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Abstrakt 
 
 
Syftet med vår rapport var att belysa hur elever i en svenskspråkig skola i Spanien motiveras 
att lära sig landets språk när den övriga undervisningen sker på modersmålet svenska. Vi 
undersökte även hur elevernas språksituation såg ut och hur de undervisades i deras 
andraspråk. Genom att studera litteratur och genomföra intervjuer samt observationer lades 
grunden till vårt arbete. Intervjuerna genomfördes på Svenska skolan i Palma de Mallorca, 
med elever i årskurs 1-6 samt fyra pedagoger under vår verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU). Observationerna genomförde vi endast bland eleverna. Med hjälp av våra tre olika 
metoder: litteraturstudier, intervjuer och observationer kan vi konstatera att barn motiveras att 
lära sig ett andraspråk genom att exempelvis använda språket i vardagen, i samspel med sina 
kamrater och när språket blir känslomässigt betydelsefullt. 



 

Förord 
 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de elevgrupper där vi genomfört vår 
undersökning. Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Birgitta Öberg för hennes stöd 
och hjälp under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Inledning 
 
 
Vi har genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Svenska skolan i Palma de 
Mallorca under 5 veckor. När vi båda läste inriktningen Svenska för tidigare år, bestod en del 
av kursen av andraspråksinlärning och det var då vårt intresse för detta ämne väcktes. Vi 
anser att alla blivande pedagoger bör ha kunskap om andraspråksinlärning, eftersom vi som 
blivande pedagoger kommer att stå inför detta i dagens mångkulturella samhälle. 
 
Med tanke på att vi båda har som mål att arbeta som lärare vid någon av de utlandssvenska 
skolorna i världen, anser vi detta examensarbete mycket relevant i vår kommande verksamhet 
som lärare. 
 
Svenska skolan i Palma de Mallorca är en privatskola och skolans huvudman är 
föräldraföreningen. Föreningen utser en styrelse som är ytterst ansvarig för skolans skötsel. 
Styrelsen tillsätter en rektor som leder det pedagogiska arbetet samt ansvarar för den dagliga 
driften. Skolan följer den svenska läroplanen. 
 
Skolan ligger belägen i ett gammalt charmigt palats från sekelskiftet. På skolan går det cirka 
30 elever, allt från förskolebarn till gymnasieelever. I samma byggnad har Tyska skolan sina 
lokaler. På förskolan går 14 barn, årskurs 1-3 har 7 elever och årskurs 4-6 har 9 elever, samt 
en högstadieelev och en gymnasieelev, som läser på distans. På skolan arbetar 3 
grundskollärare och 3 förskollärare. Eleverna går i skolan från klockan 9.00-16.00 varje dag, 
skillnaden mellan skolorna i Sverige och Svenska skolan i Palma är att spanskan är ett 
basämne. På Svenska skolan i Palma arbetar man med små åldersintegrerade grupper, tack 
vare dessa små grupper ges en stor möjlighet att ge varje elev en individuellt anpassad 
undervisning. Därmed kan varje elev utvecklas utifrån sina egna språkliga förutsättningar. 
 
Språksituationen på Svenska skolan i Palma de Mallorca är den att det svenska språket är 
dominerande. Många barn i förskolan pratar flytande spanska eftersom de har en förälder som 
är spansktalande eller att de har bott så pass länge på Mallorca att de lärt sig språket 
ordentligt. Eftersom spanskan är ett basämne i skolan har alla barn stor möjlighet att få lära 
sig det spanska språket. 
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Bakgrund 
 
 
Bron mellan människor är språket. För att förstå och bli förstådda behöver vi människor ett 
språk och så även i mötet med varandra. Det behövs ett språk som kan användas i alla 
tänkbara sammanhang när man lever i en enspråkig miljö. Lever man däremot i en flerspråkig 
miljö är behovet stort av att utveckla varje språk så att det kan användas där det behövs. 
Antalet språk en människa lär sig har att göra med behov, inte med begåvning, människors 
behov av att kommunicera bidrar till hur många språk man vill lära sig (Ladberg 2003).  
 

Forskning 
 
Enligt Ericsson (1998) är viljan att utvecklas och lära ett grundläggande behov för de flesta 
människor. Lärandet är livslångt och det är i livets skola vi utvecklas, lär oss och mognar. 
Språk är en form av mänskligt beteende som varierar mycket starkt. Vidare skriver Ericsson 
att studerandet av språk under flera tusen år varit föremål för forskarnas intresse, detta gäller 
både enskilda språk och språk i allmänhet.  
 
Andraspråksundervisningen för skolbarn tog sin början på 1960-talet. Undervisningen i 
svenska för vuxna invandrare har något längre traditioner, detta beror på den stora 
arbetskraftsinvandringen som ägde rum under den tiden. 1973 började inriktningen i svenska 
som andraspråk på lärarutbildningen ta fart och 1988 fick den en formell status (Skolverket, 
1999). 
 
Enligt Hyltenstam och Lindberg (2004) är människor i dagens samhälle flexibla, de reser, 
studerar och arbetar över hela världen, detta medför kontakter, vänskap, äktenskap och 
familjebildning över många språkgränser. I dagens globaliserade värld är människors behov 
av och önskan att lära sig nya språk större än någonsin tidigare. Tack vare den globala 
rörligheten flyttar många familjer mellan olika länder. Vilket medför att familjer bor en tid i 
ett land och sedan några år i ett annat land, resultatet blir att många barn kommer att leva i 
nya språkliga sammansättningar. Vidare anser författarna att tillägnandet av det nya landets 
språk och kultur nästan alltid blir helt nödvändigt. Språk är ett socialt fenomen, man kan inte 
lära sig språk utan att samtidigt ingå i ett socialt och kulturellt sammanhang.  
 
