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Sammanfattning 
 

Den här studien har haft som syfte att undersöka elevernas motivation att lära sig moderna språk i 
grundskolan. Undersökningen gjordes i en skola i Stockholmsområde under min VFU praktik (VT18). 
Klasserna som var intressanta för detta arbete och som stod i fokus är två klasser i årskurs 8 (41 elever 
sammanlagt – 19 elever i 8A och 22 elever i 8B). Den enda klassen (8A) upplevs av läraren att fungera 
bra medan den andra (8B) fungerar dåligt vad det gäller eleverna motivation. Målet har alltså varit att 
analysera elevernas inställning till de egna språkstudierna samt deras upplevelser av vad som får dem 
att blir motiverade eller omotiverade att lära sig spanska. Arbetet har baserats på observationer, 
enkäter och individuella intervjuer. Följande frågor ställs: (1) Vilka faktorer och händelser är centrala 
för att skapa motivation som främjar lärandet i spanska? (2) Vilka faktorer och händelser kan få 
eleverna att tappa motivation i att lära sig spanska? (3) Finns det någon tydlig skillnad mellan de båda 
studerade grupperna vad det gäller elevernas inställning till lärandet och motivation? 

Arbetet visar att den mest betydelsefulla bidragande faktor för huruvida eleverna motiveras av sina 
spanskstudier är hur de upplever deras relation med sin lärare samt variation i undervisningen. Studien 
visar att eleverna från båda klasserna känner sig omotiverade när spanska blir för svårt och  när det tar 
för lång tid att lära sig. Den tydligaste skillnaden mellan de grupperna vad det gäller inställning till 
motivation är att eleverna i 8B upplever att de har en dålig relation med sin lärare medan eleverna i 8A 
upplever att de har en bra relation. Relationen mellan läraren och eleverna i 8A har positiv inverkar på 
elevernas motivation medan den har negativ påverkan på eleverna i 8B. Dessa elever strävar efter 
prestationsmål,  har svårare att samarbeta med klasskamrater, upplever mer stök i klassrummet och har 
en negativ inställning till sitt lärande. 
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1.	Inledning	

Begreppet motivation är centralt för att vi ska kunna förstå beteenden och deras orsaker 
(Karlsson 2012). Ordet kommer från latinets movere som betyder att röra på sig (Hedegaard 
Hein 2012:7). Enligt Nationalencyklopedin1 innebär motivation ”faktorer hos individen som 
väcker, formar och riktar beteenden mot olika mål”. Inom motivationsforskningen finns 
många definitioner av begreppet (Reeve 2009; Hedegaard Hein 2012; Heckhausen & 
Heckhausen 2008). Inom ramen för detta arbete använder jag Ryans & Decis (2000: 54) 
definition som innebär att vilja sätta igång och fortsätta med en aktivitet mot ett mål, alltså, 
”to be moved to do something”. I detta avseende är motivation ”en inre process som påverkar 
beteendens inriktning, styrka och uthållighet” (Karlsson 2012: 359).  
Att lära sig ett modernt språk2 i skolan är en lång process som kräver mycket ansträngning 
och, kanske just därför, en hel del motivation. I Sverige börjar elever vanligtvis studera 
ytterligare ett modernt språk utöver engelska i årskurs 6 (Skolverket 2015). Ett av målen för 
EU:s språkpolitik är att varje EU-medborgare bör kunna två språk utöver sitt modersmål 
(Europaparlamentet 2015). Men trots stark politisk konsensus om betydelsen av 
språkkompetens bland medborgarna i Europa så avbryter ungefär var femte elev i Sverige sina 
studier i moderna språk före årskurs nio (Skolinspektionen 2010). Dessutom finns ett vikande 
intresse för att studera moderna språk på universitetsnivå (Skolverket 2015).  
Forskningen visar att spanska är det mest populära moderna språket i svenska skolan idag. 
Ämnet väljs i årskurs 6 av hälften av alla elever men är samtidigt det språk där flest elever 
hoppar av. Efter tre år återstår endast knappt 65 % av eleverna (Francia och Riis 2013). Som 
blivande spansklärare brottas jag med frågan om varför situationen ser ut som den gör och hur 
jag som spansklärare kan påverka elevernas motivation i rätt riktning. Denna har varit en 
viktig anledning till valet av forskningsämne. Den andra drivkraften är att det fortfarande 
finns få forskningsstudier inom svensk utbildningskontext som sammanför moderna språk och 
motivation (Cardelús 2016). Detta är en verklighet som kommer att behandlas längre fram i 
denna studie.   
Under min första VFU-period fick jag möjlighet att observera elever i en skola i 
Stockholmsområdet från årskurs 6 till årskurs 9 som alla har haft samma spansklärare under 
alla åren de har gått i skolan. Grupperna som är särskilt intressanta för detta arbete och som 
kommer att stå i fokus är två klasser i årskurs 8 (41 elever sammanlagt – 19 elever i 8A och 
22 elever i 8B). Läraren upplever att den ena gruppen (8A) fungerar bra – eleverna är 
motiverade och villiga att lära sig språket – medan den andra gruppen (8B) fungerar sämre. 
De allra flesta elever i den sistnämnda gruppen har enligt läraren en negativ inställning till 
spanskundervisningen, vilket skapar oro och dålig stämning i klassrummet. Detta påverkar 
läraren negativt, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för att eleverna ska bli 
motiverade att lära sig spanska.  
 

1.1	Syfte	och	frågeställningar	
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är syftet med den här studien att undersöka 
elevernas motivation att lära sig moderna språk i skolan. Mer specifikt vill jag undersöka 
elevernas inställning till de egna språkstudierna i spanska. Arbetet har baserats på 
                                                             
1 NE:s nätutgåva, sökning gjord 2018-01-20 på http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation. 
2 I den svenska skolan är efter engelska de vanligaste främmande språken som elever studerar franska, spanska och tyska, 
vilka officiellt benämns som moderna språk i kursplaner och andra styrdokument. 
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observationer, enkäter och individuella intervjuer och har som mål att belysa elevernas egna 
erfarenheter av språklärande på högstadiet samt deras upplevelser av vad som får dem att blir 
motiverade eller omotiverade att lära sig spanska. Följande frågor ställs: 

 
1. Vilka faktorer och händelser är centrala för att skapa motivation som främjar lärandet i 
spanska? 
2. Vilka faktorer och händelser kan få eleverna att tappa motivationen att lära sig spanska?  
3. Finns det någon tydlig skillnad mellan de båda studerade grupperna vad det gäller 
elevernas motivation och inställning till lärandet? 
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2.	Bakgrund		

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom motivation och 
språkinlärning som kan relateras till uppsatsens syfte. Jag kommer att kortfattat redovisa 
slutsatserna från ett urval av internationella studierna om motivation och dess koppling till 
lärandet. Det finns en stor mängd vetenskapliga publikationer inom fältet motivation, speciellt 
om man gör en internationell utblick3. Detta avsnitt kommer främst att fokusera på 
avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer om motivation och moderna språk inom 
den svenska utbildningskontexten.  
 

2.1	 Motivation	och	språkinlärning	i	skolan	
 
I ett historiskt perspektiv har motivationsforskningen utgått från psykologin (Hedegaard Hein 
2012; Dörnyei & Ushioda 2011). Inom språkdidaktisk forskning har motivation diskuterats 
inom ramen för både sociokulturella och sociokognitiva teorier (Gardner & Lamber 1972; 
Dörnyei Ushioda 2011; Ushioda 2010. Enligt Gardner & Lamber (1972) kan processen att 
lära sig ett främmande språk inte enbart förklaras av förmåga eller kompetens utan man måste 
ta hänsyn till de kontextuella och pragmatiska skälen som driver människorna till att lära sig. 
Enligt Henry (2012) och Cardelús (2016) är temat motivation i svenska skolan ännu ett 
förhållandevis outforskat område. Detta gäller i ännu högre grad motivation att lära moderna 
språk i svenska skolor. Jag kommer nu att redogöra för vetenskapliga publikationer inom 
fältet motivationsforskning och moderna språk i Sverige. 
Erik Cardelús undersöker i sin avhandling från 2016 vilka faktorer som kan påverka elevernas 
val av moderna språk, vilka händelser som är centrala för att skapa motivation samt varför 
eleverna fortsätter sina studier i moderna språk på gymnasienivå. Den teoretiska ramen för 
avhandlingen bygger på den sociokognitiva teorin (särskilt Bandura 1997). Resultatet visar att 
eleverna refererar till motivation i termer som kan relateras till inre motivation. Eleverna 
väljer, till exempel, att fortsätta att studera sitt specifika målspråk (spanska eller något annat 
modernt språk) på grund av ett känslomässigt tillstånd som kan relateras till nöje och 
nyfikenhet. En annan viktig aspekt när eleverna studerar ett modernt språk är att de motiveras 
av lärandemål (mastery goals). Många uttrycker en motivation riktad mot att bli flytande i sitt 
målspråk. Flera elever understryker också den motiverande betydelsen av kompetens, 
framgång och utveckling. De blir motiverade när de upplever en tilltro till sin egen kapacitet 
att lära, vilken vanligen är förankrad i tidigare erfarenhet av framgång (Bandura 1997). Sist 
men inte minst visar avhandlingen att familjemedlemmar och vänner har en avgörande roll för 
många elever när de väljer språk. Denna faktor interagerar med andra, såsom att ha möjlighet 
att åka till landet där det valda språket talas så att de kan använda sina språkkunskaper.   
Henrys undersöker i sin avhandling (2012) hur motivationen att lära sig ett tredje språk 
(franska, spanska eller tyska) påverkas av att lära sig engelska som andra språk i Sverige. I 
avhandlingen undersöks både grundskoleelevers och gymnasielevers motivation att lära sig 
moderna språk. Resultatet tyder på att eleverna generellt känner sig mindre motiverade att lära 
sig ett modernt språk än att lära sig engelska, i synnerhet gäller det för pojkar som uppvisar 
lägre motivationsvärde än flickor. Henry (2012) visar också  att flickor har ett starkare 
känslomässigt förhållande till sitt tredje språk än pojkar. 
                                                             
3 I Cardelús doktorsavhandling (2016) görs en omfattande genomgång av den vetenskapliga litteraturen inom 
ämnesområdet motivation. 
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En annan avhandling som är värd att nämna i detta sammanhang är Österbergs (2008). Den 
handlar om motivation och språkbegåvning hos gymnasielever som studerar spanska. Mer 
specifikt undersöker Österberg (2008) hur elever utvecklar sin muntliga färdighet över tid och 
huruvida deras utveckling i spanska korrelerar med motivation och språkbegåvning. 
Resultaten visar att motivationen eller drivkrafterna spelar större roll än språkbegåvning för 
att utvecklas i ett språk. De elever i studien som fortsatte att läsa spanska alla tre åren hade 
ofta höga krav på sig själva. De hade stor inre motivation och ett högt självförtroende. 
Eleverna som inte fortsatt att läsa spanska var de som inte fick tillräckligt höga betyg. I 
avhandlingen framgick också att läraren betyder mycket för ämnet. Om eleverna har en bra 
lärare och blir sedda så arbetar de bra, men har de en lärare som de själva tycker är dålig så 
sjunker motivationen snabbt. 
Det finns några studier inom moderna språk i svenska skolan som framtagits på uppdrag av 
olika myndigheter i Sverige. En studie är skriven av Francia och Riis (2013) och heter Lärare, 
elever och spanska som modernt språk. Syftet med den är att ge en allomfattande bild av 
spanska som modernt språk, i synnerhet sedan skolreformen 1994. Författarna tar upp 
lärarsituationen och den höga andelen obehöriga lärare, elevresultaten och det höga antalet 
avhopp samt utvecklingsmöjligheter. Studien tar även flyktigt upp brister i elevmotivation. På 
uppdrag av Skolverket (2013) skrev Lodeiro och Mattis en rapport om de svenska elevernas 
generellt låga resultat i spanska i jämförelse med engelska. I studien gjordes analyser av data 
från Internationella språkstudien 2011, intervjuer med elever, lärare, rektorer och 
lektionsobservationer i sex av de svenska skolor som nådde högst resultat i spanska i den 
Internationella språkstudien. Dessa skolor bestod av både kommunala och fristående skolor 
runtom i Sverige. Syfte med studien var att hitta gemensamma framgångsrika faktorer som 
kan ha påverkat elevernas kunskap i spanska positivt. Resultaten visar att eleverna som 
påbörjat sina studier i spanska i årskurs 6 nådde högre resultat än de som börjat i årskurs 7. En 
hög andel behöriga lärare är en gemensam faktor i alla de sex undersökta skolorna. Stor 
variation i undervisningen samt att lärarna pratar spanska stora delar av undervisningen var 
också gemensamt i alla skolor. Eleverna var motiverade att lära sig, skolorna var lugna och 
klimatet på lektionerna beskrevs som tillåtande. 
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3.	Teori	

I detta kapitel presenterar jag arbetets övergripande teoretiska ramverk. Utifrån syfte och 
frågeställningar grundar jag mitt arbete i tre centrala sociokognitiva teorier om motivation: 
self-efficacy theory, goal theory och self-determination theory (SDT) (Bandura 1997; Ryan & 
Deci 2000). Dessa teorier kommer att presenteras och diskuteras härnäst. 
 

