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Resumen
El presente trabajo está dedicado al estudio lingüístico de la motivación en la adquisición de una
segunda lengua. Muchos teóricos indican que la motivación está unida estrechamente al éxito de
aprender una lengua. Por eso, este trabajo enfoca la motivación en el aprendizaje del español. El
propósito principal es investigar, ¿qué factores de motivación afectan en el aprendizaje del español a los
alumnos en el instituto de Dinamarca? Es decir, este trabajo presta atención a clasificar los factores
determinantes que promueven la motivación para aprender el castellano. Para contestar la pregunta, este
trabajo presenta las teorías relevantes propuestas en la literatura de la motivación. Muchos
investigadores han creado instrumentos para examinar dicha motivación. Uno de los investigadores más
reconocidos es Zoltán Dörnyei que ha creado un modelo de factores de motivación. A base del modelo
de Dörnyei, este trabajo desarrolla un nuevo modelo que se puede utilizar para identificar las tendencias
generales con respecto a la motivación de los alumnos daneses que aprenden español. Este modelo sirve
tanto como un marco teórico como una herramienta analítica. La metodología empleada en este estudio
incluye dos métodos cualitativos. Por un lado, se investiga el planteamiento a través de observaciones
de la clase, y por otro lado se lo investiga a través de entrevistas semiestructuradas con seis alumnos y la
profesora de la clase. A base de la recogida de los datos el análisis presenta los resultados de la
investigación. El análisis demuestra los factores que pueden ayudar a promover la motivación de los
alumnos que aprenden español. Uno de los factores más centrales es el papel de la profesora ya que es
muy importante que la profesora, entre otras cosas, tenga una relación personal con cada alumno y
siempre quiera apoyar a los alumnos. Además, el análisis indica que es importante que la enseñanza se
realice en un aula con un ambiente agradable y seguro. Además, la enseñanza debe ser estructurada y
contener diversos ejercicios para que los alumnos puedan practicar competencias comunicativas. Por lo
demás, es importante que el tema de la enseñanza siempre sea relevante y actual para los alumnos. Hay
varios factores que afectan a la motivación de los alumnos que aprenden español. Al final del trabajo,
estos factores están recapitulados en el modelo completo que presenta todos los resultados de la
investigación y explica por qué los alumnos están muy motivados en este caso. Sintetizando, se podría
decir que este trabajo muestra que la motivación es aquella que determina el proceso del aprendizaje y
que la adquisición de una segunda lengua depende de una serie de factores. Este trabajo contribuye
nueva información ya que dibuja una imagen de los factores más importantes que afectan a los alumnos
que aprenden castellano en un contexto danés. Los resultados de la investigación pueden servir como
una ayuda e inspiración para crear un ambiente positivo y motivado en el aprendizaje del español.
Espero que este trabajo pueda inspirar a los profesores de español a promover y mejorar la motivación
de sus alumnos y ayudarles a lograr un gran éxito en el aprendizaje de la lengua española.

