra och 

var det kommer ifrån är viktigt att veta. Just kopplingen till verkligheten verkar vara den 

aspekt av materialet som gör att det är något som de vill använda sig av. Behållningen 

blir att eleverna motiveras av den nära verklighetskopplingen. 

 
Jag tror att det kan ge…dels kan ju lektionen bli rolig för alla. Just det här att man har inte 

samma intressen kanske…att läsa en text i en textbok och därför så kanske tidningsutklipp 

om något intressant samhällsämne kan väcka intresse hos övriga och sen också viljan att 

lära sig…(Sebastian) 

 

Sebastians tankegångar visar hur han menar att det verklighetskopplade och varierade 

materialet kan göra både lärare och studenter mer motiverade i arbetet. Genom att varva 

läroboken med autentiskt material kan fler elever fångas upp och bli intresserade. 

Sandra, som menar att hon vill använda så mycket autentiskt material som möjligt i sin 

framtida undervisning säger att det beror på att detta material är bättre, just för att det är 

på riktigt. Sandra menar vidare att eleverna med hjälp av autentiskt material ser att de 

kan använda sig av spanskan också utanför klassrummet. Hur Sandra resonerar tyder på 

att själva tidsaspekten inte ses som ett problem utan att processen att hitta bra autentiskt 

material är något som ses som positivt. Citatet nedan visar Sandras tankegångar: 

 
Det funkar bra. Ja det är ju svårt… för det är ju inte anpassat efter dem. Men det blir ju 

bättre…än att man ska ta något som är producerat till svenskt läromedel för det blir som...så 

fejk.[…]Visa att man faktiskt kan använda sig av det...kan använda sig av språket sen 

också. […] att de känner.. aha.. jag kanske kan ha användning av det här sen också. Ja, jag 

tycker det är roligt för det blir mer…att jag själv måste leta upp det också. (Sandra) 

4.3.2 Läroboken 

I informanternas tidigare resonemang om autentiskt material visades en vilja att 

kombinera läroboken med annat material för att göra undervisningen bättre. Även om 

läroboken inte räcker till ensam har alla informanter utom en, Sandra, en syn på 

läroboken som bra och pedagogisk. Överlag har de andra en positiv syn på läroböcker 

men nämner både fördelar och nackdelar med den. I citaten nedan visas några tankar 

från informanterna: 
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Jag kan tycka att vi kan ta in annat men det är lite för svårt oftast…och så är det inte samma 

progression som i läroboken, och progressionen underlättar. Då stöter de på formuleringar 

som de inte förstår. […] Det är en bra  bas eftersom man ofta har ett grammatiskt moment 

som man tränar så då finns det övningar och grammatikdel och uppgifter till […] (Lotta) 

 

Det är väldigt sällan jag säger ”slå upp sidan 44 och gör övning 7 och 8”, utan jag beskriver 

hellre övningar och låter dem jobba med övningarna utan boken, så vet de inte att det 

kommer från boken. Men det är bekvämt om man har en bra lärobok, särskilt med tanke på 

att vi har så många arbetsuppgifter. Sen kan ju eleverna tycka det är boring att använda sig 

av läroboken. […] Rollen som läroboken har skulle jag säga är att den fungerar som ett 

skelett, om den är bra och har en grammatisk progression man kan följa. (Laila) 

 

Både Laila och Lotta talar här om progressionen som finns i läroboken som hjälper dem 

att föra undervisningen framåt. De vill använda läroboken som bas men inte låta sig 

styras av den utan tar då hellre in annat kompletterande material. Sebastian är inne på 

samma spår och diskuterar hur grammatiken i boken är en del vi helst kan använda oss 

av i undervisningen. Likaså vill inte Sebastian bli för styrd av läroboken. Deras tänk 

tyder på att de vill arbeta kreativt och inte ha allt serverat framför dem. Lailas uttalande 

att det kan vara bra att presentera material från läroboken som att det i själva verket inte 

är från läroboken visar på en brist som läroboken anses ha. Genom att presentera stoffet 

på ett annat sätt försöker Laila skapa ett intresse hos eleverna som läroboken kanske inte 

hade lyckats med, särskilt om eleverna tycker att läroboken är tråkig som hon säger. Det 

Lotta säger om att elever stöter på ord de inte förstår när de jobbar med annat material 

visar på en styrka hos läroboken, att det är anpassat efter eleverna. En annan styrka är 

hur den kan spara tid på läraren då denne har fler uppgifter än enbart undervisning, som 

Lotta påpekar.  

 

Laila och Lisa nämner också i intervjun att de litar på att läroboken ger en bra grund i 

undervisningen och att den säkerställer att kraven från läroplan och kursplan uppfylls. 

Lisa framhåller att läroboken ofta kan göra att materialet uppfattas som enkelt och 

tydligt av eleverna, särskilt för elever med särskilda behov. Dessa åsikter ger en bild av 

att hon har en positiv syn på läroböcker ur en pedagogisk synpunkt. Genom att arbeta 

med läroboken kan Lisa inkludera alla och låta eleverna få uppleva känslan av att lyckas 

hellre än känna att de inte förstår. Lisas tankar om läroboken följer i citatet: 

 
Jag måste säga att läroboken är den absolut största delen av min undervisning. […] Det här 

fyrkantiga och kanske tråkiga om man säger… är ändå det som fungerar bäst. Och jag har 

fått lite återkoppling från elever som har särskilda behov och...det är alltid tydliga 

ramar…ganska fyrkantiga uppgifter och så vidare, som funkar bäst för dom. (Lisa) 

 

Sandras tankar om läroboken skiljer sig från de övrigas då hennes syn på läroböcker 

inte är lika positiv. Hon är överens med de andra om hur boken kan fungera som ett stöd 

i undervisningen och att texterna ligger på en språkmässigt lämplig nivå för studenterna, 

men ser samtidigt många negativa aspekter med boken. Sandra gillar inte texterna och i 

och med detta kan det vara svårt att använda dem med eleverna och motivera dem. Den 

ses i övrigt som överdriven och banal. Som tidigare nämnt vill hon arbeta så lite som 
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möjligt med läroboken i sin undervisning, något som till synes har sin förklaring i 

hennes syn på läroböcker. 

4.3.3 Teknik i undervisningen 

Sebastian är relativt neutral i sina tankar om teknik och menar att det är kanske främst 

för informationssök och lexikon som det kommer att användas medan resten av 

informanterna uttrycker en positiv attityd mot teknik i klassrummet. Därmed inte sagt 

att de kommer att använda eller använder teknik mer eller mindre. Som tidigare nämnt 

använder Lotta sig mycket av olika digitala verktyg och tycker detta är roligt. 

 
Leta på internet är mitt bästa tips. Tack internet, man slipper uppfinna hjulet gång på gång. 

Mycket kan jag sedan använda igen. (..) Lyrics training är kul och bra…att göra egna 

lucktexter…sånt har inte jag tid med. (..) Jag gillar digitala verktyg, som till exempel 

ljudmästaren som alla kommer åt. Om nån elev är sjuk kan de se allt vi gjort och jobba 

hemma. (..)Spanskabloggen vi har är som ett levande projekt…skapande och kreativitet 

tycker jag är kul, något att börja i, en kreativ process. (Lotta) 

 

Som Lotta här uttrycker det, ses tekniken på som något som både är roligt och 

inspirerande samt ett hjälpmedel som sparar tid åt en stressad lärare. Genom att använda 

olika sorters digitala hjälpmedel kan hon skapa roliga aktiviteter utan att lägga ner 

mängder av tid på det eftersom någon annan redan har materialet färdigt och tillgängligt 

på nätet. Laila nämner både positiva och negativa aspekter angående teknik i 

undervisningen: 

 

Jag tycker det är berikande. (..) Det är så mycket lättsammare nu. Och man behöver ju 

aldrig längre säga ”det ska jag ta reda på till nästa gång”,  man kan göra det på en gång nu. 

