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Sammanfattning 

Språkvalet i grundskolan idag är ett milt obligatorium dvs. eleverna tvingas att välja ett språk men kan 

senare välja att hoppa av och börja den s.k. svenskengelskan (SvEn). Ämnet är betygslöst och ställer 

således inget egentligt krav på eleven och följderna blir inte så allvarliga då man i slutet på grundskolan 

kan välja bort ett ämne inför gymnasievalet. Konsekvenserna har blivit att många elever, cirka 25 % 

hoppar av moderna språk och därmed tappar ett helt ämne och med detta också möjligheten att kunna 

studera språket vidare på gymnasiet och/eller ha grundläggande kunskaper för eventuella utlandsstudier. 

Enligt Skolverket och kursplanen är syftet med moderna språk att utöver att kunna kommunicera på ett 

främmande språk även kunna få perspektiv på sin omvärld och öka sina möjligheter att kunna ingå i olika 

sociala och kulturella sammanhang. 

Syftet med denna undersökning är att utreda hur man kan motivera högstadieelever till att läsa moderna 

språk, i detta fall spanska och även få dem motiverade att fortsätta. Frågeställningarna har besvarats med 

en kvalitativ undersökning bestående av en enkät och en intervju av 4 praktiserande lärare i spanska. 

Resultatet har visat att lärare i spanska anser att den muntliga färdigheten är en av det största 

motivationsfaktorerna i språkinlärningen och att en viss otydlighet i kursplanen för moderna språk inte 

stödjer undervisningen vad gäller den muntliga färdigheten och undervisningen generellt. I övrigt saknar 

lärarna en verklighetsanknytning till ämnet som skulle kunna avhjälpas med att använda ”Gemensam 

europeisk referensram för språk” (GERS). Enligt undersökningen har lärare alla förutsättningar för att 

skapa en god språkinlärning då de använder olika motivationsfaktorer som löpande feedback, kognitiva 

motivationsverktyg och talar övervägande på målspråket i undervisningen. Dock visar intervjuerna i 

denna undersökning att skolinspektionens siffror stämmer vad gäller avhopp i moderna språk och att detta 

är en direkt koppling till det milda obligatorium som är fallet med moderna språk. Konklusionen är att en 

obligatorisk status på ämnet också skulle höja attraktionsvärdet på ämnet och således göra elever mer 

motiverade att studera spanska och moderna språk generellt. Därtill skulle ett förtydligande av kursplanen 

stödja lärares undervisning och öka tydligheten i kursplanens mål gentemot eleverna och på så vis öka 

elevernas förståelse för ämnet och därmed också motivationen för densamma. 
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1. Inledning 

Språkvalet i den svenska grundskolan idag är ett milt obligatorium dvs., det är ett obligatorium att 

välja ett språk, vanligtvis spanska, franska eller tyska, men kan senare välja bort detta för s.k. 

svenskengelska. Svenskengelskan är betygslöst och ställer således inget egentligt krav på eleven och 

följden blir obetydlig då man i slutet på grundskolan kan välja bort ett ämne inför gymnasievalet. 

Konsekvenserna har blivit att många elever, cirka 25 % hoppar av moderna språk och börjar 

svenskengelska enligt en rapport gjord av Skolinspektionen år 2010. Enligt denna rapport görs inga 

vidare efterforskningar i varför dessa elever hoppar av men majoriteten av rektorerna på de undersökta 

skolorna menar att anledningarna ligger personligen hos eleven: dåliga förutsättningar eller 

motivation. Det framgår även att skolorna inte gör några efterforskningar för att förhindra att dessa 

avhopp sker i framtiden (Skolinspektionen, 2010:6, s.15).  

I samband med införande av den nya läroplanen Lgr 11 kom även kravet på att den svenska skolan ska 

sträva efter att alla lärare ska vara behöriga för att undervisa. Med detta menas att en lärare har en 

formell lärarutbildning, dvs. en svensk lärarutbildning eller motsvarande (SKOLFS 2011:35, 

Skolverket). Men då språkläraryrket just inom moderna språk kan kännas som en osäker bana p.g.a. 

elevavhoppen, som i sin tur skulle kunna innebära att yrket skulle kunna försvinna, har det visat sig att 

det är få lärare som vill satsa på lärarutbildningen i moderna språk. Detta i sin tur skulle kunna bidra 

till en sämre undervisning som i sin tur leder till avhopp (Skolinspektionen, 2010:6, s.16 ff). Det kan 

beskrivas som ”en ond cirkel” där det ena ger det andra. En obligatorisk undervisning i moderna språk 

skulle kunna lösa en del av problemet med obehöriga lärare i förlängningen. Ett införande av 

obligatorisk undervisningen i moderna språk i grundskolan skulle kunna medföra att högre krav också 

skulle ställas på undervisningen som i sin tur med största sannolikhet skulle påverka kursplanen med 

tydligare bedömningskrav och mål (Rapport: Dnr 01-2010:526, Skolverket)   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man kan motivera högstadieelever till att läsa moderna 

språk och i det här fallet, spanska. Frågeställningar är som följande: 

 Vad är det som motiverar elever att välja just spanska inför språkvalet i sjätte klass?  

 Hur möter lärare elevers förväntningar på språkstudierna i spanska? Finns det kopplingar 

mellan muntlig färdighet, lärares undervisning på målspråket och elevers motivation för att 

läsa spanska, dvs. blir de motiverade av att ha en muntlig färdighet som en effekt av lärarens 

bruk av målspråket?  

 Hur kan lärare stödja sin undervisning på målspråket med ”Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet”, Lgr 11 och Gemensam europeisk referensram för språk 

(GERS)?  

 Hur använder lärare pedagogiska teorier i praktiken för att motivera lärandet i spanska? 
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Dessa frågeställningar kommer att besvaras med intervjuer och en enkätundersökning i kombination 

med relevanta teorier. En avgränsning i uppsatsen är att frågeställningarna besvaras ur ett 

lärarperspektiv då detta har haft en bäring för min utbildning som språklärare i spanska. Avsikten har 

varit att se vilka verktyg språklärare kan tillgå i sitt yrke för att uppnå förutsättningar för en god 

språkinlärning samt utröna hur de tror att elever kan motiveras i att läsa spanska. Utöver detta har 

frågor kring hur de tolkar kursplanen haft en stor personlig betydelse för mig och förhoppningsvis för 

andra blivande språklärare.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer centrala begrepp för studien att presenteras, bland andra teorin kring self-

efficacy som i det här fallet syftar på självförmåga att kognitivt förstå sin egen språkinlärning, 

formativ bedömning såsom feedback vilket betyder en löpande dialog, muntligt eller skriftlig mellan 

lärare och elev om studieutvecklingen i ämnet. Suggestopedi kommer att som praktisk pedagogisk 

teori att avhandlas som ett verktyg för att främjandet av motivationen för andraspråksinlärningen. 

Utöver detta kommer även inre och yttre motivation att presenteras och skillnaderna mellan dessa 

begrepp. Viktiga begrepp för studiens utredande och resultat kommer att vara olika motivationsteorier 

inom formativ bedömning såsom feedback i olika former så som självbedömning, kamratbedömning 

och elevutvärdering. Motivationsteorin inom self-efficacy, s.k. självförmåga formulerad av Albert 

Bandura (1997) kommer att vara central. Inom pedagogiken finns suggestopedin som har utvecklats av 

Georgi Lozanov som avhandlar hur svårigheter kan undermineras inom språkinlärning (Brown, 2007, 

Lozanov, 1984). Inre och yttre motivation är andra begrepp som kommer framföras som en del i hur 

motivation är och vad den kan baseras på (Brown, 2007). Dessa teorier kommer att presenteras mer i 

detalj under ”Teoretiska utgångspunkter”. 

2.2 Lgr 11 om muntlig färdighet i moderna språk 

Då en av frågeställningarna i denna undersökning är att se hur om det finns koppling mellan muntlig 

färdighet i spanska och hur det kan motivera elever att läsa spanska kommer presenteras härmed vad 

Lgr11 säger om muntlig färdighet i moderna språk. För att koppla undersökningen till vad skolans 

styrdokument säger om hur muntlig färdighet kan främjas ska en granskning genomföras av Lgr 11 

och mer specifikt hur bedömningen för densamma ser ut, detta för att se incitamenten för att undervisa 

på målspråket i moderna språk. Kursplanen för moderna språk årskurs 4-9, inom ramen för språkval är 

dokumentet som avses då detta är kursplanen som lärare i moderna språk hänvisas till att följa. Detta 

är då kursplanen för elever som väljer t.ex. spanska och som elever normalt sett läser i 4 år, från sjätte 

till nionde klass.  

I Lgr 11 betonar man att elever ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga däribland muntlig 

färdighet. I sammanfattningen betonar man dock inte den muntliga färdigheten utan pratar om en 

övergripande förståelse av språket.  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med 

andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare 

/…/ Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och 

tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att 

kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 

språkkunskaper (Skolverket, kursplan i moderna språk, 2011).  

 

Således betonas inte den muntliga färdigheten i kursplanen för moderna språk, utan man menar att 

syftet är utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, dvs. att utveckla alla förmågor såsom läsa, 
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skriva, lyssna och tala mer än att specifikt utveckla en muntlig förmåga i moderna språk. Vidare i 

matrisen för centralt innehåll och bedömningskrav står att läsa att presentationer ska framställas både i 

tal och skrift där strategier ska användas för att uttrycka sig. Fasta uttryck och artighetsfraser är också 

något som betonas i det centrala innehållet. 

I bedömningsmatrisen kan man utläsa följande för betyget E som är det lägsta betyget inom ramen för 

godkänt:  

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och 

begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven 

bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig 

interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom 

kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar 

interaktionen (Skolverket, kursplan i moderna språk, 2011). 

Om man ska tolka detta kritiskt så går det inte att utläsa någon specifik betoning av den muntliga 

färdigheten då man oupphörligen betonar muntlig och skriftlig framställan jämte strategier rent 

allmänt i kursplanen, samtidigt som det understryks att kommunikation kan uppfattas både som 

skriftlig och muntlig kommunikation. Detta i förhållande till frågeställningen om hur lärare kan stödja 

sin undervisning på målspråket med kursplanen i moderna språk kommer att presenteras närmare i 

resultatdelen i denna undersökning. 

2.3 GERS och muntlig färdighet 

Då Sverige är ett av medlemsländerna som använder Gemensam europeisk referensram för språk 

(GERS, 2009), är kursplanen starkt inspirerad av densamma. Syftet med att granska GERS är att se 

hur kursplanen i moderna språk i den svenska läroplanen har tolkat innehållet och framför allt se till 

vad denna säger om muntlig färdighet. 

En fråga som GERS ställer är: ”Hur kan utbildningsmyndigheter och andra beslutsfattare på bästa sätt 

utforma kursplaner för moderna språk?” (GERS, 2009, s.127). Under kapitlet över moderna språk 

föreslås flera alternativ som förslag på verktyg för att utveckla den kommunikativa förmågan, varav en 

av de åtta alternativen föreslår någon form av muntlig interaktion, t.ex. ”genom direkt kontakt med 

modersmålstalare; att delta i datorkonferenser via Internet eller på annat sätt;” (GERS, 2009, s.138).  

Utöver detta så ser nivån för A1, som kan förklaras med GERS lägsta nivå i språkkunskapsnivå och 

som kan jämföra med bedömningskriteriet i kursplanen för betyget E i moderna 

språk(Kommentarmaterial för kursplanen i moderna språk, 2011): 

 

Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som syftar 

till att möta konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om 

personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har. Kan 

samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är 

beredd att hjälpa till (GERS, 2009, s.24). 

Enligt Skolverket skulle elever kunna använda sina betyg i språk från den svenska skolan och ta 

med sig detta i en slags språkportfolio för studier i ett annat europeiskt land och detta har varit 

syftet med att använda GERS som underlag för kursplanen och betygskriterierna i moderna 

språk (Kommentarmaterial för kursplanen i moderna språk, 2011). Syftet med att framhålla 

detta är att en språkportfolio skulle kunna stärka elevers motivation för att läsa spanska: 

portfolion skulle kunna bidra till att motivera elever att läsa spanska och främja 

meningsskapandet dvs. nyttan och syftet med att läsa spanska. Portfolion visar tydligt 

språkstudiernas syfte och vad de skulle kunna användas till.  
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2.4 Teoretiska utgångspunkter  

2.4.1 Self-efficacy och motivation att läsa moderna språk 

Self-efficacy är ett begrepp inom den social-kognitiva inlärningsteorin som förknippas med Bandura 

(1997, refererad i Imsen, 2006, s.228). Denna teori har en stark koppling till motivation då den baseras 

på en slags förståelse och tro på sin inre kapacitet, en kognitiv uppfattning om sin egen förmåga.  