Forord
Formålet med dette speciale er at sætte fokus på, hvilke faktorer der motiverer gymnasieelever i
spanskfaget og derved kunne bidrage med informationsrig viden derom. Jeg håber, at specialet må
lægge op til refleksioner hos nuværende som fremtidige spansklærere og inspirere dem i deres
spanskundervisning således, at danske gymnasieelever kan føle sig motiverede for at lære spansk.
Med dette forord vil jeg også gerne rette en stor tak til min vejleder Susana S. Fernández for
et professionelt, lærerigt og opmuntrende samarbejde under hele udarbejdelsen af dette speciale.
Derudover vil jeg gerne sige tak til det gymnasium, der har givet mig muligheden for, at dette
speciale har kunnet lade sig gøre. Jeg vil gerne rette en særlig stor tak til den spansklærer, der har
ladet mig følge spanskundervisningen på et af hendes hold. Det har været en fornøjelse at være med
i hendes timer, og det har givet mig inspiration til mit fremtidige job. Jeg er taknemmelig for den
tid, interesse og hjælpsomhed, hun har vist i forbindelse med specialets dataindsamling. Sidst men
ikke mindst vil jeg gerne sige tak til min mand, familie og venner for deres opbakning og støtte.
Maria Hjort Knudsen
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1. Indledning
Podemos tener alumnos inteligentes, con gran aptitud para las lenguas, pero si no
muestran un mínimo de motivación por el estudio de la lengua extranjera, nuestra
tarea como profesores será de gran dificultad (Palacios Martínez 2014: 2).
Teknologiske, politiske og finansielle fremskridt har det seneste århundrede været med til at føre
verden tættere på hinanden. Danmark er i dag et veludviklet land, hvor der på mange arbejdspladser
interageres på et internationalt plan. I takt med globaliseringen er udviklingslande i fx Latinamerika
og Asien de senere årtier blevet attraktive handelspartnere for vestlige lande (Jackson 2014: 50). På
det danske arbejdsmarked ses derfor en større efterspørgsel på sprogkyndige medarbejdere, der har
sproglige og interkulturelle kompetencer i andre sprog end engelsk. Ifølge Charlotte Rønhof, der er
underdirektør i Dansk Industri, er det afgørende for danske virksomheders eksport, at der uddannes
kandidater, der fx kan begå sig på det tyske, franske og spanske marked (Thykier 2016). Denne
udtalelse kan understøttes med et opråb fra Bodil Due, som er forhenværende dekan på Aarhus
Universitet, som siger, at det ikke er nok, at danske gymnasieelever kun lærer engelsk. Hun
påpeger, at ”fremmedsprog er nøglen til at kunne forstå og begå sig i andre kulturer”, og netop det
har vi stærkt brug for i den globaliserede verden, vi lever i (Rasmussen 2011). Hun fremhæver, at
det er vigtigt, at de danske gymnasier formår at vække elevernes nysgerrighed og interesse for
andre sprog, så der fortsat uddannes sprogkandidater. På den måde kan vi imødekomme det øgede
behov for uddannede sprogkandidater og derved sikre samhandel og eksport på tværs af kloden.
Desværre tyder meget på, at de gymnasiale sprogfag de senere år er blevet nedprioriteret.
Statistikker viser, at det kun er engelsk, der har haft fremgang i gymnasiet, mens sprogfag som tysk,
spansk og fransk i højere grad er blevet fravalgt (Rasmussen 2011). Før 2005 var der 41%
gymnasieelever, der havde tre fremmedsprog, og i dag er det under 3%. Der er altså sket et fald i
antallet af sproglige gymnasieelever. Som kommende spansklærer finder jeg det bekymrende, at
antallet af elever, der i dag vælger spansk, er faldende, da spansk er det næstmest talte sprog i hele
verden (Sprogbasen 2017). For at spanskfaget kan blive ved med bestå i gymnasiet, er det derfor
vigtigt at undersøge, hvad der motiverer danske elever for spanskfaget i gymnasiet.
Motivation har de senere årtier fået særlig betydning inden for andet- og fremmedsprogstilegnelse. I
dag ved vi, at motivation er ”one of the key factors that influence the rate and success of
second/foreign language learning” (Dörnyei 1998: 117). Motivation udgør altså en central rolle i
sprogtilegnelse og relaterer sig derfor også til et begyndersprogfag som spansk. Det kan dog være
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en uoverskuelig proces for en dansk gymnasieelev at tillære sig spansk som fremmedsprog, idet
eleven oftest ikke har et kendskab til sproget på forhånd. Endvidere kan det virke som en
kompliceret opgave, da det spanske sprog ikke direkte influerer i elevens hverdag men primært
foregår i den gymnasiale sprogundervisning. Det er derfor helt centralt, at elever, der har valgt at
studere spansk i gymnasiet, er motiverede for at lære om det spanske sprog og dets mange facetter.
Som det indledende citat indikerer, findes der elever, som af natur er sproginteresserede, men hvis
ikke de er motiverede for at lære det nye sprog, bliver det svært for sproglæreren.
Som et led i min kandidatuddannelse var jeg i praktik på et dansk gymnasium. Der oplevede jeg to
forskellige spanskhold, hvor det var meget tydeligt, at den ene klasse var motiveret for spanskfaget,
mens den anden klasse ikke virkede særlig motiveret. Derfor begyndte jeg at overveje, hvad det
mon er, der motiverer danske elever i spanskfaget. Disse refleksioner udmundede sig i følgende
spørgsmål: Hvad har betydning for elevernes motivation for faget? Hvordan fremmes elevernes
motivation for at lære spansk? Hvad skyldes manglende elevdeltagelse i timerne? På baggrund af
denne undren vil nærværende speciale tage udgangspunkt i følgende problemformulering:
Hvilke faktorer har betydning for danske gymnasieelevers motivation for at lære spansk?
Med afsæt i denne problemstilling vil jeg gennem et kvalitativt casestudie undersøge, hvilke forhold
der har betydning for danske 3.g elevers motivation i spanskfaget. Da jeg står overfor en fremtid
som kommende spansklærer, er det relevant at belyse dette emne, da jeg ønsker at blive klogere på,
hvordan jeg kan være med til at skabe et motiverende læringsmiljø, der fremmer elevernes lyst til at
lære om det spanske sprog. Motivation i uddannelsessammenhænge er et emne, der er blevet
studereret meget inden for særligt lingvistisk og pædagogisk forskning. Der er dog desværre ikke
foretaget mange undersøgelser om danske gymnasieelevers motivation for spanskfaget. Derfor vil
indestående speciale forsøge at bidrage med viden om, hvordan vi positivt kan udvikle elevers
motivation for faget i håb om, at flere elever dermed vil få en større interesse for det spanske sprog.
1.1 Begrebsafklaring
I lingvistik refererer betegnelsen second language (L2) til ethvert sprog, der tillæres ved siden af
individets first language (L1). Et L2 kan defineres som et sprog, der tillæres udover ens modersmål
og bruges i naturlig kommunikation i det miljø, man opholder sig i (Pastor Cesteros 2006: 67).
Endvidere refererer et foreign language til de(t) fremmedsprog, der ikke tales i individets hjemland,
og som tillæres efter modersmålet. Selvom spansk oftest er et fremmedsprog for danske elever, har
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jeg valgt at anvende L2 som en generel betegnelse for de sprog, eleven lærer udover sit modersmål.
Jeg er bevidst om, at det havde været mere eksakt at anvende ELE (Español como Lengua
Extranjera), men da størstedelen af motivationsteorierne i SLA 1 er på engelsk, vil jeg bruge
betegnelsen L2 for at undgå unødvendig forvirring. Ydermere vil det engelske begreb learner, der
refererer til personer, som lærer et nyt sprog, blive oversat til elev, da specialet fokuserer på elever.
1.2 Specialets opbygning
Først beskrives den baggrund, der lægger bag specialets undersøgelse. Derefter vil jeg i det næste
kapitel redegøre for specialets teoretiske ramme. Jeg har primært taget udgangspunkt i teori af
Zoltán Dörnyei, som er en af de førende teoretikere inden for L2-motivationsteori. Jeg vil beskrive
Dörnyeis model Framework of L2 motivation fra 1994, der sammenfatter eksisterende L2-teori i en
model, der kan bruges til at undersøge, hvad der motiverer individet til at lære et nyt sprog. Med
inspiration fra Simone Würtz’ (2016) speciale om Syriske flygtninges motivation for at lære dansk
har jeg videreudviklet Dörnyeis model, så den kan bruges til at besvare problemformuleringen og
belyse ”motivationsfaktorer for spanskfaget i gymnasiet” (omtales herefter som MFS-model).
Denne model er en opdateret udgave af Dörnyeis model fra 1994, og den minder derfor lidt om
Würtz’ (2016) model, idet hovedelementerne om motivation overordnet set er det samme2. MFSmodellen skal fungere dels som teoretisk ramme og dels som analyse- og diskussionsredskab. Efter
det teoretiske kapitel forklares specialets metodiske tilgang, der funderes på et kvalitativt casestudie
i form af observationer og interviews. Det metodiske kapitel fører læseren videre til analysekapitlet,
hvor den indsamlede empiri præsenteres og analyseres ud fra MFS-modellen. Specialets resultater
vil efterfølgende blive drøftet i diskussionskapitlet, der til sidst vil opsummere og fremvise
resultaterne i en udfyldt udgave af MFS-modellen. Slutteligt afrundes specialet med en konklusion,
der viser de centrale pointer og perspektiver til videre forskning inden for området.

2. Baggrund
I dette kapitel ønsker jeg at informere læseren om den baggrundsviden, der lægger til grund for
undersøgelsen. Først gives der et historisk overblik over det danske gymnasium og sprogfagenes
udvikling, hvorefter læreplanen for spansk (A) vil blive gennemgået. Der tages udgangspunkt i den
læreplan, der trådte i kraft fra skoleåret 2005, men som er blevet revidereret i 2013. Jeg er bevidst
om, at den danske regering i 2016 besluttede at reformere gymnasiet fra skoleåret 2017, hvorfor der
1
2