Alla människor har en naturlig beredskap för att lära sig flera språk. För barn som växer upp i 
enspråkiga miljöer blir språkinlärningen begränsad till ett språk. Samma språk täcker alla 
behov, i umgänget med familjen, vännerna, förskolepersonal och lärare. I andra livsmiljöer är 
det naturligt att växla mellan olika språk. När ett barn lär sig ett nytt språk lär det sig att förstå 
det talade språket först, därefter kommer det egna talet och förståelsen i skriftspråket 
(Ladberg, 2000). 
 
Enligt Ladberg (2003) innebär simultan inlärning att barnet lär sig flera språk samtidigt, detta 
sker vanligen från födseln och har den fördelen att barnet är mer mottagligt för ett nytt språk. 
När det gäller simultan inlärning är barnet från början inte medvetet om att det talar mer än ett 
språk. Successiv inlärning innebär att barnet utvecklar en flerspråkighet när båda föräldrarna 
talar ett annat språk än barnet. Här är barnet från början medvetet om att det talar två eller fler 
språk.   
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Hyltenstam & Lindberg (2004) skriver att andraspråksinlärning och andraspråksanvändning 
idag har blivit ett livligt och mångfasetterat internationellt forskningsområde. Det finns i 
dagens läge flera inriktningar inom forskningen om andraspråksinlärning och 
andraspråksanvändning.  
 
En del av forskningen handlar om förhållandet mellan den inlärande individen och det nya 
språket. Studierna avser tillägnandet av språket och vad som är speciellt för 
andraspråksanvändning på olika stadier och i givna situationer. Till denna del hör även 
forskning om hur ett specifikt språk fungerar som mål för inlärning (Hyltenstam & Lindberg, 
2004). 
  
Vidare lyfter de tidigare nämnda författarna fram en annan del av forskningen som berör de 
samhälleliga språkpolitiska frågorna. Exempel på detta kan vara vilka ekonomiska resurser ett 
samhälle satsar, olika typer av undervisning eller vilka attityder och ideologier som ligger 
bakom människors förhållningssätt till andraspråksinlärare och andraspråksanvändare.  
 
Det finns inom forskningen även ett stort intresse för hur inlärningen kan stödjas genom 
undervisning i olika former. Den didaktiskt eller pedagogiskt inriktade forskningen gäller 
också relationen mellan undervisning, språkutveckling, identitetsutveckling och 
kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever i allmänhet (Hyltenstam & Lindberg, 2004). 
 
Enligt Hyltenstam & Lindberg (2004) är det en stor fördel att elever får sin skolgång på sitt 
modersmål, vilket underlättar hela skolsituationen och därmed tillägnandet av nya kunskaper. 
När eleverna får undervisning på sitt modersmål behöver de inte lära sig allt nytt på ett 
främmande språk. Hyltenstam (1996) menar att inlärningen av ett andraspråk underlättas om 
barnet redan har en gedigen utveckling av sitt förstaspråk. Om ett barn har utvecklat stor 
språklig kunskap på sitt modersmål, innebär andraspråksinlärningen främst att sätta det nya 
språkets ord på redan kända begrepp. Barn som inte behärskar språket i det land de lever får 
ofta dålig självkänsla vilket i sin tur leder till en försvagad inlärningsprocess. Om eleverna 
inte får någon undervisning på sitt modersmål tappar de en del av sin identitet, eftersom 
språket är en stor del av denna. 
 
Ladberg (1994) hävdar att människor, barn som vuxna har olika personligheter och tillägnar 
sig språk på skilda sätt, såväl modersmål som nya språk. Den drivande kraften när vi tillägnar 
oss ett språk är känslan. Språket måste bli känslomässigt betydelsefullt för att motivationen 
för inlärning skall bli effektiv. Det tar tid att tillägna sig ett rikt ordförråd och en kulturell 
språkbehärskning och det effektivaste sättet är att få nära kontakt med någon som endast talar 
det språket. En del barn föredrar att lyssna in språket under lång tid, innan de börjar uttrycka 
sig på språket. När de känner sig redo ”exploderar” språket. Det kommer mycket på en gång, 
mängder av ord och uttryck som de har lagrat i hjärnan och nu kan använda. Andra föredrar 
att börja konversera med omgivningen direkt utan tanke på om det blir rätt eller fel. 
 
Ladberg (2000) anser att en stor tillgång när man tillägnar sig ett språk är förmågan att lära 
utantill och minnas. Lyssnandet är grunden i språktillägnandet. En stor fördel med att börja 
lära sig ett språk tidigt i livet är att man har lätt att lära sig uttalet, grammatiken och ett 
fungerande språk. Ladberg (2003) menar att ett effektivt hjälpmedel i tillägnandet av ett språk 
är treenigheten; språkmelodi-  rörelse- rytm. Med hjälp av rim, ramsor, sånger, fingerlekar, 
rörelsevisor tillägnar sig barn snabbare och lättare det nya språket. Detta är lustfyllt och 
glädjen bidrar till att man lättare tar till sig det nya språket. Barn har en förmåga att spontant 
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lyssna in ett språk så att uttalet och grammatiken blir riktiga. Ladberg (2000) anser att barn 
ofta blir motiverade att tillägna sig språk genom sina kamrater, när de leker och därmed 
kommunicerar med varandra. På så sätt utvecklar de sitt tänkande. Detta bildar en god grund 
för språkinlärning. Aktiviteter som barnet har intresse av kan vara ett steg mot 
språktillägnande.  
 