3.1	 Self-efficacy	theory	
 

En teori som har haft stor påverkan på modern motivationsforskning är self-efficacy theory. 
Self efficacy definieras som en persons tro på sin egen förmåga att uppnå ett önskat resultat 
inom ett givet område (Bandura 1997). Om man har en stark tro på sin egen förmåga har man, 
enligt teorin, mer motivation att utföra uppgifter och nå målen samt är mer uthållig när man 
stöter på problem (Skaalvik & Skaalvik 2015). Self-efficacy samverkar, enligt Bandura 
(1997), med olika faktorer såsom människans psykologiska inre processer, beteenden och 
miljön som anger henne. Skaalvik & Skaalvik (2015) hävdar att de förutsättningar som 
påverkar en människas tro att klara olika uppgifter beror på flera faktorer, såsom vilken 
uppgift som ska lösas; hur lång tid man får för att lösa uppgiften; vilka hjälpmedel som finns 
samt övriga förhållanden i den givna miljön.  
I skolans sammanhang är det inte bara elevens egen tro på sin förmåga som ökar motivationen 
utan aven lärarens tro på eleverna gör att deras motivation ökar, enligt en studie av Wery & 
Thomson (2013). För att få eleverna att öka sin egen motivation behöver läraren, bland annat, 
kommunicera mål som elever kan nå och visa realistiska förväntningar på elever; möta elever 
som är ointresserade för skolan där de befinner sig och individanpassa aktiviteter så att 
eleverna klarar av nya utmaningar. När eleverna upplever att de kan slutföra olika uppgifter 
känner de sig kompetenta, enligt Wery & Thomson (2013), och på så sätt ökar deras 
motivation. 

Schunk & Pajares (2009:48) betonar att self-efficacy är ett begrepp som samverkar med den 
socio-kulturella kontexten och de kulturella erfarenheter som människorna har. ”Att 
operationalisera self-efficacy utanför en västerländsk kontext, präglat av individualistiskt 
tänkande, kan därför vara problematiskt och kan kräva reconceptualiseringar” (citat i Cardelús 
2016: 57). Den kritiken torde gälla alla motivationsteorier som ligger till grunden till detta 
arbete. Jag är medveten om att det inte finns någon vetenskaplig som kan användas för att 
tolka en människas beteende i sin helhet. Dock har jag i denna studie valt att använda nämnda 
teorier för att jag tror att de kan hjälpa mig att förstå elevernas motivation att lära moderna 
språk på ett bättre sätt. Alla dessa tre teorier tar upp faktorer som leder till en större förståelse 
av mitt ämnesområde.  

 

3.2	 Self-determination	theory	(SDT)	
 
Enligt Self-determination theory (SDT), som är den mest inflytelserika teorin inom 
motivationsforskning (Skaalvik & Skaalvik 2015) är individens grad av självbestämmande 
avgörande för motivation. Det hävdas att människor har tre medfödda psykologiska behov: 
autonomi, kompetens och samhörighet (Ryan & Deci 2000). Autonomi står för en känsla av 
valfrihet, till exempel vilken bok eleverna ska läsa och hur de ska utföra en uppgift. 
Kompetens innebär en känsla av att klara av att hantera och möta omgivningen på ett sunt 
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sätt. Samhörighet definieras som en känsla av tillhörighet med andra människor (Sheldon & 
Hilpert 2012), med andra ord, att eleverna ges möjlighet att utveckla bra relationer med lärare 
och klasskamrater. För att uppnå psykologisk hälsa krävs att alla dessa tre behov uppfylls, 
enligt Ryan & Deci (2000). Tillfredsställelse av dessa behov anses framkalla motivation, 
vilket i sin tur leder till förbättrad prestation, uthållighet och kreativitet (Deci & Ryan 2000).  
 

3.2.1  Inre och yttre motivation 
 
Deci & Ryan (2000) gör en distinktion mellan två olika typer av motivation: inre- och yttre 
motivation. Utgångspunkten för inre motivation är att människan har en naturlig strävan efter 
utveckling och engagerar sig i aktiviteter av egen fria vilja för att de är intressanta eller 
tillfredställande, alltså, för aktivitetens egen skull. Den inre motivationen anses vara 
eftersträvansvärd och karakteriseras av utveckling av personliga värderingar och intresse. Den 
förknippas även med bättre lärande, bättre prestation och välbefinnande (Deci & Ryan 2000: 
233). Yttre motivation innebär istället att man utför en aktivitet för att nå ett externt mål. Man 
är mindre självständig i sina val och aktiviteten utförs för att uppfylla externa behov som inte 
anses främja tillfredställelsen av de psykologiska behoven. Till exempel kan de yttre målen 
handla om att få högre betyg, att uppnå socialt erkännande och rikedom, att göra bra ifrån sig 
för att få belöningar från föräldrar osv.  
Den yttre motivationen delas in i två kategorier kontrollerad och autonom, som i sin tur delas 
i ytterligare två underkategorier. Kontrollerad motivation innebär, enligt Ryan & Deci (2000), 
att eleven gör en uppgift för att få en belöning, undvika straff eller av rädsla för att 
misslyckas. Vid den autonoma motivationen gör eleverna en aktivitet eller en uppgift av 
personliga skäl. Om en elev saknar motivation och låter bli att göra en uppgift är eleven 
amotiverad, enligt Ryan & Deci (2000). Om eleven inte gör det den ska kan läraren hota med 
att sänka betyget eller bli arg, vilket kallas extern reglering. Om läraren istället försöker 
övertyga eleven om att anstränga sig och slutföra uppgiften för att, till exempel, inte känna 
skuld över att inte ha arbetat med uppgiften kallar Ryan och Deci (2000) det för introjicerad 
reglering. Dessa former av kontrollerad yttre motivationer är de sämsta möjliga eftersom de 
inte bidrar till elevens egentliga inre lust att lära sig. Den autonoma motivationen kan delas in 
i motivation med integrerad och identifierad kontroll. Den första innebär att eleven upplever 
att beteendet är en del av dennes identitet. Till exempel att eleven går till skolan för att hon 
eller han själv uppfattar att studierna är viktiga. Den identifierade kontrollen innebär att 
eleven uppfattar en uppgift som meningsfull eller betydelsefull i ett längre perspektiv, till 
exempel att studera för att komma in på en viss utbildning. 
 

3.3	 Achievement	goal	theory	
 
Achievement goal theory handlar om hur människans mål påverkar hennes prestationer i olika 
situationer. Enligt teorin finns två kategorier av mål: lärandemål (mastery goals) och 
prestationsmål (performance goal). Palm, Sullivan-Hellgren och Winberg (2010: 5) hävdar att 

Prestationsmål fokuserar på att demonstrera kompetens och karakteriseras av att eleven jämför 
sig med andra. Den andra dimensionen är huvudsakligen affektiv och rör huruvida eleven strävar 
efter att uppnå något positivt, eller att undvika något negativt. 
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Palm et al. (2010) säger att elever som strävar efter lärandemål är inre motiverade medan de 
som strävar efter prestationsmål är yttre motiverade. Med andra ord förutsätter lärandemål 
 

att eleverna är inriktade på att lära i skolan enligt självuppsatta kriterier eller egna premisser, 
utveckla nya färdigheter, förbättra sina kompetenser, åstadkomma något utmanande och erhålla 
förståelse och insikter. Prestationsmål förutsätter å andra sidan att elever i skolan huvudsakligen 
lär för att uppfylla andras, såsom lärares eller föräldrars, krav och förväntningar för att inte 
hamna i svårigheter. Eller att vara fokuserade på själva den intellektuella förmågan att lära i 
skolan och hur denna förmåga blir bedömd av andra elever och läraren (Giota 2002: 291). 

 

Enligt Palm et al. (2010) visar elever med lärandemål sin kunskapsnivå i syfte att lära sig av 
sina brister, vilket leder till högre inlärning. Bandura (1986) visar att elever med lärandemål 
presterar bättre i skolan än elever med prestationsmål. Elever som styrs av prestationsmål 
tenderar att koppla misslyckanden till yttre faktorer (Covington 2002), till exempel att de inte 
hade tid för att plugga inför ett prov eller att läraren gjorde ett alldeles för svårt prov. ”De 
attribuerar ofta framgångarna till inre, okontrollerbara men stabila faktorer som medfödd 
intelligens eller talang” (Palm et al. 2010: 6). Sådana elever kan lära sig saker utantill för att 
klara en hel uppgift och på så sätt stärka sin självkänsla men de stöter ofta på problem när de 
står inför nya utmaningar och svårare uppgifter (Palm et al. 2010).  
Å andra sidan visar Giota (2001) att elever kan ha två olika typer av mål samtidigt. 
Kombinationen av lärandemål och prestationsmål leder, menar Giota (2001), till högre 
prestationer i jämförelse med elever som bara har lärandemål eller prestationsmål. Frågan är 
dock om elever som är inriktade på prestationsmål och uppnår höga prestationer också 
befäster kunskap på längre sikt.    
 

3.4	Beteenden	hos	omotiverade	elever		
 

Stensmo (2008: 113) kallar passiva olämpliga beteenden de beteenden som kan relateras till 
brist på motivation hos elever och som innebär att eleverna av olika skäl inte deltar i 
undervisningsaktiviteter, inte har gjort sin läxa, kommer försent till lektionen eller glömmer 
sina böcker osv.  Enligt forskning (Samuelsson 2008: 36-39) kan elevbeteende som stör 
klassrumklimatet vara av olika karaktär, men det främsta är att eleven utmanar lärarens 
ledarskap. Exempel på det är att eleven stökar till, inte kan sitta stilla, pratar med 
klasskamraterna under lektionerna, inte lyckas slutföra sitt arbete, är oförmögen att följa 
instruktioner, har benägenhet till distraktion, inte kan acceptera korrigeringar, tenderar att reta 
andra, konstant söker uppmärksamhet, har svårt att acceptera miljöförändringar som 
förändringar av sittplatser eller förändrade klassrumsrutiner osv.  
I nästa avsnitt kommer jag kartlägga och diskutera metoden, materialet och genomförandet av 
detta arbete.    
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4.	Metod,	material	och	genomförande	

 
I enlighet med syftet att förstå hur motivation att lära sig moderna språk uppstår hos elever, 
används en kvalitativ metod bestående av enkäter och semistrukturerade intervjuer. Härnäst 
diskuteras metodval; observationer, enkät och intervjuer; urval och bortfall; datainsamling 
och genomförande samt etiska överväganden. 
 

4.1	Kvalitativ	metod	 	
 

Metoden som jag har valt är kvalitativ, vilket innebär att tonvikten läggs på insamling av icke-
numeriska data, det vill säga beskrivning av händelser, värderingar, normer, åtgärder osv. 
utifrån informanternas perspektiv (David & Sutton 2011: 99). Bryman (2008: 340-341) 
identifierar tre egenskaper för kvalitativ forskning. Den präglas av en mer induktiv inställning 
till teori och praktik än en deduktiv testning av formulerade teorier. Forskaren har en 
tolkningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt och är mer öppen vad det gäller 
struktureringen av forskningsfrågorna, forskningsurvalet och i utformning av intervjufrågor, 
osv. Slutligen har den kvalitativa forskningen en ontologisk ståndpunkt, som är 
konstruktionistisk, vilket innebär att sociala egenskaper är konstruerade och härstammar från 
interaktionen mellan människor.  
Det är ett faktum att alla former av samhällsvetenskaplig forskning använder olika former av 
kvantifiering eller mätning (David & Sutton 2011: 92) och detta stämmer även för min studie. 
Dock har inte jag som primärt syfte att göra mitt arbete till föremål för statisk analys utan 
mätningen sker i form av dataregistrering eller datainsamling. Att till exempel notera att 
informanten är tjej eller kille (eller annat) är att göra en nominal dataregistrering. Att 
identifiera egenskaperna hos en grupp eller miljö handlar om att konstatera existensen eller 
icke-existensen av en viss variabel, vilket kalas nominal datainsamling (David & Sutton 
2011). Som David & Suton (2011: 93) uttrycker: 

Den kvalitative forskaren måste fortfarande ägna sig åt mätningar på antingen nominal eller 
ordinal nivå bara för att kunna registrera om särskilda kvaliteter är närvarande (nominal) eller är 
större eller mindre i sin närvaro, intensitet, livslängd och så vidare (ordinal) 

Inom ramen för den kvalitativa forskningen som jag genomför görs observationer, enkäter 
och individuella intervjuer, som kommer att presenteras härnäst. 

