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Abstract: 
 
Since the introduction of the Spanish language in elementary school in 
Sweden in 1994, this language has become larger than other traditional 
modern languages such as German and French. As Spanish increases in 
popularity, the number of students who discontinue their Spanish studies 
also increases. 
      In this study, forty-five students who take Spanish at the high school level 
were asked why they had chosen this language and how motivated they feel 
now after studying it for a minimum of three and up to five years. Factors 
such as the influence of friends while choosing the language, the information 
that the school provided before the language choice, the interest in Spanish 
speaking countries’ culture and the use of Spanish in free time, among 
others, were investigated in the survey.  
      The results revealed that most of the students chose Spanish because 
it seems amusing and easier than French and German and because they 
are interested in traveling to Spanish speaking countries. This study also 
showed that most of the students do not feel motivated to continue studying 
Spanish but they do it in order to earn merit points that will increase their 
chances to get accepted in college. The results were compared with 
previous research studies and analyzed with help of the concepts intrinsic 
and extrinsic motivation and integrative and instrumental motivations.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Motivation, inre- och ytter motivation, instrumentella och integrativa 
motivationer, språkval, meritpoäng, spanskspråket, engelska 
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1. Inledning  
 

Sedan införandet av spanska språket i den svenska grundskolan 1994 har detta språk 
blivit större än andra traditionella moderna språk såsom tyska och franska. I takt 
med att spanskan ökar i popularitet ökar även antalet elever som avbryter sina 
spanskstudier.  
Det finns flera studier som har velat förklara varför spanska blivit så populärt i 
skolan, vad som lockar elever att läsa det men också vilka faktorer som påverkar 
eleverna att hoppa av sina spanskstudier.  
      I detta arbete frågade jag elever som läser spanska på gymnasiet varför de valde 
detta språk, hur medvetna var de när de gjorde sitt val, om de fick tillräcklig 
information om de valbara språken och om de fick prova på spanska, tyska eller 
franska inför valet. Sedan frågade jag elever hur motiverade de kände sig efter att 
ha läst spanska under tre och upp till fem år. Därefter ville jag identifiera vilken typ 
a motivation eleverna hade för att läsa spanska. Motivationerna analyserades utifrån 
begreppen inre- och yttre motivation samt instrumentella och integrativa 
motivationer.  
      Eleverna svarade på en enkät med olika påståenden där de skulle ange hur väl 
det som påstods överensstämde med deras upplevelse.  
      Slutligen försökte jag att hitta något samband mellan de olika resultaten som 
framkom. 
 
 

1.1 Disposition 
 

      I kapitel 2 redogörs för arbetets syfte och frågeställning. I kapitel 3 presenteras 
en historisk sammanfattning av spanska i den svenska skolan och en beskrivning av 
nuläget med hjälp av olika forskningsrapporter och skolans styrdokument. I kapitel 
4 presenteras ett teoretiskt ramverk där begreppet motivation och typer av 
motivationer enligt teorier för lärandet av ett främmande språk analyseras. I kapitel 
5 beskrivs analysmetoden och i kapitel 6 presenteras och diskuteras alla resultat. I 
kapitel 7 presenteras slutsatser, metoddiskussion och idéer för fortsatt forskning. 
 
 
 
2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med detta arbete är att kunna kartlägga och identifiera i en grupp av elever 
som studerar spanska steg 3 eller steg 4, varför de valde att lära sig detta språk och 
hur motiverade de känner sig att fortsätta läsa det på gymnasienivå.  
Frågeställningarna indelas i fyra punkter: 
 
● Språkval: varför valde eleverna spanska?  
● Motivationsnivå: hur motiverade känner de sig efter att ha läst spanska i 

mellan tre och fem år?  
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● Typer av motivation: Är det en ytter eller en inre motivation? En 
instrumentell eller en integrativ motivation? 

● Mönster: Framkommer något samband eller mönster mellan de variablerna 
som undersöks? 

 
 
 
3 Bakgrund och tidigare forskning 
 
 
3.1 Undervisning av moderna språk i Sverige  
 
Undervisning i moderna språk i Sverige har en  historia som går tillbaka till 1800-
talet där franska och tyska var valbara språk på bara några skolor med elever från 
välbärgade familjer. Det moderna språkets genombrott inträdde på 1850-talet när 
latinet började ersättas av tyskan som första främmande språk, och i en del skolor 
kom också franskan eller till och med engelskan före latinet (Larsson & Westberg, 
2011: 254). Under andra halvan av seklet uppstod en trend där de klassiska språken 
såsom latinet, grekiska och även den valfria hebreiskan gradvis fick ge plats för 
moderna språk såsom tyska, franska och engelska. Vid sekelskiftet 1900 var tyska 
ett grundläggande främmande språk i Sverige men engelskans utveckling fortsatte 
på grund av stora förändringar i omvärlden. Spridningen av engelsktalande film och 
musik gjorde att engelskan ansågs som mer  användbar  än tyskan medan franskan 
däremot kopplades ihop med elitens bildning (2011: 255).  År 1962 införde Sverige 
engelska  som obligatoriskt främmande språk i grundskolan: ”från att ha varit ett 
litet ämne i skolor för de välbärgade klassernas barn, utvecklades engelskan till att 
bli ett obligatoriskt ämne för alla barn” (2011: 254). Spanskan var vid den här tiden 
bara ett populärt språk på enstaka gymnasieskolor men år 1994 infördes spanskan 
som det tredje moderna språket tillsammans med tyska och franska. Samtidigt blev 
de tre moderna språken starkare genom det obligatoriska språkvalet1 i grundskolan. 
(Francia, 2015; Larsson & Westberg, 2011: 255; Skolverket, 2011: 8). En av de 
avsikterna av detta beslut var att erbjuda en likvärdig utbildning där alla elever 
skulle ges möjlighet att utveckla sina språkliga kompetenser. Eleverna kunde välja 
ett modernt språk eller välja att läsa modersmål, förstärkt undervisning i engelska 
och svenska eller teckenspråk inom språkval (2011: 255). Vid slutet av årskurs 9 har 
elever som fått betyg i moderna språk nått målen fram till steg 2. Vid fortsättning 
med samma språk på gymnasieskolan börjar de med steg 3, 4 och 5. Totalt är det 7 
olika steg eller nivåer som man kan läsa inom ämnet moderna språk. 
      Enligt resultaten i Internationella språkstudien 2011 (Skolverket, 2012;  
Skolverket 2014) har svenska elever i årskurs 9 generellt mycket goda kunskaper i 
engelska men de är svaga på spanska. Samma studie visar att exponeringen av 
spanskan för elever i Sverige är avsevärt låg utanför skolan jämfört med engelskan 
                                                
1 Språkvalet är obligatoriskt för alla elever i grundskolan. Inom språkvalet får man välja franska, 
tyska, spanska, svenska/engelska, modersmål eller teckenspråk. Däremot är moderna språk i 
grundskolan inte obligatoriska, förutom när det gäller engelskan. (Skolverket, redovisning av 
regeringsuppdrag 2011). 



 

7 
 

som också upplevs som mer användbart. Detta gör att undervisningen i spanska blir 
speciellt viktig för att eleverna ska lära sig språket. 
 
 
 
3.2 Flerspråkighetspolitiken inom Den Europeiska Unionen  
 

En av EU:s viktigast ambitioner är att vi ska vara förenade  
i mångfalden. Den harmoniska samexistensen mellan språken  

i Europa är en tydlig symbol för detta. Språk bygger broar mellan  
människor och ökar vår förståelse för andra länder och kulturer.  

