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Sammanfattning#

 Syftet med mitt arbete är att undersöka vad elever i klass 7 och klass 8 som läser spanska 

som andra språk ser som motiverande för sina spanskstudier. Jag ville även titta närmare vad 

som kan skapa motivation hos eleverna. I min undersökning ville jag också undersöka vilka 

strategier lärare har för att öka elevernas motivation för att läsa spanska. Som metod valde jag 

att göra en enkätundersökning bland i elever som går i Åk 7 och Åk 8 på två kommunala 

skolor och två friskolor. Dessutom har jag intervjuat två undervisade spansklärare.  Studien 

visade att lärarna har mycket stor betydelse för elevernas motivation och de beskriver att de 

blir mest motiverade av ha en rolig, trevlig och kompetent lärare. Men även arbetsmiljön är 

viktig, för att kunna koncentrerar sig på undervisningen under lektionerna.  Lärarna beskriver 

också vilka aktiviteter och metoder de använder för att höja motivation hos eleverna. Lärarna 

pekar bland annat på att de försöker välja intressant material för att kunna göra effektiva och 

givande lektioner. Lärarna ser också att elevernas motivation höjs om de får vara med och 

välja material som de ska arbeta med. 

 

 

Nyckelord: Spanska språket, motivation, grundskolan senare år kommunala och friskolan. 
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1.!Inledning!
”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”(Lg.11 s.9) 

Lärarens uppgift är att se till att utbildningen är likvärdig för alla elever, dvs. att vi ska ta 

hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov, erfarenheter och intressen. 

Som spansklärare har jag mött elever som har valt spanska som moderna språk för att spanska 

språket har blivit ett populärt och attraktivt språk för många elever i grundskolan och 

gymnasiet. 

Att läsa moderna språk kan vara stimulerande och roligt eller jobbigt och tråkigt. Skolan ger 

alla elever en chans att upptäcka ett nytt språk. Det finns en stor del elever som väljer spanska 

som språkval, men när det är dags att välja vet de inte om de kommer att få användning för 

sina kunskaper. Många elever är kommunikativa och vill gärna lära sig nya ord och jobba 

aktivt på lektionerna, men det finns också elever som väljer de att hoppa av eller byta till ett 

annat språk när läxor och grammatikmomenten ökar.  

Enligt skolverkets redovisning av regeringens uppdrag år 2011 hävdas att språkvalet är 

obligatoriskt för alla elever i grundskolan från och med Åk 6 eller Åk 7. Men i praktiken så är 

bara engelska det språk som är obligatoriskt i grundskolan utöver svenska.  

För några elever är allt roligt i början, de lyssnar intresserat, arbetar engagerat och verkar ha 

ett stort intresse för att lära sig det nya språket. Men efter ett tag börjar en del elever att prata 

om något annat, lyssna på musik, leka med sina telefoner och verkar vara ointresserade av att 

lära sig något. 

Skolverkets nationella statisk visar att under läsåret 1997/98/99 och 2010 har antalet elever i 

Åk 6 och Åk 7 av de totalt 80 % som läser moderna språk minskat till 65 % i Åk 9 på grund 

av avbrott i sina studier. Elever som väljer bort moderna språk läser framför allt svenska eller 

engelska i stället. Vad kan det beror på? Är det läraren, arbetsmiljön, skolans resurser eller 

inlärningsproblem?  Hur ska vi kunna få elever motiverade i åk 7 och 8? 
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1.1!Syfte!

Syfte med denna undersökning är att få kunskap om hur eleverna uppfattar att klassrumsmiljö 

påverkar deras motivation att läsa spanska som andra språk, och om detta förändras under det 

första läsåret. Studien syftar även till att få en bild av hur lärare i spanska gör för att motivera 

sina elever. 

 

1.2!!Frågestäl lning!

Jag vill få svar på följande frågor: 

Vilka faktorer upplever eleverna mer eller mindre motiverade för att läsa spanska? 

På vilka sätt skiljer sig elever i Åk7 och Åk8 när det gäller deras uppfattning om vad som 

upplevs motiverande? 

Vilka strategier har lärarna för att höja elevernas motivation? 

 

2.##Bakgrund#och#tidigare#forskning!
”Spanska talas i många länder på flera kontinenter. Omkring 350 miljoner människor har 

spanska som enda gemensamma språk och i Latinamerika är spanska det enda gemensamma 

språket.  Till Sverige har sedan 1960-talet. Det kommit ett stort antal invandrare med spanska 

som modersmål. Kunskaper i spanska ger möjligheter att ta del av en rik litteratur. I kontakter 

med den spanskspråkiga världen krävs såväl kunskaper i spanska som insikter i kulturella, 

sociala och politiska förhållanden.” (SKOLFS 2000:87).  Spanska språket är ett stort och 

populärt språk i svenska skolor. Grundprincipen är att eleven väljer ett modernt språk som är 

ett elevsval i grundskolan. Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) läser eleverna i EU-länderna 

minst ett främmande språk. De flesta läser engelska, men tyska och franska är vanligt. 

Under 2000-talet har spanska språket ökat mycket i Sverige. År 2008 antogs flerspråkighet för 

att ge eleverna möjlighet att lära sig minst två främmande språk. De flesta skolorna erbjuder 

eleverna att läsa tyska, franska och spanska.(SCB 2012). 

Utifrån egen erfarenhet som lärare, där jag ofta ser att elever tappar motivation under första 

läsåret, ville jag undersöka varför elever tappar motivationen för att läsa spanska efter ett tag.  

Varför blir det plötsligt inte längre intressant för vissa elever att försätta läsa spanska? Vad är 

det som eleverna tycker är motiverande att läsa spanska?. 
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Joanna Giota forskare inom motivation och lärande säger ”Att stimulera elevernas motivation, 

och speciellt att få elever med beteendemässiga och emotionella problem, sett från lärarnas 

perspektiv, att lära, är det lärare tycks uppleva som svårast i läraryrket idag” (Giota 2006:10). 

Hon menar att det är viktigt att ta hänsyn till elevens intresse och behöv för deras motivation. 

Ulrika Tornberg säger att relationer i klassrummet mellan lärare och elev är viktigt. Lärare 

måste lyssna på elevens åsikter och förslag på hur undervisningen ska ser ut. Hon menar att 

för att eleverna ska vara motiverande att lära sig det främmande språket är det relevant att 

undervisningen upplevs som roligt och meningsfull för dem.  Författaren anser också att om 

elever får vara delaktiga i undervisningen höjs motivationen och elevens förmåga att lära sig 

ett nytt språk förbättras. (Tornberg 2005). 

Rakel Österberg vid Institutionen för Spanska, Portugisiska och Latinoamerikanska Studier 

(ISPLA) vid Stockholm Universitetet, har under 3 år dokumenterat språkutvecklingen hos en 

grupp elever som läser spanska och franska. Hon har också intervjuat eleverna om motivation 

och språkliv. Hon har utvecklat en metod för språkundervisning och jämfört detta med en test 

för språkutveckling hos eleverna som försöker fånga individernas språkbegåvning. I den 

undersökningen påvisar hon att motivationen är viktigare än begåvning. Hon visar att 

eleverna inte lär sig av olika färdigheter i språket. Grammatiska språkriktigheter utvecklas 

inte alltid med ord eller komplexitet i språket. Hon säger att det är populärt att läsa språk och 

att elever som läser språk ökar dramatisk på grund av elever idag får meritpoäng för vidare 

studier om de läser ett modernt språk. (Österberg 2011). 

Inom forskningen så beskrivs motivation som mycket viktig för elevernas möjligheter att lära 

sig ett nytt språk. Men motivation är i sig inte ett helt enkelt begrepp. Motivation definieras 

också lik olika innebörden. Idag ser vi på motivation utifrån flera olika perspektiv där bland 

annat Giota (2006) beskriver motivation begreppets komplexitet. ”Idag betraktas motivation 

som ett komplext och multidimensionellt fenomen som referens till en mängd olika begrep, 

såsom drift, behov, intresse, inre och yttre motivation, lärande och prestationsmål, multipla 

mål, förväntningar, värden och attityden” (Giota 2006:97). 