En vanlig process hos ett barn som lär sig ett andra språk är enligt Ellneby (1998) följande: 
 
Barnet använder modersmålet 
När barnet inte blir förstått, väljer det ofta att fortsätta tala sitt modersmål, eller blir tyst.  
 
Barn har en tyst period 
Barn som inte blir förstådda på sitt modersmål kan ofta få en tyst period som varierar i tid.  
 
Helfrasperioden 
Barnet använder hela fraser som de förstår i sin helhet, men det är inte säkert att de förstår de 
enskilda orden i andra sammanhang. 
 
Produktiv utveckling 
Barnet börjar använda ord och meningar. 
 
Vidare hävdar Ellneby att när barn lär sig skilja två språk åt är det vanligt att de till en början 
blandar språken, men så småningom lär de sig använda språket i rätt sammanhang. 
Flerspråkiga barn behärskar sina olika språk i varierad utsträckning.  
 

Motivation som drivkraft för inlärning av ett andraspråk 
 
Motivation är det behov som ligger bakom ett visst beteende.(Språkdata och Nordstedts 
Ordbok, 1997). 
 
Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt 
våra handlingar. Den är det centrala när det gäller att förstå mänskligt beteende. Motivation är 
ett ord som vi använder i dagligt bruk, både i negativ och både positiv mening. Negativ 
motivation kan vara när en elev i en klass är okoncentrerad, stökig och bråkig. Positiv 
motivation kan vara en elev som alltid är tillmötesgående mot läraren och alltid gör som 
läraren säger. (Imsen, 1988). 
 
Motivationen innefattar attityder som påverkar graden av ansträngning som en person gör för 
att lära sig ett andraspråk. Enligt Rod Ellis har fyra olika former av motivation identifierats: 
instrumental (bidragande), integrative (integrerad), resultative (resultatinriktad) och intrinsic 
(inre) motivation. 
 
Bidragande motivation (instrumental) 
Instrumental motivation är att mottagaren anstränger sig för att lära sig ett andraspråk, 
exempelvis för att klara en tenta, få ett bättre jobb eller för att kunna söka in på universitet. I 
vissa inlärningssammanhang tycks den största kraften vad gäller att lära sig ett andra språk 
vara den instrumentala (bidragande) motivationen. Exempel på detta är när en person vill lära 
sig för att det öppnar bättre möjligheter för utbildning och ekonomi. 
 



 5 

Integrerad motivation (integrative) 
Fullständig motivation är att vissa mottagare väljer att lära sig ett andraspråk för att de är 
intresserade av människor och kultur som representerar just det språket. Exempel på detta är 
att många engelsktalande Kanadensare motiveras att lära sig franska. 
 
Resultatinriktad motivation (resultative) 
Resultatinriktad motivation är grunden till inlärandet av ett andraspråk men även ett resultat 
av inlärningen. När inläraren har framgång i språkinlärningen ökar motivationen för att lära 
sig. 
  
Inre motivation (instrinsic) 
Ibland kanske inte inlärarens huvudorsak är det som starkast leder till motivation. Den kan 
också skapas av en nyfikenhet som ibland ”kommer och går” beroende på inlärarens speciella 
intressen och personligt engagemang i inlärningsaktiviteterna. 
 
Motivationen är ett komplext fenomen och kan vara ett resultat av inlärning så väl som 
orsaken till det. Motivation är något som varierar från en stund till en annan beroende på 
sammanhang.  
 

Åtgärder som främjar lärande av ett andraspråk 
 
Undervisning som bedrivs på elevens andraspråk kan vara effektiv om den planeras noggrant, 
bygger på medvetna strategier och bedrivs av lärare med kunskaper om tvåspråkighet och 
andraspråksinlärning (Gröning, 2003).  
 
Enligt Ladberg (2000) ska undervisningen läggas upp på ett sådant sätt att språken används 
varierande och mångsidigt. En början till en bra språkutvecklande undervisning är att 
klassrumsmiljön är god, det vill säga att varje barn känner arbetsro. För att eleverna skall 
utvecklas språkligt måste de använda språket under en stor del av den tid de tillbringar i 
skolan. Vidare anser Ladberg att det i undervisningen av ett andraspråk finns olika arbetssätt 
som gynnar inlärningen, ett gott exempel på detta är tematiskt arbete. I tematiskt arbete kan 
integrering ske mellan det svenska språket och elevens andraspråk. I skolan får elever 
möjlighet att utvecklas språkligt när de får arbeta tillsammans i grupper där de kan använda 
språket aktivt. Arbetssätt som detta är bra ur den synvinkeln att alla sinnen medverkar. 
Exempel på detta är när drama, bild och musik är en del i temaarbeten. Eleverna samtalar, 
diskuterar och lär efter varje elevs förmåga. Tematiskt arbete ger möjlighet för eleverna att 
studera i olika gruppkonstellationer med hjälp av dessa lär de sig av varandra. De bör prata 
om sådant som är engagerande, intressant och spännande. Ett annat arbetssätt som gynnar 
dessa elever är forskning, undersökande arbeten där eleverna själva har valt ämne. 
 