SLA er en forkortelse for second language acquisition.
MFS-modellen adskiller sig fra Würtz’ model, der undersøger en anden problemstilling, kontekst og informantgruppe.
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er udarbejdet en ny lærerplan for spanskfaget. Jeg vil dog ikke behandle dette aspekt, da den
empiriske del af specialets undersøgelse udelukkende er baseret på den offentlige læreplan fra 2013.
2.1 Det danske gymnasium og sprogfagenes udvikling
I dag findes der 175 almene danske gymnasier, der tilbyder en ungdomsuddannelse i form af STX,
HF og IB (Danske Gymnasier 2016). Disse gymnasier har fokus på elevernes almene dannelse og
på at være studieforberedende til videregående uddannelser. Ønsket er, at eleverne skal lære at
reflektere over almene emner samt opnå en faglig viden inden for humaniora, natur- og
samfundsvidenskab (Haue 2006). Gymnasiet, som indtil år 1903 blev kaldt for latinskolen, har i
løbet af det sidste århundrede bevæget sig væk fra at være en uddannelsesinstitution for få og
udvalgte mennesker til nu at være en tidssvarende skole for alle unge, der ønsker at tage en
ungdomsuddannelse. Det danske gymnasium er løbende blevet reformereret, og flere moderne
sprog- og naturvidenskabelige fag er blevet implementeret ved siden af latinskolernes klassiske fag.
Sprogfagene i latinskolerne bestod oprindeligt kun af latin og græsk som fremmedsprog. I
starten af 1800-tallet skete der dog en ændring, idet fransk og tysk blev indført på skoleskemaet, og
dermed blev det muligt at lære et ”levende” sprog udover de klassiske (Fristrup 2014: 15-16).
Undervisningen i fransk og tysk fungerede på samme måde som i de klassiske sprogfag, hvor der
blev fokuseret på sprogenes grammatik og tekstforståelse fremfor mundtlige færdigheder. I 1903
skete der endvidere en betydningsfuld ændring, idet en ny reform introducerede en sproglig linje
med fransk, engelsk og tysk. Reformen var med til at bane vejen mod det mere sprogligt orienteret
gymnasium, vi kender i dag (Fristrup 2014: 15-16). I den efterfølgende periode blev den
gymnasiale sprogundervisning baseret på klassiske undervisningstilgange som fx grammatik- og
oversættelsesmetoden, der var forankret i ideen om, at elever lærer sprog bedst, når de forstår
sprogets opbygning (Fernández & Fristrup 2014: 37). I denne metode var undervisningens fokus
dermed rettet mod, at eleverne skulle lære sprogets grammatiske former. Denne ide refererer til
tilgangen fokus på former (FonFs), hvor sprogets grammatik tilgås på en eksplicit og deduktiv måde
i sprogundervisningen (Fernández 2014: 43). I takt med globaliseringen kom der i 1960’erne flere
sprogfag på det gymnasiale skoleskema som fx russisk, italiensk og spansk. Med denne udvikling
vandt sprogfagene større indpas i gymnasiet, og der kom følgelig et øget fokus på didaktiske
tilgange og metoder (Fristrup 2014: 16). I forbindelse med denne udvikling opstod den
kommunikative tilgang til sprogundervisning i 1980’erne. Det er den tilgang, den gymnasiale
sprogundervisning i dag skal tage afsæt i. Det centrale ved den er, at elever ”lærer at kommunikere
ved at kommunikere”, hvorfor der hele tiden skal være fokus på kommunikation og sprogets
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funktioner (Fernández & Fristrup 2014: 39). I kontrast til grammatik- og oversættelsesmetoden er
grammatikkens rolle i den kommunikative tilgang rettet mod ideen om fokus på form (FonF). Det er
en afbalanceret tilgang til sprogtilegnelse, hvor eleven gradvist udvikler en sproglig bevidsthed
gennem kommunikative aktiviteter (Fernández 2014: 43). De to tilgange må ikke forveksles med
hinanden, selvom de beskrives meget ens. I dag bør de sproglige aspekter i undervisningen primært
tilrettelægges ud fra FonF, da eleven skal have fokus på sprogets betydning (Henriksen 2014: 31).
2.2 Læreplanen for spansk
Læreplanen for spansk (A) er en offentlig bekendtgørelse udarbejdet af undervisningsministeriet
med lovgivende mål, som spanskundervisningen skal tilrettelægges efter. I dette afsnit vil de dele
fra læreplanen anno 2013, der har relevans for indestående opgave, blive gennemgået. Forklaringen
af læreplanen suppleres med en vejledning udarbejdet af undervisningsministeriets Afdeling for
gymnasiale uddannelser (UVM vejledningen for læreplan 2010). Denne vejledning indeholder råd,
og forklaringer, så spansklærere bedre kan forstå læreplanen. Disse råd er dog ikke bindende krav.
Som beskrevet i forrige afsnit er den generelle ramme for spanskundervisningen i dag, at
undervisningen skal baseres på det kommunikative princip, og så vidt muligt tilrettelægges
induktivt. Det vil sige, at spanskundervisningen didaktisk set skal opleves som en helhed, der
primært fokuserer på, at eleverne lærer at bruge sproget og ikke blot lærer om sproget. Derfor skal
spanskundervisningens fokus hele tiden være rettet mod kommunikation, så de emner, der belyses i
undervisningen, lægger op til, at eleverne lærer at anvende spansk på en naturlig og kommunikativ
måde (Fernández & Fristrup 2014). Læreplanen opstiller ni faglige mål til, hvad eleverne skal
kunne. Disse mål vil dog ikke blive forklaret her, men der henvises direkte til læreplanen (2013).
I læreplanen identificeres spansk som ”et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag” (UVM
Læreplan for spansk 2013). Det betyder jf. vejledningen for læreplanen, at spansk for det første er et
fag, hvor eleverne skal tilegne sig konkrete færdigheder i at kommunikere på et mundtligt og et
skriftligt plan. Eleverne skal altså lære at kommunikere på et basalt niveau, så de kan formidle
viden, analysere tekster og opretholde en samtale på spansk om kendte og ukendte spanske emner
(UVM vejledningen for læreplan 2010: 2). Derudover er spansk et vidensfag, som ganske enkelt
betyder, at eleverne skal vide noget om bestemte forhold i spansktalende lande. Denne viden
indbefatter kulturelle, historiske, geografiske og samfundsrelevante aspekter om Spanien og
Latinamerika. Dette er et vigtigt element, idet mange elever har en tilbøjelighed til at tro, at
sprogundervisning typisk kun omhandler grammatik og mundtlig sprogfærdighed (Fristrup 2014:
98). For det tredje er spansk et kulturfag, hvilket jf. vejledningen til læreplanen refererer til, at
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eleverne skal kunne forbinde det spanske sprog med det pågældende lands kultur. Eleverne skal
være bevidste om det spanske sprog som det kulturbærende element i forhold til forskellige
spansktalende områder (UVM vejledningen for læreplanen 2010: 2). Ydermere skal eleverne have
en følelse af, at det spanske sprog i en vis grad er en integreret del af deres egen identitet, da de skal
kunne anvende deres kulturelle viden om spansktalende lande i mødet med andre kulturer. Eleverne
skal altså være reflekterede om kulturforskelle mellem Danmark og spansktalende lande samtidig
med, at de skal opleve spansk som en del af dem selv (UVM vejledningen for læreplanen 2010: 2).
Ifølge læreplanen er det centrale formål med spanskundervisningen, at eleverne skal tilegne sig
kommunikative kompetencer (UVM Læreplan for spansk 2013). Det er et sprogpædagogisk begreb,
der har stor indflydelse på den moderne sprogundervisning. Helt konkret er begrebet en overordnet
betegnelse for alle de delkompetencer, som omfattes af det funktionelle-kommunikative sprogsyn,
der er fremherskende i dag (Henriksen 2014: 23). Jf. vejledningen for læreplanen har man
kommunikative kompetencer, ”når man er i stand til at gennemføre en vellykket kommunikation i
situationer, hvor man ønsker og har behov for at kommunikere” (UVM vejledningen for læreplan
2010: 2). Dette begreb rummer derfor de receptive sprogfærdigheder, som at lytte, forstå og læse
såvel som de produktive sprogfærdigheder som at tale og skrive. Det er ikke afgørende, at eleverne
taler eller skriver fejlfrit, for det vigtige er, at de kan formidle et forståeligt budskab på spansk.
Eleven må derfor gerne lave enkelte fejl, hvis læreren kan forstå, hvad eleven overordnet forsøger at
sige. For at eleven skal kunne tilegne sig kommunikative kompetencer er det vigtigt, at
spansklæreren formår, at få eleverne til aktivt at anvende sproget i timerne. Det kan gøres på flere
måder, og læreplanen lægger derfor i høj grad op til, at den enkelte spansklærer kan tilrettelægge
undervisningen efter forløb og øvelser, som på den ene eller anden måde er med til at udvikle
elevernes kommunikative kompetencer. I forhold til spanskundervisningens arbejdsformer, siger
læreplanen, at det er vigtigt, at arbejdsformerne er funktionalistiske, og fokuserer på elevernes
lytteforståelse, samtalefærdighed, læseforståelse, mundtlighed og skriftlighed (UVM Læreplan for
spansk 2013). Ydermere beskriver læreplanen, at der skal være fokus på den faglige progression i
spanskundervisningen. Det betyder, at der skal være en fremadrettet proces, der støtter elevernes
læring i spansk gennem hele gymnasiet (UVM vejledningen for læreplan 2010: 10).