Begreppen inre och yttre motivation presenteras mer utförlig i teoriavsnittet men båda 

beskrivs som viktiga för eleverna. När det gäller den inre motivationen så menar till exempel 

Jenner (2004) att ”Undervisningen ska göras meningsfull så att, den utgå från elevens 

perspektiv och för den är intressant, vilken kan stärka den inre motivationen. 

 

 

!
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2.1!!Det!moderna!språket!ur!historiskt!perspektiv!

I rapporten ”De moderna språken i grundskolan och gymnasium från 1960 framåt” från 

Skolverket beskriver Per Malmberg om de moderna språkens utveckling. I läroplanen var 

tyskan traditionellt sett det språk som först erbjöds. Eleverna kunde under denna tid även läsa 

franska. I Läroplanen Lgr.62 introducerades även engelskan i skolan men det var inte möjligt 

att läsa två språk vid sidan av engelska, så eleverna fick i stället välja att antingen läsa tyska 

eller franska med början i årskurs 7. 

I den regeringsproposition som ledde fram till Lpo.94 ville man satsa på ett förstärkt 

språkprogram. Motivet till denna förstärkning var att det blev allt vanligare att ha 

studiekontakter med länder där kommunikationsspråket inte var engelska och ett ökande 

internationellt samarbete inte minst en mer rörligt arbetsmarknad. I samband med det kom 

spanska som B-språk, högstadiet 1994. Spanska som ett tredje språk hade en stor popularitet i 

gymnasieskolan. 

I EU-kommissionen i en handlingsplan (2000), framhölls att medlemsländerna i EU var ense 

om att eleverna borde behärska åtminstone två främmande språk. Målet var att eleverna skulle 

uppnå förmågan att förstå, skriva och tala dessa språk och därmed få interkulturell kompetens 

(Malmberg 2000). 

Även i Sverige märks det att språkkunskaper värderas högre idag än tidigare. 2010 infördes 

ett meritpoängsystem där språkkurser ger extra poäng i ansökan till högskolestudier, Det nya 

meritsystemet gjorde att avhoppen från språkstudier minskade. 

 

2.2 Motivation 
Det finns ett stort behov av att lära sig ett nytt språk utöver modersmålet. I dagsläget tillhör vi 

ett globaliserat samhälle och i skolan har elever möjligheter att lära sig ett främmande språk 

av olika anledningar. Det kan vara för att kunna resa, i arbetslivet eller bara för att kunna 

ytterligare ett språk. 

Vi människor är alltid intresserade av något eller nyfikna på att lära oss något nytt. Det är en 

viktig faktor för vår utveckling. Forskning om motivation i språkinlärningen har varit viktig i 

utbildningsområdet och psykologiområdet. 
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2.3  Definition av motivation 
Ordet motivation kommer ursprungligen från ett latinskt ord, nämligen "movere", som 

betyder "att röra sig", men också från engelskans "move". Motivation är en sorts rörelse, en 

inre drivkraft hos människor som ger henne kraft att göra något, ändra sitt beteende för att 

arbeta med ett mål. Motivation är en växelverkan mellan människans drivkraft och det mål 

som hon eller han vill uppnå (Jenner 2004:42). 

 

Författaren Helle Hedegaard Hein (2012)  skiljer på inre och yttre motivationsfaktorer och 

säger att: Inre:  Det skapas inifrån, av människan själv och det knutet till en önskan om att 

prestera eller utvecklas. Detta inifrån styrda beteende är i sig tillfredsställande. Det syftar inte 

till att avhjälpa en brist, och det är inte instrumentellt.(Hedergaard 2012:16). 

 

Yttre: Det skapas utifrån och ligger utanför individens kontroll. Det kan inte själv styra över 

om det föreligger eller inte, det kan också vara negativt. Man kan reagera på grund av rädsla 

eller for att undvika smärta och obehag. Den utifrånstyrda motivationen är instrumentell: 

utförandet av handlingen leder till en belöning som exempelvis kan avhjälpa en brist eller 

förhindra obehag. (Hedergaard 2012:17).  

En person kan ha både inre och yttre motivation att ta sig an något och de båda 

motivationskällorna utesluter inte varandra, En person som motiveras utifrån genom uppsatta 

prestationsmål kan exempelvis utveckla en sådan prestationsmotivation att man försöker göra 

sitt bästa oavsett belöning. (Imse 2006:479). 

Det finns olika teorier om vad motivation är. Men i detta arbete utgår jag bara från den 

humanistiska motivationsteorin. 

 

3."Metod!
För att undersöka elevers och lärares erfarenheter av vad som kan bidra till motivationen att 

läsa spanska har jag använt mig av enkäter som 87 elever fått besvara och intervjuer av två 

lärare som undervisar i spanska i de elevgrupper som besvarat enkäten. 

Jag valde att jobba med enkäter för att få ett brett underlag för att få veta hur elever ser på vad 

som motiverar dem när det gäller aktiviteter, material och arbetsmiljön i klassrummet. I 

enkäten fick eleverna värdera påstående kopplat till olika klassrumsaktiviteter och 

klassrumsmiljöfaktorer som kan tänkas höja motivationen. Att skapa frågor till enkäterna och 

intervjuerna var inte lätt. Efter 14 års erfarenhet som spansklärare började jag att analysera 
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mina lektioner och för att ta reda på vilka uppgifter och moment som jag uppfattar har 

motiverat eleverna och vilka lektioner som har misslyckat mer är en gång. Detta blev sedan 

underlag för de påstående i enkäten som eleverna fick ta ställning till. 

För att få en mer tydlig bild av hur lärare arbetar med motivation i klassrummet så intervjuade 

jag två lärare. I intervjuerna så fick de berätta om vilken typ av läromedel de har, om eleverna 

tycker att det är rolig med material som lärare har på undervisningen. Lärarnas fick berätta om 

hur de  jobbar på en typisk spansk lektion och vad de tycker  fungerar bra med eleverna på 

spanska lektionerna. Svaren nedtecknades under intervjun med penna och papper. 

3.1 Urval 
Inför intervjuundersökningen ansåg jag det lämpligt att begränsa antal personer, ämne och 

geografisk utdelning utifrån olika urvalskriterier. Första begränsning var geografisk. Jag bor 

och arbetar i närheten av skolorna 1 och 2 och hade en begränsad tid till min förfogande, så 

med tanke på att intervjuerna skulle genomföra på arbetstid var det smidigaste att söka 

informanter bland skolor som jag kunde besöka med bil eller genom buss. Nästa begränsning 

skedde automatisk då valde jag att fokusera på spanska undervisningen. 

Jag valde att använda mig av åk7 och åk 8 som respondenter till mina enkäter. Detta därför att 

eleverna i åk7 alltid är entusiastiska och motiverade när de börjar läsa spanska men när de 

börjar i åk8 har de av olika anledningar tappar intresse och många hoppar av.  

För att kunna utföra undersökningen har jag besökt två kommunala och två fristående skolor. 

Betoningen vad på hur eleverna på de olika skolorna uppfattar vad som ger dem motivation 

att läsa spanska och hur lärarna jobbar för att hålla den uppe. 

Anledningen till att jag valde dessa skolor var att jag ville ha  en variation lärarnas sätt att 

undervisa språket och hur  de motiverar  sina elever.  

 

Skolor ÅK7 Åk8 

Kommunal skola 1 16 elever 10 elever 

Kommunala 2 16 elever 12 elever 

Friskola 1 5 elever 5 elever 

Friskola 2 10 elever 13 elever 

Totalt 47 elever 40 elever 

 

Första steget i processen var att kontakta respektive skolor. Klass 7 i den kommunala skolan 

består av 32 elever och friskola består av 15 elever. Klass 8 i den kommunala består av 32 

elever och friskolan av 18 elever.  
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3.2 Enkäter och intervjuer 
Enkäten hade 22 frågor med påstående som de eleverna skulle ta ställning till med hjälp en 

fyrgradig skala som gick från ”stämmer helt” ”stämmer ganska bra”” stämmer ganska 

dåligt” ”stämmer inte alls”. (se bilaga s.31).  Jag besökte klasserna, delade ut enkäterna och 

de fick svara på dessa medan jag väntade i klassrummet.  