(European Comission, Flerspråkighet) 
 
Den Europeiska Kommissionen2 har sedan 1990 utvecklat en flerspråkighetspolitik 
för EU:s länder. (Skolverket, 2011; Francia, 2015). EU:s politik för flerspråkighet 
ska 1) skydda den rika språkliga mångfalden och 2) främja språkinlärning. Ett av 
deras mål är att ”alla i EU ska tala två språk utöver sitt modersmål” och det bästa 
sättet är att barnen börjar som små (European Comission). Detta mål ingår också i 
bland annat EUs dokument ”nyckelkompetenser för EU medborgare”.  
EU stöder språkinlärning i avsikten att: 
 
● barn, ungdomar och vuxna ska ha större möjligheter att studera och arbeta i 

andra EU-länder 
● kunskaper i främmande språk ska underlätta förståelsen för andra kulturer 
● optimera möjligheterna att göra affärer i hela EU  
● utveckla en växande språkindustri som bland annat jobbar med översättning 

och tolkning, språkundervisning och språkteknik (European Comission). 
 
I slutrapporten ”High level group on multilingualism” (Skolverket, 2011: 11) anger 
Europeiska kommissionen olika punkter som motiverar EU:s medborgare att lära 
sig två språk utöver sitt modersmål: 
 
● det blir allt svårare att förutse människors karriärvägar. Språkkunskaper i 

flera språk ger en bra grund för inlärning av fler språk om och när behovet 
uppstår 

● inlärning av språk stöder utvecklingen av människans kognitiva kompetens 
● fördelarna som gäller enskilda individer, vilka nämns ovan, främjar också 

samhällets välstånd och utbildningsnivå, vilket i sin tur korrelerar positiv 
med allmän levnadsnivå, hälsa och välstånd i ett samhälle (Skolverket, 2011: 
11) 

 
Sverige deltar i samarbetet  mellan de europeiska länderna mot en 
flerspråkighetspolitik och detta har ett betydelsefullt inflytande i de svenska 
                                                
2 Europeiska kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs 
fram för parlamentet och rådet (European Comission). 
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styrdokumenten såsom läroplanen,  kursplanen och ämnesplanen i engelska och 
moderna språk.  
 
 
3.3 Spanska språkets snabbt ökande popularitet i Sverige 
 
Tjugo år efter spanska språkets inträde i den svenska skolan var spanskan ”det 
överlägset mest populära bland alla språk som kan erbjudas som moderna språk” 
enligt Skolverkets studie ”Spanska är störst i gymnasieskolan” (Skolverket, 2014b). 
Rapporten visade att en elev av fyra som fick studiebevis om 2500 poäng under 
våren 2014 hade läst minst en kurs i spanska (Skolverket, 2014b). 
      Men varför har spanska blivit så populärt i Sverige? Enligt Instituto Cervantes3 
årsrapport från 2004 (Álvarez Montalbán & Albanesi, 2004:1), kan spanskans  
privilegierade  läge bland de svenska eleverna kopplas till olika faktorer bland annat: 
de svenska volontärer som deltog i den spanska inbördeskriget, Sveriges solidaritet 
med spanskamerikaner som offrades av diktaturer i Latinamerika, svenskarnas 
intresse för turistresor till Spanien ända sedan 1960-talet, det ständiga ekonomiska, 
kulturella och politiska utbytet mellan Sverige och Spanien efter Francos regimfall, 
ett genombrott av spanskamerikanska författare såsom Carlos Fuentes, Mario 
Vargas Llosa och Gabriel García Márquez, den växande närvaron av den spanska 
filmindustrin i Hollywood med till exempel regissören Pedro Almodóvar och det 
genombrottet av latinamerikansk kultur genom nya musikaliska trender och danser. 
Dessutom menar Instituto Cervantes att  införandet av spanska språket som ett 
modernt språk i grundskolan har varit avgörande för att öka elevernas intresse för 
språket (Álvarez Montalbán & Albanesi, 2004:1).  
      Enligt en attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola 
(Edlert & Bergseth, 2003 citerad av Álvarez Montalbán & Albanesi, 2004:7) 
föredrar eleverna spanska framför tyska eller franska på grund av att: 
 
● Spanskan verkar roligare och låter bättre än tyska och verkar enklare än 

franska 
● Spanskan är viktigt för att kunna kommunicera när man reser utomlands  
● Spanskan är viktig om man söker ett jobb utomlands 
● Deras föräldrar och lärare tycker att spanskan är en logiskt alternativ på 

grund av sitt [privilegierade] läge i ett internationellt sammanhang och det 
stora utbud av resor som finns till spansktalande länder. 

● Eleverna associerar spanska med positiva värderingar såsom solen, värmen 
och semester. 

 

                                                
3 Instituto Cervantes är en icke vinstdrivande organisation som grundades 1991 av spanska staten i 
syfte att främja det spanska språket samt spansk och latinamerikansk kultur runt om i världen. 
Instituto Cervantes i Stockholm samarbetar med universitet och kulturinstitutioner i Sverige, i 
Spanien och Latinamerika (Instituto Cervantes i Stockholm) 
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Det är också viktigt att nämna att ett annat skäl som kan locka elever att välja 
spanska är att det är ett stort språk med 572 miljoner talande i hela världen enligt 
Instituto Cervantes årsrapport ”El español en el mundo 2017”. I samma dokument 
anges att spanskan är det andra största modersmålet efter kinesiska4 och att antalet 
spansktalande vid mitten av detta sekel förväntas vara 754 miljoner. 
 
 
3.4 Förberedelse inför språkvalet  
 
Eleverna i den svenska skolan behöver göra sitt språkval i årskurser 5 eller 6. I 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 stipuleras på 
ett generellt sätt att skolan ska befrämja att eleverna ska ta ”ett personligt ansvar för 
sina studier och sin arbetsmiljö” (Lgr 11, kap. 2.3). Likaså anges att varje elev ska 
kunna ”granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden” (Lgr 11, kap. 6.2). Dessutom, när det gäller språkval, får elever inte alltid 
den information som de behöver för att kunna fatta ett genomtänkt beslut. I en 
utvärdering av språkvalet i grundskolan konstaterade Skolverket att eleverna kan få 
mycket varierande och även felaktig information innan de gör sitt språkval 
(Skolverket, 2011: 33). I avsikt att göra informationen mer likartad över hela landet 
skapades en informationsbroschyr Dags för språkval (Skolverket, 2013) i vilken 
man går igenom fakta om de tre största moderna språken: spanska, tyska och 
franska, lite om flerspråkighetspolitiken i EU, möjligheten att höja sitt meritvärde 
med betyg i språkval och en översikt av mål, centralt innehåll, språkliga förmågor 
och kunskapskrav som eleven ska nå vid slutet av årskurs nio.  
      I broschyren ger man exempel på olika fördelar som man får genom att kunna 
kommunicera på ett annat språk. Till exempel, under rubriken Språk för framtiden 
förklarar man om chansen att få meritpoäng och därmed höja betyget inför 
gymnasievalet, samt att kunna öka möjligheterna att studera eller hitta ett jobb 
utomlands. Under rubriken Språk för fred förklarar man vikten av att förstå 
människor från olika kulturer och undvika konflikter ”kanske till och med krig” 
(Skolverket, 2013: 4). 
 
Meritpoäng 
Från och med höstterminen 2014 får eleverna i grundskolan möjlighet att öka 
meritvärdet med värdet av ett betyg i moderna språk som språkval (Skolverket 2011: 
10). Detta ökar också möjligheten för eleven att komma in på den 
gymnasieutbildning han/hon väljer. ”För de sökande som fått betyg i moderna språk 
som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg 
och de 16 bästa betygen i övrigt” (Gymnasieförordningen kap. 7 §4). 
      När det gäller antagningen till högskolan tillkom  nya regler från och med 
höstterminen 2010. Eleverna kan få extra meritpoäng om de har godkända betyg i 
moderna språk, det vill säga att elever som väljer ett modernt språk i grundskolan 

                                                
4 950 miljoner kinesisktalande som modersmål och 477 miljoner spansktalande som modersmål 
(Instituto Cervantes, 2017). 
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och fortsätter med samma språk i gymnasieskolan kan få 1,5 meritpoäng i moderna 
språk (Skolverket, 2011: 10). De här nya reglerna motiverar eleverna att fortsätta 
med sitt språkval på gymnasiet enligt Skolverket: ”Att eleverna utnyttjar 
möjligheten att få meritpoäng samt är strategiska i sina val av kurser syns tydligt i 
statistiken över gymnasiebetygen 2009/10” (Skolverket, 2011:10). 
 