Enligt Bandura kan self-efficacy översättas till självförmåga eller tilltro till den egna förmågan där 

förväntningar spelar en stor roll för motivationen (Bandura, 1997, s.175). Förväntningarna blir direkt 

kopplade till tron att man kan klara det och på så sätt kan man övertyga sig själv om att kunna nå 

målet. Bandura talar om två sorters förväntningar s.k. efficacy-expectations (en tro på sin förmåga) 

och outcome-expectations (en tro på att kunna nå resultat) varav det första handlar om tron av att klara 

av handlingarna som krävs för att nå målet, som då är det sistnämnda dvs. förväntningar på resultatet. I 

denna uppsats är frågeställningen om hur man kan motivera elever att läsa moderna språk central, 

varvid det kan vara av yttersta vikt för en elev att uppmuntras, motiveras och det kan innebära att ge 

kontinuerlig feedback och att läraren måste vara tydlig med vad målet är. Att få elever att underbygga 

sin egen motivation kräver enligt Bandura (1997) fler olika saker som bland andra tidigare erfarenhet 

på liknande område och i det här fallet skulle man kunna hänvisa till undervisning i engelska som de 

allra flesta har erfarenhet av. Har eleverna en positiv erfarenhet från engelskan kan de använda sina 

tidigare strategier i att förstå engelska t.ex. känna igen ord från modersmålet osv. Utöver detta talas det 

också om andras erfarenhet och framgångar i ämnet som en motivationsfaktor som kan övertyga 

elever om vidden av kunskaper i ett främmande språk. Läraren kan föregå med gott exempel och i 

möjligaste mån tala om sin egen språkinlärningserfarenhet och därtill i möjligaste mån alltid försöka 

prata på målspråket. Här kommer också muntlig övertalning in, dvs. uppmuntran och feedback. 

(Bandura, 1997, s.175). 

 

Feedback kan ges så väl av lärare som av andra elever, s.k. elev- eller kompisbedömning där Bandura 

(1997) via sin teori om self-efficacy understryker att förutsättningarna för självförmågan kan främjas i 

ett klassrum där man jobbar i grupp enligt det sociokulturella perspektivet men desto mindre i en 

kompetativ miljö där man jämförs med andra (Bandura, 1995, s.204.) 

2.4.2 Suggestopedi som pedagogiskt verktyg i språkklassrummet 

Syftet med att presentera suggestopedi i denna undersökning är att se hur lärare använder sig av 

pedagogiska teorier i praktiken i sin undervisning i enlighet med en av frågeställningarna. 

Suggestopedi är en pedagogisk metod inom språkinlärning som utvecklades av Lozanov på sjuttiotalet 

och fokuserar på att den mänskliga hjärnan kan tillgodogöra sig en stor del informationsinhämtning 

under de rätta förutsättningarna. Lozanov förespråkar avslappningsövningar för att komma i rätt 

stämning för just andraspråksinlärning(Brown, 2007, s.26). De rätta förutsättningarna för detta menar 

Lozanov kan främjas genom musik, rörelse så som dans och drama. Miljön spelar också en stor roll 

där gärna klassrummet ska möbleras med soffor och harmonisk ljussättning. Eleverna ska också 

uppmuntras att vara sig själva och så pass barnlika som möjligt (Brown, 2007, s.27). Det krävs också 

en stor tillit till läraren som eleverna i mångt och mycket lämnar över sig till, i dessa musik-, sång- och 

dramaövningar. Kritiken mot denna metod ligger just i att det kan vara svårt att skapa detta förtroende 

mellan lärare och elever samt att det kan finnas svårigheter i att skapa den rätta miljön i ett vanligt 

klassrum. De finns dock förespråkare som menar att man kan anpassa metoden till rådande 

förhållanden men likväl skapa samma förutsättningar (Brown, 2007, s.28).  
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2.4.2 Inre och yttre motivation och meningsskapande 

Syftet med att presentera följande kapitel om inre och yttre motivation är kopplat till frågeställningen 

hur lärare kan motivera elever i praktiken via teoretiska infallsvinklar. I detta fall med inre och yttre 

motivation kan lärare möta elevers förväntningar på språkinlärningen i spanska. Här kommer olika 

definitioner på vad inre och yttre motivationsfaktorer kan bestå av. Utöver detta kommer även 

begreppet meningsskapande att definieras. Dessa tre begrepp har en stor förankring i denna 

undersökning då de framstår som starka motivations- och framgångsfaktorer i en andraspråksinlärning. 

Vad som menas med meningsskapande är att information måste ha någon slags mening för den 

enskilde individen för ett konstruktivt lärande. En koppling till tidigare erfarenhet eller en 

framåtsyftande, greppbar mening kan ha bäring för detta (Tornberg, 2007, s.13). Vad Tornberg menar 

med meningsskapande är att lärandet, den nya informationen måste kopplas på en tidigare erfarenhet 

för att få en mening. Tornberg (2007) genom Vygotsky menar också att en elev med hjälp av t.ex. en 

lärare, som kan visa på en problemlösning eller förklara ett samband, kan underlätta 

meningsskapandet. ”I det sociokulturella perspektivet på lärandet i vilket antagandet om en proximal 

utvecklingszon ingår ses lärandet först som en social, interaktiv process innan det övergår till att bli en 

inre förståelse” (Tornberg, 2007, s.13). Proximal utvecklingszon syftar på ett nästa steg eller en 

närliggande zon i förståelse och utveckling i lärandet inom didaktik och pedagogik. 

Inre motivation karaktäriserats av att en individ har en inneboende lust att förstå eller lära. Detta 

baseras på en känsla av ett inre välbefinnande av att kunna eller förstå. Det har således ingen koppling 

till ett praktiskt gagn eller vinning utanför den inre känslan (Brown, 2007, s.88). Exempel på detta 

skulle kunna vara att elever tycker att språket är intressant, vackert eller roligt att kunna utan ett vidare 

nyttosyfte.  

Yttre motivation kan däremot definieras som det motsatta: motivationen drivs här av faktorer som att 

ha ett kunnande som kan användas av praktiska skäl. En annan faktor kan också vara att få ett gillande 

eller bekräftande av andra, och inte minst i en skolkontext kunna få ett betyg som kan öppna dörrarna 

för en annan utbildning eller arbete. Motivationen drivs således av att ha nytta av det man lära sig och 

har en stark verklighetsanknytningsaspekt, dvs. att motivationen baseras på att kunna nyttja kunskapen 

i en verklig kontext (Brown, 2007, s.88). Exempel på detta är att eleven känner att de skulle kunna ha 

användning av språket i en verklig kontext i privat- eller arbetslivet.  

2.5 Forskningsbakgrund 
För att få perspektiv och en annan vinkel på andraspråksinlärning har en genomgång av Henrys 

doktorsavhandling L3 Motivation (2012) gjorts. Avhandlingen behandlar dock detta ämne ur en 

annorlunda, mer problematiserande vinkel: ett andraspråks-lärande i konkurrens med ett annat 

andraspråk, dvs. engelskan som i den svenska skolkontexten lärs ut först för att sedan ett par år senare 

följas av ett modernt språk så som exempelvis spanskan. I mångt och mycket har Henry behandlat 

likvärdiga faktorer som kan påverka motivationen, så som i denna uppsats om en på en djupare nivå. 

Han tittar bl.a. på GERS och utgår från en svensk skolkontext och hur motivationen ser ut för att lära 

sig ytterligare ett språk utöver engelskan, som i denna undersökning är spanska. Avhandlingen består 

av fyra empiriska studier där s.k. motivationsbanor från den svenska grundskolan kartläggs. Henry 

menar att motivation bland annat ligger i ett possible selves och det syftar på ett framtida jag i ett 

språksammanhang dvs. att kunna se sig själv i en framtida språksituation. Eftersom denna framtida 

bild inte alltid kan hålla i en studieprocess menar han att kognitionen är viktig att hålla i en nuvarande 

situation under processen mot ett kunnande: working self-concept som kan tolkas som en själv-

medvetenhet i sina styrkor respektive svagheter i studerandet eller lärandet. Resultatet av hans 
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undersökning som delvis baseras på intervjuer av elever i årskurs 9 visade sig att engelskan kunde ha 

en negativ inverkan på motivationen för spanska men att det i vissa fall också visar sig att engelskan 

och till och med svenskan kan användas som ett stöd i utvecklingen av ett modernt språk. 

I Österbergs avhandling, Motivación, aptitud y desarollo estructural från år 2008 var ett syfte att se 

kopplingen mellan språklig färdighet i spanska och motivation hos elever som studerar språket. 

Österberg undersöker vilken koppling det finns mellan elevernas motivationsparametrar och deras 

färdighet i spanska utifrån yttre och inre motivationsfaktorer ur ett elevperspektiv. Ett av resultaten av 

undersökningen visar att det finns knappa eller få kopplingar mellan motivation och färdighet i 

spanska (Österberg, 2008, s. 189). Utöver detta så visar resultatet att utvecklandet av språket skulle 

främjas i högre grad av inre motivation än yttre. Här understryks det dock att det handlar om 

utveckling i språket och inte av studieresultat. Sammantaget verkar den inre motivationen starkare än 

den yttre motivationen som definieras som analytisk fallenhet (Österberg, 2008, s.202ff).  
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3. Metod 

3.1 Urval 
De fyra skolorna där lärarna är verksamma ligger uteslutande i Stockholm där eleverna har varierande 

socioekonomisk bakgrund. Samtliga lärare undervisar grundskoleelever (årskurs 6-9) och hade en 

adekvat, formell lärarutbildning på högskola. De intervjuade lärarna hade skiftande erfarenhet men är 

alla verksamma inom Stockholmsområdet, de flesta i nordvästra förorterna men också en i de södra 

förorterna. Ålder, kön och antal verksamhetsår som lärare har valts bort då det inte har förefallit 

relevant för syftet med undersökningen och bidrar också till anonymiteten för informanterna i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2011). Syftet med detta är att ovidkommande information inte ska stör den 

väsentliga i resultaten dvs. att se till lärarnas egna utsagor och enkätsvar som rör de faktiska 

frågeställningarna. Emellertid skulle ålder och antal år som verksam lärare eventuellt kunna förklara 

en del av informanternas ståndpunkter samt var de undervisar, ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men 

på grund av givna avgränsningar i mål och syfte med uppsatsen har det inte funnits utrymme för dessa 

aspekter.  

3.2 Genomförande 
Intervjuerna är gjorda både inom och utanför skolans kontext under fem dagar. Intervjuerna spelades 

in med telefon och har senare transkriberats. Vid transkriberingen har också ett urval av de mest 

relevanta frågorna gjorts. Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter att genomföra och enkäten hade 

antingen fyllts i förväg eller på plats för intervjun1. De forskningsetiska principerna framfördes strax 

innan intervjun och både intervjufrågor och enkäten hade skickats i förväg tillsamtliga informanter för 

påseende. Detta för att spara tid och få ut så mycket som möjligt av både intervjun och enkäten. Efter 

intervjuerna har transkriberingarna av dessa skickats till intervjupersonerna för godkännande, detta för 

att undvika missuppfattningar och för att de intervjuade ska få möjlighet att se att deras åsikter har 

uppfattats rätt (Holme & Solvang, 1997, s.140). En aspekt som bör betonas är att då lärarna fick 

besvara enkäten innan intervjun kan detta ha påverkat svaren eftersom de då fick en förförståelse om 

undersökningens inriktning och syfte. 

3.3 Analysmetod 
Metoden som är en kvalitativ analys av en enkät och intervjuer som har gjorts på fyra lärare i 

grundskolan för att få en bild av hur dessa lärare ser på motivation i moderna språk i förhållande till 

Lgr 11. Syftet med enkäten var att få lärarna att välja mellan olika alternativ, rimliga för rådande 

skolkontext för att få fram en tydligare bild tillsammans med en intervju med öppnare frågor (Holme 

& Solvang, 1997, s.99 ff.). Enkäten bestod av femton frågor som avsåg att täcka in grundläggande 

information om lärarens verksamhet såsom lärarnas språkbakgrund, pedagogisk erfarenhet och 

målspråksanvändning därtill frågor om elevers språkval, motivation och eventuella orsaker till avhopp 

                                                      
1 Se Transkribering av intervjuer (Bilaga 3-6)  
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för elever.  Syftet med intervjun, som skedde i dialogform, var att få en djupare förståelse om lärarens 

pedagogiska övertygelse, metoder och arbetssätt.  