De flesta frågor handlade om motivationshöjande aktiviteter i klassrummet och strategier som 

lärare har för att höja elevernas motivation på spanska lektioner. För att förenkla analys har 

jag återgått viktiga frågor av de totala data som jag samlade för att svara på mina 

frågeställningar.  För att kunna intervjua lärare tog jag kontakt med de berörda skolorna i god 

tid. Jag bjöd in lärare som undervisar i spanska till intervju och två lärare ställde sig positiva 

att intervjuas. 

Inför intervjuarna med lärarna formulerade jag 19 frågor som jag använde i mina samtal (se 

bilaga s.35). Jag spelade inte in samtalet utan skrev jag svaren i mitt skrivblock.  Intervjuer 

genomfördes i lärarnas arbetsrum på deras respektive skolor.  

 
3.3 Analysmetod 
För att besvara mina forskningsfrågor analyserade jag mina data med hjälp av de teorier om 

motivation som presenterats tidigare jag använder mig i inledningsvis av begreppen, inre 

motivation och yttre motivation. Jag kommer att titta på elevdata och lärardata var för sig för 

att sedan jämföra dessa. 

För att kunna se om det skiljer sig mellan årskurs 7 och årskurs 8 när det gäller motivation så 

delade jag upp mina data klassvis. I ett första steg utgick jag från elevenkäterna (se bilaga 

s.31) och tolkade vad eleverna upplever som motiverande när det gäller att läsa spanska. Jag 

börjar med att dela upp enkätfrågorna och de svar jag fått i de som rör inre motivation och de 

som rör yttre motivation och båda. Frågor som rör inre och yttre motivation har jag 

identifierat genom att titta på teorier om motivation. 

 Inre motivation (Hedergaard, 2012) skapas inifrån av människan själv och är knutet till en 

önskan om att prestera eller utvecklas. Frågor som anknyter till elevers vilja att prestera eller 

utvecklas har klassats som inre motivation. Exempelvis frågor som ”Ökade möjligheter att få 

jobb i framtiden motiverar mig att läsa spanska” (se bilaga s.31 fråga n.9). Yttre motivation 

kommer utifrån och ligger utanför individens kontroll. Individen kan inte själv styra över om 
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det föreligger eller inte.  Yttre motivation kan också både negativa och positivt. Frågor som 

rör exempelvis lärarens sätt att vara eller undervisa har klassats som yttre motivation. 

Exempelvis frågor som ”Min lärare har lätt att motiverar mig och min klass när motivation 

minskar”(se bilaga sidan 31 fråga n.2) Båda inre och yttre motivation definiera teorier som 

motiveras utifrån genom uppsatta prestationsmål kan exempelvis utveckla en sådan 

prestationsmotivation att man försöker göra sitt bästa oavsett belöning (Imse 2006:479) 

exempel enlig enkätsfråga ”Min lärare är tillräcklig pedagogisk och undervisningen är 

motiverande och övningarna är givande” (se bilaga sidan 31 fråga n.3). 

Därefter identifierades jag vilka faktorer som varje klass har uppfattat som inre respektive 

yttre motivation genom att titta på respektive frågas innehåll, dvs en mer  nyanserad 

informationen om vad som påverkar elevens inre motivation respektive yttre motivation. Här 

gör jag samtidigt en kvantitativ sammanställning över vilka inre och yttre motiv som är 

vanligast förekommande 

Vid intervjuarna med lärarnas fokuserade jag på vad de anser ge elevernas ökade motivation. I 

de transkriberade intervjuerna identifierar jag de faktorer som lärarna ser som de viktigaste 

för elevens motivation. Därefter kategoriserar jag dessa som inre och yttre motivation. 

Därefter jämför jag resultaten från Åk7 och Åk8 för att se om de faktorer som motiverar 

skiljer sig åt. Avslutningsvis har jag jämfört det eleverna beskriver som motiverande med det 

som lärarna tänker sig motiverar eleverna. 

 
3.4  Etiska principer 
I min undersökning har jag utgått från forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning som vetenskapsområdet givit ut. 

 Det är fyra huvudprinciper i form av olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialiteskravet och nyttjandelskravet. 

Jag började med att informera jag lärarna och rektorer på de skolor där jag gjorde min 

undersökning om syftet med min studie och hur jag hade tänk gå tillväga. Jag informerade 

också om de etiska principerna, att deras deltagande var frivilligt, att de skulle få vara 

anonyma och att allt insamlat material skulle hanteras enligt universitets etiska regler. 

Eleverna fick samma information när jag besökte dem i klassrummet och bjöd in den att svara 

på min enkät. 
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4. ! !Presentation*av*skolorna!
Här presenterar jag skolformerna i de skolor som jag har undersökt. Avsikten med detta var 

att titta på det pedagogiska arbetssättet på de olika skolorna och hur det påverkar 

motivationen hos eleverna i de olika skolformerna.  

4.1  Kommunala skola 1 
Det finns nära 500 elever klass 6-9 med 60 pedagoger. I samarbete med övriga skolor i 

närområdet utvecklar de IT användningen. Deras samarbete med de lokala företagarna ger 

eleverna en Prao av hög kvalitet. 

Hälsoaktiviteter återkommer under läsåret. Arbetsmiljö skapar lugn, ro och närhet mellan 

elever och vuxna. Elevrådet deltar aktivt i Värdegrundsarbetet. Kamratstödjarna bidrar till en 

trygg atmosfär. Elevens val erbjuder ett stort utbud av olika aktiviteter tillsammans med 

föreningar och externa aktörer. Eleverna kan utöva flera sporter, individuellt och i lag. 

Skolans elever känner trygghet och upplever en positiv atmosfär med goda relationer till 

varandra och till personalen.  Elever arbetar utifrån sina förutsättningar och med stöd av 

engagerade lärare. 

4.2 Kommunal skola 2 
Skolan är en 7-9 skolan där grundskola, grundsärskola och förberedelseklass finns i samma 

lokaler. Skolan finns i anslutnings till kommunens idrottscentrum. Skolan har ett 

frisvårdprojekt som erbjuder elever möjlighet att under ett pass per vecka ägna sig åt en fysisk 

eller kulturellt aktivitet. 

Internationellt arbete har en given plats på skolan. Detta märks bland annat genom ett 

pågående Comenius projekt som handlar om miljö och språkutbyte. Skolan jobbar även aktivt 

med utbyte av lärare från andra länder. 

4.3 Friskola 1 
Skolan har 100 elever i år 4-9 och är fullt utbyggd grundskola med förskoleklass. Skolan har 

valt att lyfta fram den kristna värdegrunden som de menar bidrar till skapandet av en trygg 

skolmiljö. 

Dagens inleds med en morgonsamling där eleverna går igenom dagens lektioner. Den kristna 

profilen uttrycks genom att läraren ber för dagen och eleverna får möjlighet att tala om ifall 
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det är något speciellt de vill att läraren ska be för. En gång i månaden samlar rektorn åk 4-9 

till en gemensam morgonsamling. 

Förutom den vanliga religionsundervisningen är kristendom ett eget ämne på schemat. Ämnet 

undervisas en lektion i veckan och inriktas på bibelkunskap, grundläggande kristen lära och 

hur denna kan tillämpas i vardagslivet. 

Skolans vill ge en kvalitativ kunskap samtidigt hjälpa varje barn att utveckla sina gåvor och 

färdigheter, att lära barnen ansvar och ordning, respekt och disciplin i en glad och kärleksfulla 

miljö. 

4.4  Friskola 2 
Skolan är en naturvetenskaplig fristående grundskola för elever från förskoleklass till och med 

År 9. Skolan är NTA kvalificerad vilken innebär att de har ett samarbete med Kungliga 

vetenskapsakademi, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien samtidigt kommuner och 

fristående skolor runt om i Sverige.  Med det naturvetenskapliga arbetssättet följer att skolan, 

inom ramen för den Nationella timplanen, prioriterar NO ämnena i förhållande till Språk.  Ett 

viktigt redskap för att där eleverna ska lyckas med sina studier är att successivt får lära sig att 

ta eget ansvar. 