3. Teoretisk ramme
I dette kapitel præsenteres specialets teoretiske standpunkt. Først definerer jeg begrebet motivation,
hvorefter jeg kort skitserer et historisk overblik over de traditioner, der har domineret den generelle
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opfattelse af motivation siden midten af 1900-tallet. Derefter redegør jeg mere dybdegående for de
teoretiske positioner i L2-motivationsteori, der har relevans for specialet. Herunder fokuserer jeg
særligt på Dörnyeis model Framework of L2 motivation fra 1994, da denne er rammesættende for
den model, jeg har udviklet til dette speciale. Denne model bliver præsenteret til sidst i dette kapitel.
3.1 Definition af motivation
Motivation anvendes almindeligvis som et overordnet paraplybegreb, der kan beskrive ”why people
think and behave as they do” i forskellige situationer (Dörnyei 2001a: 1). Man kan derfor definere
motivation til at være det, der får mennesker til at gøre noget eller ikke gøre noget (Vejleskov 2009:
41). Når man ser på motivation i lyset af SLA, eksisterer der jf. Dörnyei ikke en entydig definition.
Han hævder: ”L2 motivation is a complex, multifaceted construct, and that the diverse approaches
highlight different aspects of this complexity” (Dörnyei 1998: 117). I litteraturen står det derfor en
smule uklart, hvorledes L2-motivation bør defineres, da det afhænger af de teoretiske positioner,
som vi i dette kapitel skal se nærmere på. Dörnyei (2001a) påpeger dog, at L2-motivation adskiller
sig fra generel motivation, da det indbefatter flere aspekter. Det betyder, at når man undersøger L2motivation, bør der udover de sproglige aspekter også tages højde for bl.a. kulturelle, sociale og
samfundsmæssige aspekter i forhold til sproget (Dörnyei & Ryan 2015: 72). L2-motivation er
således et abstrakt og omdiskuteret begreb, der rummer mange dimensioner, der i høj grad afhænger
af konteksten. Eftersom dette speciale ønsker at undersøge elevers motivation for at lære et L2 i en
dansk skolekontekst, har jeg valgt at tage afsæt i Vinters (2014) definition af motivation, da denne
er passende for at besvare nærværende problemformulering. Vinther hævder, at motivation i
undervisningsøjemed samlet set bør forstås som ”summen af de holdninger og mål, der får eleven
til at handle og dermed bevæge sig mod opfyldelsen af de opstillede mål” (Vinther 2014: 84).
3.2 Historisk overblik over generelle motivationstraditioner
Motivation har som generelt begreb været et studeret emne i mange år. Ifølge Vejleskov (2009) var
tyskeren N. Ach en af de første, der for over 100 år siden anvendte begrebet til at lave studier om
forskellen mellem handlinger, der virkede som en drift eller som et motiv (Vejleskov 2009: 23).
Sidenhen er mængden af litteratur blevet øget. Overordnet kan man jf. Ågård (2014a) historisk set
skelne mellem fire traditioner, der på forskelligvis har givet deres syn på motivation (Ågård 2014a:
12-16). Den dominerende tradition inden for motivationsteori frem til 1980’erne er behaviorismen.
Kort fortalt ser behaviorismen bort fra menneskets personlighed og anskuer i stedet adfærd som et
resultat af ydre stimuli (Ågård 2014a). Det betyder, at det er omgivelsernes positive eller negative
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respons, der motiverer et menneske til at agere efter en bestemt adfærd. I en uddannelsesmæssig
kontekst vil det sige, at elevens læring er præget af den stimuli og respons, som omverdenen giver
eleven fx i form af karakter, ros og straf. Den behavioristiske tankegang udgjorde længe den almene
tankegang om motivation i uddannelsessammenhænge, selvom den blev kritiseret for sit mekaniske
menneskesyn. I samme periode blev der i psykologien udviklet motivationsteorier, der kendetegnes
som de personlighedsorienterede traditioner (Ågård 2014a). Disse teorier har det til fælles, at de
betragter motivation som stabile personlighedstræk ved det enkelte menneske. Behaviorismen og de
personlighedsorienterede teorier anskues i dag som ældre motivationsteorier, og de er bl.a. blevet
kritiseret for at have et mekanisk menneskesyn og for at være for deterministiske (Ågård 2014a).
Som en reaktion på især den behavioristiske tankegang voksede den kognitive tradition frem.
Denne retning interesser sig for menneskets bevidsthed og undersøger, hvordan menneskers
forestillinger påvirker dets handlinger. Fra kognitivismen udspringer socialkognitivismen, der er
karakterisereret ved, at menneskets bevidsthed reciprokt påvirker omgivelserne og selv lader sig
påvirke deraf (Ågård 2014a). Det vil sige, at menneskers motivation fx kan opstå ved at iagttage
andre. Derudover kom den humanistiske tradition frem, som interesserer sig for, hvad det er, der
motiverer mennesker til at gøre noget. Humanisterne hævder, at mennesker ikke kun er objekter,
der reagerer på ydre påvirkninger, men derimod også er subjekter, der har et iboende psykologisk
behov eller indre drivkraft for at udforske verden (Ågård 2014a). Derved forklarer humanisterne, at
motivation primært afhænger af menneskers personlighed, og derfor bør det forstås som en indre
trang for selvrealisering og nysgerrighed mod verden. Denne tradition danner bl.a. udgangspunktet
for Deci & Ryans motivationsteori (2000), der vil blive uddybet senere i dette kapitel.
Siden de tidlige teorier om motivation er litteraturen blevet udvidet meget, og man er delvist
gået væk fra de tidligere traditioner. Den vigtigste pointe i den nutidige opfattelse af motivation er
ifølge Ågård, ”at motivation ikke er noget, elever enten har eller ikke har, men er noget dynamisk”
(Ågård 2014a: 16). Det vil sige, at motivation i dag ses som en foranderlig proces, der refererer til
individers selvopfattelse, læringsstile, forudsætninger og deres syn på, hvorfor noget enten går godt
eller dårligt. Med afsæt i det historiske oprids om de ordinære motivationstraditioner vil jeg i det
følgende koncentrere mig om de teorier, der specifikt fokuserer på L2-motivation. Jeg inddrager
dog nogle af de generelle motivationsforståelser, der jf. Dörnyei (2005) kan adapteres til L2kontekster. Med inspiration fra Dörnyei (2005, 2015) har jeg valgt at dele de følgende afsnittet op i
tre dele for at skabe et litterært overblik over de relevante L2-motivationsteorier. Dörnyei foreslår
følgende opdeling: Den socialpsykologiske, den kognitiv-situerede og den socio-dynamiske periode.
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Det er denne opdeling, jeg vil anvende i dette afsnit. Det skal påpeges, at det er svært at skelne helt
mellem de tre perioder, da de er en videreudvikling af hinanden (Dörnyei & Ryan 2015: 74). Denne
opdeling kan give læseren et overskueligt overblik over de teorier, der er relevante for specialet.
3.3 Den socialpsykologiske periode
I 1970’erne voksede der en ny kategori frem inden for motivationsforskning, som dannede
fundamentet for det, vi i dag betegner som L2-motivationsteori (Dörnyei & Ryan 2015: 74). Denne
kategori blev grundlagt i Canada af socialpsykologerne Robert Gardner og Wallace Lambert. De
interesserede sig for menneskers motivation for at tilegne sig et andetsprog, og de studerede derfor
forholdet mellem det engelsk- og fransktalende folkefærd i Canada, hvor de to sprog optræder ved
siden af hinanden. Gardner og Lambert (1972) hævdede, at et individs motivation for at tillære sig
et andet sprog er en nødvendig komponent for at lykkes med sprogtilegnelsen. Endvidere påpegede
de, at individets attitude overfor et L2 er afgørende for, hvorvidt individet er motiveret eller ej.
Gardner og Lambert (1972) grundlagde forståelsen om, at L2-motivation bør betragtes ud fra et
socialpsykologisk og kulturelt perspektiv, da motivationen for at lære et nyt sprog i høj grad
afhænger af individets holdning til L2 samt, hvorvidt det kan leve sig ind i sprogets kultur og
samfund (Gardner & Lambert 1972: 2, Muñoz 2000: 83 og Ushioda & Dörnyei 2012: 396). Derved
distancerede Gardner og Lambert L2-motivationsteorien fra den almene motivationsteori, idet de
tilføjede teorien etnologiske, sociale og kulturelle aspekter. Gardner og Lambert (1972) udviklede
begreberne integrativ og instrumentel motivation. Integrativ motivation refererer til et individs lyst
til at lære et L2 for på sigt at blive en del af sprogsamfundet, mens instrumentel motivation refererer
til en motivation hos individer, der lærer et L2, fordi de tror, at sproget er nyttigt og kan fungere
som et redskab til at opnå nye muligheder fx at få et job (Gardner & Lambert 1972: 2).
Gardner (1985) videreudviklede senere den teori, han præsenterer i bogen Social psychology
and second language learning: the role of attitudes and motivation. Den centrale ide i bogen er at:
”students’ attitudes toward the specific language group are bound to influence how successful they
will be in incorporating aspects of that language” (Gardner 1985: 6). Dermed understreger Gardner
sin ide om, at individets attitude for et L2 er afgørende for at lykkes med sprogtilegnelsen.
Ydermere lancerer Gardner i denne bog forestillingen om, at L2-motivation er det, der eksisterer
mellem motivation og orientations3. Disse mål inddeler han yderligere i to dele, som han kalder for
integrative og instrumentelle mål. De integrative mål karakteriserer en lystbetinget motivation for at
lære et L2 og for at blive ’accepteret’ som L2-bruger, mens de instrumentelle mål relaterer sig til at
3