För att besvara frågeställningarna har ett urval av både intervjufrågorna och enkäten gjorts. Urvalet 

gjordes efter att intervjuerna och enkäterna hade genomförts. Avgränsningar i undersökningen fick till 

följd att vissa frågor och svar föll utanför ramen och inte kom att vara representativa för denna uppsats 

(Holme & Solvang, 1997, s.156). Vad gäller intervjufrågorna har ett urval gjorts med fokus på 

målsspråksanvändningen, undervisningssätt, motivation och styrdokumentet Lgr 112. Urvalet av 

enkätfrågorna kom att bli frågorna 1-7 samt 12-13 där samtliga har varit föremål för analys3.  

3.4 Forskningsetiska principer 

I enlighet med CODEX-regler och riktlinjer för forskning har intervjupersonerna informerats muntligt 

om följande i enlighet med vad som kallas informerat samtycke och god forskningssed: 

 Den övergripande planen för forskningen 

 Syftet med forskningen 

 De metoder som kommer att användas 

 De följder och risker som forskningen kan medföra 

 Vem som är forskningshuvudman 

 Att deltagande i forskningen är frivilligt 

 Att forskningspersonens har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

Eftersom intervjupersonerna var över arton år är ett skriftligt samtycke inte nödvändigt. I övrigt 

kommer inte intervjupersonernas eller skolornas namn att nämnas i uppsatsen för att ge dem den 

yttersta anonymiteten (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

                                                      
2Resultat av enkätfrågor (Bilaga 2) 

3Enkät för studie inom moderna språk (Bilaga 7)  
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4. Resultat och analys 

En sammanfattning av resultaten av enkäterna presenteras under kapitel 4.2 baserat på resultaten av 

enkätfrågorna4. Nedanstående punkter ska bistå i att svara på frågeställningarna som tidigare har 

presenterats:  

 Vad är det som motiverar elever att välja just spanska inför språkvalet i sjätte klass?  

 Hur möter lärare elevers förväntningar på språkstudierna i spanska? Finns det kopplingar 

mellan muntlig färdighet, lärares undervisning på målspråket och elevers motivation för att 

läsa spanska, dvs. blir de motiverade av att ha en muntlig färdighet som en effekt av lärarens 

bruk av målspråket?  

 Hur kan lärare stödja sin undervisning på målspråket med ”Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet”, Lgr 11 och Gemensam europeisk referensram för språk 

(GERS)?  

 Hur använder lärare pedagogiska teorier i praktiken för att motivera lärandet i spanska? 

4.1 Intervju- och enkätsvar  

I detta avsnitt sammanfattas intervju- och enkätsvaren från informanterna för att besvara ovannämnda 

frågeställningar i kronologisk ordning.   

4.1.1 Informant 1 

Vad är det som motiverar elever att välja just spanska inför språkvalet i sjätte klass? 

Läraren tror att elever väljer spanska för att de själva tycker att det är roligt och intressant och för att 

det verkar enklast att lära sig jämfört med de andra moderna språken.  

Hur möter lärare elevers förväntningar på studierna i spanska och finns det en koppling mellan 

muntlig färdighet och lärarens undervisning på målspråket? 

Enligt läraren tror denne att elever förväntar sig att kunna prata spanska. Läraren använder någon form 

av muntlig aktivitet i varje moment då denne tror att den största motivationen för att lära sig spanska 

ligger just i att kunna tala spanska. Denne lärare tycker att man kan använda målspråket mycket mer i 

undervisningen och använder det mest i årskurs nio, dock inte så mycket i årskurs sex eftersom läraren 

anser att eleverna har haft för lite förkunskaper. Läraren använder bara välkomstfraser och fasta 

uttryck i årskurs sex. I övrigt används någon form av muntliga aktiviteter i varje arbetsmoment men 

inte varje lektion men läraren tycker ändå att det muntliga borde få större utrymme men att det ibland 

kan vara praktiskt omöjligt i grupper där det förekommer olika kunskapsnivåer bland eleverna. 

Muntliga övningar tas i första hand från läroboken som är kopplat till det som görs i övrigt på 

lektionstid. Generellt är det svårt och tidskrävande med muntliga övningar för de som inte vill menar 

läraren. Läraren gör test i muntlig färdighet på alla nivåer, dvs. årskurs sex till nio. En del elever 

                                                      
4Se Resultat av intervjufrågor (Bilaga 2) 
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tycker att det är jobbigt med test i muntlig färdighet och en del vill inte framföra en muntlig 

presentation inför klassen medan en del tycker att det är det roligaste man kan göra. Läraren jobbar 

med en slags loggbok där eleverna får skriva vad de har lärt sig och har små prov i nian istället för 

stora prov för att kunna kolla av och göra eleverna medvetna om sin styrkor och brister som en del i en 

formativ bedömning. Vad gäller studieteknik brukar frågor som ”hur jobbar du med läxorna?” ställas 

och om elever kan överväga att jobba t.ex. som en annan elev och, eller jobba tillsammans med en 

klasskamrat. En mobilapplikation har föreslagits av läraren som eleverna kan använda. En 

elevutvärdering görs i slutet på terminen och förra året gjorde läraren en utvärdering på elevernas 

arbete.  

Ifråga om motivation så säger läraren att det är viktigt att ”fiska upp” elever tidigt, redan i sexan 

genom att ha små läxförhör efter varje kapitel i läroboken. Detta för att se att eleverna följer med. 

Läraren anser att det just är det här med att komma efter som gör att elever tappar intresset och 

motivationen: hänger de med från början går det att motivera en elev att kämpa, annars är det svårt, 

men läraren tycker framför allt måste viljan komma inifrån eleven själv. Ibland ringer läraren hem till 

föräldrarna för att berätta att en elev har ryckt upp sig för att stärka motivationen att fortsätta. 

Motivation och muntlig färdighet kan handla om att en del elever tycker att det är lättare med muntliga 

övningar än att t.ex. sitta och skriva, men läraren säger att man ändå måste ha lärt sig teorin, grunderna 

och orden från läroboken. Ett exempel på att viljan måste komma inifrån: att eleven själv vill: ”En elev 

läste in hela sexans kurs på sommarlovet inför sjuan. Det går om man vill... men man måste vilja 

själv”. Läraren menar att viljan trots allt måste komma från eleven själv även om man som lärare kan 

stärka motivationen med olika aktiviteter och åtgärder.  

Lgr 11, GERS och tydligheten i målen i muntlig färdighet 

Läraren tycker att läroplanen är luddig och mycket upp till läraren att tolka. Det läraren saknar är tid 

att reflektera och ta in det som står i de centrala målen. Det är generellt dålig information om vad 

skolverket har för material, t.ex. bedömningsstöd.  

Pedagogiska teorier i praktiken för att motivera lärandet i spanska 

Läraren uttrycker inte någon specifik pedagogisk teori men uttrycker att man bör göra lärandet så 

passa lustfyllt som möjligt genom musik, film och kultur. 

4.1.2 Informant 2  

Vad är det som motiverar elever att välja just spanska inför språkvalet i sjätte klass? 

Läraren tror att eleverna väljer spanska för att de själva tycker att det verkar roligt och intressant och 

de har också förväntningar på att det ska vara lätt att lära sig.  

Hur möter lärare elevers förväntningar på studierna i spanska och finns det en koppling mellan 

muntlig färdighet och lärarens undervisning på målspråket? 

Denne lärare tycker att det är viktigt att tala på målspråket i undervisningen redan från år 6 så att 

eleverna förstår att det är viktigt med muntlig färdighet men också för att det tidigt ska förstå att det 

inte är så lätt, detta för att ta spanskan ska tas på allvar som alla andra ämnen. Läraren menar också att 

det inte är svårt för eleverna att förstå och ”hänga med” när denne talar på målspråket. Läraren anser 

att den muntliga färdigheten måste få mycket utrymme och läraren inleder varje lektion, oavsett 

årskurs med att fråga om datum, väder och liknande. Övningar i muntlig färdighet utövas under varje 

lektion på något sätt och de tas ofta från läroboken, men läraren jobbar också mycket med rollspel som 

hör ihop med övningar i läroboken där man också kan få in grammatik. Läraren menar att det handlar 

om att bygga upp ett förtroende för att kunna ha fungerande muntliga övningar och läraren har fått 

anstränga mycket för att kunna få en bra och avslappnad stämning i klassrummet, som denne menar är 
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en förutsättning för en god språkinlärning. Läraren anser att man med en viss tydlighet och 

självklarhet i vad målet för undervisningen är underlättar för eleverna att anstränga sig i spanska.  

Läraren testar också den muntliga färdigheten med att hålla en muntliga presentationer av t.ex. ett CV 

som eleverna har skrivet i nionde klass om sig själva och vilka de är. Just detta arbete har fått eleverna 

väldigt motiverade då det finns en verklighetsförankring i arbetet. ”De känner att det är på riktigt”. 

Eleverna har känt att de faktisk skulle kunna ha användning att detta arbete i en verklig kontext, 

exempelvis vid utlandsresor, eller tom att eventuellt kunna söka arbete eller viktig information i ett 

spansktalande land. Eleverna har således varit mycket motiverade i att lära sig tala målspråket och 

egentligen aldrig tvekat att ta steget vidare hela tiden. Läraren poängterar att det ibland finns 

elevgrupper som är långt mer motiverade i språken än andra. Läraren har flera kollegor som denne 

samarbetar och uppskattar detta utbyte mycket, framför allt vid terminsplanering och vissa aktiviteter. 

Vid bedömning kan det också vara ett stöd, anser läraren. 

När de gäller feedback menar läraren att man ju inte ska skriva så mycket enligt nya förordningar, men 

det uppfattas som tråkigt. En skriftlig feedback kan vara bra och framför allt tydlig. En utvärdering i 

mitten av terminen känns viktig där man kan uppfatta och få möjlighet att prata med en elev som 

håller på att tappa fokus. Frågor kring hur det känns för eleven att det inte går bra lyfts. Läraren ställer 

frågor som: Hur detta påverkar eleven utanför skolan? Hur känns det att ”tappa” i ämnet? Vill eleven 

förändra situationen? Dessa frågor föregås av ett mindre utvecklingssamtal där eleven antingen 

föreslås vissa förändringar eller om eleven själv har en idé omförändring. Detta blir då en 

framåtsyftande feedback utan föräldrarnas inblandning.  

Läraren uppmuntrar generellt eleverna mycket till eget ansvar, där föräldrar inte behöver blandas in 

och där studieteknik ingår. Egentliga elevutvärderingar av kursen görs inte men dessa korta 

utvecklingssamtal kan fungera som utvärdering anser läraren.  

Läraren menar att när elever börjar tappa motivationen kan det egna intresset utanför skolan eventuellt 

plockas upp. Vad är eleven intresserad av? Men också samtal kring att det är synd att ”tappa” i ämnet 

och att läraren understryker för elever som är begåvade, vilket de flesta är, att de ” har lätt för sig” och 

har all möjlighet att ta igen ”tappet”. Det handlar om att prata framtid och hur det kan påverka 

elevernas liv i den ena eller andra riktningen. Stötta en vilja till förändring. Läraren tycker också att 

man kan påpeka framgångar i de andra språken, framför allt engelskan, och kanske åka ”snålskjuts” på 

att eleven har bra kunskaper i ett annat språk för att stärka elevens tro på sin egen kapacitet i spanska. 

Men framför allt att ta eget ansvar och t.o.m. be föräldrarna att släppa ansvaret för deras barns 

skolarbete som ju är relativt stora och faktiskt går på högstadiet som läraren uttrycker det. ”Man måste 

kräva av eleverna!” Läraren menar att man måste understryka från början att det inte alltid är så lätt, 

vilket en del tycks tro och därför valt just spanska. Läraren tror att muntlig färdighet kan väcka lusten 

till att lära sig ett språk och att det därför är viktigt att lära eleverna muntlig färdighet redan i sjätte 

klass.  

Lgr 11, GERS tydligheten i målen i muntlig färdighet 

Läraren anser att styrdokumenten skulle kunna vara tydligare. Vissa begrepp i det centrala innehållet 

är luddigt, vad betyder exempelvis ”eleverna ska göra sig förstådda?”. Bedömningsmatriser tittar 

läraren en del på och den är tydligare och för övrigt anser läraren att det är en kvalitetssäkring att 

använda den i läs- och hörförståelse men att det är en stor skillnad om man jämför med engelskan. Om 

något skulle kunna ändras så är det tydligheten och information till lärare i moderna språk och lärarens 

har nu efter en tid fått lösenord och tillgång till skolverkets bedömningsstödsmaterial. 
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Pedagogiska teorier i praktiken för att motivera lärandet i spanska 

Läraren använder en uttalad pedagogisk teori: suggestopedi. Lappar med ord och fraser finns 

upphängda på väggarna i klassrummet som stöd för eleverna och i enlighet med suggestopedin som bl. 

a bygger på omedveten inlärning, säger läraren. Denne använder egna övningar med 

improvisationsinslag med ord på tavlan som stöd. Sångövningar med musik och rörelse används, även 

detta med inspiration från suggestopedin. 