Skolorna har valts för att omfatta olika sorts skolor, friskolor, kommunala skolor med olika 

profiler och värderingar. Alla skolor har sina inriktningar som t ex. idrott, friluftsliv, etc. De 

innebär att skolorna använder olika strategier för att motivera eleverna i sitt skolarbete. 

Samtliga skolor följer ordinarie läroplaner och kursplanen. 

 

5.#Resultat#och#analys!
I denna del presenteras resultaten och analysen av enkätundersökningen och lärarintervjuerna. 

För att tydligare se om det skiljer sig mellan Åk7 och Åk8 när det gäller motivation så 

presentera de resultaten under var sin rubrik. Därefter kommer analysen av lärarintervjuerna. 

5.1 Elevenkät 
Som tidigare beskrivet så finns de inte alltid en tydlig gräns mellan vad som uppfattas som 

inre och yttre motivation. En yttre motivation i form av exempelvis en belöning som 

stimulerar elever att ägna tid åt sina studier kan övergå till en inre motivation där egna 

tillfredställelsen räcker för att läsa läxor, etc. Då material enbart består av enkäter och det inte 

funnits möjlighet att gå djupare in på elevens inre motivationer har uppdelning av data mellan 
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yttre och inre motivation gjort beroende på en det som efterfrågas rör undervisning eller ej. 

Frågornas som ställs till eleverna rör både inre och yttre motivation men de har också fått 

skatta sin egen arbetsinsats och motivation. Frågor som rör aktiviteter i klasrummet alltså har 

identifierats som yttre motivation och de som rör elevernas egna värderingar har klassats som 

inre motivation. De yttre motivationerna har sedan delats in de som rör lärare, undervisning 

(material, arbetsformer) och arbetsmiljön.  

För att kunna jämföra om motivationen skiljer sig mellan Åk7 och Åk8 redovisas resultaten 

årskursvis. Svaren redovisas utifrån om de svarat positivt på enkätens påstående (stämmer 

ganska bra, eller stämmer helt) eller negativt (stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls). 

5.2    Åk7 - Yttre och inre motivation  
Drygt mindre än hälften av eleverna (45%) i Åk7 tycker att spanska är svårt att lära sig. Men 

en majoritet (66%) av eleverna menar att deras arbetsinsatser har varit tillräckligt bra för att 

lyckas med studierna och lika stor andel anser att förutsättningarna i skolan är tillrackliga för 

att de ska lyckas med sina studier. Motivationen kan dock variera under terminen. En relativt 

stor grupp av eleverna (47%) berättar att de under vissa perioder tappar motivationen för att 

läsa spanska men att  av olika anledningar fått tillbaka den. 

När eleverna beskriver den yttre motivationen att läsa spanska så rör det sig i första hand att 

lärare ska vara rolig, trevlig och glad på lektionerna (65%) och (45%) av eleverna beskriver 

sin spansklärare som tillräcklig pedagogisk och med en undervisning som motiverande för 

dem. Lärare alltså spelar en stor roll för elevernas motivation för undervisning. Drift hälfterna 

(53%) av eleverna  tycker inte att det är viktigt  som deras lärare i spanska har spanska som 

modersmål. Drygt mer än hälften (57%) tycker inte att lärare i spanska är för krävande för att 

de ska kunna nå betyget E. 

När det gäller själva undervisning så tycker elever i Åk7 om att jobba självständigt (45%). 

Om man frågar efter vad eleverna skulle kunna se som motiverande så svarar (49%) av 

eleverna att de gärna skulle vilja vara med och bestämma material och teman som ska 

använda i undervisningen och en mindre grupp (14%) tycker att böckerna och häfte som deras 

lärare använder i undervisningen hjälper dem för att hålla motivationen. Förslag om att ha 

utbyte med spansktalande elever ser (23%) som motiverande medan något färre. (21%) anser 

att kontakt med andra elever som också läser spanska och dela kunskaper med skulle vara 

viktig för deras motivation. När det gäller läxor så ser (47%) av eleverna den som motiverade 
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för studierna. När det gäller arbetsmiljön i klassrummet så menar (43%) av eleverna att deras 

motivation sjunker om det finns elever som stör undervisningen. 

När det gäller som eleverna beskriver de yttre motivationerna för studierna i spanska så spelar 

alltså läraren den största rollen för motivationen, men även undervisningen i form av material, 

övningarna som används i klassrummet ses som viktigt. 

När det gäller den inre motivation, det som till exempel har gjort att de valt spanska som 

modernt språk så menar 40% av eleverna att spanska räknas som ett populärt språk att läsa 

och att det här påverkat deras val och 38% säger att de räknar med att kunskaper i det spanska 

kan underlätta att få jobb  i framtiden. 

5.3   Åk 8 – inre och yttre motivation  
Mindre än hälften (20%) av eleverna i Åk8 tycker att spanska är svårt att lära sig. Men hälften 

(50%) av eleverna menar att deras arbetsinsats har varit tillräckligt bra för att lyckas med 

studierna. Majoritet (63%) anser att förutsättningar  i skolan är tillräckliga för att de ska 

lyckas med sina studier. Motivationen kan dock variera under terminen. En mindre grupp av 

eleverna (45%) berättar att under vissa perioder tappar motivationen för att läsa spanska men 

att dem av olika anledningar fått tillbaka den. 

När det gäller beskriver den yttre motivationen att läsa spanska så rör det sig i första hand att 

lärare ska vara rolig, trevlig och glad på lektionerna (53%) och 50% av eleverna beskriver sin 

spansklärare som tillräckligt pedagogisk och med en undervisning som motiverade för de. 

Lärare spelar alltså en stor roll för elevernas motivation för undervisning. En mindre grupp 

elever (38%) tycker att det är viktigt att deras lärare i spanska har spanska som modersmål . 

Relativt få elever 12% anser att läraren är för krävande för att de ska kunna nå betyget E. 

När det gäller själva undervisningen så tycker knappt hälften av eleverna (48%) i Åk8 om att 

jobba självständigt. Om man frågar efter vad eleverna skulle kunna se som motiverande så 

svarar 35% av eleverna att de gärna skulle vilja vara med och bestämma material och teman 

som de ska använda i undervisningen. Förslag om att ha utbyte med spansktalande elever ser 

35% som motiverade och  33% anser att en kontakt med andra elever som också läser spanska 

och dela kunskaper med skulle kunna vara viktig för deras motivation. När det gäller läxor så 

ser 38% av eleverna de som motiverande för studierna. 

När det gäller arbetsmiljön i klassrummet så menar 50% av eleverna att deras motivation 

sjunker om det finns elever som stör undervisningen. 
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När det gäller som eleverna beskriver de yttre motivation för studierna i spanska så spelar 

alltså läraren den största rollen för motivationen, men även undervisningen i form av material, 

övningarna som används i klassrummet ses som viktig. 

När det gäller den inre motivationen det som till exempel har gjort de valt spanska som 

modernt språk så menar mer än hälften (53%) av eleverna att spanska räknas som ett populärt 

språk att läsa och de har påverkat deras val och 28% säger att de räknar med att kunskaper i 

det spanska kan underlätta att få jobb i framtiden. 

5.4   Skillnaden i motivation mellan åk7 och åk8 
Spanska är ett populärt språk att läsa och ett stort antal elever som börjar läsa spanska i 

årskurs 7 är nyfikna och entusiastisk när de börjar. Några av dem fortsätter att läsa spanska i 

hela högstadier, men det är många som hoppar av på grund av olika anledningar. 

Elever i årskurs 8 har lite mera kunskaper och lärarna ställer högre krav på eleverna än i 

årskurs 7. Då det är relativt många elever som hoppar av sina spanska  studier så kan man ju 

tänka sig att motivationen skiljer sig åt mellan Åk7 och Åk8 och här ska jag titta närmare på 

skillnaden i  motivation mellan Åk7 och Åk 8. 