 
3.5 Avhopp i spanska 
 
Spanskans framgång i de svenska skolorna har också inneburit olika svårigheter. 
Enligt Redovisning av regeringsuppdrag angående utveckling av språkvalen 
moderna språk och svenska/engelska (Skolverket, 2011: 29) har spanskan en stor 
procentuell andel avbrott som är relativt proportionerligt med andelen elever som 
väljer språket. I tyska och franska är situationen tvärtom: ju mindre elever läser tyska 
och franska desto mindre andelen avbrott: 
 

Andelen flickor med språkval spanska i läsår 9 har ökat från 11 till 37 procent 
mellan läsåren 2000/01 och 2009/10. Under samma tid har andelen avbrott ökat 
från 2 till 6 procent. Andelen flickor med språkval tyska har under samma 
tidsperiod minskat från 35 till 17 procent, medan andelen avbrott minskat från 6,5 
till 3 procent. Ande- len flickor med språkval franska har sjunkit från 26 till 18 
procent, medan andelen avbrott har minskat från 5 till 3 procent (Skolverket, 
2011:29). 
 

En förklaring till denna trend kan, enligt samma redovisning, vara att varje 
språkgrupp har två typer av elever 1) en kärngrupp som har ett riktigt intresse för 
språket och landets kultur, som är motiverad och inte behöver extrastöd för att lära 
sig språket och 2) en grupp med elever som har behov av stöd och tenderar att 
avbryta studierna. Enligt denna redovisning skulle den sista gruppen ha lättare att 
bli lockad av det språk som är mest populärt, det vill säga spanskan, och därför är 
det inte ovanligt att de hoppar av moderna språk. En annan orsak som skulle kunna 
påverka den höga andelen avbrott är att  det på grund av stor efterfrågan på 
spanskalärare  finns mindre behöriga lärare inom spanskan än inom tysk- och 
franskspråket (Skolverket, 2011: 29). 
    Samma dokument påvisar, liksom flera andra studier,  andra vanliga orsaker till 
avhopp, bland annat att eleven gör ett ”kompisval”, har svårigheter i svenska 
och/eller engelska, vill höja sitt betyg i svenska och engelska, ser inte nyttan med 
språkstudier, eller tycker att språket är svårt, tråkigt och får inte stöd (Skolverket, 
2011: 31-32). 
      Andra orsaker till det höga antalet elevavhopp anges av Skolinspektionen (2010) 
i en granskning av undervisningen i moderna språk på 40 grundskolor : 

1) det talas mycket svenska på lektionerna och elever har få möjligheter att 
utveckla språket 

2) avhoppen analyseras sällan på skolorna. Därmed blir det svårt att komma 
tillrätta med problemen.  

3) svagt stöd till eleverna som har svårigheter och därmed tänker hoppa av  
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4) den bristfälliga informationen som ges till eleverna innan de ska välja språk 
som till exempel nyttan av språkstudier, kursupplägg och krav (Cardelús, 
2016:26). 

 
 
3.6 Läroplan och kursplan/ämnesplan i moderna språk 
  
I de svenska styrdokumenten finner man värderingar och mål som  överensstämmer 
med Europeiska Kommissions flerspråkighetpolitik. I det här arbetet fokuserar jag 
på fyra av dem som markeras i fetstil följd av direkta citat från styrdokumenten. 
 

1. Eleven ska lära sig två främmande språk utöver sitt modersmål: 
 

● ”Eleven ska kunna kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges 
möjlighet att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett 
funktionellt sätt” (Lgr 11, kap. 2.2). 

 
2. Eleven ska förberedda sig för att fortsätta sina studier eller arbeta i ett 

annat land: 
 
● ”Eleven ska ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige 

och i andra länder” (Lgr 11, kap. 2.6). 
● ”Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika 

sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och 
arbetsliv (Lgr 11, kursplan: moderna språk). 

 
3. Eleven ska utveckla förståelse av andras kultur i ett globaliserat 

samhälle 
 

● ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och 
förmedla nyttan av språkkunskaper (Lgr 11, kursplan: moderna språk). 

● ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lgr 11, kap. 1).  

● ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- 
och nationsgränser (Lgr 11, kap. 1). 

● ”Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för 
den kulturella mångfalden inom landet” (Lgr 11, kap. 1). 
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4. Fördelarna som gäller enskilda individer och främjar samhällets 
välstånd. 

 
● ”I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och 
intressen” (Kursplan moderna språk, 2011). 

● ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan 
att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr11, kap. 1) 

 
 
 
4 Teoretiskt ramverk  
 
 
4.1 Motivationsbegrepp 
 
I skolans sammanhang brukar man ofta koppla ordet motivation till elevernas 
resultat och prestation. Jenner (2004:15) anser att motivationen måste vara ”ett 
centralt begrepp i pedagogiskt arbete”.  
      Motivationen kan definieras som ” processer som sätter människor i rörelse; de 
krafter som ger hennes beteende energi och riktning” (Stensmo, 2008: 117). Det vill 
säga att motivation inte är något statiskt utan något dynamiskt. I sin studie 
”Motivationer, attityder och moderna språk” (2016) beskriver Cardelús motivation 
som ”processer där målinriktat handlande uppstår och upprätthålls” (2016:51). I den 
här processen samlar författaren tre huvudsakliga komponenter av motivationen i 
flera motivationsteorier:  
● valet av handling (the choice),  
● upprätthållande av denna valda handling (the persistence) och slutligen  
● den ansträngning som ägnas detta val (the effort)  

 
(Pintrich, Marx & Boyle, 1993 i Cardelús, 2016: 50). 
 

Inom skolans värld  skulle man kunna exemplifiera de här komponenterna med att 
en elev måste göra ett språkval i årskurs 6 eller 7, sedan behöver han/hon bevara 
kraften under tiden för att kunna gå framåt mot det valet han/hon gjorde först, även 
om motivationen minskar vid vissa tillfällen och sist för att hålla sig på vägen måste 
han/hon göra en ansträngning.  
 
 
4.2 Inre- och yttre motivation 

 
Två begrepp som används inom motivationsfältet är inre- och yttre motivation 
(intrinsic and extrinsic motivation). Bray & McClasey (2016) beskriver dem som:  
 



 

13 
 

Extrinsic motivation occurs when we are motivated to perform a behaviour 
or engage in an activity to earn a reward or to avoid punishment. Intrinsic 
motivation involves engaging in behaviour because it is personally 
rewardning; essentially, performing an activity for its own sake rather than 
for the desire for some external reward (Bray & McClasey, 2016: 46). 

 
En yttre motivation kommer från något externt medan en inre motivation 
uppkommer inifrån människan. Till exempel, en yttre motivation för att lära sig ett 
modernt språk kan vara möjligheten att få meritpoäng och höja betyget, vilket skulle 
kunna fungera som en belöning för en elev. En annan yttre motivation kan vara att 
eleven läser spanska för att undvika problem i skolan eller hemma när han förväntas 
kunna uppfylla vissa mål.  
      Tvärtom, en inre motivation uppkommer när en elev gör något för sin egen skull. 
Belöningen blir därför något som sker i själva sysselsättning han gör. Detta innebär 
inte att eleven motsätter sig en extra belöning såsom ett högt betyg men om hans 
drivkraft kommer inifrån är det mer sannolik att motivations komponenter såsom 
valet av handling, upprätthållande av denna valda handling och den ansträngning 
som ägnas detta val, kan hålla i sig längre utan att valet upplevs som en börda. 
      Enligt Bray & McClasey (2016: 46) kan vissa personer lära sig mer om de blir 
motiverade av yttre faktorer medan andra kan uppnå mer om de motiveras av egna 
personliga mål. Men de här motivationerna behöver inte sättas mot varandra utan de 
kan också samspela och utnyttjas på ett effektivt sätt av eleverna.  
 