Gardner bruger også ’goals’ om orientations, og derfor vil det fremover blive oversat til ’mål’.
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opfylde nogle ydre krav (Gardner 1985: 54). Gardner betragter individer med instrumentelle mål
som mindre vellykkede sprogbrugere end individer med integrative mål, idet individer med
integrative mål har en stærkere og mere personlig motivation for at lære et L2. Det er derfor de
integrative mål, der fylder mest i Gardners socio-educational model (Gardner 1985: 147). Ydermere
er det også disse mål, der har fået mest opmærksomhed fra andre teoretikere sidenhen, og som
stadigvæk anvendes i L2-motivationsteori. Til trods for at Gardners teori bl.a. er blevet kritiseret for
ikke at være sproguniversel, har Gardners ide om integrativ og instrumentel motivation været et
centralt udgangspunkt for meget L2-motivationsteori. Det er dog væsentligt at påpege, at disse
begreber primært relaterer sig til undersøgelser af motivation i lyset af andetsprogstilegnelse. Det
betyder, at begreberne er meget snævre i den forstand, at de principielt er rettet mod individer, der
skal tilegne sig et andetsprog i det givne samfund, men ikke når der skal tillæres et fremmedsprog.
Gardners begreber vil derfor ikke blive anvendt i indestående speciale, da jeg belyser danske
elevers motivation for at lære spansk. Dette aspekt vil blive uddybet yderligere senere i opgaven.
Richard Clément er en anden teoretiker og repræsentant inden for den socialpsykologiske
periode. Clément (1986) har bl.a. bidraget med begrebet linguistic self-confidence 4 . Ud fra
Cléments overbevisning afhænger individets L2-færdigheder af dets motivation for at tillære sig
sproget, og det der er mest afgørende for at opretholde motivationen er, at individet har en høj grad
af sproglig selvtillid (Clément 1986: 272). Det er et begreb, der betyder: ”the belief that a person
has the ability to produce results, accomplish goals, or perform tasks competently” (Dörnyei 2005:
73). Ifølge Clément kan et individs sproglige selvtillid bestemmes efter, hvor meget eller hvor lidt
kontakt, det har til L2-samfundet, hvor meget kontakt giver en højere grad af selvtillid end lidt
kontakt (Clément 1986: 273). Endvidere kan individets selvtillid bestemmes ud fra, hvorvidt
individet oplever at kunne anvende sproget på en autentisk og effektiv måde uden at være utryg ved
situationen. Det betyder, at individets selvtillid afhænger af individets tro på egne evner, og dermed
udgør det en vigtig faktor for sprogtilegnelsen. Ydermere afhænger individets selvtillid af, hvorvidt
individet kan identificere sig med L2-samfundet (Dörnyei 2005: 73). Med Gardner og Clément i
spidsen for denne periode vandt L2-motivationsteorierne for alvor indpas i litteraturen.
3.4 Den kognitiv-situerede periode
I 1990’erne skete der et skift med L2-motivationsteorien, idet bl.a. Crookes og Schmidt
problematiserede Gardners teori, da de så et behov for at kunne anvende L2-motivationsteorierne i
4