Alleklev (2000) anser att användandet av skönlitteratur är bra i all språklig undervisning, detta 
för att det främjar fantasin, utvecklar ordförrådet och språket nyanseras. Undervisningens 
tillvägagångssätt och struktur blir optimal om lärare och elev har byggt upp en relation som är 
präglad av tillit, respekt och bekräftelse. När eleven känner tillit infinner sig en trygghet och 
därmed underlättas språkinlärningen.  
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Förankring i styrdokument 
 
Svenska skolan i Palma de Mallorca följer den svenska läroplanen och är förankrad i svenska 
skolsystemets styrdokument. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, finns exempel som reglerar 
andraspråksundervisningen, här är några exempel: 
 
”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.” (Lpo 94 s. 5)  
 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo 94 s. 6)  
 
”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lpo 94 s. 7)  
 
”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. Det internationella perspektivet innebär också 
att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” (Lpo 94 s. 8)  
 
Enligt Lpo 94 är skolans strävansmål att varje elev: 
 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 

• utvecklar sitt eget sätt att lära 

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk 

 
I skolans mål enligt Lpo 94 betonar man också värdet av att förstå och behärska andra språk 
och andra kulturer. 
 

Sammanfattning 
 
I vårt kommande arbete har vi framför allt koncentrerat oss på forskarnas syn på 
motivationens betydelse för inlärning av ett andraspråk. 
 

Syfte 
 
 
Syftet med vår studie är att belysa hur elever i en svenskspråkig skola i Spanien motiveras att 
lära sig landets språk när den övriga undervisningen sker på modersmålet svenska. 
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Metod 
 
 
Här nedan presenterar vi vilka datainsamlingsmetoder vi använt oss av och hur urvalet av vår 
undersökningsgrupp har gått till. Datainsamlingsmetoderna vi använt oss av är: intervju, 
observation. Enligt Patel & Davidson (2003) är intervju en teknik för att samla information 
som bygger på frågor. Författarna säger även att observation är vårt främsta medel för att få 
information om omvärlden. Den sker ofta mer eller mindre slumpmässigt. Observation är 
även en vetenskaplig teknik för att samla information.  
 

Material 
 

• Intervjufrågor (bilaga 1 och 2) 

• Informationsbrev till föräldrar (bilaga 3) 

• Vid intervjuer och observationer användes materialet kollegieblock och penna 

 

 

Undersökningsgrupp 
 
Enligt Backman (1998) ska försökspersoner beskrivas med relevant fakta. Detta kan vara kön, 
ålder, socialgrupp, årskurstillhörighet och geografiskt område. Vår försöksgrupp finns på 
Svenska skolan i Palma de Mallorca. Vi valde att genomföra vår undersökning i årskurs 1-6, 
där intervjuade vi alla elever, vi styrde våra intervjutillfällen så att alla elever och lärare kunde 
delta, därav inget bortfall. Vid de genomförda intervjuerna var elevantalet totalt 16. I årskurs 
1-3 gick sex flickor och en pojke, i årskurs 4-6 fem flickor och fyra pojkar. Vi utförde även 
intervjuer med två kvinnliga grundskollärare samt två kvinnliga förskollärare.  
 

Intervju 
 
Trost (1997) skriver att kvalitativa intervjuer utmärks av enkla och raka frågor och 
innehållsrika svar. Platsen för intervjun är viktig eftersom det gäller att skapa en god relation 
med den intervjuade. Enligt Trost bör det inte finnas några åhörare och miljön skall vara så 
ostörd som möjligt. Den intervjuade skall känna sig trygg i miljön. Innan intervjun hade vi 
träffat eleverna och därmed skapades en trygg situation. Även Goodson och Numan (2003) 
hävdar att valet av miljö för intervjun är högst personlig och har stor betydelse för det 
följande samtalet. Vidare anser Trost att det är viktigt att som intervjuare vara väl förberedd 
och att noga tänka igenom vad som är av intresse innan intervjun genomförs.  
 

Observation  
 
Enligt Rubinstein Reich & Wesèn (1986) delas observationen in i fyra metoder: löpande 
protokoll, indirekta metoder, dagbok och kategorischema. Enligt Merriam (1994) ska en 
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observatör vara relativt passiv och ”omärkbar”, försöka få människor att känna sig väl till 
mods samt lära sig hur en observatör agerar och smälter in i miljön. Vi valde 
observationsmetoden löpande protokoll som innebär att observatören med egna ord beskriver 
det som händer under en viss tid. 
 

Genomförande 
 
Tidsplan för examensarbete vårterminen 2005 
 

Vecka 5  Inlämning av PM 

Vecka 7  VFU-perioden inleds 

Vecka 9  Intervjuer med elever och pedagoger inleds 

Vecka 10  Sportlov 

Vecka 11  Observationerna inleds 

Vecka 13-20  Arbete med c-uppsats  

   

 
Vi har valt att i vår metoddel använda oss av intervjuer och observationer. Kvalitativa 
intervjuer valde vi för att vi ansåg att dessa skulle ge oss det bästa resultatet för studien. Vi 
ställde enkla och raka frågor för att få så innehållsrika svar som möjligt. Löpande protokoll 
var den observationsmetod vi använde oss av, detta för att vi ville vara så osynliga som 
möjligt under observationerna och inte störa eller påverka eleverna på något sätt.  

 

Intervjugenomförande 
 
Vid intervjutillfällena fick eleverna god tid på sig att besvara de frågor vi ställde, intervjuerna 
inleddes med en lättare konversation som inte hade med själva intervjun att göra. Detta för att 
skapa en avslappnad stämning mellan intervjuaren och den intervjuade. Vid intervjutillfällena 
var vi båda med. När en intervjuade förde den andra anteckningar. Intervjuerna genomförde vi 
för att få ta del av elevernas motivation för att lära sig ett andra språk. Före intervjuerna med 
eleverna skickade vi ut ett informationsblad för att delge föräldrarna vad frågorna skulle 
beröra samt en förfrågan om tillåtelse att få intervjua deras barn (bilaga 3). Intervjuerna 
genomfördes i ett mindre rum som låg i en avskild del av skolan, detta för att det skulle vara 
lugnt och tyst. Vi genomförde även intervjuer med två grundskollärare samt två förskollärare 
(bilaga 2) som arbetade på skolan, för att få en ännu bredare bild av barnens språksituation 
och andraspråksundervisning. Intervjuerna med lärarna och förskollärarna skedde även de i 
det avskilda rummet som vi använde oss av vid elevintervjuerna. Efter varje intervjutillfälle 
avsatte vi 15 minuter med varandra för gemensam reflektion och sammanställning. 
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Observationsgenomförande 
 