 

4.1.3 Informant 3  

Vad är det som motiverar elever att välja just spanska inför språkvalet i sjätte klass? 

Läraren tror att eleverna har valt spanska för att kompisarna har valt det. 

Hur möter lärare elevers förväntningar på studierna i spanska och finns det en koppling mellan 

muntlig färdighet och lärarens undervisning på målspråket? 

Eleverna har förväntningar på att kunna prata spanska, tror läraren. Läraren säger att denne tycker sig 

använda målspråket mer än vad denne tror och använder sig mycket av fraser runtomkring och 

inledningsvis av lektionen, hälsningsfraser osv. Läraren tar om vissa fraser på svenska när eleverna 

inte verkar förstå, men tycker ändå att målspråket skulle kunna användas ännu mer. Läraren använder 

sig av lärobokens övningar, dialoger och detta sker varje lektion eller någon form av högläsning ur 

läroboken. Läraren använder texterna i läroboken som underlag för muntliga övningar för att det ska 

vara välbekant för eleverna. Övningar i muntlig färdighet startar i sjätte klass. Läraren tycker generellt 

att det är enklare att jobba med muntliga övningar i sjätte och sjunde klass, desto svårare i åttan och 

nian då motivationen är lägre. Läraren bedömer och gör tester i muntlig färdighet, t.ex. redovisningar 

om ett land eller liknande men senaste resultatet för niorna var över lag underkänt pga. att eleverna var 

för dåligt förberedda, de vill inte och har dålig förmåga. Läraren berättar dock att eleverna i sjätte och 

sjunde klass är motiverade och uppskattar de muntliga övningarna och klarar det bra.  

Läraren har en kollega men pga. av tidsbrist och olika scheman har de inte haft möjlighet att samarbeta 

vilket uppfattas som en stor brist då kollegan verkar har stor erfarenhet och kunskap i att undervisa i 

spanska. Läraren jobbar både med muntlig och skriftlig feedback och diagnoser för att kunna 

återkoppla direkt till elevernas faktiska arbete och resultat. Detta sker ungefär 2 gånger per termin och 

när elever spontant vill veta ”hur de ligger till”. Tips och råd om studieteknik har getts till de elever 

som vill ha det och är motiverade i åttan och nian. Det är ibland svårt att använda digitala medier och 

filmklipp eftersom nivån i grupperna kan vara mycket skiftande men annars brukar läraren 

rekommendera vissa elever, framför modersmålstalande att titta på UR-play (Utbildningsradion play).  

Vid elevutvärderingar så har det framkommit att eleverna tror att de lär sig spanska bäst genom film 

och därför har därför uttryckt en vilja att få se mer på film. En motivationsfaktor som läraren har 

förstått fungerar på elever som börjar tappa intresset är att gå tillbaka ett steg eller två. Det man kan 

göra är då att repetera saker som man vet att eleverna kan för att stärka deras tro på sig själva och 

därmed öka motivationen för spanskan.  

Lgr 11, GERS och tydligheten i målen i muntlig färdighet 

Angående Lgr 11 tycker läraren att den kunde vara långt mer tydlig och utförligare beskriven. En 

bedömningsmatris endast för muntlig färdighet skulle vara bra. För övrigt anser läraren inte att denne 

får mycket stöd i sin undervisning då det inte framgår tydligt vad eleverna faktiskt ska ha för 

färdigheter i nionde klass när de går ut grundskolan. Kommentarmaterialet på skolverkets hemsida har 

dock varit till en del hjälp men en slags checklista för de olika färdigheterna, och vad som ska ha 
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uppnåtts i dessa, i nionde klass, skulle vara bra för tydligheten. Detta skulle underlätta för 

undervisningen och tydligheten inte bara för läraren utan även för eleverna, anser läraren. 

Pedagogiska teorier i praktiken för att motivera lärandet i spanska 

Man kan också försöka motivera eleverna genom att titta på deras privata intressen även om det ofta 

inte räcker till, menar läraren. Läraren tror att man kan använda muntlig färdighet för att motivera men 

då måste de också kunna prata lite först, att använda det här med repetition när man märker att 

eleverna tappar intresset kan vara en nyckel. Man kan försöka övertyga, eller intala eleverna att de kan 

mer än vad de tror. Läraren har inga uttalade pedagogiska teorier men uttrycker en slags koppling till 

den pedagogiska teorin self-efficacy med att försöka stärka den egna förmågan. 

4.1.4 Informant 4 

Vad är det som motiverar elever att välja just spanska inför språkvalet i sjätte klass? 

Läraren tror att föräldrarna kan ha ett visst inflytande på att elever väljer spanska men också för att det 

verkar enklast att lära sig jämfört med de andra moderna språken. 

Hur möter lärare elevers förväntningar på studierna i spanska och finns det en koppling mellan 

muntlig färdighet och lärarens undervisning på målspråket? 

När läraren började jobba hade denne som ett självklart mål att tala mycket på spanska. Det har dock 

känts omöjligt eftersom nivån är för låg, framför allt i åttan och nian. De har ett attitydproblem som 

har med motivationen att göra som har varit svårt att komma runt. I sexan och sjuan har det fungerat 

mycket bättre, läraren använder mycket kroppsspråk för att underlätta förståelsen.  

Lärarens övningar i muntlig färdighet utgår från dialogformen och hämtas från läroboken. Läraren har 

också tagit in en egen övning som denne kallar för ”speed-dating” som går ut på att samtala med en 

annan elev i fyra minuter för att sedan byta till en annan, t.ex. en presentation av sig själv. En 

förutsättning för detta har varit att eleverna har fått öva mycket. Dessa samtal har spelats in och detta 

uppskattades mycket. Läraren försöker ta in annat utanför lektionsplaneringen som görs tillsammans 

med andra lärare, t.ex. denna speed-datingövningen för att variera undervisningen och motivera till 

den muntliga färdigheten. Muntliga övningar sker minst två gånger i veckan. Test och bedömning på 

muntlig färdighet sker genom att läraren spelar in elevernas arbete för att underlätta feedback och 

bedömningen och detta förklaras också för eleverna.  

Lärarna på skolan jobbar med feedback genom att skriva löpande i ett gemensamt skolsystem där både 

elever och föräldrar kan se kommentarerna. Vanligtvis skrivs något form av omdöme efter varje 

moment och terminen är uppdelat i fyra moment. Vad gäller annat som kan främja språkinlärningen så 

arbetar läraren mycket med studieteknik och försöker lära eleverna strategier för sitt lärande. 

Exempelvis att försöka förstå ett ord i en kontext utan att titta i gloslistan och på detta sätt stärka dem i 

att tro att de kan lära sig utan facit hela tiden, menar läraren. Läraren har visat olika ordlistor som kan 

användas på nätet och att Google translate kan användas men att det är riskfyllt pga. det trubbiga 

verktyg det faktiskt är och förklarar varför. När läraren började på skolan gjorde denne 

elevutvärderingar ganska tidigt får att försöka vara lyhörd för vad eleverna är intresserade av och vad 

de har för förväntningar på spanskan. Feedbacken var bättre från sexorna och sjuorna som också är 

mer motiverade att lära sig spanska. De vill titta mer på Youtubeklipp och film vilket läraren kan 

förstå eftersom bildmedier är en del av elevernas privata verklighet. Läraren har också gjort en 

kunskapsutvärdering, så kallade exit-passes, som är en slags bedömning för lärande. Detta kan vara en 

övning exempelvis i verbböjning som görs på en lektion för att under nästa lektion göra en utvärdering 

av densamma i syfte att synliggöra lärandet för eleverna och påvisa eleverna vad de faktiskt lärt sig 

och därmed även få dem att reflektera över sitt eget lärande. 
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För att motivera elever att läsa spanska måste man visa dem nyttan med undervisningen och ta fram 

verklighetsanknytningen. I engelskan kan de övertyga sig om att de måste lära sig det för att kunna 

kommunicera med människor både i Sverige och utanför, i spanskan är det svårare men man måste 

försöka, säger läraren. Det är där kärnan sitter, det är det som är viktigast, man måste möta eleverna på 

deras nivå och deras verklighet. Det traditionella i att ta fram världskartan och visa alla spansktalande 

länder fungerar inte men att kanske låta eleverna träffa unga svenskar som har rest runt i den 

spansktalande världen och berätta om sina liv, det skulle nog fungera, tror läraren. Men det är generellt 

svårt. Motivation och muntlig färdighet kan ha en koppling, den kan i alla fall hjälpa till. När elever 

känner att de inte kan någon spanska kan man repetera muntliga övningar som de har gjort tidigare för 

att påminna dem om att de kan. Om de kan prata lite så kan de känna meningen med språket. Minsta 

steget i muntlig färdighet, att någon faktiskt förstår vad man säger kan höja en elev mycket, men lärare 

måste då också svara eleven på spanska och alltid hålla lågan uppe, det är lätt att gå tillbaka till 

svenskan för att det känns bekvämast, säger läraren.  

Lgr 11, GERS och tydligheten i målen i muntlig färdighet 

Styrdokumenten och Lgr 11 känns i alla fall tydligare än Lpo94 (1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet), men det skulle kunna vara ännu tydligare. Mer detaljerat i vad eleverna 

faktiskt ska kunna efter exempelvis varje årskurs. Betygskriterierna finns ju men de är svåra att tolka 

pga. av de värderande orden som ”relativt”, men kommentarmaterialet i moderna språk finns också att 

ta till. Läraren tycker för övrigt att läromedlet är som en läroplan som enkelt går att följa. Tycker 

egentligen inte om de vanliga läromedlen eftersom de inte följer, vad läraren tycker är, ett logiskt 

mönster, men kan ändå tycka att det i ett stressat jobb som lärare är det tacksamt att använda. Läraren 

tycker att det skulle vara enklare om det fanns en slags checklista på vad eleverna ska kunna efter 

varje termin eller läsår för att kunna få en nationell, ekvivalent kursplan. 

Pedagogiska teorier i praktiken för att motivera lärandet i spanska 

Även om läraren inte jobbar med en uttalad pedagogisk teori skulle denne gärna jobba med 

språkportfolio som det finns material om på skolverket som är starkt förknippat med GERS. Läraren 

menar att man med portfolion kan söka sig till skolor utanför Sverige och ha intyg på sin språknivå 

som stämmer överens med övriga Europa och även vara stolt över sina språkliga färdigheter som är 

samlade i både en digital och fysisk mapp. Detta skulle kunna öka motivationen och ge en 

verklighetsanknytningen i spanska. ”Jag tror variation och verklighetsanknytning kan vara nyckeln till 

att höja elevernas motivation. Dessutom tror jag att eleverna måste få utrymme och självförtroende att 

göra misstag, våga prova”. 

 

 

 

4.2 Sammanfattning av intervju- och enkätsvar 
I följande avsnitt kommer en sammanfattning av intervju- och enkätresultaten att göras utifrån 

frågeställningarna som är följande: Vad är det som lärarna anser motiverar elever att välja moderna 

språk och hur möts dessa förväntningar, anser lärarna att det finns en koppling mellan motivation och 

muntlig färdighet i språkklassrummet, kan lärares bruk av målspråket påverka elevernas muntliga 

färdighet samt hur mycket kan lärare stödja sin undervisning i muntlig färdighet med kursplanen för 

moderna språk i Lgr 11 och hur kan GERS stödja densamma?  
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Enkätfrågorna gav inte alltid samstämmiga svar men generellt har informanterna svarat relativt lika på 

många frågor. Varför elever idag väljer spanska enligt enkäten är för att det mest tycker att det verkar 

roligt och intressant och för att de har förväntningar på att kunna tala spanska efter studierna. Vad 

gäller att använda målspråket under lektionstid tycker alla att det skulle, kunde eller borde tala mer på 

målspråket, men enligt enkäten tycker två av lärarna att de talar genomgående på målspråket5. Att ha 

övningar och att tala på målspråket verkar enligt intervjuerna uppskattas och fungera bäst i de lägre 

årskurserna över lag och enligt enkäten anser hälften av lärarna att eleverna tycker att det är roligt men 

svårt och genant och de andra lärarna påtalar för dåliga förkunskaper i de högre årskurserna6.  