4.1.1 Observationer 
 
Större delen av min studie byggs på ”fältforskning” ”(David & Sutton 2011: 137), vilket innebär 
att jag tillbringar tid i skolan, elevernas vardagliga sammanhang, och observerar deras 
beteende på platsen som är relevant för studiens syfte. Forskningstraditionen kommer 
ursprungligen från etnografin4 som kan beskrivas som: 
 

                                                             
4 Termen etnografin har sitt ursprung i antropologin och handlar om ”utförandet av fältarbete i andra kulturer än 
antropologen egen”(David & Sutton 2011: 136). Inom sociologin utvecklades en forskningstradition som kallas 
”deltagande observation” där Chicagoskolan populariserade forskningsmetoder ”kring urbant liv där man 
tillbringade tid med människor för att skaffa sig kunskap om deras liv, vanor och erfarenheter” i forskaren eget 
samhälle (David & Sutton 2011: 136). Under de senaste decennierna har distinktioner mellan deltagande 
observation  och etnografin brutit samman, även om de termerna inte är helt synonyma (David & Sutton 2011: 
137). 



  9 

 

studiet av människor i naturligt förekommande miljöer eller ”fält” med datainsamlingsmetoder 
som fånga dessa människors sociala innebörder och vanliga aktiviteter, och där forskaren deltar 
direkt i miljön om än inte i aktiviteterna för att samla data på ett systematiskt sätt men utan att 
tvinga fram någon mening Brewer (2000:06). 

 
David & Sutton (2011: 136) hävdar att etnografin kretsar kring tre begrepp ” upptäckt, 
förståelse och försänkning”. Upptäckten är kopplad till idéen om induktiv forskning, alltså, att 
forskaren drar slutsatsen av egna erfarenheter. Förståelse hänför sig till att förstå 
människornas liv utifrån deras eget perspektiv. Försänkning handlar om forskarens försök att 
uppleva miljön som studeras så att hen kommer ifrån rollen som distanserad forskare. 
Fältforskning ger, enligt David & Sutton (2011: 138), möjlighet att se vad människor 
”egentligen gör”, inte bara det de säger att de gör. Det förutsätter att eleverna kommer att bete 
sig som de brukar även i min närvaro. Hammersley (1998) beskriver tre fördelar med 
fältarbete, för det första kan naturalistiska metoder vara mer valida än metoder som är 
beroende av artificiella situationer. För det andra erbjuder etnografi större utrymme för 
utforskning. Till sist är fältforskning användbar när man ska beskriva specifika fall i detalj 
och bör inte kritiseras för att inte möjliggöra jämförelser och generaliseringar. ”En 
beskrivning kan vara ett legitimt mål så länge den inte utger sig för att vara en förklaring” 
(David & Sutton 2011: 138). För att fånga data som inte framgick av observationerna och för 
att kunna bygga upp en mer fullkomlig bild av elevernas syn på motivation har jag valt att ta 
hjälp av två traditionella metoder för kvalitativ datasamling, enkäter och intervjuer. Dessa 
kommer att beskrivas i följande del. 
 

4.1.2 Enkäter och intervjuer 
 

Studien började med en intervju med undervisande läraren (se bilaga 1), där hon fick svara på 
en rad frågor om hur hon själv ser på motivation och på sina två klasser i årskurs 8. Därefter 
bad jag eleverna att svara på enkäten. Enkäten med frågor formulerades av mig och eleverna 
fick själva fylla i sina svar på papper i anslutning till undervisningstillfällen. Ingen pilotstudie 
gjordes för att testa om eleverna förstod frågorna i enkäten utan frågorna baseras på tidigare 
beprövade studier om motivation (se Cardelús 2016; Fredby 2016 samt Klöv Piauger 2016). 
Det är viktigt att poängtera att jag fanns med på platsen under tiden eleverna fyllde i 
formuläret ifall det skulle uppstå behov att förtydliga eller förklara frågor. Syftet med enkäten 
(se bilaga 2) var att införskaffa en grundinformation om eleverna. Det frågades om eleverna 
elevernas personliga egenskaper, om de hade svenska som modersmål, om deras föräldrars 
skolbakgrund, om när de började med spanska och vad som kan få de att tappa motivationen. 
Frågorna hade en standardiserad karaktär, vilket innebär att informanterna fyllde i 
fördefinierade svarsalternativ. Fördelen med sådana slutna frågor är att de kan besvaras snabbt 
och i allmänheten är undersökningspersoner mer villiga att svara en rad frågor om svarstiden 
är kort och kräver mindre ansträngning (David & Sutton 2011). Nackdelen är att 
informanterna kan känna sig tvungna att välja ett svar som de egentligen inte skulle ha valt 
spontant om frågan hade varit öppen (David & Sutton 2011).  Slutligen har jag formulerat 
specifika frågor med likertskala som handlade om motivation att lära sig spanska. 
Likertskalan är uppbyggd av en rad påståenden, vart och ett försett med samma rad av 
standardsvar (David & Sutton 2011: 214).  Skalan består av fem punkter: ”ingen betydelse 
alls”; ”ganska liten betydelse”; ”varken stor eller liten betydelse”; ”viss betydelse” och 
”mycket stor betydelse”. Var och en svarskategorierna får en poäng från 1 till 5, där 1 står för 
”ingen betydelse alls” och 5 för ”mycket stor betydelse”.   
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Enkätfrågorna uppföljdes av individuella intervjuer ansikte mot ansikte med syftet att skaffa 
mig en bredare uppfattning av elevernas tankar kring motivation. Frågorna var 
semistrukturerade (se bilaga 3) och vissa variationer förekom beroende på vad eleverna tog 
upp vid det aktuella tillfället. Jag började alltid med en kärnfråga som handlade om 
forskningens centrala teman, till exempel: vad motiverade dig att välja spanska som moderna 
språk? Under intervjuerna gavs eleverna möjlighet att ställa frågor ifall de inte hade uppfattat 
vad som menades. Den främsta fördelen med intervjun var att jag fick en mer fullständig  
information som hjälpte mig att fylla i luckorna som uppstod under observationerna och efter 
att eleverna hade svarat på enkäten. Nackdelen var att vissa elever begränsade sig med att 
svara mycket kort på mina öppna frågor med och ibland med ett ja eller ett nej. Till exempel: 
Vad är det som känns motiverande med spanska lektionen? Svar: Ja. Det är motiverande. 
Upprepade jag frågan blev svaret liknande: Ja. Lektionen är motiverande som den är. 
Lösningen på problemet var att formulera frågan på ett annat sätt eller ge exempel på vad jag 
var ute efter. Nackdelen med lösningen är att jag förmodligen påverkade eleverna så att de 
gav det svaret jag nämnde i exemplet och inte det de själva hade velat svara. Det var ett fall 
där jag var tvungen att bortse från intervjumaterialet helt och hållet eftersom eleven inte 
svarade sammanhängande på en enda fråga.  
 

4.2	Urval	och	bortfall	
 

Studien genomfördes under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU – vårterminen 2018) 
vid en högstadieskola i Stockholm. Eleverna (n=41) tillhör två parallella klasser som går i 
årskurs 8 och som har valt spanska som moderna språk. Underlaget begränsas till de klasser 
som spanskläraren i skolan upplever som helt olika vad det gäller lust att lära sig spanska. 
Med detta menas att den ena gruppen (8a) har en positiv inställning och upplevs av läraren 
som mer motiverad medan den andra (8b) har en negativ inställning som påverkar elevernas 
inlärning och stämning i klassrummet i stort. En elev i 8a valde att inte delta i arbetet 
överhuvudtaget, vilket innebär att jag har 40 svar på enkäten istället för 41.  
En svårighet som jag möte under insamling av materialet var, i synnerhet när jag började med 
intervjuerna, att de flesta elever i en av klasserna inte ville delta i undersökningen medan det 
inte var några problem att hitta deltagande i den andra gruppen. Denna svårighet gjorde att jag 
var tvungen att begränsa antalet intervjudeltagare till 6 elever i varje grupp, alltså, det antal 
elever som tackade ja till intervjun i en av grupperna (där intresset för deltagande var lågt). 
Eleverna från den andra klassen valdes slumpmässigt; de första 6 elever som visade intresse 
för deltagande intervjuades individuellt.  

 

4.3	Datainsamling	och	genomförande		
 

Proceduren till datainsamling var att, först och främst, intervjua läraren om hennes syn på 
motivation och hur hon upplever grupperna (se bilaga 1). I samband med det gjordes 
observationer kontinuerligt under undervisningstillfällen för att skaffa en egen uppfattning av 
hur olika eller lika de två grupperna beter sig. I ett tidigt skede av studien (under de första fyra 
praktikveckorna) fick eleverna svara på en enkät om sin motivation att lära sig spanska (se 
bilaga 2). Jag förklarade för eleverna vad studien handlade om och gick igenom frågorna 
tillsammans med eleverna. När eleverna hade svarat på enkäten började jag förbereda 
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intervjufrågorna som skulle relatera till elevernas enkätsvar. Tanken med enkäten var att 
skaffa underlag inför de individuella semistrukturerade intervjuerna med eleverna.  
Målet med semistrukturerade intervjuer är, enligt Bryman (2008:445) att de ska vara flexibla 
och bidra till att få fram intervjupersonens världsbild. Som tidigare nämnts ville jag genom de 
individuella intervjuerna få fram elevernas egen berättelse om sitt lärande i spanska och vad 
som motiverar dem att fortsätta med sina studier eller tvärtom vad som får de att tappa 
motivationen. Jag ville, framför allt, förstå de två gruppernas syn på motivation att senare 
kunna se om det fanns någon tydlig skillnad mellan grupperna. Den semistrukturerade 
intervjun är verktyget som ger mig möjligheten att ta reda på den informationen. 
Intervjuerna gjordes i avskilda delar av skollokalerna, såsom grupprum och tystare delar av 
skolan. Intervjuernas längd varierade mellan 5 till 10 minuter. Alla intervjuer spelades in och 
transkriberades senare i sin helhet. 
 

4.4	Etiska	övervägande	
 

Detta arbete följer Vetenskapsrådets (2002: 7-15) rekommendationer gällande de fyra etiska 
huvudkraven till god forskningssed. Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet och samtyckeskravet. Läraren och eleverna informerades om studiesyfte och 
vilka villkor som gällde för deras deltagande i studien. De har upplysts om att deras 
deltagande var frivilligt och om att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan att detta skulle 
medföra negativa följder. Jag har även bett den ansvariga spanskläraren att upplysa 
föräldrarna om att jag skulle utföra en undersökning om motivation med eleverna under min 
VFU period. Konfidentialitet säkerställdes genom anonymiteten av deltagarna och avkodning 
av materialet. I resultatdelen har pseudonymer skapats till eleverna så att alla elever från 8 A 
får ett namn som börjar på A och alla elever från 8 B får ett namn som börjar på B. Deltagarna 
har informerats om att insamlade uppgifter används enbart för forskningsändamål.  
I nästa kapitel presenterar jag studieresultat och analysen.  

 
 



  12 

 

5.	Resultat	och	analys	

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av det insamlade materialet. Jag börjar med 
att presentera analysen av intervjuerna med eleverna för att sen gå vidare till resultatet av 
enkätfrågorna. Intervjun med läraren fungerade som bakgrund till undersökningen om 
elevernas motivation och presenteras under kapitlets gång när innehållet i intervjun tillför 
något viktigt till diskussionen. 
 