Under våra fem VFU-veckor genomförde vi observationer endast under de tre sista veckorna, 
för att vi till en början ville lära känna eleverna och därmed skapa ett förtroende. 
Observationerna som genomfördes i klassrummet var av ostrukturerad karaktär. Detsamma 
gällde även de observationer som genomfördes under rasterna. Detta gav oss möjlighet att få 
en inblick i elevernas språkliga kommunikativa förmåga. Vi utförde observationerna både i 
årskurs 1-3 och årskurs 4-6. Vi valde att utföra observationerna i klassrummet ena dagen och 
ute på skolgården den andra. När vi observerade i klassrummet skedde detta mellan 09.00 och 
11.00. Under detta pass var alla elever samlade. Under observationerna i klassrummet iakttog 
vi eleverna när de konverserade med varandra och med läraren, vi försökte göra oss så 
osynliga som möjligt för att de inte skulle bli påverkade i någon riktning av vår närvaro. 
Under observationerna vi var vi tvungna att vara mycket koncentrerade, vi antecknade 
nämligen inte undertiden utan sammans tällningen gjorde vi efteråt på samma sätt som vid 
intervjuerna. Observationerna ute på skolgården varade i 10 minuter vid varje tillfälle och då 
vistades vi på skolgården och var stundtals en del i leken med barnen. Efterarbetet såg 
likadant ut som vid intervjutillfällena och klassrumsobservationerna.  
 
 

Resultat 
 
 
Gällande sammanställningen av intervjuer och observationer är inget råmaterial bifogat detta 
med hänsyn till lärares och elevers integritet. 
 

Intervjusammanställning 
 
 
Eleverna använder sig av det spanska språket när de under spansklektionerna kommunicerar 
med varandra och den spansktalande läraren. Några elever använder det spanska språket även 
i hemmiljön, vilket beror på att en av föräldrarna har spanska språket som modersmål. Med 
mamma, hon är född i Chile och är en spansktalande grej (pojke 14 år). Elevernas 
spanskkunskaper varierade, en del behärskade spanskan flytande både i tal och i skrift, andra 
hade förståelsen när de lyssnade på det talade språket men kunde inte själva uttrycka sig på 
spanska. Många kunde bara enkla fraser. Vidare ansåg de äldre eleverna att 
spanskundervisningen bitvis var långtråkig med för mycket grammatik, medan de yngre 
eleverna upplevde undervisningen rolig och spännande. De är roliga men tråkiga när man är 
trött. Spanskundervisningen var utformad på ett sådant sätt att de äldre eleverna hade mycket 
grammatik och utgick från läromedel med grammatiska övningar. På tok för mycket 
Grammatik (flicka 11 år). I undervisningen med de yngre eleverna använde sig läraren av ett 
mer lekfullt inlärningssätt. Exempel på detta var att klippa ut bilder från tidningar och sedan 
klistra in dem i sina skrivhäften för att därefter skriva orden på både svenska och spanska. 
 
Eleverna tränar sin spanska genom läxläsning, kommunikation med omgivningen och genom 
att de ser på spansk tv eller lyssnar på spansk radio. Majoriteten av eleverna vill lära sig mer 
spanska för att de bor i ett spansktalande land. De behöver språket för att kunna kommunicera 
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med omgivningen, i vardagliga situationer som vid restaurangbesök, matinköp och 
fritidsaktiviteter. När jag ska handla lördagsgodis (flicka 7 år). De elever som inte ville lära 
sig mer spanska ansåg sig behärska språket i både tal och skrift tillräckligt bra för att inte 
behöva lära sig mer. 
 
De intervjuade lärarna och förskollärarna anser bland annat att eleverna blir motiverade att 
lära sig spanska genom sina kamrater och genom att de på skolan kommenterar närliggande 
händelser i samhället. Vidare anser pedagogerna att motivationen sker indirekt genom 
föräldrarna. När de är positivt inställda till det spanska språket påverkas barnen i positiv 
riktning och motivationen ökar. Är däremot föräldrarna mer negativt inställda påverkas 
barnen omedvetet av detta. Undervisningen i spanska är nivågrupperad. I årskurs 1-3 är den 
upplagd lika för alla, medan den i årskurs 4-6 sker på elevernas olika nivåer. 
 
De olika språknivåerna i årskurs 4-6 som svenska skolan i Palma använder sig av är: 
 

1. Nybörjarspanska 

2. Jag förstår men talar inte 

3. Jag förstår och talar 

 
Eleverna har 120 minuters spanskundervisning i veckan samt 20 minuters spanskkonversation 
varannan vecka. Konversationen sker med en spansktalande resurslärare. Genom konversation 
ges eleverna tillfälle att öva på det talade språket i form av enklare vardagskonversationer. 
 
För att öka elevernas motivation att lära sig spanska är idrottslektionerna helt på spanska. 
Pedagogerna anser detta möjligt att genomföra eftersom idrottsläraren är infödd spanjor och 
konversationerna sker därför på spanska mellan lärare och elev. Eleverna konverserar på 
svenska mellan varandra. Vidare anser pedagogerna att idrotten är bra ur den synvinkeln att 
ämnet är mer praktiskt inriktat än teoretiskt, i detta ämne förekommer inte dialogerna på en 
alltför avancerad språknivå.  
 