Sen kan jag tycka att det finns nackdelar också  som till exempel att eleverna använder 

google translate. Vissa elever skriver in hela meningar i google translate och då använder 

de ju inte hjärnan utan de skriver bara av. Det kan även vara en disktraktion.. om de ska 

anteckna i ett worddokument och sitter och spelar spel istället. (Laila) 

 

Lailas tankar tyder också på att tekniken ses som ett hjälpmedel i undervisningen. Det 

spar tid och gör att undervisningen får en annan kvalitet på grund av informationsflödet 

som finns tillgängligt. Men inte allt som vinns med hjälp av tekniken är av positiv 

karaktär. Eftersom all denna information finns tillgänglig på nätet finns de negativa 

aspekterna i att eleverna lockas bli lata och hur elevernas uppmärksamhet kan riktas åt 

flera håll när den egentligen borde riktas på undervisningen. 

 

(..) eleverna blir oftast taggade av att se nåt, dom är ju vana att kolla youtube till exempel, 

det är ju som deras värld. Så de tycker ju att det är roligt för det mesta. (Lisa) 

 

När Lisa tar in elevernas egna värld hålls intresset uppe hos eleverna. Syftet kanske inte 

i första hand då är att låta eleverna lyssna på perfekt och tillrättalagd spanska utan 

snarare låta dem få upp det intresse som alla informanter klassar som viktigt.  

 
..jag tycker att det ibland är det ju helt enkelt bättre att använda till exempel whiteboard-

tavlan […] har du en grammatikgenomgång där du ska böja verb är det ju väldigt simpelt 

att stå framför tavlan och.. ändå ha interaktion med eleverna. (Sebastian) 
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Sebastians resonemang tyder på tankar om att det inte alltid är nödvändigt att använda 

teknik bara för att den finns tillgänglig. Traditionella arbetssätt kan fungera nog så bra, 

moderna hjälpmedel gör inte allt bättre automatiskt. Sonja, i citatet nedan, är inne på 

samma tankegångar. Det kan vara bra och underlätta undervisningen men för att det ska 

bli bra måste vi veta hur det ska användas och använda det på rätt sätt. 

 

Jag tycker att det är jättebra om man vet hur man ska använda det och eleverna vet tydligt 

och klart hur man ska använda det.[…] Jag tror att det är vi som måste uppdatera oss. 

(Sonja) 

4.4 Hur resonerar spansklärare/spansklärarstudenter kring de egna 
valen av läromedel? 

Samtliga informanter tycker att en av de viktigaste aspekterna i deras undervisning är att 

skapa ett intresse för språket och kulturen eller språk i allmänhet. Därför är det naturligt 

att detta ligger till bakgrund för vissa val av läromedel, när youtube används för att visa 

språkliga eller kulturella företeelser till exempel. När informanterna nämner att 

övningar är roliga är det troligen intresset hos eleverna de försöker skapa eller bibehålla. 

Tycker inte eleverna att något de gör är roligt kommer kanske inte heller det naturliga 

intresset för språk att infinna sig. Som nämnt i avsnitt 4.2.1 vill Laila främja 

metaspråkliga kunskaper hos eleverna genom att utforma uppgifter på rätt nivå. På 

samma sätt resonerar Lotta som kan ses citatet nedan: 

 
Jag tycker det är lättare att motivera grammatikundervisningen än i svenskan för det känns 

som ett naturligt steg på vägen, när de lyckas bygga ihop de här pusselbitarna och få ihop 

en struktur och förstå... Ja, att de ska få en helhet, och gärna se lite metaspråkliga samband 

också, att de kan ha nytta av engelska och andra språk och så. (Lärare B) 

 

Den kommunikativa aspekten av språket är mycket viktig enligt Laila, Lotta och Sonja. 

Finns åsikten att kommunikation är viktigt lär uppgifter formas utifrån detta, då med 

färdigheten tala i fokus. Grammatiken är en del av detta och gör, när alla pusselbitar 

faller på plats Lotta uttrycker det, att kommunikationen flyter på bättre. Alla tre lärare 

uppger att det är viktigt att undervisningen präglas av variation och att de därför varierar 

vilka läromedel de använder. Detta uppger även en av lärarstudenterna som menar att 

det autentiska materialet skulle kunna fylla den funktionen. Lotta, Lisa och Sebastian 

menar att tid är en viktig faktor när undervisningen planeras. Lailas tankar om 

läroboksanvändning tyder på samma sak, att tid sparas in på genom att välja lärobok 

som läromedel. Just att det handlar om ”överlevnad”, i citatet nedan, tyder på att stress 

och ett pressat schema är en del av Lottas arbetssituation.  

 
Jag har tänkt lite överlevnadsstrategi…att inte jobba för mycket när jag kommer hem och 

så…det går inte. (Lotta) 

 

Eftersom Lotta tänker i dessa banor är hennes resonemang kring tekniken naturlig, 

något som diskuteras i avsnitt 4.3.3. När de digitala hjälpmedlen spar tid och är roligt 

används de mer.  
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Alla tre lärarana berättar om hur de uppfattar sina läroböcker och är alla nöjda med de 

som de har för tillfället. Laila har precis fått nya läroböcker, något som uppskattas efter 

att ha jobbat länge med en bok som hon inte gillade. Lotta är nöjd med det läromedel 

som finns på skolan och upplever sig själv som tursam eftersom hon tidigare stött på 

läroböcker som upplevts som dåliga och svåra att kombinera med andra läromedel. Lisa 

litar på att de läroböcker som finns på skolan är bra eftersom företrädaren som valde ut 

dessa hade lång erfarenhet av undervisning i spanska. Deras resonemang tyder på att det 

inte ses som en självklarhet att kunna byta läroböcker även om de skulle vilja det, de har 

inte den makten och möjligheten. Troligen är det skolans ekonomi som styr i den 

frågan. 

 

Sandra, Sonja och Laila nämner att läromedel de använder sig av måste vara 

uppdaterade. Att det inte känns omodernt eller gammalt är viktigt eftersom det påverkar 

utkomsten av undervisningen negativt. Detta leder till att de alla skulle föredra att själva 

få bestämma vilka läroböcker de ska undervisa med samt att de är nya. Likaså bidrar det 

till att kompletterande material har en koppling till elevernas verklighet, det kan vara 

aktuella nyheter eller gatuslang i till exempel Spanien. Elevernas intressen måste kunna 

få styra en del av undervisningsstoffet enligt Laila. Hon brukar fråga sina elever om de 

har önskemål och menar att dessa ofta är rimliga. Denna åsikt delas av studenterna 

Sebastian och Sonja som menar att de i framtiden gärna lägger upp undervisningen 

beroende på elevers intresse. Anledningen till detta är enligt Sonja att undervisningen då 

blir inspirerande.  

 

Vi kan se kopplingar mellan flera påverkansfaktorer som det moderna, variation, elevers 

intressen och intresse för kulturen och språket. Är läromedlen gamla och eleverna 

märker det är det svårt att hålla deras intresse för språket uppe, kanske förloras 

kopplingen till verkligheten eftersom materialet är förlegat och det kulturella och 

språkliga kanske nu är inaktuellt. Elevers intressen är förmodligen också moderna och 

ligger i nuet och därmed måste läromedlen vara uppdaterade för att bibehålla deras 

intresse. Likaså har inte alla elever samma intressen och inte heller kommer någon 

fortsätta vara intresserad om inte stoffet i undervisningen varieras. 

 

Läroplan och ämnesplan påverkar samtliga informanter i deras val av läromedel. Laila 

säger att dessa fungerar som riktlinjer i undervisningen, Lotta säger att målen i 

ämnesplanen alltid ligger bakom planeringen av hennes undervisning och Lisa menar att 

läroplan och ämnesplan genomsyrar allt. Lisa menar vidare att det centrala innehållet 

från moderna språk påverkar undervisningen medan stoff från läroplanen påverkar på 

ett annat, mer grundläggande sätt som kan ses i detta citat: 

 
Det spelar som ingen roll om jag står och försöker lära ut nåt grammatikmoment om 

eleverna inte trivs i skolan eller mår bra. (Lisa) 

 

Laila låter eleverna ta del av styrdokumenten i början av en kurs och låter dem komma 

med synpunkter på vad som kan vara lämpligt att jobba med utifrån dem. 