Linguistic self-confidence oversættes til sproglig selvtillid.
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undervisningsøjemed (Dörnyei & Ryan 2015: 80 og Muñoz 2000: 84). Man bevægede sig derfor
væk fra den socialpsykologiske tilgang og hen mod en mere uddannelsesorienteret tilgang. Der blev
bevaret mange dele fra den socialpsykologiske periode, men flere af aspekterne blev tilpasset en
undervisningskontekst for, at sproglærere i skolen også kunne få gavn af L2-motivationsteorierne.
Den måske mest kendte teori inden for denne periode repræsenteres af Edward Deci &
Richard Ryan (2000) i form af selvbestemmelsesteorien. Denne teoridannelse har, som tidligere
beskrevet, rødder i den humanistiske tradition, og den betragtes som en generel motivationsteori,
der er blevet en integreret del i L2-motivationsteorien. Selvbestemmelsesteorien er en ’behovsteori’,
da motivation jf. Ryan og Deci handler om at opfylde individets behov. Teorien består af to
grundantagelser (Ryan & Deci 2017). Den første grundantagelse er, at individets motivation falder,
hvis det er styret eller kontrolleret udefra, mens motivationen stiger, når individet får lov til at
bestemme selv (Ryan & Deci 2017: 10-11). Teorien består af tre komponenter, der skal opfyldes
for, at motivationen fremmes. For det første har individet et behov for selvbestemmelse, hvilket
betyder, at individet har mulighed for selv at tage initiativ til handlinger. For det andet har individet
et behov for at have et tilhørsforhold til gruppens andre medlemmer for at føle sig tilknyttet. For det
tredje har individet et behov for kompetence, hvilket vil sige, at opgaverne må tilpasses den enkelte,
så der skabes mulighed for succesoplevelser. Overføres teorien til en skolekontekst betyder dette jf.
Vinther (2014), at når undervisningen er for lærerstyret, og eleven har en ringe mulighed for at få
succes med sproget, vil motivationen falde, og elevens adfærd påvirkes i negativ retning. Derimod
påpeger Vinther, at når der skabes et godt læringsmiljø, hvor aktiviteterne imødekommer elevens
basale behov, vil undervisningen med stor sandsynlighed blive vellykket (Vinther 2014: 86-87).
Med den anden grundantagelse i selvbestemmelsesteorien belyser Deci & Ryan forskellen på
det, som de kalder for intrinsic og extrinsic motivation, som på dansk oversættes til indre og ydre
motivation (Ågård 2014a: 21). Disse begreber er inspireret af den socialpsykologiske periode, og de
minder derfor om Gardners begreber integrativ og instrumentel motivation. Indre og ydre
motivation anvendes imidlertid i alle former for motivationsstudier, og de er blevet adapteret til
fremmedsprog i forhold til læring, undervisning og pædagogik, hvorfor de inddrages i dette
speciale. Begreberne kan bruges til at beskrive skoleelevers motivation fx for et givent fag, og
dermed kan de pege på, hvorledes eleverne primært er styret af indre eller ydre motiver eller om
begge typer er gældende (Vinther 2014: 86). Ifølge Ryan & Deci (2017) er den indre motivation
kendetegnet ved, at eleven har en indre drivkraft og interesse for at lære, og derfor oplever en
tilfredsstillelse ved at fordybe sig i et emne. Derimod er den ydre motivation betinget af elevens
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forventning om det, som eleven efterfølgende vil få ud af at udføre aktiviteten fx i form af ros, en
god karakter, et job osv. (Ryan & Deci 2017: 14). Elever der er styret af indre motivation har ikke
det samme behov for at blive ’skubbet’ fremad af læreren, som elever der styres af ydre motivation
(Ågård 2014a: 21). Tidligere hævede Deci & Ryan, at der var et modsætningsforhold mellem de to
motivationsformer, men denne forståelse er blevet modificeret. Man betragter dem derfor til at
indgå i et dynamisk felt (Ågård 2014a: 21). Meget forskning peger på, at elevens indre og ydre
motivation ofte er tæt forbundet, og at de to typer kan påvirke hinanden således, at den indre
motivation kan blive forstærket af den ydre motivation eller omvendt (Dörnyei 1994, Ågård 2014a
og Ryan & Deci 2017). I nærværende speciale er det, som skrevet tidligere, mere retvisende at
anvende indre og ydre motivation fremfor Gardners (1985) integrativ og instrumentel motivation,
da Ryan & Decis (2017) begreber er bredere og mere passende at anvende i fremmedsprogsøjemed.
Dörnyei & Ryan (2015) betragter den kognitiv-situerede periode som en ’opsamlingsperiode’,
der er karakteriseret ved et generelt ønske om at føre L2-motivationsteori ind i en mere pædagogisk
og undervisningsorienteret kontekst (Dörnyei & Ryan 2015: 83-84). Denne ide harmonerer med
Dörnyeis egen sammenfattende model Framework of L2-motivation fra 1994, der netop forsøger at
samle den eksisterende L2-motivationslitteratur i én model, som i det følgende vil blive beskrevet.
3.4.1 Zoltán Dörnyei – Framework of L2-motivation
Zoltán Dörnyei, der er professor i psykolingvistik på Nottingham Universitet, var en af de første
teoretikere, der begyndte at inddrage den eksisterende L2-motivationsteori i undervisningsøjemed5.
Han udviklede i 1994 en model, der skulle samle alle de hidtidige forståelser af L2-motivation. Som
det fremgår af figur 1 består modellen af niveauerne Language-, Learner- og Learning Situation
Level6. Modellen viser tydeligt, at man i 1990’erne bevægede sig væk fra den socialpsykologiske
periode, der fokuserede på L2-motivation i samfundsstudier over til den kognitiv-situerede periode,
hvor der kom mere fokus på L2-motivation i L2-klasseundervisning (Dörnyei 2005: 74). Med dette
skifte påpeger Dörnyei, at hans og lignende modeller, der er udviklet efter dette skift bør ses som
”organisational frameworks designed to help to get orientated among the plethora of motivational
influences relevant in the language classroom” (Dörnyei 2001b: 108). Modellens hensigt var
dermed at udarbejde en overskuelig model, der favner teorier om L2-motivation fra forskellige
tidligere teoriretninger. Modellen kan derfor fungere som et teoretisk redskab til at undersøge,
hvilke faktorer der har betydning for elevers L2-motivation. Selvom modellen i dag er en ældre
model, og at der sidenhen er kommet nye teorier til, støtter jeg mig til Grünewalds (2009) udsagn
5
6