För att ytterligare motivera eleverna att lära sig det spanska språket genomför skolan 
studiebesök en gång i månaden på exempelvis museér. Studiebesöken inleds med att läraren i 
spanska berättar på spanska om platsen där besöket skall äga rum. För de elever som inte 
förstår hjälper de svensktalande lärarna till med översättningen. Därefter får eleverna om de 
har några frågor ställa dem till spanskläraren. Studiebesöket, i detta fall museét, inleds med en 
genomgång för eleverna på spanska av en guide, därefter sker rundvandring med den 
spansktalande guiden. Med hjälp av studiebesök som detta, främjas elevernas språkliga 
utveckling, det vill säga att eleverna tränar sig i att höra och förstå det talade spanska språket. 
Dagarna efter studiebesöket diskuterar eleverna sina upplevelser med varandra och läraren 
och detta sker på spanska.  
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Observationssammanställning 
 
Observationerna utfördes dels i klassrummet och dels under spansklektionerna i ett 
närliggande klassrum. Den person som undervisade i spanska hade tagit sin lärarexamen vid 
ett spanskt universitet för ett antal år sedan. Ljudnivån i klassrummet var väldigt låg, eleverna 
arbetade lugnt och sansat utan att störa varandra. Läraren hade ett mer disciplinerat 
klassrumsklimat, än i de flesta svenska klassrum, med striktare regler. Utifrån våra 
observationer under spansklektionerna kunde vi se att eleverna använde sig av det svenska 
språket när de kommunicerade med varandra. För vissa elever var spanskan inte något 
problem, de behärskade språket väl eftersom de hade en spansktalande familjemedlem. Andra 
upplevde spanskan som svår. En av orsakerna till detta beror på att de har bott i landet för kort 
tid för att ha hunnit ta till sig språket. Spanskundervisningen för de äldre eleverna byggde på 
grammatik och främst översättning från läroböcker. De yngre elevernas undervisning var mer 
lekfull, de klippte ut bilder ur spanska tidningar för att sedan klistra in dem och därefter skriva 
in dem på både svenska och spanska i sina skrivhäften. I kommunikation med den 
spansktalande läraren var det centrala språket spanska eftersom läraren inte var svensktalande. 
Eleverna blev därför ”tvungna” att ta till spanskan. Om eleverna inte förstod tog de hjälp av 
sina kamrater med översättningen. Den elev som inte behärskade språket fullt ut frågade 
någon kamrat och denne förklarade ordens betydelse och sammanhang. Översättningen 
eleverna emellan var en viktig del av lektionerna på grund av att eleverna inte kunde använda 
sig av det svenska språket med den spansktalande läraren.  
 
Observationer genomfördes även ute på skolgården under elevernas raster. Skolgården var 
ganska liten med en gemytlig miljö. Där fanns en mindre fotbollsplan där eleverna ofta 
vistades. På sidan av fotbollsplanen fanns en sandlåda och ett litet område en bit bort som 
användes för olika aktiviteter. På rasterna umgicks elever med varandra över åldersgränserna, 
vilket inte tycktes skapa något problem. De spelade fotboll, lekte ”jaga”, hoppade hopprep 
och en del elever satt gruppvis och kommunicerade med varandra. När eleverna spelade 
fotboll var de tyska eleverna med. Här deltog både pojkar och flickor, och eftersom de 
svenska eleverna inte förstod tyska och tvärtom blev det gemensamma språket spanskan. I 
”jaga- leken” där både pojkar och flickor deltog användes enbart det svenska språket, behovet 
av att använda spanskan fanns inte här. I det fallet lekte bara de svenska eleverna med 
varandra och alla förstod det svenska språket. Att hoppa hopprep var något som de yngre 
eleverna ägnade sig åt och även här förekom enbart det svenska språket.  
 
Under observationerna i klassrummet agerade vi passivt för att inte påverka eleverna och 
eftersom utrymmet var litet. Skolan är ett gammalt palats från sekelskiftet vilket i detta fall 
innebär att klassrummen är relativt små men trivsamma. I de klassrum där vi utförde våra 
observationer fanns några bord med stolar runt där eleverna arbetade. Klassrumsmiljön var 
ljus tack vare de stora fönstren och den höga takhöjden. På väggarna hängde olika arbeten 
som eleverna gjort och det fanns bokhyllor med skönlitteratur där de kunde välja bland många 
olika titlar. Under klassrumsobservationerna vistades vi i de båda klassrummen. Där intog vi 
en mer tillbakadragen roll, detta för att inga elever skulle behöva känna sig iakttagna. Under 
observationstiden förde vi inga anteckningar utan träffades för gemensam reflektion efteråt. 
Då skrev vi ner vad vi hade sett och sammanställde detta. Klasserna bestod endast av ett fåtal 
elever och det i sin tur bidrog till en mycket lugn stämning med låg ljudnivå. För att få in det 
spanska språket i klassrumsmiljön fanns olika ord skrivna på spanska som exempelvis 
veckans matsedel, där maträtterna stod på både svenska och spanska. Vid observationen i 
klassrummet kunde vi se att eleverna endast använde sig av svenskan tillsammans med den 
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svensktalande läraren och eleverna emellan. När spanskläraren kom in i klassrummet skiftade 
vissa elever skickligt över från svenska till spanska. 
 