Angående svårigheter att läsa spanska tycker (45%) i årskurs 7 att spanska är relativt svårt 

medan den siffran i årskurs 8 sjunkit (20% och det ) fast än att det ställs högre krav på dem. 

En anledning till den skillnaden skulle kunna vara att flera av de elever som i årskurs7 upplevt 

spanska som svårt att lära har hunnit hoppa efter innan de börjat i åttan. Även om det i båda 

årskurserna finns de som spanska är svårt så anser över hälften (63%) att förutsättningar i 

skolan är tillräckliga för att de ska klara av sina studier.  

Motivation hos elever varierar under terminen, det spelar ingen roll vilken årskurs man tittar 

på andelen elever i årskurs7 under vissa perioder tappar motivationen för att läsa spanska men 

av olika anledningar fått tillbaka den är lika i årskurs 8. 

När eleverna i Åk 7  beskriver den yttre motivation att läsa spanska så rör det sig i första hand 

att lärare ska vara rolig, trevlig och glad på lektionerna (65%), När eleverna i årskurs 8 

beskriver den yttre motivation att läsa spanska så rör det sig också i första hand om läraren 

(53%). På vissa skolor menar man att elever skulle ha en spansklärare, som har spanska som 

modersmål, men både i årskurs7 och årskurs 8 tycker 14% respektive 18% av eleverna att det 

inte spelar någon roll. När eleverna läser spanska och närmar sig tiden för prov eller läxförhör 

så vet de förstås inte vilka krav som läraren har på den. Men i båda årskurserna är det relativt 
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liten andel elever som anser att läraren ställer för höga krav för att årskurs7 och årskurs 8 

tycker att deras lärare i spanska är tillräckligt pedagogisk, att övningarna är givande och 

undervisningen motiverande. Båda årskurserna ser alltså läraren som mycket viktigt för 

motivationen de har inget stort behov av att läraren ska vara spansktalande och ser inte att 

läraren har för stora krav på dem. 

När det gäller den yttre motivationen i undervisningen så är finns det några skillnaden mellan 

årskurserna. När det handlar om det materialet som lärare använder i undervisningen kan det 

av olika anledningar upplevas som tråkigt och jobbigt för eleverna och då blir det elevens 

arbete inte så effektiva som lärare förväntar sig. Material och teman är ju oftast valda av lärare 

och i årskurs7 är det 49% av eleverna som berättar att de gärna vill vara med och bestämma 

materialet och teman som ska använda. Motsvarande siffra i årskurs 8 är 35%. Även när det 

gäller läxor finns det en viss skillnad i årskurs 7 ser 47% av eleverna läxor som 

motivationshöjdande medan siffran sjunker till 38% i årskurs 8. 

Mycket att det som skulle kunna höja motivationen är rätt lika mellan årskurserna. 

Exempelvis så är det en tredjedel av eleverna i respektive årskurs som ser kontakt med andra 

som läser spanska som motivationshöjdande (21% respektive 33%). På samma sätt är det 

ungefär av eleverna i respektive årskurs som ser utbyte med spansktalande elever som bara 

för motivationen. Andelen elever som gärna arbetar självständigt är också relativt lika. 

När det gäller yttre motivation som har med arbetsmiljön att göra så finns det en viss skillnad 

mellan årskurs. I årskurs 7 upplever 43% av eleverna att deras motivation sjunker även om det 

finns elever som stör i omgivningen, den siffran stiger till 58% i årskurs 8. 

När det gäller den inre motivationen skiljer resultaten i enkäten åt. För de elever som börjar i 

årskurs 7 tycker 40% att de motiveras att spanska är populärt att läsa medan motsvarande 

siffra i årskurs 8 är 53%. När eleverna ska beskriva att de räknar med att kunskaper i spanska 

kan underlätta att få jobb i framtiden så årskurs menar 38% av eleverna i årskurs 7 att det är 

motivationshöjande medan den siffran har sjunkit till  28%  i årskurs 8. Motivationen att 

spanska är populärt har ökat medan motivet att spanska är bra för framtida anställningar har 

minskat. 

Spanska språket är det främmande språk och det är populärt att läsa på svenska skolor. 

Eleverna ska ha en bra undervisning och anpassning till deras behov. 

5.5  Lärares intervjuer 
I denna del redovisas resultatet av lärarnas intervjuer för att besvara studiens frågeställningar. 
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Här presenteras vad lärarnas berättade om motivationen i spanskundervisningen. För att 

skydda lärarnas identitet har de benämnts lärare 1 och lärare 2 som svarade på intervjuer. 

(bifogade dokument på sidan n. 35.) 

Lärare 1 arbetar på en kommunal skola och lärare 2 på en från Friskola. Enligt intervjuer har 

lärarna olika metoder och sätt för att motiverar sina elever i klassrummet. Båda lärarna har 

fått berätta om en typisk spansklektion i åk7 och åk8, vilka material och metoder de väljer och 

olika moment som alltid är med. 

Lärare 1 arbetar i en kommunal skola och har jobbat som spansklärare i 3 år. Hon är behörig 

i spanska och annat ämne. För att höja motivationen tycker hon att det är viktigt att eleverna 

deltar i planeringen av innehåller i undervisningen och att ha variation på lektionerna. 

Materialet som används i undervisningen verkar dock inte elevernas få välja. Men innan hon 

väljer material så tänker hon på vilken tema elever ska jobba med och vilken material som då 

behövs. Lektionerna i årskurs7 och åk8 är på 60 min och är fördelade på tre pass i veckan. 

Läraren tycker att de sista 15 min brukar bli jobbigt för eleverna som går i åk7. De tappar 

koncentration och de blir inte effektiva som hon förväntar sig. 

Läraren berättar att på hennes skola diskuterar de motivation då och då. Läraren har beskrivit 

en typisk spansklektion i åk7 och åk 8. Hon tycker att varierande uppgifter gör eleverna 

motiverande. Ibland har eleverna i årskurs7 svårt med arbetsron och läraren tror att det beror 

på långt pass (60min) och bristande ork. 

För att skapa en bra arbetsklimat ser läraren sig som stötande och uppmuntrande så att 

eleverna vågar ställa frågor och göra fel så att kan lära sig. För att väcka elevens engagemang 

visar läraren också inslag från verkliga livet där man använder det spanska språket t ex. 

filmer. 

För att få aktiva elever brukar läraren fråga elever vilka förväntningar de har på 

undervisningen. Hon tycker att det som mest motiverar eleverna är att de ser egen utveckling 

och att få känslan att ”Det kan jag” t ex ett när en elev plötsligt förstår ett område som har 

varit svårt att klara eller att eleverna känner att läraren kräver mer än de kan. 

 

Lärare 2 arbetar i en Friskola och har jobbat som spansklärare i 15 år. Hon har en annan 

utbildning än lärarutbildning. Hon anser att man som lärare kan ge eleverna ökad motivation 

för spanskundervisningen genom att titta på filmer, leka och pyssla. Materialet som hon 
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använder brukar hon tillverka själv, och använder läromedel som skolan har tillgänglig för 

undervisning i spanska. Även den här skolan har spanska tre gånger i veckan och läraren 

berättar att eleverna oftast är aktiva på lektionerna. 

På skolan diskuterar om elevernas motivation några gånger per år. Läraren berättar hur hon 

vill att eleverna deltar i undervisningen så alla lär sig. För att motiverar eleverna ser hon till 

att eleverna får öva uppgifterna som de får så att lektionerna blir aktiva och rolig för alla. Hon 

använder som material för undervisningen, bilder, läsförståelse och hörförståelse. 

Läraren beskriver hur hon skapar sitt arbetsklimat med sina elever genom att ge tydliga 

instruktioner och för att eleverna ska vara motiverande är att hon ska vara glad, trevlig och 

speciellt ge troende till dem. Hon upplever att det finns arbetsro i hennes klasser. Hon tycker 

att det bästa sätt för att motivera eleverna i spanskundervisningen är att se till att alla hänger 

med, hon brukar ge en det hon kallar, det vill säga hon repeterar områden som alla har svårt 

med. 