 
4.3 Instrumentella och integrativa motivationer 
 
För att kunna identifiera vilken typ av motivation eleverna har för att fortsätta läsa 
spanska på gymnasiet  kan man ta hjälp av två begrepp som varit viktiga  under flera 
årtionden inom studier av motivationen för att lära sig ett främmande språk. De är 
instrumentella och integrativa motivationer som introducerades av Gardner & 
Lambert under andra halvan av 1900-talet (Dörneyi & Ushioda, 2009: 9). De hävdar 
att en motivation är instrumentell ”if the purposes of language study reflect the more 
utilitarian value of linguistic achivement, such as getting ahead in one’s occupation” 
(Lambert 1963 i Reynolds, 2014:47). Eftersom den instrumentella motivationen har 
en ”utilitaristiskt värde” kan man associera den med en ytter motivation för att lära 
sig ett språk. Cardelús anger att en instrumentell motivation syftar på ”drivkraften 
att få social status och ekonomiska fördelar” (2016: 67) som i en skolkontext kan 
tolkas som att få höga betyg och öka möjligheter att få ett bra jobb.  
      Däremot kan motivationerna vara integrativa ”if the student is oriented to learn 
more about the other cultural community as if he desired to become a potential 
member of the group” (Lambert 1963 i Reynolds, 2014:47). Lambert menade  att 
attityderna mot det främmande språket och dettas etnografisk grupp var avgörande 
för att nå framgång i processen att lära sig ett nytt språk. Han lade mycket fokus på 
att forska kring  sambandet mellan att lära sig ett främmande språk och förändringar 
som uppstår i en enskild människas identitet och inställning mot både sin egen grupp 
(den som talar personens modersmål) och den andra gruppen (den som talar det 
främmande språk han/hon lär sig): ”the more proficient one becomes in a second 
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language the more he may find his place in his original membership group is 
modified at the same time as the other linguistical-cultural group becomes 
something more than a reference group for him” (Lambert 1963 i Reynolds, 
2014:47). 
      Begreppet ”integrativa motivationer” har under årtionden varit viktigt för många 
forskare när det gäller lärandet av ett främmande språk men dess giltighet i det 
nuvarande samhället ifrågasättas bland annat av Dörnyei & Ushioda (2009: 1) som 
hävdar att med de förändringar som har inträffat genom globaliseringen blir det 
nödvändigt att granska och ställa om vissa begrepp och teorier som måste anpassas 
till ett nytt sammanhang. Han tar som exempel det engelska språket: 
 

Those of us working in the L25 motivation field have really begun to examine 
what this changing global reality might mean for how we theorise the 
motivation to learn another language, and how we theorise the motivation to 
learn Global English as target language for people aspiring to acquire global 
identity in particular (Dörnyei & Ushioda, 2009: 1). 

 
De som vill lära sig engelska behöver inte precis vara intresserade av att gå med in 
i en specifik grupp av engelsktalande från London eller New York utan deras 
möjligheter blir obegränsade genom att de kan använda engelskan för att prata med 
människor från hela världen som kan befinna sig var som helst i världen:  
 

Målspråkstalare behöver inte innebära infödda talare som härstammar eller 
bor i ett visst avgränsbart geografiskt område. Inte heller måste  språk och 
kulturtillägandet handla om att helt gå in i eller omfatta en given identitet 
som specifikt målspråktalande och målspråkskulturell person.  Våra globala 
språk förekommer på många olika platser, hos många olika personer” […] 
”det är idag rimligare att tala om bikulturella identiteter, där lokala identiteter 
samexisterar och samverkar med globala identiteter” (Cardelús, 2016: 69). 
 

I denna studie kommer vi att använda begreppet integrativa motivationer som ett 
intresse för att lära sig och förstå kulturella företeelser som förknippas med 
målspråkets talaren. 

 
 
 
5 Metod och material  
 
 
5.1 Metod 
 
För att kunna få svar på frågeställningarna i denna undersökning, använder jag en 
statistisk analys som är ett hjälpmedel för att inhämta sammanfattande beskrivningar 
av ett stort antal data eller observationer. De här analysmetoderna kallas för 

                                                
5 L2 är en förkortning av Second Language. 
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kvantitativa eftersom man kan arbeta med en stor mängd analysenheterna6 
(Esaiasson et al, 2017: 363).    
      Denna studie grundar sig på en enkät med 22 påstående som kan identifieras 
genom bokstäver från a) till w). Varje påstående utgör en enda variabel vars 
fördelning ska undersökas för att se om påståendet beskriver elevernas situation: 
 

undersökningar av fördelning av en enda variabel är det enklaste formen av statistisk 
analys. Syftet med envariabelanalys (univariat statistisk analys) är att besvara 
beskrivande frågeställningar. Det vanligaste statistiska verktygen är del 
frekvensfördelningar och procentberäkningar (Esaiasson et. al., 2017: 363). 

 
 
Till exempel, om man använder påståendet:   
 
Jag valde spanska för att det var en trend 
 
behöver eleverna ange deras nivå av överenskommelse eller oenighet genom att 
välja ett av de följande alternativen: 
 

1) stämmer helt och hållet 
2) stämmer ganska bra 
3) stämmer ganska dåligt 
4) stämmer inte alls eller  
5) vet ej 

 
Genom procentberäkningarna ska jag bedöma elevernas ställning mot påståendet. 
Alternativ 1) och 2) tyder åt samma håll (överenskommelse) medan alternativ 3) och 
4) tyder åt andra hållet (oenighet). I denna studie ska alternativ 1) och 2) räknas ihop 
och 3) och 4) också för att tolka resultatet mer generellt som överenskommelse eller 
oenighet med påståendet. Detta utesluter inte möjligheten att tolka varje alternativ 
för sig i fall denna ger relevant information. 
      Till exempel, om de flesta informanterna (mer än 50%) väljer alternativen 1) och 
2) betyder det att för eleverna var faktorn ”trend” en viktig sak att överväga när de 
valde spanska, däremot om det är alternativen 3) och 4) som ihop når mer än 50% 
av svaren betyder det att ”trend” var inte så viktigt för de flesta.  
Det kan också bli så att distributionen av överenskommelsenivå blir mer jämt 
fördelat (t.ex. 23% - 25% - 25% - 22%) eller att den tydligt lutar sig mot något håll 
(t.ex. 45% -30% - 10% - 15%). 
      Jag valde det här systemet med fyra alternativ för att eleverna skulle nyansera 
sina svar. Som tidigare nämnts så överensstämmer svaren 1) och 2) med påståendena 
medan 3) och 4) visar oenighet. Det fanns inget mellanliggande svar för att på så 
sätt uppmuntra eleverna till att ta ställning. Samtidigt erbjöd jag som sista möjlighet 
att välja 5) vet ej, i fall eleverna saknade uppfattning om någon av frågorna. Det 
fanns bara ett påstående som inte hade samma alternativ och detta var u) innan jag 
valde spanska fick jag ha en ”provapålektion” i… som hade som möjliga svar: 1) 

                                                
6 I denna studie är eleverna våra analysenheter. 



 

16 
 

spanska, tyska och franska, 2) ett eller två språk men inte alla, 3) inget av de tre 
språken och 4) jag kommer inte ihåg. 
      För att undersöka sambandet mellan olika variabler/påstående ska jag välja det 
totala antalet elever som svarade positivt eller negativt till något av påståendena och 
göra en ny grupp. Sedan kan jag jämföra den nya gruppen med ett annat påstående 
och se om gruppen har någon annan egenskap i gemensamt.  
      Till exempel om 10 av 20 elever (50%) håller med helt och hållet eller ganska 
bra med påstående a) jag tycker att spanska är roligt, tar jag de 10 eleverna som  
100% och sedan ska jag titta på om alla, några eller få, genom procentberäkningar, 
har någon egenskap av en annan variabel, till exempel jag använder spanskan på 
fritiden. Resultatet kan bli, till exempel,  att de flesta elever (80%) som tycker att 
spanskan är roligt använder spanska på fritiden (Tabell X).  
 