5.1	 Analys	av	intervjuerna		
Det är viktigt att ha i åtanke att eleverna i 8A är de som spanskläraren uppfattar som mer 
motiverade och även nöjdare med hur undervisningar i spanska går till jämfört med eleverna i 
8B. Enligt mina observationer fungerar 8 A i sin helhet bra, det vill säga att eleverna arbetar 
flitigt under lektionen, har med sig materialet, kommer i tid, använder en respektfull ton mot 
läraren och sina klasskamrater. Vad det gäller kunskapen i ämnet säger läraren att det finns 
”svaga elever” i båda grupperna men att skillnaden är att de svaga eleverna i 8A ”arbetar på 
ändå trots sina brister” medan eleverna i 8B har ett klagande ton, stökar till eller struntar i att 
arbeta på lektionerna. 
Gemensamt för de flesta elever i båda klasser (8 A och 8 B) är att de valde spanska i årskurs 6 
med några få undantag. Enligt en rapport av Skolverket (2013: 08) når eleverna som börjar 
studierna i årskurs 6 högre resultat än dem som börjar senare. Läraren i skolan där jag har 
varit påpekar att eleverna från båda klasserna i årskurs 8 har betyg i spanska och i båda 
grupperna är betygen varierande, vilket innebär enligt läraren, att man inte kan säga att den 
ena gruppen är ”duktigare än den andra vad det gäller betyg utan i båda grupper finns en 
variation från A till E”.  
Det finns inte heller någon påtaglig skillnad vad det gäller pojkarnas eller flickornas val av 
moderna språk i den undersökta skolan. Det vill säga att pojkar och flickor är jämnt fördelade 
i båda grupperna. Detta trots att forskningen (Henry & Cliffordson 2013; Carr & Pauwels 
2006) pekar åt annat håll och visar att pojkar väljer bort moderna språk i skolan i mycket 
större utsträckning än flickor, som brukar finnas i större mängder i klassrummen.  
Enligt Björnsson (2005: 5) presterar flickorna bättre än pojkar i skolan ”oavsett klass, 
bostadsort eller etnicitet”. Forskning (Björnsson 2005; Tallberg Bromman 2002) visar också 
att flickorna har högre betyg i alla ämnen förutom i idrott. Vad det gäller engagemang och 
motivation så belyser Högdin (2006: 293) att flickorna är mer engagerade än pojkar och 
”strävar efter att uppnå en djupare förståelse i sina studier, de vill se sammanhang och 
mening”. Ändå upplever spanskläraren som jag talade med att det inte finns någon tydlig 
skillnad i motivation vad det gäller flickor och pojkar i sina två klasser i årskurs 8. 
Genusfrågan är därför inte något som jag tar upp som en avgörande förklarande faktor till 
elevernas motivation i de grupperna jag har valt att observera under min praktik. Det verkar 
vara relationen mellan eleverna och läraren samt gruppdynamiken i stort som påverkar 
motivationen mest. 
I nästa avsnitt presenterar jag de viktigaste faktorerna som eleverna inser skapar motivation i 
spanska lektioner.   
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5.1.1 Vad motiverade eleverna att välja spanska  
 

Mina intervjuer med eleverna öppnades med en fråga om hur det gick till att välja spanska. 
Det framgår från intervjuerna att eleverna valde spanska framförallt för att föräldrarna eller 
närstående talar eller tycker om det valda språket. Andra faktorer som kom att påverka 
elevernas val av spanska är medvetenheten om dess storlek och spridning över världen; att 
eleverna tycker att spanska låter ”coolare” än de andra språken som skolan erbjöd (franska 
och tyska) samt att de gjorde samma val som sina kompisar. 
Föräldrarnas och närståendes inverkan eller kompentens i spanska visade sig vara en av de 
viktigaste skälen till varför eleverna valde spanska. I vissa fall har detta haft positiv påverkan 
i de fortsatta studierna i åttan eftersom eleverna kan få hjälp med språket i hemmet. Eleverna 
säger att de känner sig mer motiverade av att läsa spanska när de får stöd utanför skolan. Ett 
tydligt exempel ser vi nedan när en elev i 8B berättar varför han valde spanska: 

Berit: Jag har släkt som pratar spanska och jag kan inte riktigt kommunicera med dem om inte 
jag lär mig spanska ordentligt [...] Mina släktingar bor i Spanien och de hjälper mig när vi ses 
och sen var det nog mer min mamma som valde åt mig för att hon kan spanska. 

Elevens påstående kan sättas i samband med Banduras (1997; 2001) begrepp self-efficacy. 
Enligt Bandura (1997) påverkas människan positivt när hon ser att andra människor som står 
henne nära har lyckats med långsiktiga ansträngningar som hon själv håller på med (vicarious 
experience). Släktingar eller närstående kan, enligt teorin, stärka elevers övertygelse om att de 
har vad som krävs för att lyckas och att de har förmåga att behärska vissa aktiviteter (verbal 
persuasion).  
Många elever säger att de valde spanska för att språket talas i stora delar av världen och att 
språket är vackert. Andra har sagt att de valde spanska för att de ville lära sig att 
kommunicera i språket och utveckla sig. Även om föräldrarna var med och influerade deras 
val var det för dessa elever framförallt intresset för språket som var avgörande. Så här säger 
en elev i 8A: 

Anna: Jag valde spanska för att det är kul och jag vill också lära mig. Vi pratar lite italienska 
hemma och jag tycker att det är lätt med spanska. Jag vill kunna prata spanska när jag åker 
utomlands till Spanien kanske. Jag gillar att lära mig språket. 

Eleven drevs av inre motivation (Ryan & Deci 2000), alltså en naturlig strävan efter 
utveckling i spanska för att hon tycker att det är intressant och tillfredställande att lära sig. 
Hon berättar att hennes motivation att lära sig spanska har inte förändrats över tid. I 
Österbergs avhandling (2008: 202) som handlar om elever som läser spanska på 
gymnasienivå skriver författaren om att inre motivation ofta ingår i en framgångsrik inlärning 
av moderna språk. Ihärdighet i språklärandet betonas som en tydlig fördel hos elever som 
drivs av inre motivation i jämförelse med elever som i högre grad drivs av yttre motivation 
(Griffiths 2008; Clinkenbeard 2013). 
I exemplet nedan, berättar en elev i 8B varför han valde spanska i sexan. Motivationen har 
förändrats över tid. Vi ser att det som motiverar honom idag inte relateras till inlärning i sig 
utan till yttre faktorer. Hans motivation var från en början att lära sig för att kunna prata med 
närstående, men sen gick den över till något annat, att få en belöning från sin far. 

Bertil: Jag valde spanska i sexan för att min pappa är spanjor och hela min släkting och vi pratar 
spanska hemma. Jag menar min pappa pratar spanska med mig och jag svarar på svenska men 
jag förstår allt han säger.  
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Intervjuare: Varför svarar du inte på spanska då? 

Bertil: Jag svarar om jag vill men det är lättare med svenska. Egentligen tycker jag att spanska 
är lite svårt och jag kan inte riktigt prata. Min pappa förstår ändå svenska. 

Intervjuare: Vad motiverar dig idag att fortsätta med dina studier? 

Bertil: Just nu måste jag koncentrera mig för att få ett visst antal meritpoäng så jag kan få min 
moped och körkortet betalda av min pappa.  

Ett liknande exempel på yttre motivation är det som en annan pojke i 8B tar fram:  
Bo: Jag valde spanska i årskurs 6 för att skolan sa att vi skulle få åka till Spanien i nian och nu 
säger de att de inte har några pengar. Det är tråkigt men jag fortsätter ändå. Spanska är som alla 
andra ämne, inte kul men jag fortsätter för mina föräldrars skull. För betyget. 

Båda exempel kan associeras med Self-determination theory, mer specifikt med kontrollerad 
yttre motivation (Ryan & Deci 2000 och Deci & Ryan 1985), eftersom eleverna motiveras av 
att få en belöning, i dessa fall i form av en resa eller presenter när de eventuellt går ut i nian 
med godkända betyg i spanska. Det som är intressant att lägga märke till är att både eleverna 
vittnar om att de inte drivs av att lära sig språket för att kunna prata eller förstå utan de säger 
att de studerar för betygens skull, vilket kopplas direkt till trycket från föräldrarna. 

5.1.2  Betyg som yttre motivationsfaktor 
 

Betyget har också nämnts av eleverna, speciellt i 8B, som en viktig faktor till huruvida de 
motiveras av att lära sig spanska. På frågan om vad som motiverar dem att fortsätta med sina 
språkstudier idag har de flesta eleverna i 8B svarat att det är betyget som motiverar dem mest, 
att kunna lära sig prata och förstå är ofta av mindre betydelse, ibland ingen betydelse alls. En 
pojke i klassen berättar: 

Benny: Jag vill lära mig spanska men betyg är jätteviktigt för mig, speciellt för mina föräldrar. I 
min kultur, alltså persisk kultur är det mycket press på att du ska ha bra betyg. Förstår du vad jag 
menar? Så mina föräldrar förväntar sig inte att jag ska få dåligt betyg så det är lite press därifrån. 
Betyg är viktigt för mig för att de kommer att hjälpa mig att välja det jag ska bli, det yrket jag 
vill välja sen. 

Man kan dra paralleller mellan elevens berättelser och Achievement goal theory (Elliot och 
Thrash 2001). Som tidigare nämnts (se 3.3)  kan elever som har prestationsmål prestera bra i 
skolan men att enbart ha sådana mål kan inverka menligt på motivationen och lärandet, i 
synnerhet på längre sikt (Palm et al. 2010). Eleven i fråga har betyg C i spanska och berättar 
tidigare i intervjun att han gör allt han kan för att behålla eller förbättra sitt betyg. Enligt mina 
observationer så pratar eleven mycket under lektionen om sådant som inte hör till 
spanskundervisningen, har svårt att koncentrera sig, kastar suddgummi på kompisarna under 
genomgångar, frågar saker som läraren precis har gått igenom osv. Men han studerar hemma 
inför aktiviteter som betygsätts och får ofta bra betyg på proven. När en sådan elev arbetar 
ihop med andra som har liknande inställning (och så är fallet), kan lugnet i klassrummet 
drabbas.  
Enligt mina observationer har elever som inte är intresserade av att lära sig av inre skäl en 
tendens att inte delta i klassrumsaktiviteter som inte betygsätts. De vägrar att högläsa texter på 
spanska inför klassen och förklarar gärna att de inte är bra på spanska eller så talar de svenska 
med varandra när de ska arbeta i par och prata spanska. Eftersom många i den klassen inte 
känner en inre lust att lära sig målspråket väljer de att göra annat som inte relateras till 
aktiviteten, som till exempel spela med sina mobiler; prata om saker som inte hör till 
lektionen; gå runt i klassrummet samt stör andra.  
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Eleverna i 8 B berättar i intervjun att stämningen i klassrummet inte alltid är bra. En elev 
upplever att klassklimatet inte är tillåtande och därför vågar hon inte prata när läraren ställer 
frågor. En annan elev i samma klass berättar att det är stökigt och att det är för mycket prat 
samt att han blir kallad dum av sina klasskamrater när han inte svara rätt på frågor. 
Forskningen visar att gruppdynamiken spelar en viktig roll i huruvida eleverna höjer sin inre 
motivation. Ett positivt klassrumsklimat leder enligt Davidsson och Flato (2010) till att 
eleverna motiverar varandra och klarar av att samarbeta. Motivationen hänger ihop med 
trivsel i den sociala sammanhang man befinner sig i. Om många elever upplever stök i 
klassrummet riskerar deras inre motivation att förminskas. 

I nästa delavsnitt redovisar jag elevernas egna berättelser om sin inre motivation. 

5.1.3  Inre motivation 
 

På frågan om vad som väcker elevernas lust och motivation att lära sig spanska i åttan så har 
svaren i 8A varit annorlunda än 8Bs. Alltså, det viktigaste för eleverna i 8A var att lära sig så 
mycket som möjligt. Betyget kommer i andra hand och fungerar som bekräftelse på att de har 
lärt sig målspråket. Här kommer exempel från två elever i klassen: 

Alice: Jag vill lära mig spanska för jag kan inte prata eller förstå språket bara om jag visar mina 
betyg. Sen tycker jag att det är kul med spanska också. 

Arne: Jag tycker att det är bra att kunna spanska, att förstå och prata för det är då ett bra betyg 
kommer. Jag vill kunna prata spanska när min familj åker på semester. Vi brukar åka till 
Mallorca på sommarn. 

Eleverna som jag talade med i 8A ville båda prata och förstå spanska samt få bra betyg men 
enligt deras berättelser är de mest motiverade av aktivitetens egen skull, alltså, de har en inre 
motivation att lära sig. En annan elev i 8A berättar att hon vill lära sig för att kunna förstå sina 
kusiner som bor på Cuba: 

Amina: Jag pratar redan spanska med min familj men jag vill lära mig att skriva bättre. Det är 
kul med spanska och jag känner mig duktig när jag kan uttrycka mig. 