Två av lärarna tycker att motivationen för att lära sig spanska ligger till 100 % i att kunna tala språket 

medan de övriga tycker att 50 % av motivationen ligger i den muntliga färdigheten7. I intervjuerna 

framkom det att motivation och muntlig färdighet kan väcka lusten till att lära sig språket men att det 

mest handlar om att skapa en verklighetsanknytning till språket och att väcka intresset och lusten från 

början och även fånga upp elever redan i sjätte och sjunde klass eller före åttonde klass då 

motivationen tenderar att sjunka. Generellt är det den muntliga färdigheten som motiverar elever mest 

att lära sig spanska i grundskolan. Över lag anser alla lärare att det är den yttre motivationen som får 

eleverna att vilja läsa moderna språk8. 

Lärarna anser över lag att det är svårt att stödja sin undervisning på målspråket då läroplanen för 

moderna språk uppfattas som för bred eller otydlig. Man bland annat mer information från skolverket 

och en mer specificerad kursplan per årskurs och färdighet.  

Lärarna använder över lag inte någon uttalad pedagogisk teori men har ändå starka övertygelser i hur 

man kan motivera lärandet i spanska. Det tar sig bland annat i uttryck att försöka närma sig elevernas 

intressen och skapa en verklighetsanknytning till språket. Lärarna jobbar också med feedback, 

studieteknik i olika former och i viss mån informella samtal med eleverna om att försöka stärka den 

egna tilltron till sina kunskaper. En lärare jobbar aktivt med suggestopedi som denne känner stor tilltro 

till i att motivera elever att utveckla sin färdigheter i spanska. 

 

 

 

 

 

4.3 Analys 
I detta avsnitt analyseras resultaten för både intervjuerna och enkäten presenteras jämte 

styrdokumentet Lgr 11 och kursplanen i moderna språk samt tidigare presenterade teoretiska 

utgångspunkter som self-efficacy, suggestopedi som pedagogisk teori och inre och yttre motivation.  

Vad är det som motiverar elever att välja just spanska inför språkvalet i sjätte klass? 

Två av informanterna tror att elever väljer spanska för att det verkar roligt och intressant vilket kan 

kopplas till inre motivation som har definierats som en inneboende lust att lära eller förstå ett språk. 

                                                      
5 Se Transkribering av intervjuer fråga 1 (Bilagorna 3-6) 

6 Se Resultat av enkätfrågor fråga 6 (Bilaga 2) 

7 Se Resultat av enkätfrågor fråga 7 (Bilaga 2) 

8 Se Resultat av enkätfrågor frågorna 12-13  (Bilaga 2) 
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De andra två informanterna tror att elever har valt spanska utifrån en mer yttre motivation som t.ex. att 

föräldrarna tycker att det är ett bra val och för att kompisarna har valt det. Detta skulle kunna uttryckas 

som yttre motivationsfaktorer då omgivningen har ett visst tyckande eller gillande i ens val. Här 

handlar det inte om en inneboende vilja eller lust utan snarare ett gillande eller bekräftande från sin 

omgivning9. 

Hur möter lärare elevers förväntningar på studierna i spanska och finns det en koppling mellan 

muntlig färdighet och lärarens undervisning på målspråket? 

Utifrån enkätsvaren har informanterna uttryckt att de tror att elever förväntar sig att kunna prata 

spanska genom studierna men de menar också att eleverna tror att spanska skulle kunna vara enklare 

att lära sig i förhållande till andra moderna språk. Båda dessa aspekter skulle kunna uttryckas som 

yttre motivationsfaktorer: att kunna tala språket har en praktisk bäring i framtida studieval och, eller 

arbetssituation samt att de strategiskt tänker att det kan vara enklare att lära sig och därmed också 

enklare ett få ett betyg i.  

 

Undersökningen visar att elevers generellt sporras av yttre motivation som tidigare har definierats som 

något som att känna att språket kan användas i framtiden och att den skulle kunna gagna deras 

karriärer eller sociala kontakter. De flesta av informanterna, varav just informant 4 argumenterar starkt 

för är just att lärare måste vara medvetna om den yttre motivationen och att möta elevers behov av 

verklighetsanknytning i spanska10. Verklighetsanknytning kan kopplas till det som har beskrivits som 

meningsskapande. Lärarna har en stor medvetenhet om detta meningsskapande men då spanskan inte 

är i närheten av t.ex. engelskan som vedertaget språk, utöver svenskan, kräver den en helt annan typ av 

angreppssätt. Här säger också flera av informanterna att man kan möta eleverna genom film och 

övningar som knyter an till verkligheten. För att få en verklighetsförankring praktiseras dialogformen, 

skrivs det CV och framför allt praktiseras den muntliga färdigheten som, enligt undersökningen är den 

starkaste motivationsfaktorn i att lära sig spanska. Samtliga lärare i undersökningen har sagt att de 

pratar på målspråket under lektionstid men skulle kunna och vill göra det ännu mer, men att man ändå 

håller in med spanskan pga. vad som verkar vara praktiska skäl och i vissa fall någon svag övertygelse 

om att inte skrämma eleverna i början av kursen11.  

Sammanfattningsvis är det den muntliga färdigheten dvs. att kunna tala spanska, som är en stor 

drivkraft för motivationen i att lära sig språket12. Anledningen till att detta inte uppfylls, om vi ser till 

flera av informanternas svar både på enkäten och intervjun så beror det på bristande motivation och 

brist på kunskaper i de senare årskurserna13. Vad som är intressant att se är att de muntliga övningarna 

och den muntliga färdigheten förefaller fungera bra i de lägre årskurserna.  

Lgr 11, GERS tydligheten i målen i muntlig färdighet 

Lgr 11 betonar den allsidiga kommunikativa förmågan i kursplanen för moderna språk som betyder att 

samtliga färdigheter ska utvecklas och således inte specifik den muntliga färdigheten. Undersökningen 

visar att lärare tycker att det är svårt att utläsa eller tolka vad elever specifik ska ha för muntlig 

färdighet när de får sitt slutbetyg i nionde klass. De påtalar starkt att de skulle kunna specificeras bättre 

vad eleverna faktiskt ska kunna och en del har tyckt att de får bättre stöd av betygsmatrisen och 

                                                      
9 Se Resultat av enkätfrågor fråga 1 (Bilaga 2)  

10 Se Transkribering av intervju (Bilaga 6) 

11Se Urval av intervjufrågor (Bilaga 1) och Transkribering av intervju (Bilaga 3) 

12Se Resultat av enkätfrågor frågorna 2 och 12 (Bilaga 2) 

13Se Resultat av enkätfrågor fråga 3 (Bilaga 2) 
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kommentarmaterialet till densamma, men där alla inte har varit medvetna om detta extra stöd som 

kommentarmaterialet ska utgöra. Sammantaget tycker lärarna att kursplanen för moderna språk är för 

otydlig och en specificering av vad eleverna ska kunna för varje årskurs efterfrågas för att få en 

gemensam linje, nationell likvärdighet i kursplanen för moderna språk oavsett vart man undervisar. 

Några lärare är mycket insatta i vad GERS är och påtalar också vikten av att förstå den och använda 

det som stöd för motivationen då denna har använts som underlag för utformningen av kursplanen. De 

menar också att den skulle kunna användas mycket mer, t.ex. språkportfolion, för att ge en 

likvärdighet för studier i Europa och utöver detta också ge den verklighetsförankring som efterfrågas. 

Därmed skulle GERS, om den används på rätt sätt, kunna vara nyckeln till att motivera elever att läsa 

och förstå betydelsen av att ha kunskaper i ett modernt språk.  

Pedagogiska teorier i praktiken för att motivera lärandet i spanska 

Lärarna tycks generellt inte ha någon uttalad pedagogisk teori som de bygger sitt arbete på men har 

ändå starka övertygelser som var och en på sitt sätt kan motivera elever att läsa moderna språk. Flera 

lärare har under intervjuerna talat om att stärka elevernas tro på att det kan mer än vad de tror och 

använder också strategier för detta som att repetera sådant som eleverna kan. Därtill arbetar lärare 

mycket med samtal med eleverna som ska få eleverna att blicka framåt, vad studierna kan ge i 

framtiden. Dessa uttryck kan kopplas till self-efficacy som handlar om att stärka tron på sin egen 

förmåga och att kunna se ett framtida mål med studierna. Vad de alla har gemensamt är en tro på att 

tala övergripande på målspråket och på så vis motivera eleverna och också få dem att tala mer. Bristen 

ligger dock i att tidigt, kanske helt och hållet fokusera på muntlig färdighet för att få en naturlighet och 

självklarhet i detta och inte känna blygsel eller rädsla för att tala14. Enkäten visar att eleverna, enligt 

lärarna värderar den muntligt färdigheten högt och har också det som en av de primära förväntningarna 

på språket15. Informant 2 praktiserar enligt intervjun en mer uttalad pedagogik, suggestopedi som har 

verkat som ett bra stöd i undervisningen och läraren ter sig självklar i sin undervisning och tycker inte 

att kursplanen är svår att tolka. På skolan där informant 2 undervisar är det uttalat att man inte får 

hoppa av de moderna språken (se kapitel 4.1.2).  

Flera av de intervjuade lärarna, informant 3 och 4 förklarar på olika sätt att lärandet måste synliggöras, 

d.v.s. att de måste bli påminda om vad de kan, som att ibland gå tillbaka och repetera16. Enligt self-

efficacy som baseras på kognitiv inlärning som ska främja en insiktsfullhet och självkännedom om i 

hur och varför man ska lära sig, kan självkännedom om i hur och varför man ska lära sig leda till 

framgång i studierna 

 

                                                      
14Se Resultat av enkätfrågor, fråga 6 (Bilaga 2) 

15Se Resultat av enkätfrågor, frågorna 2, 7 och 12 (Bilaga 2) 

16Se Transkribering av intervju (Bilagorna 5 och 6) 
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5. Diskussion 

Detta har varit en mycket intressant undersökning och tyvärr bekräftar den, liksom de senaste tidens 

mediala påhopp på skolan, att det finns brister i det svenska skolsystemet och i det här fallet inom de 

moderna språken.  

Samtliga lärare i undersökningen tycker att kursplanen för moderna språk generellt är bristfällig och 

svårtydd. Det man kan fråga sig är om de som skapar kursplanerna har någon form av kontakt med 

och insikt i hur det fungerar i språkklassrummet med tanke på hur fritt kursplanen går att tolka om det 

går att tolka rätt överhuvudtaget? Bristerna ligger således inte hos den enskilda läraren eller ens hos 

den enskilda skolan: skolverkets förordningar om att kunna hoppa av ett modernt språk förefaller vara 

en brist. Detta gör per automatik att ämnet har, och får en låg status via det som inledningsvis beskrivs 

som ett milt obligatorium. Vad är då egentligen incitamenten för en elev att känna lust, vilja och nytta 

av ett ämne som skolan och samhället inte värderar som något viktigt?  

Lärare i moderna språk tycks ha både övertygelse och insikt i vad som kan motivera elever idag att 

lära sig ett språk. De tycks ha en djup förståelse i så väl pedagogik och språkdidaktik med allt vad det 

innebär. Lärare använder så väl inre som yttre motivationsfaktorer. Man använder sig av kognitiva 

redskap som utvärderingar, studieteknik och lärande bedömning i form av löpande feedback. En lärare 

använder sig uttryckligen av Lozanovs suggestopedi och har funnit stort stöd i detta, andra lärare 

använder sig av feedback och kognitiva redskap som en följd av en gedigen lärarkompetens. Även om 

de i praktiken inte talar om teorier så finns grunderna för Banduras self-efficacy där i form av att 

uppmuntra en självmedvetenhet, och tro på sin egen förmåga och att reflektera över sina starka och 

svaga punkter i inlärningsprocessen: utvärderingar och feedback. De uppmanar eleverna att hitta och 

försöka se olika strategier för sin språkinlärning och då främst att de undervisar i studieteknik och att 

försöka inspireras av hur andra lär sig och har nått framgångar. En lärare talar om att försöka blicka 

framåt och få eleverna att se vad ett språk kan ge i framtiden. En annan jobbar med s.k. exit-passes för 

att synliggöra lärandet och svart på vitt kunna visa och få eleverna att se vad de har lärt sig från en 

lektion till en annan, ett slags bevis på sin kapacitet och som Bandura skulle uttrycka det: 

självförmåga.  

Utöver detta är samtliga lärare ense om att en verklighetsanknytning till språket måste in i 

undervisningen och det som Brown kallar för den yttre motivationen: det är nyttan med språket 

utanför språkklassrummet som är viktigast i slutändan, och det är där den stora motivationsfaktorn 

också ligger. Lärarna har en själva en stark självmedvetenhet och en ödmjukhet inför yrkets 

utmaningar och tar sitt uppdrag på fullaste allvar där de för dialoger med såväl eleverna och deras 

föräldrar. Detta står i bjärt kontrast till att ämnet inte får den pondus och respekt som man kan tycka 

att den förtjänar dvs. att den borde vara obligatorisk.  