Samband mellan ”jag tycker att spanska är roligt” och ”jag använder spanska på 
fritiden”. 
 

Jag tycker att spanska 
är roligt 

 Jag använder spanska på 
fritiden 

 

Stämmer helt och hållet 6 Stämmer helt och hållet 4 
Stämmer ganska bra 4 Stämmer ganska bra 4 
Totalt 10 (100%) Totalt 8  (80%) 

Tabell X: Samband mellan ”jag tycker att spanska är roligt” och ”jag använder spanska på 
fritiden”. 
 
 
 
5.2 Informanterna 
 
Informanterna var 45 elever på en gymnasieskola som läser spanska i steg 3 eller 4. 
De blev informerade att man ville genomföra en liten studie för att undersöka elevers 
upplevelser efter tre års av undervisning i spanska. Jag identifierade mig som 
högskolestudent som även undervisat i spanska. Jag besökte alla grupper som läser 
spanska steg 3 och 4: två grupper från ekonomiprogram och två grupper från 
samhällsprogram. Alla elever var äldre än 15 år och de fick bestämma själva om de 
ville eller inte delta i studien. Jag informerade att enkäterna var helt anonyma och 
att det var frivilligt att delta i studien. Undersökningar genomfördes under 
spansklektioner mellan den 18 och 20 december 2017. 
      Jag valde eleverna från gymnasieskolan för att de redan har studerat spanska i 
minst tre år och därmed har de tillräcklig erfarenhet med att läsa ett modernt språk 
och reflektera över hur det har gått både på grundskolan och nu på gymnasiet. 
Dessutom, kommer eleverna från olika grundskolor och även från olika kommuner 
och då kan man få ett mer varierat urval av elever.  
      Enkäterna skapades digitalt genom programmet Googleforms och delades ut 
genom en länk. Googleforms gjorde procentberäkningarna och cirkeldiagram 
automatiskt. Ett kalkylblad som datamatris skapades också automatisk med alla 
påstående och analysenheternas svar. (Bilagor 1-4). 
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5.3 Material  
 
Enkäten bestod av två delar. Den första delen började med tre frågor b), c) och d) 
för att få information om årskursen som eleverna gick i när de började att läsa 
spanska, vilken årskurs de går i just nu samt kön. 
 
b) I vilken årskurs började du att läsa spanska? Åk 6 

Åk 7 
Annat _____ 

c) Just nu läser jag… Steg 3 
Steg 4 

d) Jag är en… Tjej 
Kille 

 
Därefter började den andra delen med påståendena som hade som alternativsvar: 
stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte 
alls och vet ej. [ utom påstående u) ]. 
 

påstående 
e) Jag valde spanska för att mina kompisar valde spanska. 
f) Jag valde spanska för att kunna resa till något spansktalande land och ha kontakt med 
folket 
g) Jag valde att läsa spanska för att få meritpoäng. 
h) Jag valde spanska för att någon i familjen ville att jag skulle läsa spanska. 
i) Jag vet inte varför jag valde spanska. 
j) Jag valde spanska för att det verkade lättare än franska och tyska. 
k) Jag läser spanska för att det kan vara viktigt när jag söker ett jobb.  
l) Jag valde spanska för att jag tycker att det är intressant och roligt. 
m) När jag valde spanska var det avgörande för mig att den talas av många personer i världen. 
n) Om jag kunde, skulle jag välja bort spanska nu. 
o) Jag valde att läsa spanska för jag har spansktalande vänner eller släktingar. 
p) Jag brukar använda mina kunskaper i spanska på fritiden genom musik, film, TV eller 
sport. 
q) Jag har ett stort intresse av Spanien och/eller Latinamerikas kultur. 
r) Jag har läst spanska i flera år och jag känner mig fortfarande mycket motiverad. 
s) När jag valde spanska hade jag tillräcklig information om språket för att fatta ett medvetet 
beslut. 
t) Jag har varit nära att hoppa av spanskan. 
u) Innan jag valde spanska fick jag ha en ”provapålektion” i…  
v) Jag har oftast klarat mig bra med spanskan. 
w) Jag har oftast klarat mig bra med engelskan. 
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6 Resultat  
 
 
De första tre frågorna av enkäten hade som avsikt att ge information av eleverna 
angående kön, i vilken årskurs de började läsa spanska samt vilken steg, 3 eller 4, 
de läser just nu.  
 
Årskurs: de flesta eleverna började läsa spanska i årskurs 7, det vill säga 24 elever 
(53%), medan 20 elever började i årskurs 6 (44%) och bara 1 elev (2%) i årskurs 8.  
 

 
Figur 1. Årskurs. 
 
Steg: de flesta elever läser spanska i steg 3, det vill säga 28 elever (62%) och 17 
elever läser steg 4 (38%). 
 

 
Figur 2. Steg. 
 
Kön: de flesta eleverna var tjejer: 29 av 45 (65,9%) och 15 killar (34%). En elev 
svarade inte på denna fråga.  
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Figur 3. Kön. 
 
Nu presenteras i procentberäkningar hur väl det som påstods överensstämde med 
elevernas upplevelse. 
 
 
6.1 Språkval 
 

 
Figur 4. Jag vet inte varför jag valde spanska. 
 
De flesta elever, 34 (75%) tycker att de gjorde ett medvetet beslut mot 10 (22%) 
som inte var så medvetna av sitt val och 1 elev (2%) som svarade vet ej. 
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Figur 5. Information om språket inför språkval. 
 
Nästan hälften av eleverna upplevde att de inte hade tillräcklig information om 
språket innan de valde spanskan 22 (49%) mot 20 (44%). 3 elever (6,7%) visste inte. 
Detta resultat stämmer överens med Skolverkets utvärdering som visade att 
informationen om språkvalet sker på olika sätt i olika skolor och kan även vara 
bristfällig (Skolverket, 2011: 33). 
 

 
Figur 6. Provapålektioner. 
 
Bara 10 elever (22%) hade en ”provapålektion” i dem tre språken. De flesta 25 
(56%) kunde inte alls pröva på. Bara 3 elever (7%) angav att de fick pröva på ett 
eller två språken. 7 elever kom inte ihåg om de hade prövat på. 
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Figur 7. Kompisval. 
 
De flesta elever som läser spanska steg 3 och 4 gjorde inget ”kompisval”, dvs. 28 
elever (62%) medan 15 elever (33%) erkänner att sina kompisar påverkade deras 
beslut. 
 

 
Figur 8. Familjen. 
 
Bara 3 elever (7%) har påverkats av sin familj för att välja ett språk jämfört med de 
övriga 42 elever (83%) som inte gjorde det.  
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6.2 Motivationsnivå 
 
 

 
Figur 9. Motivation efter flera år av spanskundervisning. 
 
De flesta elever, 34 (76%) känner sig inte mycket motiverade med att läsa spanska 
mot bara 10 elever (22%) som håller sig motiverade. 1 elev (2%) visste inte. 
 

 
Figur 10. Önskan av att hoppa av spanskan. 
 
De flesta elever 24 (53%) har känt sig nära att hoppa av spanskan mot 21 (47%) som 
inte har velat hoppa av. 
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Figur 11. Önskan att välja bort spanskan. 
 
De flesta elever, 28 (62%) skulle välja bort spanska nu om de kunde göra det mot 
14 (31%) som inte skulle göra det. 3 elever (7%) visste inte. 
 