Att många elever i den klassen har en inre lust att lära sig spanska syns även i hur 
gruppdynamiken fungerar. Eleverna arbetar flitigare än den andra gruppen och verkar vara 
mer engagerade i övningarna som görs under lektionen trots att de inte betygsätts. Enligt mina 
observationer så är den gruppen lugnare, eleverna är med och deltar i olika aktiviteter på ett 
positivt sätt som bidrar till ett bra klassrumsklimat. De ställer frågor som hänger samman med 
inlärningen och inte så mycket om vad de ska göra, varför de måste göra vissa saker eller om 
läraren ska betygsätta det de gör (som det ofta händer i 8B). Eleverna i 8A trivs med sina 
klasskamrater och berättar i intervjun att de för det mesta upplever att stämningen i 
klassrummet är god.  

 
5.1.4 Variation i undervisning  

 

De allra flesta elever i båda grupperna säger att de uppskattar lärarens varierande arbetssätt i 
spanskundervisningen. Elevernas upplevelser stämmer överens med mina observationer av 
hur lektionerna i spanska ser ut. Läraren tycker själv att variationen är en viktig del i elevernas 
motivation. Hon använder sig av läroböcker, filmer, musik, korta klipp från Youtube, digitala 
och klassiska sällskapspel osv. Hon lägger märke till när eleverna har tröttnat på en viss 
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aktivitet och ändrar dem genom att fråga eleverna vad de helst vill göra. Resultaten blir oftast 
bra, eleverna verkar bli nöjda när de kan påverka vad som händer på lektionerna.  
Enligt forskning inom Self-determination theory (Ryan & Deci 2000) är autonomi ett av de tre 
viktigaste medfödda psykologiska behoven (de andra är kompetens och samhörighet). Om 
elever upplever en känsla av valfrihet ökar tillfredställelsen, som i sin tur framkallar 
motivationen. Ju mer motiverade elever är desto bättre presterar de och desto mer kreativa och 
uthålliga blir de (Deci & Ryan 2000).  
Att eleverna påverkas positivt av att kunna välja vad de ska arbeta med under lektionen, som 
helst ska vara varierande, kan tyckas var en självklarhet. Men som det visar sig för eleverna i 
8B är inte variation av lektionens innehåll och elevinflytande avgörande för hur pass 
motiverade de blir för att göra bra ifrån sig i spanska lektionerna. Eleverna i 8B får lika stort 
utrymme att påverka vad de ska arbeta med under lektionerna men ändå fungerar den gruppen 
sämre än 8A. Decy & Ryan (2000) menar att om eleverna ska känna sig motiverade räcker det 
inte enbart med att de kan påverka sin undervisningssituation, utan eleverna måste känna sig 
kompetenta i det de gör och de måste känna samhörighet med läraren och de andra eleverna.  
I nästa avsnitt kommer jag att presentera vad som får eleverna att tappa motivationen. Denna 
information tillsammans med det som presenterades ovan gör att vi kan skapa en tydligare 
bild av klassernas sammanhållning och inställning till spanska.  

5.1.5 Självförmåga och brist på motivation 
 

Eleverna i båda klasserna berättar att det som får dem att känna sig omotiverade framförallt är 
att det är svårt med spanska och att det går för långsamt att lära sig. Dock upplever eleverna i 
8B svårigheter i något högre grad än eleverna i 8A. Under min praktik har jag observerat att 
eleverna i 8B känner sig osäkra när de ska göra uppgifter i spanska i mycket stor utsträckning. 
De ställer frågor till mig och vill helst få färdiga svar, de klagar på att de inte förstår och har 
svårt att uppfatta grammatiken. Så här säger de: 

Bea: Det är svårt med spanska. Det går långsamt, då är det tråkigt, för att ibland har man pluggat 
mycket, man tar hem böckerna och så, och nästa dag har man glömt allt. Det är jobbigt.  

Brian: Jag har lust att lära mig spanska men jag har svårt att lära mig nya språk och spanska är 
inte lätt. Jag kan inte uttala vissa ord och då vågar jag inte prata för jag är rädd att de (eleverna) 
ska skratta åt mig om jag säger fel. 

Bo: Jag kan inte riktigt uttala vissa ord och då vågar jag inte prata. 

Elevernas beskrivningar kan knytas till Banduras (1986) self-efficacy teori som handlar om 
upplevd kompetens eller som Lindwall (2011: 191) skriver ”individens tilltro till sin egen 
förmåga att klara av att utföra en viss aktivitet i en specifik situation”. Detta innebär att tron 
på sin kapacitet kan variera från ämne till ämne. Enligt Skaalvik & Skaalvik (2015: 14) kan 
variationen uppstå även inom samma ämne beroende på vilka uppgifter eleverna arbetar med. 
Dock sker detta i mindre grad eftersom eleverna tenderar att generalisera sina förväntningar 
inom ett område. Har eleverna en stark tro på sin egen förmåga ökar deras motivation att 
utföra olika aktiviteter enligt Skaalvik & Skaalvik (2015), vilket leder till bättre prestation. 
Detta påverkar även elevernas val i vad de vill fokusera på i skolan, det vill säga att om 
eleverna får välja själva vad de ska arbeta med ”tenderar de att välja de aktiviteterna som de 
tror att de kan klara av” (Skaalvik & Skaalvik 2015: 15).  
Likaså tenderar eleverna att undvika aktiviteter som de tror att de inte klarar av. Om eleverna 
upplever att de inte kan göra vissa uppgifter i spanska på grund av att de känns för svåra kan 



  17 

 

de välja att inte göra dem eller i värsta fall avbryta sina studier. I en rapport publicerad av 
Lärarnas Riksförbund (2013), Språk är framtiden, anger språklärarna att den främsta orsaken 
till varför eleverna hoppar av sina språkval är för att de upplever att det är för svårt att lära 
sig. I själva verket har tre elever i 8B hoppat av spanska under den tiden jag har gjort min 
praktik. När jag frågar eleverna varför de slutar uttrycker de att det är svårt att hänga med på 
lektionerna och att de istället ska gå på engelska eller SVA (svenska som andra språk) ”för 
där ställer de inga krav”. Läraren berättar att eleverna hade haft koncentrationsproblem och 
under lång period, kom och gick in och ut från lektionerna utan att visa något större intresse 
för spanska eller respekt för henne och sina klasskamrater. Om eleverna upplever att de inte 
klarar av aktiviteter riskerar de att stöka till och störa för sina kompisar (Skaalvik och 
Skaalvik 2016).  

5.1.6 Relationen mellan läraren och elever 
 

Majoriteten av eleverna i 8A säger att de har en bra relation med sin spansklärare och att detta 
påverkar deras lust att lära sig spanska. I 8B uttryckte eleverna att läraren är bra men att de 
inte upplever att relationen är tillfredställande. ”Hon är för sträng för min smak” säger en 
pojke;  ”hon är för hård mot oss” säger en annan och förklarar att läraren blir ofta arg när de 
ställer frågor. Dessa är bidragande faktorer till elevernas bristande motivation, enligt dem. 
Högdin (2007: 292) hävdar att 

elevers	engagemang	påverkas	av	flera	faktorer	i	deras	omgivning	och	en	av	de	viktigaste	
beskrivs	vara	de	vuxnas	stöd	och	uppmuntran.	Läraren	lyfts	fram	som	den	kanske	mest	
betydelsefulla	personen	i	motivationsarbetet.	

Enligt spanskläraren i skolan där jag har varit kan eleverna som tappar sin motivation bete sig 
som följande: 

Läraren: Den omotiverade eleven kan vara den som sitter ensam vid ett hörn, som inte stör 
andra men som inte heller deltar i någon aktivitet. Det är ett oroväckande beteende på 
individnivån. Den andra typen är den som stökar till väldigt, väldigt mycket och som inte låter 
kompisarna komma igång. De tar så mycket plats. I stället för att tala om vad de inte kan så 
stökar man till. Det där är också ett sätt att visa att man inte är motiverad. Det påverkar gruppen 
i stort.  

I 8B är det många som har ett aktivt olämpligt beteende (Stensmo 2008: 113) som får 
konsekvenser för hela gruppen. Eleverna är högljudda, ofokuserade, lätt distraherade, 
oengagerade och mycket pratsamma. Många av dessa egenskaper uttrycks i form av ständiga 
klagomål. Eleverna har en klagande ton gentemot läraren när nya aktiviteter introduceras, de 
lyssnar inte på genomgången av nya moment och inte heller på instruktioner om vad de ska 
göra i olika aktiviteter. Detta är ett mödosamt arbete för läraren, som upprepar samma 
instruktion flera gånger. Till slut tappar läraren tålamodet, vilket i sin tur skapar frustation och 
stress hos eleverna som fortfarande inte förstår vad de ska göra. 
Orsaken till olämpliga beteenden kan vara flera enligt spanskläraren, men hon vet inte exakt 
var problemet kan ligga och varför den ena gruppen fungerar sämre än den andra. Jag kan 
bara konstatera, utifrån observationer att gruppdynamiken i den sämre fungerande gruppen  
inte verkar främja motivation. Eleverna är mer oroliga för vad de ska arbeta med på lektionen 
och frågar gärna läraren i korridoren eller vid lunchrasten hur lektionen kommer att se ut. När 
de väl har kommit in i klassrummet och börjat arbeta ställer de fler frågor om hur uppgifter 
ska lösas än den andra gruppen. För det mesta vill de få färdiga svar och när de får det 
kopierar de svaret från varandra utan att reflektera om de har förstått övningen eller inte. De 
allra flesta elever behöver hjälp att lösa enkla uppgifter. De tenderar att lära sig utantill och 
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enbart för att klara en viss uppgift. Eleverna försöker fuska under provtillfällen i större 
utsträckning än den andra årskurs 8. 
Enligt Jenner (2004: 23) är det pedagogens ansvar att skapa goda relationer och att försöka 
förstå eleven och deras beteende. Författaren citerar Martin Buber och menar att läraren måste 
sträva efter ”Jag-Du-relationer i motsats till Jag-Det relationer.” Det handlar om att förstå att 
eleven har ett problem men att eleven som person inte är ett problem. I 8B är det flera elever 
som berättar att de inte har en bra relation med läraren: 

Brian: Det som kan få mig att tappa motivationen är att läraren är för sträng. Jag har ingen bra 
relation med henne. Jag tycker även att hon är respektlös.  

Bertil: Läraren blir arg när vi ställer frågor och då har jag inte lust att lära mig. Jag tycker att det 
är jobbigt. Hon förklarar bra och så, men jag känner inte att vågar säga vad jag vill till henne. 
Fattar du? 

Berit: Hon är bra på spanska men inte bra på att förstå vad jag menar, de frågorna jag ställer. 
Hon har inte tålamod. 

Enligt mina observationer är läraren lite argare och mer lättirriterad när hon undervisar i den 
gruppen. Hon kan även bli nervös inför lektionerna och kännas spänd. När jag frågar henne 
varför svarar hon att gruppen har en historia bakom sig som är negativ, där konflikter har 
uppstått mellan henne och eleverna samt eleverna sinsemellan. Läraren berättar att det känns 
som att det inte finns en öppenhet från elevernas sida. Detta i sin tur kan ha påverkat 
klassrumsklimatet. 
Brophy (1999) hävdar att goda relationer mellan elever och lärare hänger ihop med lärarens 
ledarskap. Det handlar om att läraren måste lägga bakom sig allt som har hänt tidigare och 
börja en ny dag varje dag där fokus ska läggas på nuet, alltså, på vad eleverna förväntas att 
göra just nu och inte på det som har hänt i det förflutna.  

Management that emphasizes clarifying what students are expected to do it is likely to be more 
effective than management that focuses on misbehavior and places more emphasis on after-the-
fact discipline than on before-the-fact prevention (Brophy 1999: 54). 

Enligt elevernas berättelse kan läraren sitt ämne och är även bra på att förmedla sin kunskap. 
Det som saknas är, enligt dem, ett tydligare ledarskap som främjar goda relationer. Man kan 
tolka påståenden med Gränströms (2007: 17) definitioner av lärarskap och ledarskap. 
Lärarskap handlar enligt författaren om:  

- kunskap om ett kunskapsområde 
- förmågan att förmedla kunskaper och färdigheter. 

medan ledarskap i klassrummet handlar om: 
 - kunskap om klassrumsinteraktionen och grupprocesser 

- förmågan att hantera klassrumsinteraktion och grupprocesser. 