28 

Lärarstudenterna talar alla specifikt om det centrala innehållet i ämnesplanen och hur 

det påverkar dem att integrera de fyra färdigheterna i undervisningen. Sebastian och 

Laila menar att det är viktigt att bättra på elevernas självförtoende eftersom det är 

vanligt att de inte vågar använda sig av spanskan. I sitt uttalande nedan är Lotta inne på 

samma tema. 

 
Men det är bra att de får öva på att låta andra lyssna på det som de har gjort…när de läser in 

med sin egen röst. Många kan ju tycka det är jobbigt och då är det ju bra att göra det. Så de 

blir vana. (Lotta) 

 

Kanske är eleverna osäkra och rädda för att göra bort sig när de pratar spanska. Genom 

att Lotta utformar uppgifter där eleverna på klassbloggen får redovisa sina uppgifter 

låter hon dem öva sig på att tala inför andra på ett annat sätt än vanliga 

klassrumsredovisningar. I avsnittet 4.3.2 diskuterar Lisa hur läroboken hjälper elever att 

lyckas. Genom att känna att de lyckas får de självklart upp sitt självförtroende så även 

Lisas resonemang tyder på att läromedel måste anpassas till eleverna för att de ska få 

känna att de klarar av det och därmed bygger upp deras självförtroende.  

4.5 Sammanfattande slutsater 

Studenterna vill alla använda sig av autentiskt material i sin framtida undervisning, hur 

mycket varierar mellan informanterna, men överlag uppger de att de kommer använda 

det ganska mycket. Lärarna å andra sidan uppger att de ibland använder autentiskt 

material. Det kan inte vara en stor del av undervisningen eftersom det ofta blir för svårt 

för eleverna. Typer av autentiskt material både lärare och studenter nämner är youtube, 

musik och nyhetsklipp eller nyhetsartiklar. Studenterna är dock mer positiva till att 

använda nyheter på olika sätt i undervisningen. Kopplingen till verkligheten och att det 

är roligt ser alla informanter som den största orsaken till att använda autentiskt material.  

 

Läroboken anses vara viktig enligt alla informanter, likaså är de överens om dess 

funktion som bas och stöd i undervisningen och att den är pedagogisk. Studenterna 

påpekar alla hur de inte vill att läroboken ska ha en alltför styrande roll och 

överanvändasutan kombinerar den gärna med andra läromedel. Lärobokstexterna är en 

student särskilt negativ mot.  Lärarna använder läroboken mycket och arbetar mest med 

texterna medan övningarna gärna byts ut eller ändras på olika sätt. Också för att öva 

hörförståelse uppges läroboken användas av samtliga informanter, då med medföljande 

ljudfiler eller CD-skiva. Lärarna framhåller progressionen i läroboken som det bästa 

med den.  

 

Teknik i undervisningen är en lärare särskilt intresserad av och använder gärna många 

olika typer av digitala hjälpmedel där eleverna arbetar med övningar på nätet. De andra 

verkar främst se teknik i klassrummet som typer av hjälpmedel som motiverar eleverna 

lite extra och skapar variation. Då används till exempel smartboard, Power Point och 

internet (youtube, UR’s program, musik, film, nätbaserade lexikon) som tekniska 

hjälpmedel i deras undervisning.  
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Valen av vilka läromedel som används i undervisningen präglas av flera faktrorer. 

Många teman och tankegångar är återkommande och gemensamma för alla eller flera av 

informanterna och presenteras sammanfattat i tabellen nedan.  

 

Tabell 1 Gemensamma tankar kring vad som styr valet av läromedel 

Alla informanter Alla lärare och 1 student 2 lärare och 2 studenter 

Väcka intresse för språket 

och kulturen. 

Variera undervisningen. Ge eleverna en känsla av att 

lyckas/ öka elevernas 

självförtroende. 

2 lärare och 1 student 2 studenter och 1 lärare  

Låta fokus ligga på den 

kommunikativa aspekten. 

Använda uppdaterade 

läromedel. 

 

 

4.6 Enkät 

I enkätundersökningen medverkade 35 verksamma lärare men på grund av bortfallet på 

en person baseras resultatet på 34 lärares svar. I detta avsnitt presenteras resultaten från 

enkätundersökningen utifrån frågeställningarna, då med undantag från frågeställning 1 

som handlar om studenters framtida läromedelsanvändning. Tabellerna som presenteras 

innehåller inte all information utan finns i sin helhet i bilaga. Vid bearbetning av data 

gjordes Chi2-tester för att upptäcka eventuella samband mellan variablerna gymnasie-/ 

högstadielärare, antal år i undervisningen, antal undervisningstimmar i veckan, och 

samtliga frågor och alternativ i enkätundersökningen.  

 

Tabell 2 Information om de medverkande lärarna i enkätundersökningen.  

Medverkande  32           kvinnor 2           män  

Arbetsplats 12           gymnasiet 19         högstadiet 3    både och 

Antal år som spansklärare 17           0-9 år 17        10 år eller mer  

Undervisningstimmar/ vecka 19           1-10 timmar 15        11-20 timmar  

4.7 Hur säger sig spansklärare arbeta med olika typer av läromedel i 
undervisningen? 

Det vanligaste läromedlet att använda sig av i undervisningen bland respondenterna är 

läroboken som 91% uppger att de använder sig av varje/nästan varje lektion eller varje 

vecka. Internet är det näst vanligaste läromedlet och upges av 74% användas 

varje/nästan varje lektion eller varje vecka. Andra läromedel som är relativt populära är 

uppslagsverk eller lexikon, tal på CD eller youtube och lärarproducerade läromedel. Det 

finns en signifikant skillnad i hur ofta högstadielärare och gymnasielärare använder sig 

av vissa läromedel. Gymnasielärarna uppger att de använder autentiskt material som 

skönlitteratur och tidningar, tidskrifter eller artiklar oftare. Detta tyder på att elevernas 

nivå spelar roll för hur autentiskt material används, något som även diskuterades av 

lärarna i intervjuerna. Likaså finns ett samband mellan hur många år lärarna har 
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undervisat och hur ofta de använder internet som läromedel. De lärare som har arbetat 

som spansklärare i 10 år eller längre använder det oftare något som kan bero på att de 

känner sig säkrare i sin undervisning och lättare kan ta in fler läromedel.  

Tabell 3 Hur ofta lärarna använder sig av olika typer av läromedel. Frekvens för användning anges i 

procent.  

 Varje/ 

nästan 

varje 

lektion 

Varje 

vecka 

Varje 

månad 

Minst en 

gång 

per 

termin 

Mer 

sällan 

Aldrig 

Förlagsprod. läroböcker 31 60 9 0 0 0 

Internet ** 11 63 23 3 0 0 

Uppslagsverk, lexikon 17 43 31 6 3 0 

Tal (t.ex CD, youtube) 9 46 31 11 3 0 

Lärarprod. läromedel  14 40 37 9 0 0 

Tidn./tidsskr./ artiklar * 0 6 29 43 23 0 

Skönlitteratur * 0 0 6 51 40 3 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om lärare undervisar på gymnasiet 

eller högstadiet, ** visar signifikant skillnad beroende på antal år i undervisningen (p>0.05). 

 

För att få insikt i hur lärarna lägger upp undervisningen och använder olika typer av 

läromedel bads  de i enkäten svara på frågan om vad de helst vill uppnå med sin 

spanskundervisning. De gavs 9 olika alternativ och skulle välja ut de tre viktigaste. 

Lärarnas svar indikerar tre svarsalternativ som populärast där 97% valde alternativen 

utveckla elevernas självförtroende och väcka elevernas nyfikenhet och intresse för 

ämnet och 47% valde ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom 

ämnet. Vid svaren på de mindre populära alternativen indikeras att det finns en skillnad 

mellan de tillfrågade gymnasie- och högstadielärare i deras tankar om vad de främst vill 

uppnå med sin undervisning. 24% av högstadielärarna valde att de vill utveckla 

elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande medan ingen av 

gymnasielärarna valde detta alternativ.  

Tabell 4 Vad lärarna och studenterna främst vill uppnå med sin undervisning i spanska. Tre alternativ 

väljs utan inbördes ordning. Siffran anges i %.  

Ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet 97 

Väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet 97 

Utveckla elevernas självförtroende 47 

Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande * 24 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om läraren undervisar på högstadiet 

eller gymnasiet. (p>0.05). 