Diskussion 
 

 

Reliabilitet 
 
Enligt Patel & Davidson (1994) menas reliabilitet tillförlitligheten i de mätmetoder vi använt 
oss av samt vilka eventuella faktorer som påverkat resultatet. Vi valde att göra intervjuer med 
alla elever i årskurs 1- 6 (bilaga 1). Antalet elever och den stora spridningen i ålder på de 
intervjuade personerna medför ett bredare underlag än om vi valt ut bara en årskurs. Det är 
svårt att säga hur hög tillförlitligheten är gällande elevintervjuerna. Detta grundar vi på att 
eleverna vid intervjutillfällena kan ha känt att de ställdes inför en onaturlig situation. Trots att 
vi utförligt talade om hur intervjuerna skulle gå till, samt syftet med dem kan en osäkerhet ha 
infunnit sig hos eleverna när två nya människor satt och antecknade vad de sade. Vi noterade 
att eleverna verkade svara ärligt och engagerat, men man kan aldrig bortse från att eleverna 
kanske gav oss de svar de trodde vi ville ha. Med observation menas att en person observerar 
olika situationer och därefter beskriver med egna ord vad som händer. Eftersom vi var två 
observatörer kan vi konstatera att ”fyra ögon” uppfattar avsevärt mer än ”två ögon”. Vilket vi 
anser gör vår observation mer tillförlitlig än om bara en av oss genomfört observationen. 
 

Validitet  
 
Enligt Patel & Davidson (1994) handlar begreppet validitet om överensstämmelsen mellan det 
som undersöks och det som ska undersökas. Validiteten är bra eftersom vi använt oss av 
muntliga intervjuer och kommit djupare i de frågor vi ville ha svar på. Vi har även använt oss 
av observationer vars validitet är svår att avgöra eftersom vi inte vet om händelseförlopp och 
beteenden varit representativa för elevgruppen. 
 

Resultatdiskussion 
 
I dagens samhälle är människor flexibla, de reser, studerar och arbetar över hela världen, 
vilket innebär kontakter, vänskap, äktenskap och familjebildning över många språkgränser 
anser Hyltenstam och Lindberg (2004). De talar om att människor rör sig mellan olika länders 
språk och kulturer, vilket i sin tur skapar motivation för andraspråkinlärning. De betonar 
också vikten av andraspråksinlärning via modersmålet. På grund av den globala rörligheten 
flyttar många familjer mellan olika länder, familjer bor en tid i ett land och sedan några år i ett 
annat land och resultatet blir att många barn kommer att leva i nya språkliga 
sammansättningar. Detta är vanligt bland elever på svenska skolan i Palma de Mallorca, där vi 
träffade på flera familjer som hade bott en tid i ett land och en tid i ett annat. I vissa familjer 
var en av föräldrarna spansktalande och därmed var dessa barn redan från födseln tvåspråkiga. 
I andra familjer var barnen enspråkiga, på grund av att föräldrarna endast var svensktalande. 
En stor fördel med att börja lära sig ett språk tidigt i livet är att man då har lättare för att lära 
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sig uttal, grammatik och ett fungerande språk. Vissa familjer visste inte hur länge de skulle 
vara bosatta på Mallorca, vilket medför en ängslan och ovisshet hos de berörda eleverna och 
språktillägnandet försvåras. Det tar tid att tillägna sig ett rikt ordförråd och en kulturell 
språkbehärskning och det effektivaste sättet är att få nära kontakt med någon som endast talar 
det språket.  
 
Enligt Gröning (2003) kan undervisning som bedrivs på elevens andraspråk vara effektiv om 
den planeras noggrant och bedrivs av lärare med kunskaper om tvåspråkighet och 
andraspråksinlärning. Spanskundervisningen på skolan var inför varje lektionstillfälle 
noggrant planerad. Lärarens noggranna planering och den positiva attityden mellan läraren 
och eleverna uppfattade vi som en öppen och stimulerande inlärningssituation. Läraren hade 
dock inte någon utbildning specifikt för tvåspråkighet och andraspråksinlärning. Språket var 
under spansklektionerna uteslutande spanska mellan läraren och eleverna. Svenska skolan i 
Palma de Mallorca har medvetet anställt en spansktalande lärare för att barnen skulle 
”tvingas” prata spanska. Vidare har även svenska skolan infört spanskan som ett basämne och 
tanken med det är att det ska bidra till ökad motivation för eleverna att ta till sig det spanska 
språket. Vi kunde se att eleverna hade spanskläraren som förebild, de ville gärna kunna 
konversera med honom även utanför hans lektioner. Enligt Ladberg (1994) är känslan 
drivkraften när vi tillägnar oss ett språk, språket måste bli känslomässigt betydelsefullt för att 
motivationen för inlärningen skall bli effektiv. Utifrån detta kunde vi se att eleverna blev 
motiverade att lära sig språket utanför klassrummets väggar. 
 
Den undervisning spanskläraren bedrev för de äldre eleverna var utformad utifrån läroböcker 
innehållande grammatiska övningar. Vid våra intervjuer kom det fram att många elever 
upplevde spansklektionerna enformiga på grund av för mycket grammatik. De ville gärna att 
lektionerna skulle vara mindre teoretiska och istället mer praktiska med inslag av bild och 
drama. Ladberg (2003) anser att barn lättare tillägnar sig ett språk om undervisningen är 
lustfylld. Glädjen bidrar till att inlärandet underlättas. Det vi kan utläsa av detta är att eleverna 
skulle bli mer positivt inställda och mer motiverade till spanskundervisningen om lektionernas 
innehåll varieras, med inslag av bild och dramatiseringar. De yngre eleverna upplevde 
spanskundervisningen som rolig och spännande, eftersom undervisningen var av mer praktisk 
karaktär. Exempel på detta är att de fick klippa ut bilder från spanska tidningar för att sedan 
klistra in dem i sitt skrivhäfte och därefter skriva orden på både svenska och spanska. Vid 
vissa lektionstillfällen dramatiserade de yngre eleverna små och enkla pjäser på spanska, 
därmed fick de sin språkträning på ett mer lekfullt sätt. Genom intervjuerna kunde vi se att de 
yngre eleverna upplevde spanskundervisningen lättsam och rolig.  Under våra VFU-veckor 
har vi sett att dessa elever är förväntansfulla och motiverade inför varje lektionstillfälle.  
 