Federici & Skaalvik (2014a, b) skiljer mellan emotionellt och instrumentellt stöd. Med den 
första menas att eleverna upplever att deras lärare intresserar sig för dem, visar värme, respekt 
och förtroende samt att läraren skapar ett klassrumsklimat som gör att eleverna känner sig 
trygga. I en sådan atmosfär vågar eleverna ta sig an kunskapsmässiga utmaningar, vilket i sin 
tur bidrar till lärande och utveckling. Med instrumentellt stöd menas att eleverna upplever att 
de får lämplig kunskap och vägledning, som till exempel, tydliga anvisningar och 
förklaringar, hjälpmedel, konstruktiv feedback, genomgång av exempel, frågor som 
uppmuntrar till egen reflektion så att de förstår lärostoffet och känner sig kompetenta 
(Federici & Skaalvik 2014a, b). Forskningen visar (Federic & Skaalvik 2014a) att elever som 
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upplever att de har stödande lärare också känner sig mer engagerade i skolarbetet och visar 
större intresse för skolan (inre motivation), anstränger sig mer och ber om hjälp när de 
behöver utan att skämmas. Emotionellt stöd är, enligt Skaalvi & Skaalvik (2016) avgörande 
för elevernas motivation och trivsel och välbefinnande i skolan. 
 

5.1.7 Relationen mellan elever 

 

När jag ställer frågan om vad som får eleverna att känna sig omotiverade ägnar eleverna i 
båda grupperna avsevärd tid åt att prata om att de känner sig ensamma i klassrummet 
eftersom de som de brukar umgås med inte läser spanska.  
Det är fri placering på spansklektionerna och det händer att upp till 8 elever sitter tillsammans 
medan en eller upp till tre elever får sitta själva. När läraren säger ”nu ska ni prata spanska 
med den som sitter närmast dig” är det alltid elever som inte har någon att prata med. Att 
arbeta i par eller i grupper förekommer på nästan alla lektioner. Vid ett tillfälle frågade läraren 
om en elev ville sitta med en tjej som alltid är ensam och som gärna vill arbeta med någon. 
Svaret blev ”nej, jag föredrar att arbeta själv”. Under intervjun uttrycker eleven att hon vill ha 
någon att arbeta med och att hon har funderat på att hoppa av spanska på grund av att hon inte 
känner samhörighet med sina klasskamrater. Lösningen från lärarens sida blev att låta eleven 
gå i den andra spanskgruppen där hon har några kompisar så att hon har någon att arbeta med.  
Den fria placeringen ses som positivt för de flesta elever som jag talade med, men för några är 
det jobbigt att känna sig ensamma. De blir omotiverade för ämnet på grund av att de har 
hamnat i den situationen. 
Man kan koppla detta till Self-determination theory (SDT) (Deci & Ryan 2000) i och med att 
samhörighet är ett av de tre psykologiska behoven som är centrala i teorin. Deci & Ryan 
(2000:64) hävdar att känsla av samhörighet påverkar klassrumsklimatet positivt samt att 
elever som känner sig respekterade och omhändertagna har större vilja att acceptera regler i 
klassrummet. Enligt forskning (Skaalvi & Skaalvik 2016) råder inget tvivel om att attityder 
och press från klasskamraterna har stor betydelse för elevernas motivation. Med tiden liknar 
nära vänner varandra alltmer när det gäller inställning till skolarbete, vilket innebär att elever 
som har kamrater som är motiverade och tycker om skolan också gillar skolarbete och känner 
sig motiverade (Ryan 2000, 2001). Detta innebär även att elevernas vilja att bli accepterade av 
sina skolkamrater kan få olika konsekvenser beroende på vilka värderingar och attityder 
kamraterna har. Det vill säga att ”elevernas önskan att bli accepterade kan både förstärka och 
försvaga motivationen” (Skaalvik & Skaalvik 2016: 89).  
Eleverna söker vänskap och gemenskap med andra elever på grund av deras behov av 
samhörighet (Deci & Ryan 2000), därför är det viktigt att eleverna känner sig accepterade och 
trygga i miljön där de befinner sig. På så sätt kan man säga att de allra flesta eleverna i de två 
klasserna skulle må bättre av att alltid ha någon att sitta med så att ingen behövde känna sig 
utanför. Läraren, som har möjlighet att bestämma var eleverna ska sitta, är därför en ytterst 
viktig aktör i att skapa positiva attityder till skolarbetet och ett tryggt klassrumklimat för alla.  
Den upplevda negativa relationen mellan läraren och eleverna och eleverna sinsemellan i 8B 
gör att klassrumsklimatet blir lidande. Det blir stök och mycket prat från elevernas sida och 
tillsägelser från läraren som eleverna uppfattar som otrevligt bemötande. Detta kommer att tas 
upp i nästa delkapitel. 
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5.1.8 Stök och prat 

 

Eleverna i 8B är ensamma om upplevelsen av stök i klassrummet. Eleverna säger att mycket 
prat och oordning är några av de faktorerna som bidrar till att de tappar motivationen. Så här 
berättar de: 

Benny: I klassrummet så är det kaos liksom. Stämningen är inte bra. Det får mig att tappa 
motivationen. För mycket snack och sånt. 

Bea: Jag har svårt att koncentrera mig när det är mycket oljud så jag måste ut annars tappar jag 
motivationen. Ibland så är det väldigt mycket snack. 

Brian: Det är inte bra. De pratar för mycket. 

Intervjuare: Och du då? Tycker du att du bidrar till en positiv stämning i klassrummet eller 
pratar du också ibland? 

Brian: Jag pratar också för jag ser att alla andra gör det. Jag går runt i klassrummet och kollar 
vad de gör och så. 

Läraren brukar hantera det otillåtna pratet genom att säga till på skarpen till eleverna, men 
efter bara några minuter börjar de prata igen. Nästa steg är att läraren hotar med att mejla hem 
och nästföljande blir det att kasta ut dem som stör. Dock har det sistnämnda hotet aldrig 
verkställts under den perioden jag har observerat lektionerna. De tre olika formerna som 
läraren hanterar stöket verkar orsaka missnöje hos eleverna, som i sin tur har svårt att 
samarbeta, presterar sämre och inte bryr sig om att göra bra ifrån sig på lektionerna.  
Läraren har även sagt till eleverna att om de fortsätter att prata eller stöka till så tvingas de att 
svara på alla frågor som hon ställer under dagens genomgång. Likaså säger läraren att elever 
som inte beter sig på ett lämpligt sätt ska vara kvar i klassrummet tills lektionen tar slut 
medan de andra som är fokuserade ska kunna gå tidigare. Efter sådana varningar blir det tyst, 
eleverna skyndar sig med att arbeta under lektionen så att de ska kunna lämna klassrummet 
tidigare eller slippa svara på frågor inför klasskamraterna. Problemet som jag ser är att 
eleverna arbetar alldeles för fort och oreflekterade med syftet att sluta snabbt. Elevernas mål 
är inte att lära sig utan att undvika att bli bestraffade med att behöva stanna kvar tills 
lektionen tar slut eller med att svara på frågor som har med ämnet att göra. Kunskapen och 
lärandet är inte i fokus utan förknippas med straff eller repressalier, vilket i sin tur minskar 
motivationen. 
I en studie av Ben-Peretz (1998: 261) om klassrumsförvaltning hävdas att lärarledarskap och 
klassrumsdisciplin går hand i hand:  

classroom management and discipline are conceived to be crucial components of productive, 
effective learning environments. 

Disciplin i klassrummet är alltså en del av en socialiseringsprocess som syftar till att etablera 
mellanmänskliga relationer och självständiga lärandet tillsammans. För att lyckas med det 
borde läraren och elever tillsammans definiera normer och regler för klassrumbeteenden samt 
att ansvarsfördelning mellan lärare och elev tydliggjordes (Samuelsson 2008). Detta är ett 
förebyggande arbete som måste finnas till för ”att hjälpa eleverna att ändra sina självbilder 
och sitt agerande i skolan när deras beteenden behöver förbättras”5 (Ben-Peretz 1998: 264). 
Skaalvik & Skaalvik (2016: 93) identifierar några strategier som kan användas i skolan för att 
korrigera elevernas beteende, som till exempel dela ut få, tydliga och enkla regler; sanktionera 
                                                             
5 I original: assist the students to change their self-concepts and personal style of acting and reacting in school when these 
need improvement (Ben-Peretz 1998: 264) 
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oönskat beteende; dela ut tydliga förväntningar och struktur och översikt; förbättra 
grupperingar i klassrummet. Enligt mina observationer är läraren tydlig i hur hon vill att 
eleverna ska bete sig i klassrummet, läraren har, upprepade gånger, pratat med eleverna om 
hur hon förväntar sig att dem ska vara gentemot henne och deras klasskamrater men eftersom 
eleverna verkar ha tappat sitt förtroende blir det svårare att uppnå den önskvärda disciplinen.  
Elevernas berättelser och egna observationer hänger samman med SDT och de tre 
psykologiska behoven. Om eleverna inte känner samhörighet till läraren eller gruppen har de 
svårare att följa reglerna, vilket i sin tur drabbar lugnet i klassrummet och lusten att lära sig 
(Deci & Ryan 2000). Skaalvik & Skaalvik (2016: 85-86) hävdar att om eleverna inte känner 
sig omtyckta i den miljö de befinner sig kan det skada deras självbild och utlösa 
försvarsreaktioner hos dem. Eleverna förlorar sin motivation att följa de normer som råder i 
miljön eller att vara kvar i klassrummet. 
Rollnick, Kaplan & Rutschman (2017: 97-98) menar att i samtal med eleven ska läraren  
respektera elevens behov av autonomi, kompetens och samhörighet. För att nå dit ska läraren, 
om möjligheten finns, engagera eleven innan diskussionen börjar. Valmöjligheter ska 
erbjudas närhelst det är möjligt, eftersom alternativ främjar autonomi, till exempel, ”Du skulle 
kunna tänka på…” eller ”Du skulle kunna…” Forskningen visar att autonomistödjande och 
elevcentrerad undervisning är bäst för att skapa intresse hos eleverna, särskilt när eleverna ges 
tydliga strukturer. 
Evertsons och Weinsteins (2006: 4) formulering nedan betonar vikten av ett professionellt 
förhållningssätt i klassrummet som bygger på en process där läraren på bästa möjliga sättet 
hanterar oönskade beteende. De menar att ”hur en lärare uppnår ordning är lika viktig som om 
huruvida en lärare uppnår ordning”.  

The action teachers take to create an environment that supports and facilitates both academic and 
social-emotional learning. In other words, classroom management has two distinct purposes: 
It not only seeks to establish and sustain an orderly environment so students can engage in 
meaningful academic learning, it also aims to enhance student’s social and mental growth 
(Evertson & Weinstein, 2006, s. 4). 

I nästa avsnitt presenterar jag analysen av enkätsvaren och försöker ge en mer komplett bild 
av elevernas motivation och förhållningssätt till undervisning i moderna språk. 
 

5.	2	 Analys	av	enkätsvaren		
 

Jag vill påminna om att eleverna i 8A är de som uppfattas som mer motiverade jämfört med 
eleverna i 8B, som har svårt att fokusera och upplevs som mindre motiverade.  
I kapitlet kommer jag att redogöra för resultatet av enkätsvaren om vad som påverkar 
elevernas motivation (se Figur 1). Jag kommer inte att fördjupa mig i de aspekterna som redan 
redovisats i förra kapitlet utan jag tar upp enbart de perspektiv som inte förekommer i 
intervjuerna. En jämförelse av gruppernas svar görs och en diskussion om de viktigaste 
faktorerna presenteras i samband med det. 
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Figur 1. Faktorer som påverkar elevernas motivation  
 
Från Figur 1 ovan framgår att den mest betydelsefulla faktorn som påverkar elevernas  
motivation är lärarens insatser och relationen mellan elever och lärare. De flesta elever 
uttrycker att lärarens engagemang i ämnet har viss eller mycket stor betydelse för deras 
motivation. Lärarens uppmuntran och hjälp samt lärarens intresse för eleverna personligen 
spelar också en mycket stor roll. Eleverna i 8A värderar något högre sin relation till 
spanskläraren i jämförelse med eleverna i 8B. Spanskläraren är medveten om relationens 
betydelse och uttrycker sig så här:  

genom att bygga relationer så skapar man motivation. Eleverna vill lära sig mer, de vill ha en 
lektion där de trivs, där de får ut så mycket som möjligt. När man som lärare skapar en bekväm 
och varm omgivning så blir eleverna motiverade att vilja lära sig. Barnen tar emot kunskapen 
mycket lättare då. 