 

När lärarna tar ställning till olika påståenden om läromedel påvisas också en skillnad 

mellan högstadie- och gymnasielärare rörande lärarhandledningsböcker och hur viktig 

de anses vara som stöd i deras undervisning. Högstadielärarna klassar 
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lärarhandledningsböckerna som ett viktigt stöd i högre utsträckning än gymnasielärarna 

vilket tyder på att de använder den mer. 

Tabell 5 Lärare tar ställning till olika påståenden om läromedel. Svaren anges i procent. 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Vet inte 

Lärarhandledningsböcker är ett viktigt 

stöd i din undervisning.* 

37 40 23 0 

Det är viktigt att använda sig av olika 

typer av läromedel. 

74 23 3 0 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om läraren arbetar på gymnasiet 

eller högstadiet (p>0.05). 

4.8 Vad har spansklärare för syn på olika typer av läromedel? 

I enkäten finns frågor där lärarna tar ställning till olika påståenden om läroböcker i 

förhållande till andra läromedel. Deras svar tyder på att läroboken till stor del används 

för att skapa kontinuitet i undervisningen. Likaså att läroboken anses ge ett bra underlag 

för utformning av arbetsuppgifter och prov och att de då har större betydelse än andra 

läromedel. Enbart 20 % instämmer helt på påståendet om att läroboken är det viktigaste 

läromedlet medan 69% instämmer delvis. Av de tillfrågade lärarna uppger 60% att de 

inte anser att läroboken styr deras undervisning för mycket. Det finns finns skillnader i 

hur lärarna ser på läroböcker beroende på hur många undervisningstimmar de har i 

veckan. Lärare som arbetar färre timmar, 1-10 timmar/vecka, anser i hög grad att 

läroboken är det viktigaste läromedlet samt att de säkerställer att undervisningen sker i 

enlighet med kurs- och läroplan. 

Tabell 6 Lärare tar ställning till olika påståenden om läroböcker. Svar anges i procent.  

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Vet inte 

Läroböcker är det viktigaste läromedlet.*** 

 

20 69 11 0 

Läroböcker styr ofta din undervisning för 

mycket. 

3 37 60 0 

Du använder läroböcker för att skapa 

kontinuitet. 

37 54 9 0 

Läroböcker säkerställer att undervisningen 

överensstämmer med läroplan och 

kursplan.***  

20 63 17 0 

Läroböcker ger bra underlag för utformning 

av prov och arbetsuppgifter.   

26 63 9 0 

Ett alternativ markerat med *** visar signifikant skillnad beroende på hur många undervisningstimmar 

en lärare har i veckan (p>0.05). 
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Det finns ett samband mellan hur många år lärarna har arbetat som spansklärare och 

deras syn på läroböcker. De lärare som arbetat längre verkar anse att läroboken är av 

större betydelse än andra läromedel när det gäller elevernas måluppfyllelse. Intressant är 

att det inte finns något samband mellan hur många år lärarna arbetat och vad de har för 

syn på lärobokens vikt vid lektionsplanering. Det finns dock en skillnad mellan 

högstadielärarna och gymnasielärarna i hur stor betydelse de anser läroboken ha i 

förhållande till andra läromedel i den aspekten, då högstadielärare klassar den som 

viktigare. 

Tabell 7 Lärare tar ställning till hur stor betydelse läroböcker har jämfört med andra typer av 

läromedel  i vissa avseenden. Svar anges i procent.  

 Större 

betydelse 

Ungefär 

lika stor 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Vet inte 

Elevernas måluppfyllesle. ** 29 57 11 3 

För att planera lektionernas innehåll och 

upplägg. * 

40 49 11 0 

Ett alternativ markerat med ** visar signifikant skillnad beroende på hur många år lärare arbetat som 

spansklärare, * visar signifikant skillnad beroende på om läraren arbetar på högstadiet eller gymnasiet. 

(p>0.05). 

4.9 Hur resonerar spansklärare kring de egna valen av läromedel? 

På frågan hur mycket de kan påverka valet av läromedel uppger den stora majoriteten, 

86 % av de medverkande lärarna, att de kan påverka väldigt mycket eller ganska mycket 

(se tabell 10 i bilaga). Lärarna svarade även på frågan hur mycket olika faktorer 

påverkar dem i beslutet av vilka läromedel som de använde. De faktorer som lärarna 

uppger påverkar dem mest är deras pedagogiska grundsyn och kursplanen i spanska. 94 

% menar att deras pedagogiska grundsyn påverkar dem mycket eller ganska mycket i 

deras val av läromedel och 86 % menar att kursplanen påverkar dem mycket eller 

ganska mycket. Andra faktorer som påverkar mycket uppges vara deras kompetens i 

ämnet och vilka behov och förutsättningar elever har. Sponsring, läromedelsproducenter 

och förlagens rabattsystem uppges ha minst påverkan i valet av läromedel. Skolans 

ekonomi har olika stor påverkan på högstadie- och gymnasielärare. Högstadielärare 

uppger i högre grad än gymnasielärarna att skolans ekonomi påverkar dem i deras val av 

vilka läromedel de använder sig av. 
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Tabell 8 Hur mycket påverkan olika faktorer har på lärarnas val av läromedel. Frekvens för påverkan 

anges i procent.  

 Mycket 

stor 

Ganska 

stor 

Ganska 

liten 

Mycket 

liten 

Ingen 

alls 

Vet inte 

Din pedagogiska grundsyn 57 37 3 3 0 0 

Kursplanen i ämnet 57 29 9  3 3 0 

Din kompetens i ämnet 46 46 3 0 6 0 

Elevernas olika behov och 

förutsättningar 

46 51 3 0 0 0 

Skolans ekonomi * 37 34 23 3 3 0 

Läromedelsproducenter 0 0 26 26 40 9 

Förlagens rabattsystem 0 6 3 17 57 17 

Sponsring 0  0 3 9 74 14 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om läraren arbetar på högstadiet 

eller gymnasiet. (p>0.05). 

 

Lärarna fick ta ställning till olika påståenden om vilka krav de ställer på ett läromedel. 

De påståenden som lärare i störst utsträckning instämde helt på var att läromedel ska 

underlätta inlärning anpassad till elevers olika kunskaper och förutsättningar (80%), att 

läromedlet ska vara utvecklat i enlighet med läroplan och kursplan (80%) och att det ska 

skapa ett intresse hos eleverna (91%). Det finns dessutom en skillnad mellan lärare som 

arbetat 10 år eller längre och de som arbetat mindre än 10 år i hur viktigt de anser det 

vara att läromedlet är utvecklat i enlighet med läro-och kursplan. Lärare som arbetat 

längre ställer detta kvar i högre utsträckning.  

Tabell 9 Vilka krav lärare och lärarstudenter ställer på ett läromedel. Svaren anges i procent.  

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Vet inte 

Skapa intresse hos eleverna 91 9 0 0  

Utvecklat i enlighet m. kursplan/läroplan ** 80 20         0 0 

Underlätta inlärning anpassad till elevers 

olika kunskaper och förutsättningar 

80 17 3 0 

Ett alternativ markerat med ** visar signifikant skillnad beroende på hur många år lärare arbetat som 

spansklärare (p>0.05). 

 

När lärarna fick ta ställning till olika påståenden om olika typer av läromedel menar 

74% att det är viktigt att använda sig av olika typer av läromedel vilket tyder på att 

variation i undervisningen är viktigt för dem (se tabell 5).  
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5  Diskussion och slutsatser 

Konfucius visdomar stämmer lika väl överens med verkligheten idag som det gjorde då 

de yttrades: ”Den lärdom som består i att lära sig fakta utantill gör ingen kvalificerad 

att bli lärare”. Ett stort ansvar vilar på lärarna då de ska följa styrdokument, leda elever 

till måluppfyllesle och själva kvalitetssäkra läromedel. Resultaten i studien visar också 

att lärarna dessutom har en stor önskan att vilja intressera och engagera sina elever med 

hjälp av de läromdedel de väljer. Hur och vilka läromedel som används är av största vikt 

för utkomsten av undervisningen. Enkätundersökningen visar att det är lika viktigt för 

lärarna och studenterna att utveckla elevernas självförtroende som det är att väcka 

elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet, något som visar på komplexiteten att skapa 

god undervisning och välja rätt läromedel.  