 

Hon tycker att skillnaden mellan åk7 och åk8 är svårt att se eftersom de är på så olika nivåer, 

har så olika erfarenheter och olika intresse för spanska. Hon menar att eleverna vill byta 

språk, så beror det på bristande ork, eller på grund av svårigheter att lära sig spanska. Många 

elever byter på grund av de behöver extra engelska eller svenska. 

Lärarna tycker att elever behöver träna olika språkfärdigheter som att tala, skriva, läsa och 

lyssna för att lära sig spanska och det är också viktig att eleverna deltar i planeringen av 

innehåller i undervisningen så att eleverna upplever som rolig. 

Lärarna har olika sätt att jobba men de har samma syfte med att motiverar sina elever. T ex. 

variation på uppgifterna, repetition och uppmuntra eleverna för effektivitet i undervisningen. 

Båda tycker att det är betydelsefullt att utstråla glädje när man undervisar och att kunna elever 

deltar i undervisningen. En av de lärarens intervjuade jobbade då och då med motivation i 

spanskundervisningen. Intervjuade lärarna nämnde att deras elever är motiverade, men att det 

kan finnas några elever om inte är det på grund av bristande ork eller svårigheter med språket. 
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6.!Slutsatser!
Sammanfattningsvis så visar studien att elevers motivation kan variera under terminen men att 

den ändå är tillräcklig för att majoriteten ska anse att de arbetsinsatser de gör ska räcka för att 

lyckas med studierna. Att lyckas med studierna är i sig också vara motiverande, och kan då 

beskrivas som en inre motivation. Annars är främst den yttre motivationen, det vill säga det 

som är och händer i klassrummet, som eleverna beskriver som viktig för den egna 

motivationen. Av den yttre motivationen är lärarens sätt att vara det som beskrivs som mest 

motiverande. Det är ingen större skillnad på vad som uppfattas motiverande om man jämför 

åk 7 och åk 8. Lärarna i sin tur beskriver hur de försöker arbeta med att både höja och hålla 

kvar elevernas motivation att läsa spanska. Lärarna ser motivationen viktig både för att klara 

studierna och för att inte byta bort spanska som modernt språk. Lärarna beskriver främst de 

aktiviteter de planerar och genomför i klassrummet som viktig för elevernas motivation. Här 

följer mer utförliga svar på forskningsfrågorna. 

Vilka faktorer upplever elever som mer eller mindre motivationshöjande för att läsa 

spanska? 

När det gäller inre motivation så blir den mest tydlig när de beskriver varför de valde att läsa 

spanska. Här finns idéer om att elever ser spanska som populärt och bra för framtida jobb som 

en anledning att välja spanska. Men det är inte de faktorerna som sedan håller motivationen 

uppe när de läser spanska i åk 7 och åk 8. Den inre motivationen, att faktiskt klara studierna, 

kan beskrivas som stor men i övrigt så är det främst den yttre motivationen som gör att 

eleverna känner sig motiverade att läsa och fortsätta att läsa spanska.  

När det gäller yttre motivation så är det framförallt lärarens sätt att vara som är viktig för 

elevernas motivation. Egenskaper som glad, trevlig, rolig och flexibel beskrivs som 

egenskaper som en motiverande lärare bör ha. Att läraren är pedagogisk är viktigt men att hon 

eller han har spanska som modersmål spelar inte så stor roll. Efter lärarens egenskaper så är 

det som händer och är i klassrummet som är yttre motiverande faktorer. Arbetsmiljön beskrivs 

som viktig och att inte bli störd av arbetskamrater. När det gäller att arbeta individuellt eller i 

grupp så beskrivs båda arbetsformerna som viktiga av en majoritet av eleverna. Det kan tolkas 

som att det är viktigt med flexibla arbetssätt där läraren planerar för både enskilda och 

gemensamma aktiviteter. Arbetsmaterial och övningar beskrivs också som en viktig yttre 

motivationsfaktor, en grupp elever ser också ett ökat elevinflytande på lektionsinnehållet som 

motiverande.  
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När det gäller förslag på förändringar i undervisningen som kan höja motivationen så finns 

det olika röster bland eleverna vad som värderas som motivationshöjande, kontakt med andra 

elever som studerar spanska och utbyte med spansktalande elever, aktiviteter via sociala 

medier beskrivs som intressant av olika grupper av elever. 

På vilka sätt skiljer elever i åk 7 och åk 8 när det gäller deras uppfattning om vad som 

upplevs motiverande 

Studien visade inga stora skillnader mellan åk 7 och åk 8 när det gäller motivationen. Men 

dubbelt så många elever i Åk 7 upplever det svårt att läsa spanska jämfört med elever i åk 8. 

Detta fastän båda årskurserna inte beskriver att lärarnas krav för betyget E är för högt. Det kan 

bero på att elever i åk 8 har hunnit lära sig en hel del spanska och fått lite erfarenheter av att 

läsa språket. Man kan också tänka sig att de elever i åk 8 som skulle ha uppfattat det som 

svårt hoppat av sina spanskstudier efter åk 7 och därför inte finns med i studien.  

 

Vilka strategier har lärarna för att höja elevernas motivation 

Lärarna beskriver sitt arbete att hålla elevernas motivation uppe som svårt. En del faktorer kan 

de heller inte styra över. Till exempel lektionernas längd, som lärarna beskriver som 

problematiska, att det är svårt att hålla elevernas ork och motivation uppe under långa 60 

minuters pass.  

Lärarna beskriver olika strategier de har för att höja motivationen. De bjuder in eleverna att 

delta i planering, de försöker variera material, teman och arbetsmetoder. Lärarna arbetar också 

med repetition och lättlästa instruktioner för att eleverna inte ska tappa motivationen för att 

det är för svårt. De försöker också erbjuda mer roliga aktiviteter som till exempel film, pyssel 

eller lekar.  

Det lärarna beskriver rör i första hand yttre motivation, men de beskriver att de vill väcka 

elevernas intresse, det vill säga att den yttre motivationen ska kunna blir elevernas egen. En 

inre motivation som lärarna beskriver har med elevernas trygghet att göra. Lärarna försöker 

skapa en arbetsmiljö och uppmuntra eleverna till att våga delta och inte minst fråga om det är 

något som de har problem med. 

Studiens syfte var dels att försöka fånga vad eleverna ser som motiverande, se om det finns 

skillnader mellan årskurserna och vad lärarna gör för att höja motivationen. 
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Sammanfattningsvis så visar studien att elevernas egen vilja att klara studierna är en tydlig 

inre motivation medan det för övrigt framförallt är yttre motivationer, det som sker i 

klassrummet som är viktigt. Lärarens personliga egenskaper är viktiga för elevernas 

motivation. Skillnaderna mellan årskurserna gällande motivation är små. Lärarna beskriver 

inte sina egna egenskaper som viktiga för motivationen, de försöker utveckla 

klassrumsundervisningen. Utöver den yttre motivationen så försöker lärarna också skapa en 

trygg arbetsmiljö där eleverna vågar delta och fråga. 

7.!Diskussion(!
Studien visade att elevernas motivation varierar under terminen, och att det framförallt är 

läraren som kan hjälpa eleven att återfå motivation att fortsätta med sina spanskstudier. 

Läraren, hans eller hennes personliga egenskaper och pedagogiska förmåga, är den enskilt 

största yttre motiverande faktorn för en majoritet av eleverna. Det resultatet stämmer överens 

med flera andra studier av bland andra Tornberg (2004) som menar att relationen mellan 

lärare och elever är viktig för elevers motivation. Som yttre motivation så spelar också själva 

undervisningens upplägg, aktiviteter och material, en stor roll för eleverna. För eleverna är det 

viktigt att undervisningen känns meningsfull och givande. Samma förhållande beskrivs av 

Giota (2006) som menar att det är viktigt att ta hänsyn på elevens intresse och behöv för deras 

motivation. Tornberg (2004) menar också att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i 

utformningen av undervisningen. Min studie visar dock att det inte gäller alla elever, mindre 

än hälften av eleverna ser det som motivationshöjande att få vara med och besluta om 

undervisningen. Lärarna som intervjuats är medvetna om att eleverna behöver hjälp med 

motivationen. Lärarna arbetar främst med yttre motivation, dvs att försöka anpassa arbetssätt, 

material och teman så att det ska kännas roligt och meningsfullt för eleverna. Viberg (1987) 

anser att viktigast för undervisningsresultatet är vad som faktiskt händer i klassrummet. Han 

betonar att det är viktigt att läraren med sitt sätt vara och sin undervisning kan ge eleverna en 

språklig input i till exempel spanska. Läraren måste använda språket i klassrummet och 

engagera eleverna att använda språket aktivt. 