Det som kanske ter sig uppenbart men fortfarande inte är självklart är om det skulle bringa en 

framgångsrikare och mer motiverande språkundervisning om moderna språk skulle bli lika 

obligatoriskt som alla andra ämnen? Och jämte detta en mer specifik och specificerad ämnesplan som 

klart och tydligt visar vad en elev i år 6, år 7 osv. ska kunna och varför. Och just detta ”varför” kan 
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knytas till att lärare i moderna språk skulle få mer information om vikten av att använda GERS som 

måttstock och tala om nyttan och verklighetsanknytningen till den och förklara för eleverna att idén är 

att elever i exempelvis spanska i Sverige ska samma likvärdighet som en kurs i spanska i ett annat 

europeiskt land. Oavsett vad elevers motivation ser ut, blir detta något reellt och begripligt att ta på för 

både dem och deras föräldrar som torde ha något inflytande på sina barns studier även om det inte har 

framkommit i denna studie.  

Motivationen kan höjas genom att i ett tidigt stadium jobba övervägande med muntlig färdighet då 

detta är en av de tyngsta motivationsfaktorerna inom moderna språk enligt intervjuerna i denna 

undersökning. Mot den informationen skulle ett specifikt understrykande i kursplanen om muntlig 

färdighet vara berättigad. Ett betonande och praktiserande av den muntliga färdigheten redan i årskurs 

6 skulle kunna motivera elever att fortsätta studera moderna språk och de skulle även få en naturlig 

inställning till att tala målspråket som ju är en del, kanske den viktigaste, i den kommunikativa 

kompetensen i ett språk. 

Ur ett kritiskt perspektiv kan man säga att, förmodligen på grund av den låg status moderna språk har 

kommit att få, inte alla lärarna känner sig till fullo säkra och övertygade om vikten och vidden av att 

tala på målspråket på lektionstid. Man säger att man vill och kan men gör det inte fullt ut av praktiska 

skäl, som lärarna förklarar det: för att eleverna inte förstår eller inte vill. Detta skulle givetvis inte vara 

fallet om man som lärare tydligt kunde utläsa en betoning av den muntliga färdigheten i kursplanen 

och då elever i sjätte och sjunde klass tenderar att vara mer öppna och mottagliga för moderna språk 

generellt men också specifikt för muntliga övningar enligt resultaten för så väl intervjun som enkäten.  

Förutsättningarna för att tala på målspråket finns dock: lärarna kan och vill prata mer eller uteslutande 

på målspråket. Detta som ett första led i en allsidig kommunikativ förmåga som beskrivs i Lgr 11, 

kursplanen för moderna språk. Att jobba med muntliga övningar och få eleverna att våga och kunna 

prata skulle ge dem motivation och en bra start i att jobba med de andra viktiga delarna i språket. 

Denna självförmåga, tilltro till sin egen förmåga, self-efficacy att kunna tala språket, i samspel med 

ovan nämnda faktorer, skulle kunna ge den tro på att kunna lära sig skriva, förstå grammatik osv. som 

krävs för att fortsätta lära sig språket på en djupare nivå. En tydlighet i kursplanen för moderna språk 

och en tillämpning av GERS och en språkportfolio ter sig som en möjlig lösning för att höja statusen, 

intresset och i själva verket nyttan och verklighetsanknytningen i moderna språk. En tydlighet som 

skulle kunna utformas som en matris, likt GERS för att underlätta för lärare att kunna vara tydliga 

gentemot eleverna. En språkportfolio skulle också förtydliga det framtida användandet och nyttan av 

språkstudier och inte ett som det idag kan uppfattas: ett milt obligatorium som inte har mening eller 

mål. Henry påpekar vidden av ett framtidsscenario, ett possible selves. Just detta att föreställa sig själv 

i en språksituation ur en nyttoaspekt ter sig kanske som en självklarhet men är desto svårare att som 

lärare att upprätthålla. Dock skulle denna språkportfolio höja detta scenario till en reell nivå och ge 

den verklighetsanknytningen som lärare också påpekar som en stark motivationsfaktor. 

Något som Österbergs resultat i sin avhandling visar på är att graden av motivation inte alltid påverkar 

studieresultatet i spanska men som verkar har bäring för språkutvecklingen och lärandet i ämnet. Till 

skillnad från den föreliggande undersökningen visar Österbergs resultat att inre motivationsfaktorer 

har större bäring för språkutvecklingen än yttre motivationsfaktorer. Detta föranleder också till det 

faktum att Österberg har gjort en undersökning ur ett elevperspektiv. Avgränsningen i föreliggande 

uppsats är att frågeställningarna har besvarats ur ett lärarperspektiv vilket gör Österbergs resultat än 

mer intressant. Det är troligt att utfallet för undersökningen skulle ha sett annorlunda ut om 

undersökningen hade gjorts ur ett elevperspektiv. Med hänsyn till att undersökningen har innefattat 
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fyra informanters intervjuer och enkätsvar måste resultatet och utfallet ses som indikationer eller 

tendenser på hur lärare uppfattar sin yrkessituation och elevers åsikter om sin språkinlärning i spanska.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Urval av intervjufrågor 

Målspråksanvändningen 

– Hur använder du målspråket i undervisning? 

– Har du övningar i muntlig färdighet? 

 

Undervisningen 

– Vad för övningar används i undervisningen? 

– Har du test/prov på muntlig färdighet? 

– Uppskattar eleverna de muntliga övningarna? 

– Har du någon kollega som du samarbetar med t.ex. vid planering eller bedömning? 

 

Motivation 

– Hur återkopplar du till elevernas arbete oavsett färdighet? Feedback? 

– Har du någonsin pratat om hur man kan lära sig själv, studieteknik, hur man kan ta hjälp via olika 

verktyg som t.ex. digitala ordböcker, Word eller liknande.  

– Brukar du göra elevutvärderingar? D.v.s. en utvärdering på vad eleverna tycker om undervisningen? 

– Vad kan man göra för att motivera elever som börjar eller har förlorat intresset? 

– Tror du att motivation och muntlig färdighet hänger ihop? 

 

Styrdokument, Lgr 11, kursplan i moderna språk 

– Tycker du att det är tydligt för dig som lärare vad elever idag ska ha för muntlig färdighet i år 9? 

– Tycker du att du får stöd för din undervisning genom kursplanen Lgr 11? 

– Om du saknar något, vad skulle det i så fall vara?  
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Bilaga 2. Resultat av enkätfrågor 

Enkätfrågor 1-7 samt 12-13 

Enkätfråga 1: Varför tror du att elever idag väljer spanska inom språkvalet i grundskolan? 

Inf. 1 För att de själva tycker att det verkar roligt/intressant och För att det verkar enklast att lära sig 

jämfört med de andra moderna språken 

Inf. 2 För att de själva tycker att det verkar roligt/intressant 

Inf. 3 För att kompisarna har valt spanska 

Inf. 4 För att föräldrarna tycker att det är ett bra val och För att det verkar enklast att lära sig jämfört 

med de andra moderna språken 

 

Enkätfråga 2: Vad har elever generellt för förväntningar på studierna i spanska? 

Inf. 1 Att kunna prata spanska 

Inf. 2 Att det är enkelt att lära sig 

Inf. 3 Att kunna prata spanska 

Inf. 4 Att kunna prata spanska och att det är enkelt att lära sig 

 

Enkätfråga 3: En del elever väljer ibland att hoppa av moderna språk pga. av bristande motivation 

mm, när brukar detta inträffa? 

Inf. 1 Mellan 7:an och 8:an 

Inf. 2 8:an 

Inf. 3 9:an 

Inf. 4 8:an 

 

Enkätfråga 4: Om du inte vet, vad tror du att avhoppen beror på? 

Inf. 1 Risk för betyg F 

Inf. 2 Bristande intresse och motivation 

Inf. 3 Risk för betyg F 

Inf. 4 Bristande intresse och motivation 
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Enkätfråga 5: Hur mycket talar du som lärare på målspråket totalt under lektionstid? 

Inf. 1 Nästan alltid genomgående på lektionstid(klass 9) och Stundtals varje lektion ca 30 % av 

lektionstiden (klass 6-8) 

Inf. 2 Nästan alltid genomgående på lektionstid 

Inf. 3 Stundtals varje lektion ca 30 % av lektionstiden 

Inf. 4 Stundtals varje lektion ca 30 % av lektionstiden 

 

Enkätfråga 6: Vad tycker elever om att tala på målspråket under lektionstid? 

Inf. 1 Roligt men svårt, de försöker men tycker det är genant 

Inf. 2 Roligt men svårt, de försöker men tycker det är genant 

Inf. 3 Svårt, de vill helst inte prata, tycker det är genant 

Inf. 4 Svårt, de vägrar att prata för att det är genant eller för att de inte kan 

Kommentar: Ingen tyckte att det var ”Roligt och enkelt, de vill alltid prata” 

 

Enkätfråga 7: Hur stor del i att kunna prata på målspråket tror du kan stärka motivationen för elever 

att läsa moderna språk? 

Inf. 1 100 % 

Inf. 2 100 % 

Inf. 3 50 % 

Inf. 4 50 % 

 

Enkätfråga 12: Vad tror du motiverar elever mest att läsa spanska i grundskolan? Numrera från 1-5 

Inf. 1  2-1-5-3-4 

Inf. 2 1-2-5-4-3 

Inf. 3 1-2-5-4-3 

Inf. 4 2-1-5-4-3 

 

Enkätfråga 13: Vad tror du motiverar elever mest att lära sig spanska?  

 

Inf. 1 Inre motivation senare yttre motivation 

Inf. 2 Yttre motivation 

Inf. 3 Yttre motivation 

Inf. 4 Yttre motivation 

Kommentar: Alltså måste nyttoaspekten understrykas förklaras och utvecklas. Lärare borde talas om 

användningsområdet 
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Bilaga 3. Transkribering av intervju, informant 1 

Målspråksanvändningen 

– Hur använder du målspråket i undervisning? 

Jag måste påminna mig om det, mest i årskurs 9, men jag använder det generellt för lite. 

I årskurs 6 har de så lite förkunskaper….Bara välkomstfraser i årskurs 6.  

Jag är medveten om att det är för lite, skulle kunna använda det mer  

 

– Har du övningar i muntlig färdighet? 

Jag tycker att jag använder ngn form av muntlighet i varje moment, är det presentationer eller vädret 

osv, jag lägger inte in en muntlig övning i planeringen, men jag tycker att det ska få större utrymme. 

Det är en praktisk fråga när man har stora grupper. 

 

Undervisningen 

– Vad för övningar används i undervisningen? 

Både från läroboken och från andra….., ett material med muntliga övningar. En slags kortlek från 

Bonnier, ”Vale”. Frågekort. Korten anpassas efter vad jag tror att de klarar. Oftast i nian.  

Det är tidskrävande och svårt med de som inte vill.  

 

– Har du test/prov på muntlig färdighet? 

Ja, det har jag. I alla årskurser men mer i nian. Eleverna verkar tycka att det är rätt så roligt. I sexan 

hade jag en restaurangövning, grupptest. Vissa jätteduktiga, vissa helt utan kunskaper. Spelar in de 

muntliga testerna.  

– Uppskattar eleverna de muntliga övningarna? 

De finns en del som tycker att det är jobbigt, en del vill inte inför alla, men jag har ändå test för alla. 

För andra är det, det roligaste! 

– Har du någon kollega som du samarbetar med t.ex. vid planering eller bedömning? 

Nej, men jag har ämneskonferens med andra språklärare i franska och tyska men vi kan inte jobba 

ihop, vi pratar mest allmänt om gemensamma mål. Det fungerar kanske inte alltid för att man har en 

kollega, man kanske har olika idéer osv.  

Motivation 

– Hur återkopplar du till elevernas arbete oavsett färdighet? Feedback? 

Hur ska jag svara på det…..det lämnar in löpande saker. Startuppgift: när man har jobbat med något 

får eleverna skriva om vad de har lärt sig och utifrån den läroboken har jag kunnat kolla och lämna 

kommentarer till elevernas arbete. En slags loggbok, där de har fått lämna in, fått kommentarer och 

sen göra om och lämna in igen. Niorna, har småprov istället för stora prov och då får de löpande 

bedömning under hela terminen. Det verkar bättre. Jag ser hela tiden om de hänger med eller inte och 

då får de som inte hänger med göra om.  

4 stycken hoppade av efter sexan, i samråd med lärare råddes dessa att hoppa av kan man säga. 17 idag 

i nian, hur många hade de varit om ingen hade hoppat av, mellan 7-8 kanske 1 elev som hoppade av.  
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– Har du någonsin pratat om hur man kan lära sig själv, studieteknik, hur man kan ta hjälp via 

olika verktyg som t.ex. digitala ordböcker, Word eller liknande?  