 

Tidigare studier har påvisat den starka ställning som läroboken har i 

engelskundervisning (Skolverket, 2006), något som i denna studie också bekräftas vara 

fallet för ämnet spanska. Dock följer de medverkande lärarna och studenterna samma 

linje som Psoinos (2012), Ajayi (2009) och Constantionou (2011) då de uppger sig 

använda varierat material och framhåller att läroboken måste användas flexibelt och inte 

styra för mycket. Läroboken används ofta och utgör enligt några informanter i 

intervjuerna den största delen i spanskundervisningen. Enkätsvaren tyder på att 

läroboken är viktig men det framgår inte lika tydligt som i intervjuerna. Enbart 20% 

instämde helt med att läroboken är det viktigaste läromedlet i undervisningen. Trots 

detta var det läroboken som uppgavs användas mest i  undervisningen. Enligt mig skulle 

det kunna finns flera rimliga orsaker till denna diskrepans. I intervjuerna uppdagades att 

lärarna inte tycker att läroboken är det roligaste och mest inspirerande sättet att 

undervisa på. Troligt är då att de på grund av detta menar att läroboken inte är det 

viktigaste läromedlet. Diskrepansen skulle också kunna ha sin grund i att lärarna inte 

tidigare har analyserat sin egen läromedelsanvändning och hur olika typer av läromedel 

används. Intervjuerna indikerar att lärarna och studenterna anser det viktigt att använda 

uppdaterade läromedel men lärarnas resonemang om läroböckerna på deras respektive 

skola tyder på att de får nöja sig med de läroböcker de har. De har inte makten och 

möjligheten att byta ut dem även om de skulle vara missnöjda. Men hur påverkar den 

här uppenbara bristen på makt att välja läroböcker undervisningen? Har lärarna inte den 

fulla makten att välja läromedel som de vill kan de inte heller göra sitt jobb fullt ut, när 

nu ansvaret om läromedelsval och utvärdering ligger på dem själva. Det är svårt för mig 

att avgöra om det är bra eller ej att ansvaret för kvalitetsgranskning av läromedel ligger 

på till lärarna. Det som är av intresse är dock hur lärarnas situation i förhållande till 

kvalitetsgranskningen verkligen ser ut. Är det lärarnas uppgift måste de kunna känna att 

de kan göra detta, annars anser jag att rutinerna bör ses om. 

 

Både Tomlinsson (2012) och Askildsson (2011) diskuterar att läroboken är av extra stor 

vikt för nyblivna lärare. Tomlinsson påpekar dessutom att blivande lärare borde utbildas 

i att använda alternativa läromedel till läroboken eftersom den annars kan överanvändas. 

Mina resultat motsäger deras då intervjuerna snarare pekar på studenternas vilja att 
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använda varierande typer av läromedel och inte på några problem att komma på 

uppgifter utanför läroboken. Skulle intervjuerna följas upp några år efter dessa studenter 

börjat arbeta kanske tankarna om läroböcker kommer att ha ändrats och blivit mer 

positiva och lik lärarnas. En möjlighet är att lärarstudenterna har stora planer på att 

undervisa kreativt och varierande men slås senare av en verklighet där tiden måste 

läggas på annat. Beroende på lärares nuvarande arbetssituation, som studenter inte har 

hel insyn i, behövs läroboken och den är av stor vikt även för lärare som arbetat länge. 

En annan möjlighet är att studenternas respektive lärarnas olika utbildningar har 

påverkat dem i sina tankar om vad som gör bra undervisning. Beroende på lärosäte, 

kursansvariga och kurslitteratur har de fått med sig olika ”bagage” vilket i sin tur 

påverkar dem i upplägg av undervisning och val av läromedel.  

 

Enkätsvaren visar att lärare som arbetat längre har större tilltro till lärobokens kraft att 

hjälpa eleverna till måluppfyllelse, vilket tyder på att de anser läroboken vara viktigare 

än de lärare som arbetat kortare tid. Intervjuerna visar att orsaken till att läroboken 

gärna används är dess tydliga progression i upplägget och att den anses ge ett bra stöd 

och är pedagogisk. Både enkäten och intervjuerna visar att mindre vikt läggs på 

läroboken som tidssparare, även om några nämnde tidsaspekten som en bidragande 

faktor till att de använder läroboken. Att tid inte uppgavs vara av större vikt vid valet av 

läromedel förvånar eftersom diskussioner om lärares pressade och stressade 

arbetssituation ofta förekommer. Likaså dikstuerar både Tomlinsson (2012) och 

Englund (1999) hur tid påverkar lärare i deras val av läromedel. Vad det beror på kan 

jag bara spekulera. Det kanske vara så att lärarna inte har analyserat huruvida tid 

påverkar dem i valet av läromedel eller kanske merparten av de medverkande lärarna 

inte ser tid som ett problem. Förvånande är också att inget samband finns mellan hur 

länge lärarna arbetat och hur viktig läroboken är för lektionsplanering, något som borde 

varit fallet utifrån Tomlinssons och Askildssons studier. Deras resultat visade att 

läroboken är viktigare för lärare som arbetat kortare tid, alltså tvärtemot mina resultat.  

Jag drar slutsatsen att lärare som arbetat en längre tid vet vilka prioriteringar som måste 

göras och lägger fokus på annat hellre än att utveckla eller leta reda på kompletterande 

läromedel till läroboken. De kanske också ser fördelarna med läroboken i störrre 

utsträckning än lärare som arbetat kortare tid. 

 

En intressant aspekt som uppdagades i denna studie är att läroboken verkar ha en ännu 

större roll än väntat. Denna slutsats drar jag av utifrån hur flertalet informanter under 

intervjuerna blandade ihop begreppen läromedel och lärobok. Vid många tillfällen 

benämnde de läroboken som läromedel eller uppfattade att frågor om läromedel överlag 

syftade till läroböcker, varvid förtydligande eller uppföljningsfrågor krävdes av mig. 

Detta indikerar lärobokens status som prototypiskt läromedel och att den har så starkt 

fäste i språkundervisningen att språklärarna sätter likhetstecken mellan lärobok och 

läromedel. Vidare väcks nya frågor om lärobokens status och hur den uppfattas av lärare 

i både språkämnen och andra ämnen. Det finns också risk för att missförstånd kan ha 

påverkat enkätresultaten eftersom det i den undersökningen inte fanns möjlighet till 

förtydligande. En möjlighet finns också att de lärare som inte svarade på enkäten 
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uppfattade att enkäten handlade om läroböcker snarare än om läromedel och valde att 

inte delta på grund av detta och att det i sin tur har påverkat resultaten.  

 

En orsak till att autentiskt material började användas i undervisning var eftersom det 

kan ge en mer äkta bild av målspråkets grammatik. Grammatiken är just den del som 

läroböcker misslyckas med eftersom de inte återspeglar målspråkets grammatik (Glisan 

& Drescher, 1993). Detta  står i kontrast till lärarnas och lärarstudenternas tankar om 

läroböcker och autentiskt material i denna studie då det som båda grupper ser som 

positivt i läroboken är just de grammatiska delarna. De talar om progressionen i 

lärboken och att grammatiken är den stomme som de följer och lägger till 

kompletterande läromedel kring. De ser problemen med autentiskt material snarare i den 

språkliga nivån som inte följer elevernas utveckling, som sker i takt med bokens 

progression. Likaså pekar resultaten från enkätundersökningen i samma riktning då 

gymnasielärarna använder sig av autentiskt material oftare än högstadielärarna. Jag drar 

slutsatsen att gymnasielärarna använder mer autentiskt material än högstadielärarna 

eftersom gymnasieeleverna har en högre kunskapsnivå än högstadieeleverna i spanska. 