Påståenden bekräftas också av forskarna (Ryan & Deci 2000; Weiner 2000; Wigfield & 
Wagner 2005; Hattie 2012; Skaalvik & Skaalvik 2015) som genom sina studier har slagit fast 
att lärarna har stor betydelse för elevernas motivation. Spanskläraren i 8A och 8B håller med 
och säger att det är pedagogerna som måste skapa motivationen hos eleverna genom att möta 
dem där de är. Utifrån det påståendet kan man säga att om man har en ointresserad elev ska 
man försöka anpassa undervisningen så att även den eleven vill vara med. Det ska inte vara 
svårt att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar heller 

De goda pedagogiska mötena implicerar inte något slags övernaturliga existentiella möten utan 
snarare erfarenheter av respekt, hopp, förtroende och tillit” (Jenner 2004: 31).  
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Utifrån intervjuerna kan jag bekräfta att eleverna i 8B känner att de inte har en bra relation till 
sin lärare (se 5.1.7) trots att de tycker (enligt enkätens svar) att detta är en viktig faktor för 
deras motivation att lära sig spanska. Det räcker tydligen inte för dessa elever att det 
instrumentella stödet (Federici & Skaalvik 2014a) finns hos läraren. För att klassrumsmiljön 
ska fungera behövs det även det emotionella stödet, alltså, stödet som präglas av värme, 
respekt och omtanke (Federici & Skaalvik 2014b). Furrer & Skinner 2003) hävdar att elever 
som känner samhörighet med de tre mest betydelsefulla aktörerna samtidigt, alltså läraren, 
klasskamraterna och föräldrarna, tenderar att ha hög grad av inre motivation och engagemang 
i skolan.  
En annan faktor som eleverna uppfattar som viktig för deras motivation är föräldrarnas 
intresse för deras studier. När jag ställer frågan om hur föräldrarna engagerar sig svarar 
eleverna i 8A att deras föräldrar visar sitt engagemang genom att ställa frågor om hur det går 
på lektionerna och om de har lärt sig något nytt. Enligt Giota (2002) har föräldrarnas stöd en 
central betydelse för elevernas lärande och är mycket viktigt för barnens utbildning och 
utveckling. Eleverna i 8B berättar däremot att deras föräldrar är mycket intresserade av att de 
ska få bra betyg. Föräldrarnas engagemang i spanskstudierna handlar om hur deras barn 
presterar och vilket betyg de får snarare än vad de lär sig. Sådana prestationsmål är den 
sämsta formen av motivation (Ryan & Deci 2000), eftersom de inte bidrar till elevens inre lust 
att lära sig. Det handlar om en yttre motivation som är externt reglerad av föräldrarna, som 
önskar eller i vissa fall kräver av sina barn att de ska få bra betyg. På så sätt kan man säga att 
engagemang från föräldrarnas sida inte alltid leder till den bästa formen av motivation, alltså 
den inre.  
Föräldrarnas krav på bra betyg speglas i elevernas enkätsvar. Som det framgår från Figur 1 
kopplar eleverna i 8B sin egen motivation till betyget i något högre grad än eleverna i 8A. De 
först nämnda eleverna strävar mer efter prestationsmål (Bandura 1986), vilket blir tydligt 
även när de svarar att de vill vara bland de bästa i klassen i större utsträckning än eleverna i 
8A. Eleverna i denna klass brukar jämföra sig med varandra och tävlar sinsemellan. 
Observationer visar att många elever från 8B jämför sina betyg med varandra. Från 
observationerna framgår också att många av dessa elever föredrar att plugga hemma i istället 
för att arbeta under lektionerna. När jag frågar varför säger de att hemma kan de koncentrera 
sig enbart på det som kommer på provet och på lektionerna måste de lära sig en massa saker 
som de inte drar nytta av vad det gäller betyget.  
Eleverna i 8A däremot kopplar deras motivation i högre grad med förståelse av språket, alltså 
lärandemål (Bandura 1986) och i lägre grad med att de vill vara bland de bästa i klassen. 
Mina observationer visar att dessa elever är mer självständiga och ställer sällan frågor till 
läraren utan de samarbetar bra under lektionerna och hjälper varandra samt tenderar att söka  
informationen de behöver först och främst i böckerna. Skaalvik och Skaalvik (2016: 35) 
skriver att skillnaden mellan prestationsmål och lärandemål också kan beskrivas ”som 
skillnaden mellan att vilja visa sin kompetens och vilja utveckla sin kompetens”. Om en elev 
har lärandemål ser hen ansträngningar som något positivt som bidrar till utveckling men om 
eleven, däremot, har prestationsmål tror hen att kompetensen är beroende av hur hen presterar 
i jämförelse med andra därför vill hen visa sin kompetens till andra (Skaalvik och Skaalvik 
2016). 
Stämning i klassrummet påverkar eleverna i 8B mer än eleverna i 8A. Detta kan bero på att 
eleverna i 8B upplever att deras grupp inte fungerar så bra, att det är stökigt och att 
sammanhållningen är dålig. Eleverna i denna klass har även sagt under intervjuerna att de 
störs av mycket prat, bråk och liknande i klassrummet. Det är möjligt att eleverna i 8A inte 
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har behövt tänka så mycket på stämningen i klassrummet eftersom gruppens sammanhållning 
brukar fungera bra. Detta hänger ihop med samhörighetskänsla, som jag tidigare skrivit om 
(se 5.1.7). 
Eleverna i båda grupperna säger att deras intresse för ämnet har inverkan på deras motivation. 
Eleverna i 8B påverkas mer av denna faktor än eleverna i 8A. När jag frågar på vilket sätt de 
påverkas skiljer sig berättelserna6. Eleverna i 8B säger att de hade känt större lust att lära sig 
spanska om de tyckte att ämne var roligare. Två elever i klassen berättar: 

Benny: Spanska är svårt och tråkigt. Jag använder inte spanska någonstans. Hade det varit 
roligare hade jag ansträngt mig mer. 

Bea: Jag gillar inte spanska men jag är här ändå. Jag måste bara och då har inte jag lust att göra 
saker på lektionerna. Jag arbetar hemma inför proven och så. 

Skaalvik och Skaalvik (2016: 49) säger att när eleverna inte upplever ett inre värde i 
skolarbetet ökar behovet av yttre stimulans. Det innebär att läraren bör sträva efter att göra 
aktiviteterna så intressanta som möjligt för eleverna och försöka hitta det som skapar ett inre 
värde för dem. Dock, säger Skaalvik och Skaalvik (2016) att det inte är realistiskt att tro att 
alla elever kommer att ha en inre motivation i alla skolämnen. Därför borde lärarna även vara 
medvetna om andra värden än de inre som kan motivera eleverna.  
Eleverna i 8A säger att hur bra de gör ifrån sig i spanska inte beror så mycket på deras 
intresse för ämne utan de gör det de ska under lektionerna oavsett om de gillar ämnet eller ej. 
Eleverna i den gruppen verkar påverkas mer av andra faktorer såsom lärarens uppmuntran och 
stöd, lärarens engagemang i ämnet och föräldrarnas intresse för deras studier. Detta gör att de 
lyckas med sitt lärande oavsett deras inre intresse för ämnet. Eleverna berättar att de har en 
allmän känsla av att de klarar av spanska med de förutsättningar de har. Forskningen visar  
(Suárez-Alvarez, Fernández-Alonso och Muñiz 2014; Liu 2010) att det finns ett starkt 
samband mellan värdering av egna ämneskunskaper och motivation, det vill säga att ju mer 
eleven tror på sin kapacitet i ett ämne desto bättre klarar eleven olika aktiviteter i det ämnet. 
Det som är viktigt i sammanhanget är inte enbart att eleverna klarar av olika uppgifter utan att 
de känner att de gör framsteg. För att eleverna ska kunna bibehålla denna sorts motivation 
måste läraren vara beredd att ge konstruktiv feedback, hjälpa eleverna att sätta upp kortsiktiga 
och realistiska mål, uppmuntra eleverna att se sina misstag som en naturlig del av 
lärprocessen samt ge eleverna lagom svåra utmaningar (Skaalvik och Skaalvik 2016:33). 
Mot bakgrund av detta kommer jag, i nästa avsnitt, att presentera en diskussion samt 
slutsatsen av det slutförda arbetet.    
 

 
 

 
 
 

                                                             
6 Frågan ställdes under intervjuerna eftersom jag ville fördjupa mig i hur deras intresse för ämnet hängde ihop 
med deras motivation. 
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6.	Diskussion	och	slutsats	

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på elevernas motivation att lära sig moderna språk 
i skolan. Mer specifikt har jag genomfört mitt arbete i en skola i Stockholms region och jag 
har undersökt två klasser i årskurs 8 (41 elever sammanlagt) som har haft samma lärare sen de 
började sina studier i spanska. Mitt mål har varit att undersöka den stora skillnaden mellan de 
två klasserna vad det gäller deras lust att lära sig språket. Skillnaden mellan de två klasserna 
upplevdes först av spanskläraren i skolan där jag har gjort min praktik och bekräftades sen 
även av mig själv genom mina iakttagelser.  
Arbetet har grundats på observationer, enkäter och individuella intervjuer som genomfördes i 
skolan med både läraren och eleverna. För att reda ut elevernas egna erfarenheter av 
språklärande samt deras upplevelser av vad som får dem att blir motiverade eller omotiverade 
att lära sig spanska ställdes följande frågor: 

1. Vilka faktorer och händelser är centrala för att skapa motivation som främjar lärandet i 
spanska? 

2. Vilka faktorer och händelser kan få eleverna att tappa motivation i att lära sig spanska?  
3. Finns det någon tydlig skillnad mellan de båda studerade grupperna vad det gäller elevernas 

motivation och inställning till lärandet? 

När eleverna i båda klasserna valde spanska (de flesta i årskurs 6) motiverades de av olika 
faktorer, såsom språkets storlek och spridning över världen; att elevernas föräldrar eller 
närstående talade språket; att kompisarna valde spanska; att de ville använda språket när de 
reste till ett spansktalande land eller för att förstå filmer och låtar. De motiverades framför allt 
av tron att de skulle lära sig att tala och förstå spanska. Eleverna nämner även att de tyckte att 
spanska lätt ”coolare” och vackrare än andra moderna språk som erbjöds i skolan. Gemensamt 
för eleverna är att de motiverades av en nyfikenhet för språket samt ett hopp att de verkligen 
skulle lära sig.  
Den positiva bilden av språket förändras över tid och särskilt för eleverna i 8B (den gruppen 
som upplevs av läraren som mindre engagerad). Förändringen har flera orsaker, enligt 
eleverna själva och enligt det jag har lyckats observera under min praktik. Jag ska gå igenom 
de olika faktorerna genom att redogöra för vad jag har kommit fram till från intervjuerna, 
enkäten och klassrumsobservationer. Svaren på forskningsfrågorna går in i varandra. Därför 
kommer jag inte att redovisa för fråga 1, 2 och 3 separat utan jag redovisar för alla tre frågor 
samtidigt. Detta skapar, enligt min uppfattning en djupare förståelse av arbetet. 
Studien visade att den mest betydelsefulla bidragande faktor för huruvida eleverna motiveras 
av sina spanskstudier är variation och dynamiken i klassrummet samt hur de upplever deras 
relation med sin lärare. Om eleverna upplever att de har en bra relation med läraren tenderar 
klassrumsklimatet att vara bra och eleverna uppfattar sig själva som mer motiverade. Trots att 
denna faktor är lika viktig för båda klasserna är det främst eleverna i 8A som upplever att de 
har en bra relation med sin lärare medan eleverna i 8B berättar motsatsen. Dessa elever säger 
att läraren saknar kunskapen om hur man hanterar konflikterna i gruppen, samtidigt som 
eleverna erkänner att läraren är kunnig och har förmåga att förmedla kunskaper och 
färdigheter i spanska.  
För eleverna i 8B har den dåliga relationen med läraren bidragit till att de har tappat sin 
motivation att lära sig språket. Eleverna säger att de går på lektionerna för att de måste för 
sina föräldrar men att de mest bryr sig om betyget. De upplever spanska som ett tråkigt och 
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svårt ämne i större utsträckning än eleverna i 8A. Tre elever i 8 B hoppade av spanska under 
studien, men några planer för att få dem tillbaka finns inte utan de som stör och inte vill vara 
med uppmuntras att byta språk. I 8B är även relationen eleverna sinsemellan sämre än i 8A. 
Detta skapar en dålig stämning i klassrummet som även den bidrar till den bristande 
motivationen.  
Enligt self-determination theory (Ryan & Deci 2000) måste eleverna känna tillhörighet med 
andra människor för att uppfylla sina grundläggande psykologiska behov och uppnå 
psykologisk hälsa. För att skolarbetet ska uppfattas som viktigt ska eleverna även känna att 
läraren intresserar sig för dem, visar värme, respekt och förtroende (Federici & Skaalvik 
2014a, b). Enligt mina observationer saknar eleverna i 8B samhörighetskänsla med läraren 
och med sina klasskamrater. Därför går inte lärandet framåt på ett konstruktivt sätt, som 
gynnar gruppen utan eleverna agerar som individer som tänker på sitt eget bästa, inte på 
andra. 
Skaalvik & Skaalvik (2016: 91) hävdar att det inte är omöjligt att återfå lugnet och förtroende 
hos eleverna. De ger oss nio tips om hur läraren kan agera aktivt för att främja god 
klassrumsmiljö, goda sociala relationer och god social gemenskap som ökar motivationen hos 
eleverna: 

• Bemöt eleverna med respekt och vänlighet. 