Ja, glosmaskinen i 6an, sjuan. Hur gör du när du pluggar? Skulle du kunna tänka dig att göra som t.ex. 

han gör? Med niorna, en Facebookgrupp, la upp läxor där, de hittade lätt uppgifterna. Glosor.eu som e 

slags glos-app, man kan göra korsord själv, läraren måste dock lägga in orden eller uppgifterna i 

appen.  

– Brukar du göra elevutvärderingar? D.v.s. en utvärdering på vad eleverna tycker om 

undervisningen? 

Ja, i slutet på terminen. Förra året gjorde jag en sak som JAG gjorde en utvärdering av DERAS arbete.  

– Vad kan man göra för att motivera elever som börjar eller har förlorat intresset? 

Några i varje årskurs som inte riktigt hänger med, om de inte hänger med från början är det lite kört, 

jämförelse med ett korthus. I början på sexan. De bästa är att ha ett test efter varje kapitel för att fiska 

upp dom där, i tid dom där som inte hänger med….Om man ser till att alla är med redan i sexan… det 

är det som gör att de tappar motivationen om de inte är med från början. Det är svårt att få med sig 

alla. Man måste vilja själv…om de får känna på hur skönt det kan kännas att få beröm. Jag ringer hem 

ibland till föräldrarna när en elev har ryckt upp sig. Jag ringer med jämna mellanrum till vissa 

föräldrar. Att få beröm för små framsteg.  

– Tror du att motivation och muntlig färdighet hänger ihop? 

Det är lättare med muntliga övningar än att sitta och skriva. Ja fast man måste ha ”orden”. Ja muntlig 

färdighet kan nog kopplas ihop. Men jag tror ändå att det är egen drivkraft, en elev läste in hela sexans 

kurs på sommarlovet inför sjuan. Det går om man vill… men man måste vilja själv.  

 

Styrdokument, Lgr 11, kursplan i moderna språk 

– Tycker du att det är tydligt för dig som lärare vad elever idag ska ha för muntlig färdighet i år 

9? 

Nej, då måste jag kolla det ordentligt. Men jag tycker att det är ganska luddigt och mycket upp till 

läraren att tolka.  

– Tycker du att du får stöd för din undervisning genom kursplanen Lgr 11? 

Både ja och nej… 

– Om du saknar något, vad skulle det i så fall vara?  

Mera tid generellt för att reflektera och ta in det som står i de centrala målen. Dålig information om 

vad skolverket har för material och t.ex. bedömningsstöd. Läromedlen är mer fingervisande. 
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Bilaga 4. Transkribering av intervju, informant 2 

Målspråksanvändningen 

– Hur använder du målspråket i undervisning? 

Ja tycker att det är viktigt att redan from årskurs 6 att pratat på målspråket så att de förstår att det är 

viktigt och också få dom att förstå att det inte är så lätt. De hänger med och det är inte för svårt. De 

muntliga färdigheterna ska få mycket utrymme, de får höra varje lektion om vad det är för dag, vädret 

kanske någons födelsedag. Varje lektion. Har stora lappar och skyltar med spanska ord i klassrummet, 

suggestopedi, lite omedveten inlärning 

– Har du övningar i i muntlig färdighet? 

Alltid muntliga övningar, se ovan 

 

Undervisningen 

– Vad för övningar används i undervisningen? 

Läroboken kan man ta ifrån, man kan ha rollspel, som hör ihop med övningar från läroboken och även 

få in perfektövningar. Egna övningar med improvisationsinslag, ord på tavlan. Sångövningar enligt 

suggestopedin, bygga upp förtroende och det kräver en viss ansträngning från lärarens sida. Man kan 

ta det bästa ur suggestopedin. Jag har fått anstränga mig eftersom jag själv kanske har varit lite blyg… 

– Har du test/prov på muntlig färdighet? 

De har skrivit CVn på spanska och sen görs intervjuer mellan eleverna, 1 månad från att man skriver 

CVt till att man presenterar det. En nära relation till verkligheten. Eleverna känner att de eventuellt 

kan ha användning av detta i framtiden. Den muntliga färdigheten prövas. Niorna är väldigt 

målinriktade och är vana att tala inför andra. Högmotiverade lever. De säger att de vill tala inte bara 

skriva. 

– Uppskattar eleverna de muntliga övningarna? 

Se ovan. 

 

– Har du någon kollega som du samarbetar med t.ex. vid planering eller bedömning? 

Ja det har jag, och det tycker jag har varit väldigt bra. Kunna samarbeta inför t.ex. den här CV-

uppgiften. 

 

Motivation 

– Hur återkopplar du till elevernas arbete oavsett färdighet? Feedback? 

Egentligen ska man ju inte skriva så mkt, men det tycker jag är tråkigt. Utvärdering av kursen i åttan, 

och sen sjuor och sexor, viktigt i mitten på terminen. Hur känns det när det går när/inte går bra? Hur 

påverkar det dig? Vi samtalar också, små utvecklingssamtal i klassrummet en och en, i mitten på 

terminen UTAN föräldrarna. Framåtsyftande feedback. 
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– Har du någonsin pratat om hur man kan lära sig själv, studieteknik, hur man kan ta hjälp via 

olika verktyg som t.ex. digitala ordböcker, word eller liknande?  

De är ganska svaga i sjuan, uppmuntrar till eget ansvar, visar att det finns lexikon osv 

– Brukar du göra elevutvärderingar? D.v.s. en utvärdering på vad eleverna tycker om 

undervisningen? 

Se tidigare svar 

– Vad kan man göra för att motivera elever som börjar eller har förlorat intresset? 

Jag har ett sportintresse, får prata lite om deras intressen, förklarar att det är så onödigt att tappa, ”Du 

som är så duktig/har förutsättningar”, prata framtid. Hur påverkar det din framtid/fritid? Ansträng dig 

när du är på lektionen: Hur känns det när du får tillbaka dåliga resultat gång på gång? Vill du förändra 

det? Vad finns det för hjälp runtomkring om det inte finns stöd hemifrån. Stödja sig på det. Ibland 

påminna om att det går bra i andra språk, engelskan…att påminna om att eleven har förutsättningar för 

spanskan också. Jag jobbar mycket med det. Säga till föräldrar att kanske släppa lite på ansvaret att 

eleven ska ta eget ansvar. Jag tycker man kan kräva och vara lite hårdare. Jag har varit vass, väldigt 

vass mot en del elever som jag vet har kapacitet. Här får inte eleverna inte hoppa av i moderna språk, 

säger skolledningen. 

– Tror du att motivation och muntlig färdighet hänger ihop? 

Ja jag tycker det, muntliga färdigheten kan väcka lusten till språket. Niorna gör Grease på spanska. 

Uppträdande på skolavslutningen.  

 

Styrdokument, Lgr 11, kursplan i moderna språk 

– Tycker du att det är tydligt för dig som lärare vad elever idag ska ha för muntlig färdighet i år 

9? 

Det skulle säkert kunna vara tydligare. Man kan fråga sig vad ”göra sig förstådd” betyder… 

– Tycker du att du får stöd för din undervisning genom kursplanen Lgr 11? 

Betygsmatrisen tycker jag är tydligare och som jag tittar på, jag tycker att det är en kvalitetssäkring i 

läs och hörförståelse, stor skillnad jämfört med engelskan.  

– Om du saknar något, vad skulle det i så fall vara?  

Tydligheten, lite mer exempel på, NU har jag fått lösenord till att komma in på skolverket och få 

tillgång till bedömningsstöd.  
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Bilaga 5. Transkribering av intervju, informant 3  

Målspråksanvändningen 

– Hur använder du målspråket i undervisning? 

Jag använder det nog mer än vad jag tror…Jag använder mycket fraser runtomkring och inledningsvis 

på lektionen, tar det på svenska när jag märker att de inte förstår…men jag tycker ändå att jag kunde 

prata mer. 

– Har du övningar i i muntlig färdighet? 

Jag tycker att muntlig färdighet skulle kunna få mkt mer utrymme. Lärobokens övningar, läser texten, 

har dialoger, varje lektion. 

 

Undervisningen 

– Vad för övningar används i undervisningen? 

Läroboken, lite eget från lektion.se, mer sexor och sjuor får använda läroboken för att det ska vara 

välbekant. Mer fokus på sexor och sjuor, tyvärr inte åttor och nior för att de inte är motiverade. Jag 

börjar med muntliga övningar redan i sexan, mycket fasta begrepp och fraser. 

– Har du test/prov på muntlig färdighet? 

Ja, en muntlig redovisning om ett land, niorna, men tyvärr blev många underkända. Förhör på muntlig 

färdighet, men niorna är i princip aldrig förberedda. 

– Uppskattar eleverna de muntliga övningarna? 

Sexor och sjuor uppskattar det känns det som, dock inte åttor och nior, de vill inte alls 

– Har du någon kollega som du samarbetar med t.ex. vid planering eller bedömning? 

Ja jag har en kollega men vi har samarbetat ytterst lite… men jag har frågat min kollega om råd ibland, 

men inte samarbete. Vi fick inte tid till det… jättesynd eftersom han har så mkt erfarenhet och han har 

hjälp mig mycket med det lilla jag har frågat om. Skulle vilja att det fanns avsatt tid för det. Tips från 

honom: Att sänka nivån en period för att stärka deras självförtroende 

Motivation 

– Hur återkopplar du till elevernas arbete oavsett färdighet? Feedback? 

Muntlig feedback, skriftligt också och sen har jag jobbat med diagnoser för att kunna återkoppla till 

varje enskild elev, för att kunna peka på saker de bör jobba med. Inför varje omdöme dvs. 2 ggr per 

termin. Direkt feedback också om en elev direkt har frågat.  

– Har du någonsin pratat om hur man kan lära sig själv, studieteknik, hur man kan ta hjälp via 

olika verktyg som t.ex. digitala ordböcker, Word eller liknande? 

Mest i åttan och nian med dom som är motiverade…. tittat på ordlexikon på nätet. Liber, 

glosmaskinen, tipsat modersmålstalande att titta på mer avancerade klipp på t.ex. UR för att 

individanpassat, men annars är det svårt när det är olika nivåer i samma grupp. 
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– Brukar du göra elevutvärderingar? D.v.s. en utvärdering på vad eleverna tycker om 

undervisningen? 

Njae, ja någon gång har jag gjort det i åttan och nian. De svarar att de skulle lärar sig mer om de får se 

film…men sen när jag visar filmklipp t.ex. från UR så tycker de att de är tråkigt, de vill se spelfilm 

och de vill mest slappa….De tror att de ska lära sig bättre av film men vissa tyckte också att de lärde 

sig när jag hade genomgång på spanska. 

– Vad kan man göra för att motivera elever som börjar eller har förlorat intresset? 

En grej som jag upptäckte…..försöka se vad de är intresserade av, använda datorer, variera sig, de har 

en varsin dator. Men ibland har vi fått säga att de inte får ha med datorerna för att de jobbar med en 

massa annat. En kollega tipsade mig om en grej: att sänka nivån, repetera sådant som man vet att de 

kan för att de ska känna sig duktiga och saker som de känner igen, visa eleverna att de kan och att det 

inte är hopplöst.  

– Tror du att motivation och muntlig färdighet hänger ihop? 

Jag tror att man kan motivera genom att visa att de kan, genom repetition i muntlig färdighet 

Styrdokument, Lgr 11, kursplan i moderna språk 

– Tycker du att det är tydligt för dig som lärare vad elever idag ska ha för muntlig färdighet i år 

9? 

Ganska…nej jag skulle hellre vilja ha en utförlig, tydligare bedömningsmatris för t.ex. muntlig 

färdighet 

– Tycker du att du får stöd för din undervisning genom kursplanen Lgr 11? 

Inte riktigt, jag saknar med underlag, exempel på t.ex. muntlig färdighet, eller i grammatik, hur 

mycket ska de kunna? Till viss del, det är bra att ha övergripande mål, mer tydligt vad de verkligen 

ska kunna i slutet på nian. Kommentarmaterialet som finns på skolverket är bra men man ska ha tid för 

att kolla det…. 

– Om du saknar något, vad skulle det i så fall vara?  

Jag skulle vilja ha en lista på vad de ska kunna, i grammatik, skriftligt, muntligt, hörförståelse osv. för 

varje årskurs och framför allt i slutet på nionde klass. 
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Bilaga 6. Transkribering av intervju, informant 4 

Målspråksanvändningen 

– Hur använder du målspråket i undervisning? 