Som i Rossis studie (2013) tyder resultaten på att behållningen med autentiskt material 

ligger i den motivation det ger eleverna. Dock delar både de medverkande studenterna 

och lärarna denna uppfattning, något som skiljer sig från Rossis resultat där enbart 

studenterna ansåg att autentiskt material främjar motivation. Att informanterna gärna 

använder autentiskt material men ser svårigheterna i elevernas språkliga nivå visar på att 

deras pedagogiska arbete grundar sig i den språksyn de har. De vet sina elevers 

kapacitet och vill ha lämpligt material som utvecklar dem och ger dem utmaningar som 

inte är för stora men inte heller för små. I denna aspekt ser vi kopplingar till den 

sociokulturella bakgrund som de fått med sig från sin utbildning där eleverna ska 

stödjas i zonen för närmaste utveckling (Lundahl, 2012).  

 

Resultaten i denna studie visar att internetanvändning under varje eller nästan varje 

lektion har ökat från 4% (Skolverket, 2006) till 11%. Dessutom uppger 63% av lärarna i 

denna studie att de använder internet i undervisningen varje vecka. I Skolverkets rapport 

uppgav majoriteten av lärarna, 39%, att de använder internet någon gång i månaden. 

Internet som läromedel verkar alltså ha blivit mer populär. Vidare ställer sig alla 

informanter i intervjuerna positiva till att använda teknik i undervisningen. Dock är det 

enbart en lärare som beskriver uppgifter där eleverna interagerar med varandra genom 

olika typer av digitala hjälpmedel och verkligen utför uppgifter som mynnar i kreativitet 

och skapande. Enligt Calderon (2012) är detta det optimala sättet att använda teknik på. 

De andra använder främst tekniken för att skapa variation, hitta material eller som 

hjälpmedel vid till exempel genomgångar. Jag ser en vilja att använda mycket teknik 

men jag antar att lärarna behöver kompetensutveckling inom detta område för att känna 

sig säkra att använda teknik på ett sätt som främjar lärande, något som Skolverkets 

rapport om IT-användning i skolan visar är vanligt (2013). Genom utbildning på det 

området kan tekniken användas på sätt som jag tror skulle främja undervisningen mer 

än i dagsläget. 
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Genom denna studie har vi fått insyn i hur spansklärare arbetar med läromedel. På 

grund av deltagarantalet och bortfallet kan inte resultaten generaliseras till fler än de 

medverkande men kanske kan resultaten hjälpa till att utvärdera spanskundervisning och 

se på brister och styrkor hos vissa läromedel. Enligt Tomlinsson (2012) erbjuder 

läroboken en bred grund som ger tillgång till allt som behövs i språkundervisning. 

Kanske stämmer detta till viss då en lärobok erbjuder texter, ljudinspelningar och 

övningar där elever får öva var och en av de fyra färdigheterna. Vidare  ser de 

medverkande i denna studie läroboken som viktig och använder den mycket, men 

betyder det att den ensam ger dem allt de behöver? Uppenbarligen inte. Alla 

medverkande lärare och studenter vill använda kompletterande läromedel på ett eller 

annat sätt. Denna studie bekräftar, om än med begränsad möjlighet till generalisering, 

Montoussé Vega (2000) och Askildssons (2011) resonemang att mer än enbart en 

lärobok krävs för att ge eleverna de kunskaper som krävs i målspråket. Lärare måste 

tillåtas använda andra läromedel om de så önskar, något som ibland tyvärr inte är 

möjligt på grund av deras arbetssituation. Om kvalitetsgranskning av läromedel ska 

ligga på lärarna själva, som den idag gör, måste de antingen ges möjligheten att kunna 

utföra ett sådant arbete och känna att de har full kontroll över vilka läromedel som 

används, eller ges tillgång till läroböcker som verkligen kan de gem allt de behöver och 

önskar i sin undervisningen. Att lärare inte ges möjligheten att fullt ut utföra sitt arbete 

är enligt mig en klar brist i upplägget av språkundervisning idag.  

 

Eftersom läroboken är en stor del av undervisningen trots att den har brister som till 

exempel omotiverande texter eller innehåller tråkigt material borde läroboksproducenter 

tänka om i sina produktioner. Om nya koncept skulle kunna skapas där lärare genom 

läroboken får hjälp med inspirerande och motiverande uppgifter, relevanta och 

intressanta texter där även förslag på digitala verktyg  kan integreras i upplägget skulle 

det kunna bidra till att lärare känner sig än nöjdare med läroböcker. Skulle läroboken 

dessutom kunna inkludera autentiskt material eller åtminstone tips på var lämpligt 

autentiskt material kan återfinnas, som många lärare önskar använda mer och enligt 

Guariento och Morley (2001) gynnar undervisning, skulle både arbetsbördan för lärare 

minska och läroböckers mångsidighet och användbarhet öka. Jag tror att ett nytt 

upplägg skulle skapa den varition många lärare strävar efter och ge ett mer uppdaterat 

intryck. Att läromedel är uppdaterade och moderna var just en av de faktorer som visade 

sig påverka informanterna i deras val av läromedel. För lite fokus läggs idag på hur 

läroboksproducenterna kan utveckla sina publikationer och för mycket ansvar läggs på 

lärarna. Lärarna, som litar på läroboksproducenternas förmåga att utveckla läromedel 

som vilar på styrdokumenten, kan inte förväntas både säkra kvaliteten hos dessa 

läromedel samt skapa och välja kompletterande läromedel. Med tanke på den 

uppmärksamhet läroboken  fått i denna studie skulle vidare forskning om just detta 

läromedel i spanska vara intressant att följa upp med. På grund av lärobokens starka 

ställning och med tanke på att alla lärare har en åsikt om den och använder den behövs 

en djupgående granskning av hur de produceras, av vilka och med vilket syfte. Detta för 

både elevernas och lärarnas skull.   
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Bilaga 1 

Tabeller  

Tabell 3 Hur ofta lärarna använder sig av olika typer av läromedel, samt  studenternas framtida 

visioner om detsamma. Frekvens för användning anges i procent. 

 Varje/ 

nästan 

varje 

lektion 

Varje 

vecka 

Varje 

månad 

Minst en 

gång 

per 

termin 

Mer 

sällan 

Aldrig 

Förlagsprod. läroböcker 31 60 9 0 0 0 

Lärarprod. läromedel 14 40 37 9 0 0 

Elevprod. läromedel 0 6 20 40 20 14 

Fack-/ referenslitteratur 0 11 34 29 20 6 

Lärarhandledning o. dyl  6 37 34 14 3 6 

Uppslagsverk, lexikon 17 43 31 6 3 0 

Tidn./tidsskr./ artiklar* 0 6 29 43 23 0 

Material fr. organisation, 

myndighet, kommun, o. dyl 

0 0 6 20 43 31 

Skönlitteratur* 0 0 6 51 40 3 

Bibliotek 0 3 6 31 46 14 

Internet** 11 63 23 3 0 0 

Spel 0 26 51  11 11 0 

TV eller radio 3 6 43 31 14  3 

Film 0 3 29 60 9 0 

Tal (t.ex CD, youtube) 9 46 31 11 3 0 

Musik 6 17 66  11 0 0 

Aktuella händelser 3 6 54 23 11 3 

Gäster 3 0 0 20 60 17 

Elevers erfarenheter 14 14 40 17 14 0 

Naturen, 

utomhusundervisn. 

0 0  6  17 49  29 

Konstverk, vykort, bilder 3 9 26 46 17 0 

Poesi 0 3 9  40 37 1 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om läraren arbetar på gymnasiet 

eller högstadiet, ** visar signifikant skillnad beroende på antal år i undervisningen (p>0.05). 

 

 

 

 



 

 

Tabell 4 Vad lärarna och studenterna främst vill uppnå med sin undervisning i spanska. Tre alternativ 

väljs utan inbördes ordning. Siffran anger lärare och studenters svar i antal. 

Ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet 97 

Väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet 97 

Utveckla elevernas självförtroende 47 

Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande 24 

Ge eleverna omväxling i skolarbetet 20 

Utveckla elevernas delaktighet och inflytande 15 

Utveckla elevernas förmåga att analysera och diskutera 11 

Utveckla elevernas förmåga att samarbeta  3 

Utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande 3 

 

Tabell 5 Lärare tar ställning till olika påståenden om läromedel. Svaren anges i procent. 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Vet inte 

Lärarhandledningsböcker är ett viktigt 

stöd i din undervisning. * 

37 40 23 0 

Det är viktigt att utveckla egna läromedel 26 63 6 6 

Det är viktigt att använda sig av olika 

typer av läromedel. 