För att ytterligare motivera eleverna att lära sig det spanska språket tar klasslärarna med sig 
artiklar ur de lokala tidningarna och tillsammans med eleverna kommenteras 
tidningsartiklarna på spanska. Studiebesöken som vi beskrivit anser vi bidrar till ökad 
motivation hos eleverna när det gäller att lära sig det spanska språket. Eleverna blir mer eller 
mindre tvingade att lära sig spanskan för att förstå innehållet i studiebesöket. Svenska skolan 
delar lokal med den tyska skolan vilket i det här fallet medför att de svenska och tyska 
eleverna umgås under skoltid, framförallt på rasterna. För att eleverna ska förstå varandra blir 
det gemensamma språket spanska. Vi är av den åsikten att detta är det som motiverar eleverna 
mest, de vill kunna kommunicera med sina kamrater. Ladberg (2000) anser att barn ofta lär 
sig språk genom sina kamrater. När de leker och kommunicerar med varandra utvecklar de sitt 
språk. 
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Egna reflektioner 
 
 
Efter detta examensarbete har vi fått en bättre förståelse för inlärning av ett andraspråk. Vi 
tycker det har varit mycket intressant att få ta del av andraspråksundervisningen i en svensk 
skola utomlands. Det vi kan konstatera utifrån vår studie är att barn motiveras att lära sig ett 
andraspråk genom att exempelvis använda språket i vardagen, i samspel med sina kamrater 
och när språket blir känslomässigt betydelsefullt. De motiveras även av att ha spansktalande 
förebilder, detta var något vi tydligt kunde se på skolan när eleverna var tillsammans med 
spanskläraren. Efter att vi skrivit detta examensarbete har vi en tydligare uppfattning av vad 
som motiverar elever att lära sig ett andraspråk. Vi har båda som mål att i framtiden arbeta vid 
någon av de utlandssvenska skolorna i världen. Det vi kommit fram till i vår rapport gällande 
motivationen  att lära sig ett andraspråk anser vi mycket användbart i vår framtida yrkesroll.  

 

Fortsatt forskning 
 
 
När vi skrivit detta examensarbete har vi sett att forskningen mestadels är inriktad mot 
svenska som andraspråk. Under arbetets gång har vi också funnit att forskningen inom vårt 
område är begränsad och vi anser därför att fortsatt forskning skulle vara intressant för alla 
pedagoger och speciellt för de lärare som arbetar vid utlandssvenska skolor runt om i världen. 
Vi skulle gärna se att forskare undersöker hur andraspråksinlärning ser ut vid de svenska 
skolorna utomlands.
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Intervjufrågor 
Elever i årskurs 1-6 
 
 

1. Tycker du det är viktigt att lära sig spanska? 

2. När pratar du spanska? 

3. Pratar ni spanska hemma? 

4. Umgås du med spanska barn? 

5. Vilka personer måste du prata spanska med? 

6. Hur ofta har ni undervisning i spanska? 

7. Vad kan du på spanska? 

8. Hur tycker du spansklektionerna är? 

9. Hur lär in er spanska i skolan? 

10. Hur mycket tränar du själv för att lära dig mer spanska? 

11. Skulle du vilja lära dig ännu mer spanska? 



Intervjufrågor 
Lärare/förskollärare 
 

1. På vilket sätt motiveras eleverna att lära sig spanska? 

2. Hur är undervisningen i spanska upplagd? 

3. Vad skiljer mellan undervisningen i årskurs 1-3 och 4-6? 

4. Har de lärare/pedagoger som undervisar i andraspråk någon specialutbildning 

inom området? 

5. Vilken språkbakgrund har de/den lärare som undervisar i spanska? 

6. I vilka ämnen tar ni in spanskan? 

7. Ser ni någon skillnad på de yngre eleverna och de äldre vad gäller motivationen 

att lära sig ett andraspråk som i detta fall är spanskan? 

8. Har eleverna prov i spanska så man ser vad de har lärt sig? 

9. Hur kan ni som pedagoger se vilken språknivå eleverna befinner sig på? 

10. Vad gör ni för att höja elevernas språknivå? 

11. Hur tar ni till vara den språkliga mångfalden i det samhälle ni lever i? 

12. Gör ni några studiebesök så att eleverna kommer i kontakt med spanskan? 

13. Får eleverna besök på skolan av någon spansktalande person? 

 



Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter vid namn Cajsa Pettersson och Ida Sandkvist, från Luleå 
Tekniska universitet. Vi ska göra vår slutpraktik här på Svenska skolan i Palma under 
fem veckor. Vi skriver på vår c-uppsats och hade tänkt genomföra intervjuer med era 
barn. Intervjufrågorna handlar om barnens syn på att lära sig det spanska språket. 
 
Intervjuerna kommer endast att läsas av oss två och kommer att behandlas med sekretess.  
 
Med vänlig hälsning Cajsa och Ida 
 
Om det är någon som inte vill att deras barn ska delta i intervjuerna, var i så fall vänlig att 
skicka med denna talong med erat barn till skolan: 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Jag vill inte att mitt barn deltar i intervjuerna 
 
Elevens namn……………………………………… 
 
Målsmans underskrift………………………………………… 
 
 