http://www.zoltandornyei.co.uk
Niveauerne vil efterfølgende blive refereret til som sprogniveau, elevniveau og undervisningsniveau.
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om, at Dörnyeis forskning har været afgørende for den viden, vi har i dag: ”el concepto de
motivación específico para la clase de la lengua extrajera que creó Dörnyei, ha supuesto una
aportación decisiva a la hora de explicar cómo surge la motivación” (Grünewald 2009: 83).

Figur 1: Framework of L2 motivation (Dörnyei 1994: 280)

Sprogniveau
Modellens første trin er sprogniveauet. Dette niveau undersøger elevens holdning til sproget,
kulturen og samfundet, samt hvorvidt eleven har interesse i at anvende sproget i fremtiden (Dörnyei
1994: 279). Til dette niveau opererer Dörnyei med to underkategorier, hvor han med inspiration fra
Gardner (1985) medtager begreberne integrativ og instrumentel motivation. Ved den integrative
motivation refererer Dörnyei til, at eleven personligt har lyst til at lære et L2 pga. interesse, mens
den instrumentelle motivation består af udefrakommende stimuli, der gør, at eleven har lyst til at
lære sproget pga. fremtidige muligheder. Ud fra denne opdeling hævder Dörnyei, at man kan
vurdere, hvilket motiv der lægger bag elevens valg for at lære et L2 (Dörnyei 1994: 279).
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Elevniveau
Det andet trin i modellen opdeler Dörnyei i to motiverende kategorier Need for achievement og
Self-confidence, hvor sidstnævnte viser, at Dörnyei har ladet sig inspirere af Clément (1986). De to
kategorier indebærer en vis kompleksitet, da de refererer til individets personlighedstræk (Dörnyei
1994: 279). Den første kategori vedrører individets behov for at lære det nye sprog, mens den anden
komponent vedrører individets selvtillid, som yderligere opdeles i følgende sproglige aspekter:
§

Angst for sprogbrug: Dette aspekt omhandler elevens angst for at bruge sproget i og udenfor
klassen. Aspektet viser, at Dörnyei har ladet sig inspirere af Cléments (1986).

§

L2-kompetencer: Dette aspekt omhandler elevens opfattelse af sine egne sprogkompetencer,
og hvorvidt eleven anerkender disse kompetencer eller ej (Dörnyei 1994: 277).

§

Årsagssammenhæng: Dette aspekt omhandler hvilke årsager, der ud fra elevens forklaringer
har betydning for elevens motivation. Begrebet er hentet fra attributionsteorien med afsæt i
Weiners teori (1985), der hævder, at elevens tidligere positive og negative erfaringer har
betydning for individets fremtidige motivation og forventninger (Weiner 1985: 548). Ud fra
Weiners optik er der forskel på, om elevens tidligere fejl skyldes uheldige ting, dovenskab
eller manglende evner. Elevens motivation til fremtidige mål er højere, når fejlen fx skyldes
dovenskab, end hvis fejlen forklares med manglende evner (Dörnyei & Deci 2015: 83).

§

Self-efficacy: Til sidst inddrages Banduras (1997) begreb self-efficacy, der er et psykologisk
begreb, som refererer til elevens tro på egne evner, og hvordan tidligere erfaringer påvirker
elevens mål i forhold til fremtidige situationer (Bandura 1997: 3). Self-efficacy er tæt
forbundet med individets egne forventninger, motivation og tidligere erfaringer, da det er
individets tro på sig selv, der afgør, om det lykkes med det, som det ønsker (Dörnyei 2005:
211). Begrebet er ikke oversat til dansk, da der ikke eksisterer en passende term dertil.

De fire aspekter kan tilsammen være med til at beskrive og forklare elevens selvtillid, som jf.
Dörnyei kan forklares som: ”the belief that one has the ability to produce results, accomplish goals
or perform tasks competently – is an important dimension of self-concept” (Dörnyei 1994: 277).
Læringssituationsniveau
Det tredje niveau i modellen er det mest fyldestgørende trin i modellen, da det indeholder aspekter
vedrørende undervisningen, læreren og gruppen (Dörnyei 1994: 277-279). De tre aspekter rummer
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endvidere forskellige underkomponenter, som vil blive beskrevet, da de er vigtige for den samlede
forståelse af læringssituationens betydning for elevernes L2-motivation.
Undervisningsspecifikke motivationskomponenter
§

Interesse: Denne komponent er relateret til Ryan & Decis (2017) begreb indre motivation,
der beskriver individets interesse i at lære om sig selv og det miljø, det færdes i. Elevens
indre motivation for at lære om et L2 kan fremmes af elevens interesse (Dörnyei 1994: 277).

§

Relevans: Denne del handler om, hvorvidt undervisningen forekommer relevant, så eleven
kan opfylde sine integrative eller instrumentelle motivationsmål (Dörnyei 1994: 277).

§

Forventning: Dette aspekt refererer til elevens egen ide om, hvorvidt han/hun forventer at
kunne mestre en opgave eller ej. Det refererer således til elevens selvtillid og Banduras
(1997) begreb om self-efficacy på et overordnet undervisningsniveau (Dörnyei 1994: 277).

§

Tilfredshed: Dette aspekt omhandler, hvorvidt undervisningen kan give eleven en form for
tilfredshed. Dette kan opnås gennem ydre faktorer fx karakterer og ros, hvor eleven er stolt
af sig selv og nyder følelsen af en indre belønning (Dörnyei 1994: 278).