74 23 3 0 

Du deltar ofta i pedagogiska diskussion 

om kursplan och läroplan. 

43 51 6 0 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om läraren arbetar på gymnasiet 

eller högstadiet (p>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 6 Lärare tar ställning till olika påståenden om läroböcker. Svar anges i procent.  

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Vet inte 

Läroböcker är det viktigaste läromedlet.*** 

 

20 69 11 0 

Läroböcker styr ofta din undervisning för 

mycket. 

3 37 60 0 

Du använder läroböcker för att skapa 

kontinuitet. 

37 54 9 0 

Läroböcker säkerställer att undervisningen 

överensstämmer med läroplan och 

kursplan.***  

20 63 17 0 

Läroböcker underlättar elevers självständiga 

arbete.  

20 74 6 0 

Läroböcker underlättar elevernas läxläsning 

och arbete med hemuppgifter 

26 54 17 3 

Läroböcker underlättar din kontroll av 

elevernas kunskaper.  

11 60 26 3 

Läroböcker ger ett bra underlag för 

utformning av arbetsuppgifter och prov. 

26 63  9 0 

Ett alternativ markerat med *** visar signifikant skillnad beroende hur många undervisningstimmar i 

veckan en lärare har (p>0.05). 

 

Tabell 7 Lärare tar ställning till hur stor betydelse läroböcker har jämfört med andra typer av 

läromedel  i vissa avseenden. Svar anges i procent. 

 Större 

betydelse 

Ungefär 

lika stor 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Vet inte 

Elevernas måluppfyllesle. ** 29 57 11 3 

Elevernas intresse och engagemang. 9 51 40 0 

För att tillgodose elevernas olika behov och 

förutsättningar. 

23 63 14 0 

För att planera lektionernas innehåll och 

upplägg. * 

40 49 11 0 

Som utgångspunkt för arbetsuppgifter, prov 

och läxförhör. 

54 37 9 0 

Som stöd för elevernas läxläsning och 

arbete med hemuppgifter. 

29 51 17 0 

För uppslag/tips om teman/ projektarbeten 17 51 31 0 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om läraren arbetar på gymnasiet 

eller högstadiet, ** visar signifikant skillnad beroende på antal år i undervisningen (p>0.05). 



 

Tabell 8 Hur mycket påverkan olika faktorer har på lärarnas val av läromedel. Frekvens för påverkan 

anges i procent. 

 Mycket 

stor 

Ganska 

stor 

Ganska 

liten 

Mycket 

liten 

Ingen 

alls 

Vet inte 

Beslut av skolledningen 9 14 11 26 29  11 

Beslut i arbetsslag 29 17 14 20 20 0 

Tid 29 37 14 6 6 9 

Samarbe. m. andra skolor 0 14 31 23 29 3 

Din pedagogiska grundsyn 57 37 3 3 0 0 

Din kompetens i ämnet 46 46 3 0 6 0 

Elevernas olika behov och 

förutsättningar 

46 51 3 0 0 0 

Elevernas önskemål 20 46 26 6 3 0 

Skolans ekonomi * 37 34 23 3 3 0 

Sponsring 0  0 3 9 74 14 

Förlagens rabattsystem 0 6 3 17 57 17 

Läroplan 40 40 17 0 3 0 

Kursplanen i ämnet 57 29 9  3 3 0 

Betygskriterier 40 40 17 0 3 0 

Tradition 0 11 23 17 43 6 

Kontinuitet 6 51 23 9 9 3 

Läromedelsproducenter 0 0 26 26 40 9 

Egna/skolans bedömning/ 

utvärdering av läromedel 

23 34 23 6 9 6 

Ett alternativ markerat med * visar signifikant skillnad beroende på om läraren arbetar på gymnasiet 

eller högstadiet (p>0.05). 

 

Tabell 9 Vilka krav lärare och lärarstudenter ställer på ett läromedel. Svaren anges i procent. 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Vet inte 

Ha en klar och didaktisk profil 74 23 3  0 

Underlätta inlärning anpassad till elevers 

olika kunskaper och förutsättningar 

80 17 3 0 

Stödja ditt sätt att undervisa på 66 34 0 0 

Lätt att kombinera m. andra läromedel 46 46 9 0 

Utvecklat i enlighet m. kursplan/läroplan 80 20         0 0 

Skapa intresse hos eleverna 91 9 0 0  

Eleverna ska kunna arbeta självständigt 66 31 3 0 

Ett alternativ markerat med ** visar signifikant skillnad beroende på hur många år lärare arbetat som 

spansklärare (p>0.05). 

 

 



 

 

Tabell 10 Hur mycket lärarna kan påverka vilka läromedel de ska använda sig av i undervisningen. 

Svaren angivna i procent. 

Väldigt mycket 43  

Ganska mycket 43  

Ganska lite 11  

Inte alls 3  

Vet inte 0  

 



 

Bilaga 2 

Intervjumall lärare 

1. Kan du berätta om din nuvarande arbetssituation? (Vilken skola du arbetar på, 

hur mycket undervisning och vilka ämnen du har, storlek på klasserna, etc.) 

 

2. Vad tycker du är viktigast i spanskundervisningen?(T.ex. att eleverna ska kunna 

använda spanskan i spanien, inspirera för att fortsätta med spanska, att eleverna 

ska ha kul/ få omväxling i skolarbetet, etc.)  

 

3. Hur tycker du det fungerar att använda sig av en lärobok som läromedel? Vad 

har läroboken i spanska för roll enligt dig?  

 

4. Vad tycker du om att använda sig av autentiskt material som läromedel? (Ge 

exempel på autentiskt material som används. Fungerar det bra, mindre bra, 

varför/ på vilket sätt?) 

 

5. Hur tycker du det fungerar att använda sig av teknik/ digitala verktyg som 

läromedel? (Ge exempel på teknik i klassrummet. Fungerar det bra, mindre bra, 

varför/ på vilket sätt?) 

 

6. Vilka läromedel föredrar du att använda dig av? Varför?  

 

7. I språkundervisning har vi de fyra färdigheterna tala, skriva, läsa och lyssna 

som ska sättas fokus på i undervisningen: 

Hur använder du läromedel när det gäller färdigheten TALA? 

Hur använder du läromedel när det gäller färdigheten  SKRIVA? 

Hur använder du läromedel när det gäller färdigheten LYSSNA? 

Hur använder du läromedel när det gäller färdigheten  LÄSA? 

 

8. Hur väljer du vilka läromedel du använder dig av? (T.ex. egna speciella krav, 

elevers önskan, ramfaktorer, etc.) 

 

9. På vilket sätt påverkar läroplan och kursplan dig i hur du använder och väljer 

läromedel? Är det något särskilt i kursplanen som gör att du tar in särskilda 

läromedel?  

 

10. Vad utmärker ett bra läromedel enligt dig? (T.ex. pedagogiskt upplagt, 

motiverande för eleverna, koppling till verkligenheten)  



 

Intervjumall student 

1. Hur mycket praktik har du haft i spanska? Hur var dina praktikperider upplagda? 

(Vilken var du på, hur mycket undervisning hade du, storlek på klasserna, etc.) 

 

2. Vad tycker du är viktigast i spanskundervisningen? (T.ex. att eleverna ska kunna 

använda spanskan i spanien, inspirera för att fortsätta med spanska, att eleverna 

ska ha kul/ få omväxling i skolarbetet, etc.)  

 

3. Hur tycker du det fungerar att använda sig av en lärobok som läromedel? Vad 

har läroboken i spanska för roll enligt dig? Vad kommer den at betyda för dig i 

din framtida undervisning? 

 

4. Vad tycker du om att använda sig av autentiskt material som läromedel? Hur 

kommer du använda det i din framtida undervisning? (Ge exempel på autentiskt 

material som används. Fungerar det bra, mindre bra, varför/ på vilket sätt?) 

 

5. Hur tycker du det fungerar att använda sig av teknik/ digitala verktyg som 

läromedel? Hur kommer du använda det i din framtida undervisning?  (Ge 

exempel på teknik i klassrummet. Fungerar det bra, mindre bra, varför/ på vilket 

sätt?) 