 
6.3 Typer av motivation 
 
6.3.1 Instrumentella motivationer 
 
Här presenteras tre påstående som man kan klassificera inom instrumentella 
motivationer, det vill säga de som höjer individens status och kan ge ekonomiska 
fördelar. I ett skolsammanhang, som förklarades i det teoretiskt ramverket, kan 
tolkas som att få höga betyg och få ett bra jobb (Cardelús, 2016: 67).  
 

 
Figur 12. Meritpoäng. 
 
Det var 37 elever (82%) som visade att meritpoäng är ett bra skäl att fortsätta läsa 
spanska mot 7 elever (16%) som förmodligen skulle läsa spanska även om den inte 
skulle ge meritpoäng. Det var bara 1 elev (2%) som svarade vet ej. Detta påstående 
är ett av de som hade störst andel av överenskommelse bland eleverna vilket visar 
vikten av meritpoängsystemet. 
      Det blir nödvändigt att påpeka att detta påstående skulle inte bara gälla för 
spanskan utan för de andra moderna språken som tyska eller franska som också ger 
meritpoäng. 
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Figur 13. Spanska verkar lättare än franska och tyska. 
 
Svårighetsnivå uppfattning visade sig vara en viktig sak att överväga för 24 elever 
(53%) som anmärkte att de valde spanska för att det verkade lättare än franska och 
tyska mot 20 elever (44%) som inte tog hänsyn till den faktorn.  Detta är ett av de 
mest jämna resultaten och kan tolkas på två olika sätt: att vissa elever föredrar att 
inte anstränga sig mycket när de läser ett tredje språk och/eller att de inte vill riskera 
sitt betyg. 

 
Figur 14. Jobb. 
 
De flesta elever, 35 (56%) anser inte att spanskan kan vara viktig för dem när de 
söker ett jobb. Den största instrumentella motivation som spanska erbjuder är att 
kunna få meritpoäng som visade 82% av positiv inställning (Cirkeldiagram 12). För 
bara 17 elever (38%) kan spanska ha någon vikt när det gäller att få ett bra jobb. 3 
elever (7%) visste inte. Detta resultat stämmer inte med den attitydundersökning om 
språkstudier i grundskola och gymnasieskola som hänvisas till av Álvarez 
Montalbán & Albanesi (2004:7) där det hävdas att eleverna föredrar spanska för den 
är viktig om man söker jobb. 
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6.3.2 Integrativa motivationer  
 
Här presenteras de integrativa motivationer som innebär att eleven har ett intresse 
för att lära sig och förstå kulturella företeelser som förknippas med målspråkets 
talaren. 
 

 
Figur 15. Spansktalande vänner eller släktingar. 
 
De flesta elever, 42 (93%) valde inte spanska på grund av spansktalande släktingar 
eller vänner jämfört med de tre eleverna (7%) som gjorde det. Det här påstående 
skulle kunna tolkas på två sätt: ett, att 93% av eleverna inte har spansktalande vänner 
eller släktingar eller bara att, ifall de har dem, var det inte ett skäl att välja språket 
på grund av detta.  
      Betyg är en viktig faktor som kan påverka elevers beslut att fortsätta läsa 
moderna språk, i detta fall, spanska. 
 
 

 
Figur 16. Antal spansktalande i världen. 
 
Att spanska är ett stort språk var avgörande för 25 elever (56%) men inte för 19 
(42%). En elev visste inte (2%).  
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Figur 17. Resor och kontakt med folket. 
 
För 25 elever (56%) är resor en motivation för att lära sig spanska mot 15 elever 
(23%) som inte ser det som något viktigt. 5 elever (11%) tog inte någon ställning. 
Detta resultat stämmer överens med Álvarez Montalbán & Albanesis rapport som 
visade att resor, sol och värme associeras med spanskan (2004:7). 
 

 
Figur 18. Spanska är intressant och roligt. 
 
24 elever (53%) valde spanska för att de tyckte att det var något intressant och roligt 
mot 18 (40%) som inte uppfattade spanskan på samma sätt. 3 elever (7%) visste inte. 
Att spanskan verkar ”rolig” dokumenterades redan i attitydundersökningen om 
språkstudier i grundskola och gymnasieskola (Álvarez Montalbán & Albanesi 
(2004:7) 
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Figur 19. Intresse för kulturen. 
 
De flesta elever, 30 (67%) erkänner att de inte har något intresse i Spanien eller 
Latinamerikas kultur mot 13 (29%) som angav en positiv ställning. Bara 1 elev (2%) 
anmärkte att det stämmer helt och hållet att han/hon har ett stort intresse. 2 elever 
(4%) visste inte. I kontrast har elever ett stort intresse för resor till spansktalande 
länder (Cirkeldiagram 17). 
 

 
Figur 20. Spanska på fritiden. 
 
De flesta elever, 33 (73%) har ingen nytta av spanska språket på fritiden mot bara 
10 elever (22%) som har det. 2 elever (4%) visste inte.  
      Detta stämmer överens med den Internationella språkstudien 2011 (Skolverket, 
2012; Skolverket 2014) som visade att exponeringen av spanskan för elever i 
Sverige är avsevärt låg utanför skolan jämfört med engelskan. 
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Figur 21. Att klara sig bra med spanskan. 
 
De flesta elever, 35 (78%) har klarat sig bra med spanskan hittills mot 10 (22%) som 
upplever att det inte stämmer. Bara 7 elever (16%) tycker att det stämmer helt och 
hållet medan de flesta, 28 elever (62%) tycker att det stämmer ganska bra.  
 

 
Figur 22. Att klara sig bra med engelskan. 
 
43 elever (96%) tycker att de klarar sig bra med engelskan mot bara 2 elever (4%) 
som tycker att det stämmer ganska dåligt. Det blir märkbart att 36 elever (80%) 
upplever att det stämmer helt och hållet och att det är ingen elev (0%) som anser att 
det inte stämmer alls.  
      Alltså, eleverna som undersöktes har mestadels en mycket bra upplevelse vad 
gäller engelskan och även om de flesta elever klarar sig bra i både engelska (96%) 
och i spanska (78%) blir resultatet i spanskan inte så optimalt som i engelskan där 
80% svarade att påståendet stämde ”helt och hållet” mot bara 16% i spanskan.  
      Detta resultat stämmer överens med den Internationella språkstudien 2011 
(Skolverket, 2012 och Skolverket 2014) som visade att svenska elever generellt hade 
mycket goda kunskaper i engelska men de var svaga på spanska.  
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6.4.1 Samband mellan olika påståenden 
 
Efter att ha tittat igenom resultatet av varje påstående är det önskvärt att försöka 
hitta ett samband mellan vissa av variablerna som undersöktes. Statistisk analys med 
två variabler görs med hjälp av korstabeller.  
 
 
6.4.1.1 Samband mellan motivation och kön 
 
Resultat visade att distributionen av motiverade killar och tjejer var nästan jämn, om 
man tänker på att av 45 totala elever som svarade på enkäterna 29 var tjejer och 15 
var killar, alltså det fanns nästan två gånger mer tjejer än killar. Därför blir 
motivationens distribution ungefär jämt om det finns två gånger mer motiverade 
tjejer (7) än killar (3). 
 
r) Jag har läst spanska i flera år och jag 
känner mig fortfarande mycket 
motiverad. 

Killar Tjejer Summa 

Stämmer helt och hållet 2 2 4 
Stämmer ganska bra 1 5 6 
Totalt 3 7 10 

Tabell 1. Samband mellan motivation och kön. 
 
 
6.4.1.2 Samband mellan ”kompisval” och motivation 
 
Att göra ett kompisval visade sig inte vara ett bra beslut. Av de 15 elever (100%) 
som gjorde ett ”kompisval”, känner sig 11 (73%) lite eller helt omotiverade men 
håller ändå sig kvar i spanskan. 
 
e) Jag valde spanska 
för att mina kompisar 
valde spanska. 

Antal
elever 

r) Jag har läst spanska i flera 
år och jag känner mig 
fortfarande mycket 
motiverad. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

15 Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

11 

Procent 100 %  73% 
Tabell 2. Samband mellan ”kompisval” och motivation. 
  