I arbetet med den här studien så har jag sett att det är svårt att dra gränsen mellan yttre och 

inre motivation. Att en elev har en inre motivation att välja spanska kan ju vara en del av en 

yttre motivation, tex ett grupptryck från kompisarna. Lärarens sätt att vara i klassrummet och 

möta sina elever och undervisningens upplägg har jag i den här studien beskrivit som en yttre 

motivation. Men gränsen mellan yttre och inre motivation är inte så skarp, och det som från 

början är en yttre motivation kan med tiden bli en inre motivation (Imse, 2006). Exempelvis 
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så kan lärarens sätt att vara och undervisningens upplägg, som ju till en början är en yttre 

motivation, att upplevas så positivt att det blir till en inre motivation hos eleverna. 

Studien har hjälpt mig att se vad elever tycker och tänker om sin motivation i 

spanskundervisningen, jag har också fått reflektera kring hur mycket elevers motivation 

betyder för deras språkinlärning. Att den yttre motivationen är så viktig för eleverna är 

värdefull kunskap för mig som lärare.  Att vara trevlig, glad och rolig är inte så svårt, men hur 

bra lyssnare är vi, när eleverna vill ha någon ändring på lektionerna? Jag har själv upplevt 

många gånger bland mina elever att de har svårare att utföra uppgifter som de upplevde som 

jobbiga. Jag har också haft lektioner som vare sig varit roliga eller effektiva på grund av jag 

inte hade tänkt mycket på deras förväntningar eller önskemål.  Jag tror att vi som lärare har 

alldeles för lätt för att köra på i våra gamla rutiner och vanor. Det är också viktigt att vi lärare 

ser elevernas inre motivation, att klara sina studier, och hjälper dem att göra det. Att se när 

den inre motivationen inte räcker till, när till exempel en elev tycker att något är för svårt, är 

inte alltid så lätt. Vi kan behöva planera undervisningen så att vi snabbare kan se om eleverna 

tycker att något är svårt att förstå så att vi kan hjälpa till med det på en gång. Vi lärare 

behöver också vara medvetna om att elevers inre och yttre motivation kan variera under 

terminen.  och vi behöver bli ännu bättre på att frågar efter vad de behöver hjälp med, vad de 

tycker är svårt och hur de vill arbeta med kursplanens mål för att det ska kännas motiverande.  

Men även om vi lärare klar av att vara mer självkritiska och anpassa undervisning utifrån 

elevernas inre och yttre motivation så finns det faktorer på skolan som gör att det kan vara 

svårt. Ofta finns det bara en spansklärare per skola och vi ingen möjlighet att diskutera, utbyta 

pedagogiska idéer eller planera undervisningen med andra spansklärare. Skolans 

schemaläggning kan också bli ett problem med långa spansklektioner som ofta ligger sent på 

eftermiddagarna när eleverna är trötta. Det är en svår uppgift att hjälpa eleverna att hålla 

motivationen uppe under långa lektionspass.  

Idag jobbar jag på ett gymnasium och jag kommer att ta med mig kunskaper som jag fått när 

jag arbetat med examensarbetet. Jag är medveten om att jag inte kommer att kunna få alla 

elever att vara motiverade hela tiden hur mycket jag som lärare engagerar mig men jag ska 

aldrig sluta att försöka.  
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9."Bilagor!

Klass åk7 

47 elever  

Tabell n.1 

 

Enkätsfrågor 
 Det 

stämmer 

inte alls 

 

Det stämmer 

ganska 

dåligt 

 

Det stämmer 

ganska bra 

 

Det 

stämmer 

helt 

 

1.Jag känner  mig motiverad 
av min lärare. 

10% 23% 42% 23% 

2. Min lärare har lätt för att 
motiverar mig och min klass, 
när motivation minskar. 

 

12% 

34% 38% 14% 

3. Min lärare är tillräckligt 
pedagogisk, undervisningen är 
motiverande och övningarna är 
givande. 

% 21% 45% 34% 

 

4.Det arbetsmaterial som min 
lärare använder, hjälper mig att 
hålla motivationen uppe 

9% 43% 36% 

 

14% 

5. Min motivation skulle öka 
om jag hade möjlighet att 
kontakta andra elever som 
läser spanska och på så sätt 
kunna dela kunskaper 

21% 45% 

 

21% 12% 

6. Det skulle vara roligt om 
skolan ordnade utbyte med 
spansktalande elever för att jag 
skulle kunna min spanska. 

23% 21% 

 

34% 17% 

7. Det är viktigt för mig att ha 
en lärare i spanska har spanska 
som modersmål. 
 

53% 21% 14% 10% 

8. Motiverar mig att spanska 
språket är populärt att läsa. 
 

21% 30% 40% 9% 

9. motiverar mig att läsa 
spanska för att det skulle 
kunna öka mina 

14% 30% 38% 17% 
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arbetsmöjligheter i framtiden 
 

10. Undervisningen i spanska 

är tillräckligt för mina 

spanskstudier 

 

6% 10% 55% 28% 

11.Det har hänt att jag har 
tappat motivationen att studera 
spanska under en viss period, 
men sedan fått tillbaka 
motivationen. 

17% 21% 47% 14% 

12. Det är svårt att lära sig 
spanska. 

13% 32% 45% 10% 

13. Min studieinsats har varit 
tillräckligt bra för att jag ska 
kunna lyckas med min 
inlärning. 

2% 14% 66% 17% 

14. Arbetsmiljön är viktig för 
min motivation. 

6% 23% 43% 28% 

15. Det är svårt för mig att 
hålla koncentrationen uppe när 
det finns andra elever som stör 
omgivningen. 

9% 43% 36% 12% 

16. Jag skulle känna mig mer 
motiverad om jag fick 
bestämma material och teman 
själv några gånger i stället för 
min lärare 

6% 28% 49% 17% 

     

17. Min lärare kräver för 
mycket för att nå målet E. 

57% 26% 9% 9% 

18. Jag tycker att det är bra att 
ha läxor när man läser språk. 

21% 30% 47% 21% 

19. Min spansklärare ska vara 
rolig, trevlig och glad på 
lektionerna. 

% 2% 34% 65% 

20. Jag tror att det skulle öka 
min motivation att använda 
sociala medier på lektionerna t. 
ex: face Book, och internet. 

17% 9% 38% 19% 

 

21. Jag tycker om att jobba i 
grupp. 
22. jag tycker att det är rolig 
att jobba självständigt. 
 

14% 

 

 

17% 

21% 

 

 

21% 

45% 

 

 

14% 

14% 

 

 

47% 
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Klass Åk 8 

40 elever 

Tabell n.2 

Enkätfrågor Det stämmer 
inte alls 

Det stämmer 
ganska bra 

Det 
stämmer 
ganska bra 

Det 

stämmer 

helt 

1.Jag känner  mig motiverad av 
min lärare. 

10% 12% 50% 28% 

2. Min lärare har lätt för att 
motiverar mig och min klass, 
när motivation minskar. 

10% 30% 38% 23% 

3. Min lärare är tillräckligt 
pedagogisk, undervisningen är 
motiverande och övningarna är 
givande. 

8% 10% 50% 32% 

4.Det arbetsmaterial som min 
lärare använder, hjälper mig att 
hålla motivationen uppe. 