 

6. Vilka läromedel föredrar du att använda dig av i? Varför?  

 

7. I språkundervisning har vi de fyra färdigheterna tala, skriva, läsa och lyssna 

som ska sättas fokus på i undervisningen: 

Hur vill du använda läromedel när det gäller färdigheten TALA? 

Hur vill du använda läromedel när det gäller färdigheten SKRIVA? 

Hur vill du använda läromedel när det gäller färdigheten LYSSNA? 

Hur vill du använda läromedel när det gäller färdigheten LÄSA? 

 

8. Hur väljer du vilka läromedel du använder dig av? (T.ex. egna speciella krav, 

elevers önskan, ramfaktorer, etc.) 

 

9. På vilket sätt påverkar läroplan och kursplan dig i hur du använder och väljer 

läromedel? Är det något särskilt i kursplanen som gör att du tar in särskilda 

läromedel?  

 

10. Vad utmärker ett bra läromedel enligt dig? (T.ex. pedagogiskt upplagt, 

motiverande för eleverna, koppling till verkligenheten)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Enkät 

Hej spansklärare, 

Mitt namn är Lenita Kääriä och jag skriver just nu mitt examensarbete på 

lärarutbildningen. Jag undersöker hur spansklärare använder sig av läromedel i sin 

undervisning. Nedan följer en enkät med 13 frågor som behandlar frågor om läromedel. 

Att medverka tar ca 5-10 minuter. I dina svar, utgå från att det gäller undervisning på 

steg 1, 2 (högstadiet eller gymnasiet) eller 3. Läromedel syftar till allt material i 

undervisningen som du använder för att dina elever ska nå uppställda mål - allt från en 

boll till en tidningsartikel eller en lärobok. Är du intresserad av att ta del av resultaten i 

min studie? Ta kontakt med mig via mail, lenita.kaaria@gmail.com. Tack för din 

medverkan! 

Svaren du lämnar i enkäten kommer att behandlas anonymt. 

 

 

1. Är du man eller kvinna?  

man/ kvinna 

 

2. Hur många år har du arbetat som spansklärare?  

mindre än 1 år/ 1-2 år/ 3-5 år/ 6-9 år/ 10 år eller längre.  

 

3. Arbetar du på gymnasiet eller högstadiet?  

gymnasiet/ högstadiet/ båda 

 

4. Hur gammal är du? 

23-33 år/ 34-44 år/ 45-55 år/ 56-66 år 

 

5. Vad vill uppnå med din spanskundervisning i steg 1, 2 och 3? Kryssa för de 3 

alternativ du tycker är viktigast: 

Utveckla elevernas självförtroende 

Väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet 

Utveckla elevernas förmåga att analysera och diskutera 

Ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet 

Utveckla elevernas förmåga att samarbeta 

Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande 

Ge eleverna omväxling i skolarbetet 

Utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande 

Utveckla elevernas delaktighet och inflytande 

 

 

 

 



 

6. Vilka av följande läromedel använder du dig av i spanska steg 1, 2 och 3. Ange 

ett kryss på varje rad. 

varje eller nästan varje lektion/ varje månad/ minst en gång per termin/ mer 

sällan/ aldrig 

 

Förlagsproducerade läroböcker 

Egenproducerade läromedel (gjort av lärare) 

Egenproducerade läromedel (gjort av elever) 

Övrig fack- och referenslitteratur 

Lärarhandledningsböcker och annat stödmaterial 

Uppslagsverk, lexikon 

Tidningar / tidskrifter / artiklar 

Material från organisationer, myndigheter, kommunen o.dyl. 

Skönlitteratur 

Skolbibliotek/annat bibliotek 

Internet 

Dataprogram 

Spel (dataspel, kunskapsspel etc.) 

TV- eller radioprogram 

Film 

Tal (t.ex. på CD, youtube-klipp) 

Musik  

Aktuella händelser som t.ex. diskuteras  

Studiebesök 

Gäster (t.ex. föräldrar, personer med spanska som modersmål) 

Elevernas erfarenheter 

Naturen (djur och växter) 

Konstverk, vykort, bilder 

Reklam 

Poesi.  

 

7. Vilken betydelse har följande faktorer för vilka läromedel du använder dig av i 

aktuellt ämne och årskurs? Ange ett kryss på varje rad. 

mycket stor/ ganska stor/ ganska liten/ mycket liten/ ingen alls/ vet inte 

 

Beslut av skolledningen 

Beslut i arbetslag (besvaras om arbetslag finns) 

Tid 

Samarbete med lärare på andra skolor 

Din pedagogiska grundsyn 

Din kompetens i ämnet 

Elevernas olika behov och förutsättningar 

Elevernas önskemål 

Skolans ekonomiska resurser 

Sponsring (t.ex. från företag) 

Förlagens rabattsystem 

Läroplanen 

Den nationella kursplanen i ämnet 



 

Betygskriterier 

Tradition (t.ex. vi har alltid använt denna lärobok) 

Kontinuitet (t.ex. läroboksserier som riktas till flera årskurser) 

Läromedelsproducenter (t.ex. via reklam, mässor, skolbesök) 

Egna eller skolans bedömningar/utvärderingar av läromedel 

 

8. Hur mycket kan du påverka vilka läromedel du ska använda dig av i aktuellt 

ämne och årskurs? 

väldigt mycket 

ganska mycket/ ganska lite/ inte alls/ vet inte 

 

9. Hur många undervisningstimmar i spanska har du per vecka? 

1-5 timmar/ 6- 10 timmar/ 11-15 timmar/ 16-20 timmar 

 

10. Vilka krav ställer du på ett läromedel i spanska för steg 1, 2 och 3? Ange ett 

kryss på varje rad.  

instämmer helt/ instämmer delvis/ instämmer inte alls/ vet inte 

 

Det ska ha en klar pedagogisk och didaktisk profil 

Det ska underlätta inlärning anpassad till elevers olika kunskaper och 

förutsättningar 

Det ska stödja ditt sätt att undervisa på 

Det ska vara lätt att kombinera med andra läromedel du använder dig av 

Det ska vara utvecklat i enlighet med läroplan och kursplan 

Det ska skapa intresse hos eleverna 

Det ska göra det möjligt för eleverna att arbeta självständigt 

 

11. Ta ställning till följande påståenden utifrån spanska steg 1, 2 och 3. Ange ett 

kryss på varje rad. 

instämmer helt/ instämmer delvis/ instämmer inte alls/ vet inte 

 

Lärarhandledningsböcker är ett viktigt stöd i din undervisning 

Det är viktigt att utveckla egna läromedel 

Det är viktigt att använda sig av flera olika typer av läromedel 

Du deltar ofta i pedagogiska diskussioner om läroplan och kursplan 

 

12. Ta ställning till följande påståenden om läroböcker utifrån spanska steg 1, 2 och 

3.  

instämmer helt/ instämmer delvis/ instämmer inte alls/ vet inte 

 

Läroböcker är det viktigaste läromedlet 

Läroböcker styr ofta din undervisning för mycket 

Du använder läroböcker för att skapa kontinuitet 

Läroböcker säkerställer att undervisningen överensstämmer med läroplan och 

kursplan 

Läroböcker underlättar elevernas självständiga arbete 

Läroböcker underlättar elevernas läxläsning och arbete med hemuppgifter 

Läroböcker underlättar din kontroll av elevernas kunskaper 



 

Läroböcker ger ett bra underlag för utformning av arbetsuppgifter och prov 

 

 

13. Har läroböcker större eller mindre betydelse än andra läromedel med avseende 

på följande aspekter? Ange ett kryss på varje rad. 

större betydelse/ ungefär lika stor betydelse/ mindre betydelse/ vet inte 

 

Elevernas måluppfyllelse 

Elevernas intresse och engagemang 

För att tillgodose elevers olika behov och förutsättningar 

För att planera lektionernas innehåll och upplägg 

Som utgångspunkt för arbetsuppgifter, prov och läxförhör 

Som stöd för elevernas läxläsning och arbete med hemuppgifter 

För uppslag/tips om teman och projektarbeten 

 

 

 

 

Litter  