 
6.4.1.3 Samband mellan ”jag vet inte varför jag valde spanska” och 
motivation 
 
Att inte ha en tydlig uppfattning av det språk man väljer visar också sina nackdelar: 
resultatet blev att av de 10 eleverna (100%) som angav att de inte visste varför de 
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valde spanska känner bara sig 2 (20%) motiverade eller mycket motiverade. De 
flesta, 8 (80%) känner sig inte motiverade.  
 
i) Jag vet inte varför 
jag valde spanska 

Antal 
elever 

r) Jag har läst spanska i flera 
år och jag känner mig 
fortfarande mycket 
motiverad. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

10 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

2 

Procent 100 %  20% 
Tabell 3. Samband mellan ”jag vet inte varför jag valde spanska” och motivation. 
 
 
6.4.1.4 Samband mellan att använda spanska på fritiden och motivation 
 
Hälften av eleverna som använder spanska på fritiden genom musik, film, TV eller 
sport känner sig motiverade att fortsätta att läsa spanska.  
 
p) Jag brukar använda 
mina kunskaper i 
spanska på fritiden… 

Antal 
elever 

r) Jag har läst spanska i flera 
år och jag känner mig 
fortfarande mycket 
motiverad. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

10 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

5 

Procent 100 % 5 50% 
Tabell 4. Samband mellan att använda spanska på fritiden och motivation. 
 
 
6.4.1.5 Samband mellan meritpoäng och motivation 
 
Av de 37 elever (100%) som angav att de läser spanska för att få meritpoäng känner 
sig bara 7 (19%) motiverade. Den instrumentella/yttre motivationen visar sig vara 
mycket stark genom påståendet g) men den inre motivationen visar sig väldigt svag 
genom påståendet r). 
 
g) Jag valde att läsa 
spanska för att få 
meritpoäng 

Antal 
elever 

r) Jag har läst spanska i flera 
år och jag känner mig 
fortfarande mycket 
motiverad. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

37 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

7 

Procent 100 %  19% 
Tabell 5. Samband mellan meritpoäng och motivation. 
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6.4.1.6 Samband mellan intresse för resor och intresse för kulturen 
 
Av de 25 elever (100%) som svarade att de läser spanska för att de är intresserade 
av resor till spansktalande länder har bara 8 (32%) av dem intresse av Spaniens 
och/eller Latinamerikas kultur. Resultatet visar att viljan att åka till något 
spansktalande land och ha kontakt med folket inte innebär att informanterna vill ha 
en ingående insikt om ländernas kultur. Intresset kan tolkas som mer 
semesterinriktat samt att kunna klara vardagliga situationer än önskan att vilja 
förstå andras levnadssätt, traditioner eller utveckla ”förmågan att förstå och leva 
sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr 11: kap.1). 
 
f) Jag valde spanska för 
att kunna resa till 
något spansktalande 
land och ha kontakt 
med folket 

Antal 
elever 

q) Jag är mycket intresserad 
av Spaniens och/eller 
Latinamerikas kultur 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

25 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

8 

Procent 100 %  32% 
Tabell 6. Samband mellan intresse för resor och intresse för kulturen. 
 
6.4.2 Eleverna som visade mest positiva resultat 
 
Det var bara 3 elever (7%) som angav att de valde spanska för att de har 
spansktalande vänner mot (42) 93% som inte har en sådan anknytning. Även om 
andelen är låg är det intressant att påpeka att de här tre eleverna har visat 100% av 
överenskommelse med olika positiva påstående: de använder spanska på fritiden 
(Tabell 7), de är intresserad av kulturen i spansktalande länderna (Tabell 8), de 
känner sig motiverade (Tabell 9), de vill resa eller reser till spansktalande länder och 
vill ha kontakt med folket (Tabell 10). De anser också att spanska kan vara viktig 
när de söker ett jobb (Tabell 11). Detta resultat stämmer överens med Lambert & 
Gardners integrativa motivationer som anser att attityderna mot det främmande 
språket och dettas etnografiska grupp är avgörande för att nå framgång i processen 
att lära sig ett nytt språk. (Lambert 1963 i Reynolds, 2014:47).  
 
6.4.2.1 Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och 
användning av spanskan på fritiden. 
o) Jag valde spanska för 
att jag har spansktalande 
vänner eller släktningar. 

Antal 
elever 

p) Jag använder mina 
kunskaper i spanska på 
fritiden. 
 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

3 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

3 

Procent 100 % 3 100% 
Tabell 7. Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och användning av spanskan på 
fritiden. 
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6.4.2.2 Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och 
intresse för Spanien eller Latinamerikas kultur 
 
o) Jag valde spanska för 
att jag har spansktalande 
vänner eller släktningar. 

Antal 
elever 

q) Jag är mycket intresserad 
av Spaniens och/eller 
Latinamerikas kultur. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

3 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

3 

Procent 100 %  100% 
Tabell 8. Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och intresse för Spanien eller 
Latinamerikas kultur. 
 
 
6.4.2.3 Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och 
motivation 
 
o) Jag valde spanska för 
att jag har spansktalande 
vänner eller släktningar. 

Antal 
elever 

r) Jag har läst spanska i flera 
år och jag känner mig 
fortfarande mycket 
motiverad. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

3 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

3 

Procent 100 %  100% 
Tabell 9. Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och motivation. 
 
 
6.4.2.4 Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och resor 
 
o) Jag valde spanska för 
att jag har spansktalande 
vänner eller släktningar. 

Antal 
elever 

f) Jag valde spanska för att 
kunna resa till något 
spansktalande land och ha 
kontakt med folket. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

3 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

3 

Procent 100 %  100% 
Tabell 10. Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och resor 
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6.4.2.5 Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och vikten 
av spanskan när man söker ett jobb 
 
o) Jag valde spanska för 
att jag har spansktalande 
vänner eller släktningar. 

Antal 
elever 

k) Jag läser spanska för att 
det kan vara viktigt när jag 
söker ett jobb. 

Antal 
elever 

Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra 

3 Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

3 

Procent 100 %  100% 
Tabell 11. Samband mellan att ha spansktalande vänner/släktingar och vikten av spanskan när man 
söker ett jobb. 
 
 
 