8% 23% 55% 15% 

5. Min motivation skulle öka om 
jag hade möjlighet att kontakta 
andra elever som läser spanska 
och på så sätt kunna dela 
kunskaper 

28% 35% 33% 5% 

6. Det skulle vara roligt om 
skolan ordnade utbyte med 
spansktalande elever för att jag 
skulle kunna min spanska. 

12% 38% 35% 15% 

7. Det är viktigt för mig att ha 
en lärare i spanska har spanska 
som modersmål. 

38% 38% 18% 8% 

8. Motiverar mig att spanska 
språket är populärt att läsa. 

20% 18% 53% 10% 

9. motiverar mig att läsa 
spanska för att det skulle kunna 
öka mina arbetsmöjligheter i 
framtiden 

18% 40% 28% 12% 

10. Undervisningen i spanska är 
tillräckligt för mina 
spanskstudier 

10% 20% 48% 23% 

11.Det har hänt att jag har 
tappat motivationen att studera 
spanska under en viss period, 
men sedan fått tillbaka 
motivationen. 

20% 18% 45% 18% 
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12. Det är svårt att lära sig 
spanska. 

15% 58% 20% 8% 

13. Min studieinsats har varit 
tillräckligt bra för att jag ska 
kunna lyckas med min inlärning. 

8% 18% 63% 15% 

14. Arbetsmiljön är viktig för 
min motivation. 

8% 15% 58% 20% 

15. Det är svårt för mig att hålla 
koncentrationen uppe när det 
finns andra elever som stör 
omgivningen. 

10% 23% 50% 18% 

16. Jag skulle känna mig mer 
motiverad om jag fick 
bestämma material och teman 
själv några gånger i stället för 
min lärare 

15% 43% 35% 8% 

17. Min lärare kräver för mycket 
för att nå målet E. 

58% 28% 3% 12% 

18. Jag tycker att det är bra att 
ha läxor när man läser språk 

12% 35% 38% 15% 

19. Min spansklärare ska vara 
rolig, trevlig och glad på 
lektionerna. 

3% 5% 38% 53% 

20. Jag tror att det skulle öka 
min motivation att använda 
sociala medier på lektionerna t. 
ex: face Book, och internet 

35% 35% 12% 15% 

21. Jag tycker om att jobba i 
grupp. 

8% 20% 35% 38% 

22. jag tycker att det är rolig att 
jobba självständigt. 

18% 25% 48% 15% 

     

 

 

 

 

 

Lärare intervju  

1. Hur många år har du arbetat i yrket? 

Lärare 1      15 år 
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Lärare 2 :    3 år 

2. Vilken typ av lärarbehörighet har du? 

a) Behörig i spanska och annat ämne (lärare 2) 

b) Obehörig i spanska men behörig annat ämne 

c) Annan utbildning än lärarutbildning? (lärare 1) 

3. Vad anser ge eleverna ökad motivation i spanskundervisningen 

Lärare 1: att titta på filmer, leka och pyssla 

Lärare 2: elevens möjlighet att påverka planering och undervisning, elevens delaktighet i 

lektion innehållet och jag som lärare varierar undervisningen. 

4. Hur upplägger du material för din undervisning? 

Lärare 1: Vale + eget material 

Lärare 2: jag tänker kring teman, grammatik och realia och sedan går jag vidare och samlar 

det material som behövs.     

5.   Är eleverna aktiva på dina lektioner i allmänhet? 

Lärare 1 : ofta 

Lärare 2: Det mesta aktiva men man märker att dem lätt tappar koncentrationen i slutet av 

lektionerna då dessa är 60 min .långa. 

6. Vilken typ av läromedel använder du i spanskundervisningen? Är du nöjd med det? 

Varför? 

Lärare 1.: Vale 7-9. jag är mycket nöjd för att det har bra övningar både i övningsbok och 

lärarhandledning. 

Lärare 2: Vale 7-9 .Jag är nöjd. Jag tycker att innehållet och strukturen på böckerna känns 

relevant och aktuellt för eleverna. 

7. Om din fråga är nej vad skulle du vilja ha istället eller vad som fattas i de läromedel 

som finns tillgängliga. 

8. Hur lägger ni upp undervisningen i spanska på din skola? 



! 30!

Lärare 1: 3 gånger i veckan 

Lärare 2: 3 gånger i veckan 

9. Arbetar ni individuellt, eller som arbetslag? 

Lärare 1: Individuellt 

Lärare2 . Individuellt 

10. Diskuterar ni kring elevmotivation om moderna språket? 

     Lärare 1: ibland 

     Lärare 2:  Ja, vi har ett viss antal ämnesträffar på skolan då vi lärare diskuterar olik   

frågor hur ska vi göra för att motivera våra elever. 

11. Beskriv en typisk spansklektion i årskurs sju och i årskurs åtta 

Lärare 1: Åk 7 t ex. om vi jobbar med väder. Vi läser tillsammans och sedan skriver jag på 

tavlan hur väder ser ut och sedan frågar jag om det. 

Åk 8 t ex jag har en genomgång med grammatik, skriv på tavlan verben i perfekt, eleverna 

repeterar och deltar. 

Lärare 2: I ÅK 7  jag introducerar uppgiften först, elever jobbar en liten stund på egen hand 

och sedan har vi en gemensam uppföljning . Vi jobbar mycket tillsammans där elever får 

chansen att fråga och diskutera kring spanska språket. T ex klockan. 

Åk 8 eleverna jobbar mycket på egen hand med en större lektionsuppgift och till slut av 

lektionen sammanfattar vi lektionens innehåll. 

 

12. Finns det några återkommande viktiga moment son du alltid har med? 

Lärare 1: Ja t ex presentation om sig själv, samt. Grammatiska moment. 

Lärare 2: ja, t ex var man kommer ifrån och verb ar-er-ir. 

13. Vad är det som gör att just detta moment fungerar bra. jag menar viktiga moment 

som du inte är nöjd med och du jobbar med för att fungerar bättre. 

Lärare 1: hörförståelse, bilder, läsförståelse. 



! 31!

Lärare 2: jag varierar uppgifterna som jag ger till eleverna. 

14. Hur fungerar arbetsmiljön hos dig? Är det lugnt på lektionerna eller är det svårt 

med arbetsron?  

Lärare 1: lugnt 

Lärare 2: det är skiftande, ibland lugnt och stillsamt och under nästa lektion kan vara svårt 

med arbetsron. Åk 7 har svårt att orka och jobba i 60 min. 

15. Hur skapar du ett samarbetsklimat med dina elever på lektionerna? 

Lärare 1: Att ge de tydliga instruktionerna. 

Lärare 2: Att vara stöttande och uppmuntrande. De vågar ställa frågor och göra fel så att vi 

alla kan lära oss. 

16. Vilka sätt använder du för väcka elevens engagemang på lektionerna? 

Lärare 1: Att blir glad, trevlig, ge troende. 

Lärare 2: visa inslag för verkliga livet där man använda spanskan t ex :tv, filmer. 

17. Hur får du eleverna aktiva och motiverade på din lektion? 

Lärare 1: Ge de olika alternativt för sina uppgifter. 

Lärare 2 : Jag måste veta först och känna till vad det är dem förväntas göra och varför. 

18. Har du haft elever som ville byta från spanska till ett annat språk? 

Vad kan det beror på? 

Lärare 1: Ja, många gånger. Jag tro att det beror på ork. 

Lärare 2: ja, de flesta har varit elever som har det tufft och kämpigt i flertalet ämne. 

19. Vad tror du är bäst att motiverar dina elever. Vilka uppgifter tycker du att de 

känner sig mer motiverar att jobba vid spanska lektioner. 

Lärare 1: repeterar mycket olika arbetsområdet som de känner att det är svårt. 

Lärare 2: Att se egen utveckling och att få känslan ”Det här kan jag” t ex ett område som har 

varit svårt att klara. 
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20. Elever motivation mellan klass 7 och klass 8 när det gäller 

spanskundervisningen?.(Skillnaden) 

Lärare 1 : Det beror på eleven. Det är svårt att se den för mig 

Lärare 2 : Ja, det finns det beror på kravnivåer. I åttan kravnivåerna och det krävs kanske 

högre arbetsinsats från elevens sida. 
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