• Ge alla elever uppmärksamhet. 

• Anpassa undervisningen så att eleverna får använda och utveckla sina starka sidor. 

• Visa vad du som lärare tror och förväntar dig att varje elev ska klara av. 

• Ge eleverna realistiska utmaningar och hjälp dem att sätta upp realistiska mål. 

• Undervisa på ett autonomistöttande sätt. 

• Ställ frågor som uppmuntrar till reflektion. 

• Visa att det är naturlig del av lärprocessen att göra fel och ge vägledande feedback. 

• Arbeta med att skapa en inkluderande klassrumsmiljö som ger utrymme för mångfald 
och som ger trygghet vid kunskapsmässiga utmaningar. 

Allt detta ställer krav på att lärarna ska kunna läsa av det sociala samspelet, förutse elevernas 
behov, ta hänsyn till dem och förstå deras emotionella reaktioner. Lärarna ska även kunna 
sätta sig in i elevernas situation och vara medvetna om att pedagogerna fungerar som viktiga 
förebilder i klassrummet (Skaalvik & Skaalvik 2016). 
En annan faktor som fungerar som motivationskälla för eleverna från båda klasserna är 
betyget. Emellertid förhåller eleverna sig till betygen på olika sätt. Eleverna i 8A är i 
allmänhet motiverade av att lära sig spanska för att därigenom få bra betyg. Eleverna i 8B vill 
däremot först och främst prestera bra på betygsättande aktiviteter, men de säger att de inte 
bryr sig särskilt mycket om ifall de lär sig spanska eller inte. Om man ställa detta i 
förhållandet till hur klassrumsklimatet är för de två grupperna skulle man kunna bekräfta att 
en kunskapsorienterad målstruktur som gynnar elevernas inre motivation är att föredra (se till 
exempel Skaalvik & Skaalvik 2013 och Urdan & Midgley 2003). Studien visar att eleverna i 
8A har en mer positiv inställning till spanskundervisningen än eleverna i 8B. De förstnämnda 
eleverna arbetar flitigt på lektionerna och har en respektfull ton mot varandra, vilket främjar 
bra samarbete och goda relationer, som i sin tur inverkar positivt på elevernas motivation. 
På frågan om vad som får eleverna att tappa sin motivation berättar eleverna i båda klasserna 
att det är den upplevda svårigheten med spanska och att det går för långsamt att lära sig att 



  27 

 

prata och förstå språket. Dock har eleverna i 8A större tro på sin egen kapacitet än eleverna i 
8B. Enligt observationerna klarar eleverna i 8A sig själva eller med hjälp av boken och sina 
klasskamrater. Dessa elever har tillsammans med läraren utvecklat en dynamisk och 
självständig inlärningsmetod där de ofta ställer frågor till varandra om vad spanska ord 
betyder och hur de kan uttrycka sig på spanska i olika sammanhang. Eleverna i 8B är däremot 
mer osäkra och mer rädda att göra fel. De känner sig inte bekväma med att begå misstag inför 
andra i klassen och vill helst vara säkra på att deras svar är det rätta innan de säger svaren 
högt. När eleverna i 8B har ställt frågor till mig har de ofta kopplat sina frågor till proven, till 
exempel: ”Om jag kan allt det här klarar jag provet då?” eller ”Behöver jag kunna det här för 
att få ett bra betyg på provet? Eleverna tenderar att stressa upp sig när de lär sig nya saker och 
de blir frustrerade när de inte kan hantera ny information. De klagar på att det blir för mycket 
att plugga inför provet.  Det blir tydligt att de är prestationsinriktade och att detta medför 
negativa känslor och ett mindre lämpligt lärbeteende. 
Läraren har arbetat på samma sätt med klasserna, har gett eleverna lika mycket uppgifter och 
har haft liknande genomgångar, men det har inte fungerat lika bra för eleverna i 8B som för 
de som i 8A. Därför är det viktigt att ha ett varierande arbetssätt som inkluderar alla och som 
anpassas efter elevernas behov, så att de känner sig kompetenta. Skaalvik & Skaalvik (2016: 
80) menar att lärarna måste anpassa skolarbetet på ett sätt som inte skadar elevernas 
självkänsla så att de inte behöver använda sig av olika försvarsmekanismer. För att nå dit är 
det viktigt att lärare 

• Anpassa arbetsuppgifterna efter elevernas förutsättningar. 

• Uppmuntra eleverna att attribuera sina resultat till insats och strategi. 

• Arbeta på att skapa en kunskapsorienterad målstruktur. 

• Hjälpa eleverna att sätta upp egna och realistiska mål. 

• Bedöma elevernas arbete utifrån progression och egna måluppfyllelser. 

• Dämpa tendensen till social jämförelse. 

• Uppmuntra eleverna att se det som en naturlig del av lärprocessen att göra fel. 

• Visa eleverna omsorg och respekt. 

• Lyfta fram elevernas starka sidor. 

Detta skulle kunna tillämpas av läraren i 8A och 8B så att eleverna i 8B återigen kände den 
inre motivationen att lära sig som de flesta av dem hade när de en gång valde att läsa spanska. 
Viktigt i detta sammanhang är att läraren tänker holistiskt och arbetar på ett sätt som 
tillgodoser elevernas behov av autonomi, kompetens och samhörighet. För att lyckas med 
detta är det centralt att läraren tror på sin egen kapacitet och kompetens. Utifrån det jag har 
observerat känner läraren sig kompetent och trygg i sina kunskaper gentemot alla klasser hon 
undervisar i, men när det kommer till 8B tvivlar läraren på sin egen kapacitet vad det gäller 
gruppsammanhållning och klassrumsklimat.  
Skaalvik & Skaalvik (2016: 101) menar att om lärarna ska kunna skapa den bästa möjliga 
lärandemiljön och på så sätt utvecklas i sitt yrke måste de, precis som eleverna, ”lämna sin 
komfortzon och äntra den zon där de har chans att vidareutvecklas”. I fallstudien som jag har 
bedrivit visar det sig att läraren är huvudaktören i hur eleverna motiveras i sina studier, därför 
är det eftersträvansvärt att få läraren att ändra sin inställning och sitt arbetssätt så att även den 
klassen som inte fungerar så bra upplever förbättringar i sin lärandemiljö.  
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Bilagor	

 
BILAGA 1. Intervjufrågor - läraren 
 
1. Vad är motivation/lust att lära för dig? 
 
2. Vilka faktorer tror du kan påverka elevers motivation? 
- föräldrars engagemang (social bakgrund, ekonomi, etnicitet) 
- uppmuntran/feedback, lärares engagemang 
- målbild (betyg, mål) 
 
3. Hur tror du att man kan motivera omotiverade elever? 
 
4. Tror du att du arbetar på ett sätt som motiverar eleverna för spansklektionerna? 
 
5. Upplever du att det finns någon skillnad i motivation när det gäller pojkar och flickor i dina 
två klasser i årskurs 8? 
 
6. Berätta om dina två klasser i årskurs 8? Vad är skillnaden mellan dem? 
 
7. Varför tror du att den ena gruppen fungerar bättre än den andra? 
 
8. Tror du att beröm och belöningar fungerar för att öka elevernas motivation? 
 
9. Vad är det som får dig att känna motivation i ditt arbete som spansklärare? 
 
10. Vad har du för mål med ditt arbete som spansklärare gentemot eleverna? 
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 BILAGA 2. Enkätsvar (40 elever: 18 i 8A och 22 i 8B): fråga 1 till 5 

 
Fråga Svarsalternativ 8A 8B 
1. Är du? 
 
 

1. □ Tjej  
2. □ Kille 
3. □ Annat 

10 
7 
1 

9 
12 
1 

2. Har du svenska som modersmål?  
 

1. □ Ja 
2. □ Nej. Vad har du för modersmål / 
vilket eller vilka språk pratar du hemma? 

13 
5 

9 
13 

3. Vilken skolbakgrund har din första förälder 
(till exempel: mamma/ pappa; mamma/ 
mamma eller pappa/ pappa)? 
 

1. □ endast grundskola 
2. □ grundskola och gymnasium 
3. □ högskola/universitet 
4. □ vet ej: 
5. □ annat: ange kort vad? 
 

3 
7 
7 
1 
 
 

1 
6 
9 
6 
 
 

4. Vilken skolbakgrund har din andra 
förälder? (till exempel: mamma/ pappa; 
mamma/ mamma eller pappa/ pappa) 

1. □ endast grundskola 
2. □ grundskola och gymnasium 
3. □ högskola/universitet 
4. □ vet ej: 
5. □ annat: ange kort vad? 
 

1 
6 
10 
1 

1 
6 
9 
6 

5. I vilken årskurs valde du spanska? 
 

1. □ åk 6 
2. □ åk 7 
3. □ åk 8 

16 
1 
1 
 

22 
 
 
 

 
Fråga 6. Vad påverkar din lust eller motivation att lära dig spanska? Kryssa i den ruta (□) som  
stämmer bäst med din uppfattning. 
 
 Klass Ingen 

betydelse 

alls 

 

1. □ 

Ganska 

liten 

betydelse 

 

2. □ 

Varken stor 

eller 

liten 

betydelse 

3. □ 

Viss 

Betydelse 

 

 

4. □ 

Mycket 

stor 

Betydelse 

 

5. □ 

a. Mitt intresse för 

ämnet 

8A 

8B 

- 

- 

4 

3 

5 

5 

8 

8 

1 

6 

b. Lärarens engagemang 

i ämnet 

8A 

8B 

- 

- 

- 

1 

1 

4 

5 

8 

12 

9 

c. Lärarens intresse för 

mig personligen 

8A 

8B 

- 

3 

- 

1 

4 

6 

10 

9 

4 

3 

d. Mina föräldrars 

intresse för mina 

studier 

8A 

8B 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

5 

12 

13 

e. Lärarens uppmuntran 

och hjälp 

8A 

8B 

- 

- 

- 

1 

- 

8 

8 

4 

10 

9 
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f. Betyg 8A 

8B 

- 

- 

- 

1 

6 

2 

6 

6 

6 

13 

g. Stämning i 

klassrummet 

8A 

8B 

2 

- 

1 

3 

8 

6 

4 

5 

3 

8 

h. Att jag vill vara bland 

de bästa i klassen 

8A 

8B 

2 

5 

6 

2 

5 

5 

1 

5 

4 

5 

i. Att jag kan prata och 

förstå spanska  

8A 

8B 

- 

- 

4 

1 

3 

4 

6 

8 

5 

9 
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BILAGA 3: Intervjufrågor - elever 
 
1. Berätta om hur det gick till att välja språk  
Varför blev det just detta språk? Vad tänkte och kände du inför valet? 
Vad påverkade ditt val (till exempel kompisar, föräldrars önskemål, ”prova-på språk”)?  
 
2. Berätta om vad som motiverar dig och stimulerar dig i dina språkstudier? 
Vad gör spanska kul? Hur har detta sett ut över tid? Var det roligare eller tråkigare tidigare 
och nu har det förändrats? 
Hur skulle du beskriva din motivation att lära dig spanska. Motiveras du mest att av att det är 
kul att lära sig eller motiveras du av betyg, tryck från föräldrar eller andra yttre saker ? 
 
3. Berätta om vad som kan kännas omotiverande, tråkigt och trögt med spanskan? 
 
4. Möter du spanska på din fritid? På vilket sätt? 
 
5. Anstränger du dig själv för att möta språket på din fritid? Hur då? 
 
6. Kan du berätta om någon kontakt med spanska du haft utanför skolan?  
 
7. Om du skulle beskriva bästa möjliga undervisning (för motivation och intresse), 
hur skulle den vara? 
 
8. Har du tänkt på att hoppa av spanska eller byta till annat? I så fall varför? 
 
9. På vilket sätt tror du får användning för dina språkkunskaper? 
 
11. Är det viktigt att få bra betyg eller är det viktigare att lära sig så mycket spanska som 
möjligt oavsett betyget? Varför? 
 
12. Tycker du att det är bra stämning på spansklektionerna? 
 
13. Tycker du att dina föräldrar intresserar sig för det som händer i spanska lektioner? 
 
14. Får du den hjälpen du behöver från spanskläraren eller från dina kamrater? 
 