7. Diskussion  
 
 
De flesta eleverna som svarade på enkäterna tyckte att informationen inför 
språkvalet var otillräcklig och bara några få fick ”provapålektioner” i spanska, tyska 
och franska. En tredjedel av eleverna gjorde ett ”kompisval” och en stor andel av 
dem känner sig omotiverade. Motivationsnivån var överhuvudtaget låg bland 
eleverna även om många tycker att spanska verkar intressant och roligt och är 
intresserade av resor till de spansktalande länderna. De flesta skulle välja bort 
spanska omedelbart om de kunde göra det och hälften har varit nära att hoppa av. 
      Meritpoäng visade sig vara ett avgörande faktor för att fortsätta att läsa moderna 
språk trots att de flesta elever som ansåg meritpoäng som ett skäl att läsa spanska 
inte känner sig motiverade just nu. Spanskan är, för de flesta elever, en instrumentell 
motivation i avseende på att få högre betyg och ha större möjligheter komma in i 
den utbildning de ska välja för fortsatta studier. Däremot uppfattar eleverna inte 
spanskan som viktigt när de ska söka ett jobb.  
      Det blir således nödvändigt att öka elevernas förståelse av att ”det blir allt 
svårare att förutse människors karriärvägar” samt att ”språkkunskaper i flera språk 
ger en bra grund för inlärning av fler språk om och när behovet uppstår” (Skolverket, 
2011: 11) som är några av de olika punkter som Europeiska kommission anger för 
att motivera att alla EU-medborgare ska lära sig två språk utöver modersmålet.  
      Lite mer än hälften av eleverna ser nytta med spanskan på grund av resor och 
det stora antalet spansktalande i världen. Däremot har de flesta elever lite eller inget 
intresse alls för kulturen i de länderna där spanska talas. Detta påvisar att 
undervisningen inte lyckats att ”stimulera elevernas intresse för språk och kulturer” 
(Kursplan moderna språk, 2011) vilken i sin tur kan försvåra olika mål från såväl 
Läroplanen och i större utsträckning från EU:s flerspråkpolitik som ”ställer högra 
krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald” (Lgr 11, kap. 1).  
      Eleverna med spansktalande vänner och/eller släktningar visade ha mycket 
positiva inställningar: de känner sig motiverade, har intresse för kulturen i  
spansktalande länder, använder sina kunskaper i spanska på fritiden, har intresse för 
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att resa och ha kontakt med folket och tycker att spanska kan vara viktigt när de 
söker ett jobb. Detta resultat överensstämmer med Lamber & Gardners begrepp 
integrativa motivationer där intresse inte bara för målspråket utan också den 
etnografiska gruppen är viktig när det gäller framgången att lära sig ett främmande 
språk. En förklaring kan vara att om man har intresse för språket och de kulturella 
aspekterna som det erbjuder kan lektionerna i sig vara en lärorik upplevelse som kan 
förstärka motivationens komponenter som the persistance, det vill säga att eleverna 
kan upprätthålla sitt mål och the effort, det vill säga att eleverna är villiga att 
anstränga sig för att lära sig. Däremot blir det svårt för eleverna att hålla 
motivationen tills de har fått sitt betyg om de inte kan njuta av vägen till målet.  
      Drivkraften för att fortsätta läsa spanska på gymnasiet blir för de flesta elever en 
instrumentell/yttre motivation och ett strategiskt val som ger möjlighet att höja 
betyget genom meritpoäng. Denna yttre motivation är så stark att eleverna håller sig 
kvar i kurserna även om de inte är så inre motiverade.  Det blir nödvändigt att jobba 
mer för att väcka och förstärka elevernas intresse i spanska och de kulturella 
aspekterna som förknippas med språket i avsikt att de ska kunna få en trevligare 
upplevelse på lektionerna och för att de ska kunna utveckla eller hålla kvar en inre 
motivation för ett språk som ska följa dem under fyra och upp till sju år. Att väcka 
elevers intresse för musik, film, tv eller sport från spansktalande länder skulle kunna 
vara en nyckel för att få eleverna att använda språket utanför skolan och på så sätt 
komma närmare ländernas kultur.  
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Eftersom målet med detta arbete var att få en övergripande bild av en grupp av elever 
som fortsätter att läsa spanska blev det 22 variabler som användes i undersökningen. 
En mindre antal variabler hade varit enklare att hantera framför allt när det gäller att 
hitta samband mellan dem. Därför blev det nödvändigt att välja bara några 
påståenden som uppskattades innehållsmässigt som mest informativa för att kunna 
bidra till att kartlägga gruppens åsikter angående spanskan.  
      Studien har en hög reliabilitet, det vill säga att resultatet ska vara detsamma vid 
upprepade mätningar oavsett av vem som utför testet. Jag hävdar detta eftersom 
eleverna inte påverkades av någon situation som kunde ha något inflytande i deras 
svar medan de jobbade med enkäterna. De fick generell information om studiens 
syfte men inga detaljer som skulle påverka deras inställning om något av 
påståendena. 
      När det gäller resultatvaliditeten, alltså ”huruvida vi mäter det vi påstår att vi 
mäter” (Esaiasson, 2017 :58) kan man säga att man på ett bra sätt kunde mäta  
elevernas nivå av överenskommelse eller oenighet med påståendena. Däremot, som 
vi nämnde ovan, på grund av det stora antalet variabler var man tvungen att välja 
bara vissa påståenden och välja bort andra för att kunna hitta ett samband mellan 
dem. 
      Likaså kan man erkänna att vissa påståenden skulle kunna formuleras bättre 
såsom ”jag valde att läsa spanska för att jag kan få meritpoäng” som egentligen inte 
gäller bara spanskspråket utan tyska och franska också. 
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7.2 Idéer om fortsatt forskning 
 
Det är många frågor som väcker intresse när man genomför en sådan övergripande 
frågeundersökning och man ser ett stort flöde med data som dyker upp men tyvärr 
utan att kunna få en djupare förståelse eftersom resultaten är i form av 
procentberäkningar som måste tolkas av forskaren. Något som skulle kunna 
komplettera den här studien skulle kunna vara en kvalitativ undersökning som skulle 
ge en kontextuell förståelse där också eleverna skulle kunna fördjupa sina svar och 
förklara varför de har vissa uppfattningar som till exempel: varför de är så 
omotiverade om många av dem tyckte att spanskan var intressant och roligt, varför 
anses inte spanska nödvändigt när man söker ett jobb,  varför tror de att spanskan är 
lättare än franska och tyska, varför har de stort intresse om att resa till spansktalande 
länderna men samtidigt är de inte så intresserade i deras kultur. 
      Det vore också intressant att undersöka elevernas låga motivation i spanska 
utifrån ett didaktiskt perspektiv där faktorer såsom undervisning, lärarstil, 
arbetsuppgifter, formativ bedömning, etc. skulle visa deras inflytande i eleverna. 
      Denna studie har undersökt hur upplevelser med spanskan har varit för 45 elever 
som svarade på enkäten och visar bara en liten del av verkligheten av spanska 
språket i den svenska skolan. 
      Likaså var studien mycket generell och fördjupar sig inte i något påstående men 
var och ett är tillräckligt stort och intressant för att kunna inspirera många andra 
studier om spanskan och moderna språken på gymnasieskolan. 
 
 
7.3 Slutsatser 
 
Utifrån frågeställningarna som angavs i kapitel 2 kan man dra följande slutsatser: 
Eleverna som deltog i undersökningen valde att läsa spanska därför att den 
associeras med (sol)resor, för att det är ett stort språk i världen, och för att den verkar 
roligare och lättare än franska och tyska. 
      När eleverna gjorde sitt språkval upplevde de flesta att de inte fick tillräcklig 
information om de olika språk som erbjöds. De flesta fick inte ”provapålektioner” i 
något språk alls. Få av de eleverna som deltog i undersökningen gjorde ett 
”kompisval” men de flesta som gjorde det känner sig omotiverade. På samma sätt, 
eleverna som angav att de inte vet varför de valde spanska i grundskolan visade låg 
motivation. 
      De flesta elever står kvar i sitt språkval för att kunna utnyttja möjligheten att få 
meritpoäng och följaktligen kunna höja sitt betyg och ha större möjligheter att 
fortsätta med sina studier. Enligt resultaten kan eleverna hålla sig kvar i spanska 
trots att de inte känner sig motiverade längre: de flesta skulle välja bort spanskan 
omedelbart om de kunde. Eleverna tyckte inte att spanskan ger någon fördel när de 
söker ett jobb. Den instrumentella motivationen blev således bara att få meritpoäng.  
      Trots det stora intresset för att resa till spansktalande länder och ha kontakt med 
folket som bor där har bara få elever en integrativ motivation att lära sig spanska: 



 

36 
 

de flesta elever angav att de inte har något intresse för Spanien och/eller 
Latinamerikas kultur och använder inte sina kunskaper i spanska på fritiden genom 
TV-program, film, musik eller sport.  
      Eleverna som visade de mest positiva resultaten, det vill säga som visade hög 
motivationsnivå på både integrativa och instrumentella motivationer var framför allt 
elever som har spansktalande vänner eller släktningar. 
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9 Bilagor  
 
 
Bilaga 1. Elevernas svar till enkäter. Årskurs, steg, kön och påstående E) till 
G). 
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Bilaga 2. Elevernas svar till enkäter. Påstående H) till M). 
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Bilaga 3. Elevernas svar till enkäter. Påstående N) till S). 
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Bilaga 4. Elevernas svar till enkäter. Påstående T) till W)
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