Jag hade som mål att prata så mycket som möjligt på spanska men ibland känns det som 

omöjligt….Det handlar om att åttorna och niorna om beteendeproblem, pratar jag på spanska så blir 

det stökigt, det hänger inte med, men i sexan fungerar det bättre när jag blandar svenska och spanska 

för att de är intresserade, jag använder mycket kroppsspråk, i sjuorna mindre, och åttorna och niorna 

fungerar inte alls. Förmodligen för att läraren innan inte har pratat spanska med de äldre eleverna…de 

är inte vana. De är skadade av det och inte alls motiverade. Jag börjar och avslutar alltid på spanska, 

med datum osv. De är också indelade i bra och sämre grupp och jag har den sämre gruppen…De är 

väldigt omotiverade. 

Det måste vara en balans mellan muntligt och de andra färdigheterna, eleverna ser generellt inte 

användningen av språket. Men det muntliga kan få dem att förstå det, känna att det funkar om de kan 

prata, de kan känna att det finns en nytta. 

 

– Har du övningar i muntlig färdighet? 

En dialog mellan eleverna på ens strand i Spanien eller på en resa där de ska låtsas prata med en okänd 

person. Jag körde en slags speed-dating, eleverna byter partner efter 4 minuter. De fick öva ganska 

mycket kanske i 2 veckor. Några uppskattade det i nian, i åttorna tyckte att det var jättebra, vi spelade 

in och det gick jättebra. När jag ställer frågor får de, måste de alltid försöka svara på spanska först. Jag 

har övningar ca 2 ggr i veckan eller kanske varje lektion. 

 

Undervisningen 

– Vad för övningar används i undervisningen? 

Mycket från läroboken, men vi har en gemensam planering med de andra lärarna men jag tycker att 

det är tråkigt och jag försöker ta in annat från t.ex. UR-play. Vi tittar på klipp och jag gör frågor 

utifrån det. De har lite svårt att parat på spanska kring klippen men jag försöker få dem att försöka och 

uppmuntrar dem och säger att det är ok att göra fel. De har ingen ordlista men det får back-upp via UR 

och frågorna. Det blir svårt när datorer och uppkoppling inte fungerar….Jag startar med muntliga 

övningar from klass sex. 

 

– Har du test/prov på muntlig färdighet? 

Ja de har de haft, vi spelar in och sen fick de feedback, de frågade först varför inspelning men sen 

förstod dem att det underlättade bedömningen och de var väldigt glada och insåg att det var viktigt och 

förberedde sig bättre genom att lyssna på ljudklipp inför testet. 

– Uppskattar eleverna de muntliga övningarna? 

(Se frågan innan) 
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– Har du någon kollega som du samarbetar med t.ex. vid planering eller bedömning? 

Ja vi är tre spanskärare, vi planerar tillsammans, ja jag får stöd och vi planerar och gör prov 

tillsammans och vi bedömer tillsammans. Jag tror det är bra för eleverna att de känner att det är rättvist 

och att alla som går samma kurs blir bedömda på samma sätt. Jag tycker att det är bra. Men vi har inte 

jobbat med samma material för att min grupp hade kommit efter…och då har vi anpassat proven efter 

dem fast då har de andra grupperna egentligen ett försprång men kanske en nödvändighet.  

Motivation 

– Hur återkopplar du till elevernas arbete oavsett färdighet? Feedback? 

Vi skriver på det gemensamma skolsystemet, typ schoolsoft digitalt när de exempelvis lämnar in 

någonting. Både elever och föräldrar kan se. Jag sätter mig ner med elever löpande också och hittills 2 

ggr den här terminen. Läsåret/terminen(?) är uppdelat i 4 moment. Det är som 4 block i olika 

färdigheter vilket eleverna kan tycka blir lite tjatigt kanske…så jag försöker köra min grej och blanda 

lite.  

– Har du någonsin pratat om hur man kan lära sig själv, studieteknik, hur man kan ta hjälp via 

olika verktyg som t.ex. digitala ordböcker, Word eller liknande.  

Väldigt ofta faktiskt…. Jag brukar ge dom strategier t.ex. leta efter ord i kontexten. Jag tror att de här 

orden betyder xxx. När de ska prata att alltid ta översättningen sist. Jag säger: använd Google translate 

men jag luras inte av det….Kan användas som ordbok. Lexin som ordbok. Sådana saker påpekar jag 

alltid.  

– Brukar du göra elevutvärderingar? D.v.s. en utvärdering på vad eleverna tycker om 

undervisningen? 

Ja i början gjorde jag det för att få reda på vad vi måste eller vad de tycker att vi borde göra. Bättre 

feedback fr sexor och sjuor. De vill titta på Youtube-klipp och film. Exitpasses, bedömning för 

lärande. Målet för lektionen t.ex. att lära sig verbet querer ska formuleras. Hur böjer man verbet querer 

gör man då nästa lektion för att se om det har lärt sig. En slags kunskapsutvärdering. Vad har du lärt 

dig? Reflektera över sitt eget lärande. Mer med åttorna och niorna måsta jag 

– Vad kan man göra för att motivera elever som börjar eller har förlorat intresset? 

Man måste visa dom nyttan med undervisningen och spanskan, verklighetsanknytningen. Som med 

engelskan. Jag måste lära mig engelska för att kunna kommunicera med andra människor utanför 

Sverige…men i spanskan är det svårare men man måste försöka. Det är där kärnan sitter, det är det 

som är viktigast. Men man måste hålla sig på deras nivå… t.ex. att ta fram världskartan fungerar inte. 

Att ta hit unga svenskar som har rest i spansktalande länder som kan visa vad spanskan kan användas 

till, men det är svårt…… 

 

– Tror du att motivation och muntlig färdighet hänger ihop? 

Jaaa, alltså jag tror att det kan hjälpa…ibland när de känner att de inte kan någonting, om de kan prata 

lite så tror jag att de kan känna meningen med spanskan. Men om det inte finns…. Gå tillbaka till det 

som de kan om de kör fast. Minsta lilla steget i t.ex. muntlig färdighet, att någon förstår vad man 

faktiskt säger kan betyda mycket. Den där lilla meningen som sägs på spanska måste också besvaras 

på spanska och inte på svenska!  
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Styrdokument, Lgr 11, kursplan i moderna språk 

– Tycker du att det är tydligt för dig som lärare vad elever idag ska ha för muntlig färdighet i år 

9? 

Nu när jag har jämfört med LPO 94 så tycker jag att det är tydligare men det skulle kunna vara ännu 

tydligare…Det skulle kunna vara mkt mer detaljerat, det skulle kunna finns mer tydligt vad eleverna 

ska kunna. Men betygskriterierna finns också men det som är svårt är de värderande orden t.ex. 

”relativt” osv men där finns också kommentarmaterialet till kursplanen i moderna språk. Jag kan se att 

GERS har en koppling med betygskriterierna.  

Det är inte lätt men det handlar om att leta och ta reda på, det finns t.ex. mer material på skolverket 

som övrigt bedömningsstöd 

– Tycker du att du får stöd för din undervisning genom kursplanen Lgr 11? 

Just nu fungerar ju läroböckerna som en läroplan och egentligen tycker jag inte så mycket om dom 

men det är ju bekvämt…. Jag tycker inte alltid följden för vad man ska lära sig är logisk, i ena kapitlet 

är det fokus t.ex. på presens och sen är det frukter i nästa….  

 

– Om du saknar något, vad skulle det i så fall vara?  

En slags checklista på vad eleverna ska kunna varje läsår, på så sätt skulle det bli en nationell 

likställd/ekvivalent utbildning i spanska. Jag tänker också på GERS, om den ska följas så stämmer inte 

det här nu. Det skulle vara bättre om det var mer fyrkantigt både för lärare och elever. Då skulle både 

lärare och lever vara klara över vad målet är och vad som ska läras läsår efter läsår. Jag skulle gärna 

jobba med språkportfolio, en utopi skulle kunna vara att en elev har sin språkportfolio och kunna ta 

med den till nästa skola eller land där man vill fortsätta läsa språk. Skolverket har material för 

det…..för att kunna se sin egen utveckling och vara stolt över det man har lärt sig, gjort. Det skulle 

också kunna öka motivationen.  
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Bilaga 7. Enkät för studie inom moderna språk 

 

Enkät för studie inom moderna språk 

Lärare i årskurs:      

Modersmål: 

Antal verksamma år som lärare:   

Antal elever i årskurs 9:     

 

Instruktioner 
Kryssa för det alternativ som passar mest in på vad du tycker om inte annat anges. 
 

1) Varför tror du att elever idag väljer spanska inom språkvalet i grundskolan? 

 a. För att de själva tycker att det verkar roligt/intressant 

 b. För att föräldrarna tycker att det är ett bra val 

 c. För att kompisarna har valt spanska 

 d. För att det verkar enklast att lära sig jämfört med de andra moderna 

                                               språken 

 

2) Vad har elever generellt för förväntningar på studierna i spanska? 

 a. Att kunna prata spanska 

 b. Att kunna förstå spanska 

 c. Att det är enkelt att lära sig 

 

3) En del elever väljer ibland att hoppa av moderna språk pga. av bristande 

motivation mm, när brukar detta inträffa? 

 a. Årskurs 6 

 b. Årskurs 7 

 c. Årskurs 8 

 d. Årskurs 9 

 

4) Om du inte vet, vad tror du att avhoppen beror på? 

 a. Bristande intresse och motivation 

 b. Risk för betyg F 

 c. Inlärningsproblematik  

 d. Ingen särskild orsak 
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5) Hur mycket talar du som lärare på målspråket totalt under lektionstid? 

 a. Stundtals varje lektion, ca 30 % av lektionstiden 

 b. Stundtals vid genomgång av moment  

 c. Endast när elever vill veta svar på något och vid högläsning  

 d. Nästan alltid genomgående på lektionstid 

 

 Annat svar:_________________________________________________________ 

 

6) Vad tycker elever om att tala på målspråket under lektionstid? 

 a. Roligt men svårt, de försöker men tycker det är genant 

 b. Roligt och enkelt, de vill alltid prata 

 c. Svårt, de vill helst inte prata, tycker det är genant 

 d. Svårt, de vägrar att prata för att det är genant eller för att de inte kan 

 

7) Hur stor del i att kunna prata på målspråket tror du kan stärka motivationen för 

elever att läsa moderna språk? 

 a. 100% 

 b. 50% 

 c. 25% 

 d. 0% 

 

8)  Hur stor del i att kunna förstå målspråket tror du kan stärka motivationen för 

elever  

                           att läsa moderna språk?  

 a. 100% 

 b. 50% 

 c. 25% 

 d. 0% 

9) Hur många elever har du ungefär i följande bedömningskategorier i nionde klass? 

 A______________________ 

 B______________________ 

 C______________________ 

 D______________________ 

 E_______________________ 

 F________________________ 
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10) a. Hur många elever vet du eller tror du kommer att läsa spanska på gymnasiet 

bland eleverna i årskurs 9?   

                      ________________________ 

 

b. Har du informerat/ vet dina elever om att de kan få 100 extra meritpoäng, 

(inför högskolevalet) om de väljer att fortsätta läsa spanska på gymnasiet?                         

______________________ 

 

11) Hur många av dina elever i årskurs 9 har extrahjälp i form av specialpedagog på  

                          lektionstid eller utanför just dina lektioner? 

  

                          ________________________ 

 

 

12) Vad tror du motiverar elever mest att läsa spanska i grundskolan? Gradera från 

1-5. (1 som högst på skalan och 5 som lägst) 

 __  Att kunna förstå spanska 

 __  Att kunna uttrycka sig muntligt på spanska 

 __  Att kunna skriva på spanska 

 __  Att kunna läsa enkla instruktioner vid t.ex. utlandsresor 

 __  Att få ett högt betyg i spanska för att höja sitt snitt inför gymnasievalet 

 

 

 

 

13)  Vad tror du motiverar elever mest att lära sig spanska? (Kryssa för) 

 

                       ___ Inre motivation: att lära sig ett språk för sin egen skull, för att det är roligt,  

                lustfyllt, vackert, förstå kulturen 

___ Yttre motivation: Nyttoaspekten, det är bra för framtiden och karriären att kunna ett  

                              språk, yttre påtryckningar från föräldrar etc. 

 

14)  Tror du att lärarens målspråksanvändning under lektionstid främjar elevers 

muntliga färdighet mer än film, musik och ljudkällor? 

___ Ja, därför att de följer lärarens exempel 

___ Nej, de blir oroliga och förstår inte när målspråket talas och deras muntliga 

                              färdighet hämmas 
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15)  Har du någon pedagogisk tanke eller idé kring din språkundervisning? I så fall, 

vänligen formulera en eller ett par enkla meningar om detta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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