Lærerspecifikke motivationskomponenter
§

Tilknytningsdrivkraft: Dette aspekt handler om, at eleven ønsker at gøre det godt i skolen for
at glæde de personer, eleven er knyttet til fx forældre eller læreren (Dörnyei 1994: 278).

§

Autoritetstype: Dette refererer til, hvorvidt læreren er kontrollerende, styrende eller støttende
overfor eleverne. Jf. Dörnyei vil elever, hvis lærer støtter og giver dem medbestemmelse
opleve at føle sig mere motiverede, end hvis læreren var autoritær (Dörnyei 1994: 278).

§

Lærerens direkte motivationsindflydelse: Dette aspekt handler om, hvorvidt læreren aktivt er
med til at motivere eleverne i deres læringsproces. Dette aspekt udgøres af tre processer:
§

Modellering: Læreren forsøger at forme elevernes holdning til et L2 ved at
inkorporere gruppens læringsmoral i undervisningen (Dörnyei 1994: 278).

§

Opgavepræsentation: Læreren skal præsentere opgaver og rette opmærksomhed mod
opgavernes formål og vække elevernes interesse derom (Dörnyei 1994: 278).

§

Feedback: Ved feedback kan læreren være med til at udvikle og stimulere elevernes
motivation, men det kan også have den modsatte effekt (Dörnyei 1994: 278).
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Gruppespecifikke motivationskomponenter
§

Målorientering: Når en gruppe sprogelever har et fælles mål, de ønsker at opfylde. Dette
mål skal være orienteret mod at opfylde mange af gruppemedlemmernes individuelle mål.

§

Normer og belønningssystem: Dette omhandler, at ydre incitamenter som fx ros og feedback
kan have en indflydelse på elevens motivation. Derudover danner gruppen fælles normer i
forhold til undervisningen, fx at der er enighed om, at eleverne altid er forberedte til timen.
Når normerne er en integreret del af gruppen, fremmes elevernes indre motivation. Hvis en
elev ikke følger normerne vil de andre presse ham til at overholde dem (Dörnyei 1994: 278).

§

Gruppekohæsion: Sammenholdet i gruppen har stor betydning for elevernes motivation,
hvilket jf. Dörnyei kan skyldes, at gruppens medlemmer har et fælles mål, og dermed ønsker
at alle gruppemedlemmerne skal opnå succes i deres egne mål (Dörnyei 1994: 279).

§

Klassestruktur: Der findes tre former for klassestruktur, som opdeles således:
§

Konkurrence: Når eleverne konkurrerer mod hinanden, og kun de bedste belønnes.

§

Samarbejde: Når eleverne samarbejder, og de bliver belønnet ens.

§

Individualitet: Når eleverne arbejder alene, og den enkelte elevs belønning ikke
bliver begrænset eller øget af de andre gruppemedlemmer.

Forskning peger på, at det er den samarbejdsorienterede klassestruktur, der fremmer elevernes indre
motivation mest, da den påvirker deres indstilling til opgaven positivt, og at det kan have en
indflydelse på gruppens sammenhold og forholdet mellem lærer og elever (Dörnyei 1994: 279).
Som en kort opsamling på Dörnyeis model skal det påpeges, at Dörnyei (1994) ligesom
mange andre teoretikere i L2-motivationsteori anvender begreberne integrativ og indre motivation
samt instrumentel og ydre motivation i flæng. Begreberne minder på mange måder om hinanden
(Muñoz 2000). Dörnyei (1994) inddrager begge begreber i sin model fra 1994 og i sin teori om L2
Motivational Self System, men han omtaler dog ikke direkte, hvordan begreberne er forskellige,
eller hvordan de spiller sammen. Derfor er der noget i begrebsapparatet, der ikke er helt entydigt. Vi
ved, at Dörnyei siden 1990’erne har forsøgt at tilpasse L2-motivation til undervisningskontekster,
hvor der læres et L2, men vi ved ikke med sikkerhed, hvilken sprogundervisningskontekst Dörnyei
har i tankerne. Det kan derfor både være en sprogskole for udlændige, en aftenskole for voksne eller
en ungdomsuddannelse. Derfor kan vi stille os kritiske overfor Dörnyeis udlægning, da begreberne
ikke er særlig godt defineret i forhold til hinanden. Til trods for at Dörnyei omtaler begge, vil dette
speciale anvende Deci & Ryans (2000) begreber om indre og ydre motivation fremfor Gardners
(1985) integrativ og instrumentel motivation, da de harmonerer bedst med specialets kontekst.

Maria Hjort Knudsen (201204229)
Speciale – Aarhus Universitet

17
17

3.5 Den socio-dynamiske periode
I kraft af at L2-motivationsteorien bevægede sig mod en mere pædagogisk tilgang, befinder vi os i
dag i den socio-dynamiske periode (Dörnyei & Ryan 2015: 84). Dörnyei har tidligere kaldt denne
periode for den proces-orienterede, men han har for nyligt ændret navnet, da perioden har vist sig at
strække sig over flere år og indeholder et bredere perspektiv end først antaget (Dörnyei 2005). Den
socio-dynamiske periode er i tråd med Ågårds (2014a) opfattelse af, at nyere motivationsteori er
karakteriseret ved at have en dynamisk karakter og en temporal variation, hvor L2-motivation ikke
opfattes som en statisk attribut ved individet men som en dynamisk faktor, der viser kontinuerlige
udsving, og som tilpasses alt efter kontekstens skiftende parametre (Dörnyei & Ryan 2015: 84).
Inden for den socio-dynamiske periode er den teori, der er mest relevant for dette speciale
Dörnyeis egen teori om L2 Motivational Self System, som han udviklede i 2005 (Dörnyei & Ryan
2015: 86). Denne teori er jf. Vinther (2014) en naturlig forlængelse af Gardners grundantagelser fra
1985, da den medtager ideen om de integrative og instrumentelle mål. Dörnyei forsøger at udfolde
forståelsen af L2-motivation ved at gøre den mere anvendelig i sproglige læringsmiljøer i hele
verden (Dörnyei 2010: 75). I teorien præsenterer Dörnyei forestillingen om et muligt selv, som er
individets egne tanker om, hvad det kan og gerne vil blive til, samt hvad individet måske er
bekymret for at blive til (Dörnyei & Ryan 2015: 87). Ideen om et muligt selv har Dörnyei hentet fra
psykologien, hvor Markus og Nurius (1986) har udviklet teorien om et muligt og fremtidigt selv, og
hvor Higgins (1987) har udviklet ’self-discrepancy theory’. Med inspiration fra psykologien
indikerer Dörnyei, at der er to former for et muligt selv - nemlig det ideelle-selv og burde-selvet.
Endvidere består L2 Motivational Self System af individets L2-læringsoplevelse.
Den første komponent refererer til individets forestilling om, hvordan dets ideelle L2-selv ville
være. Ifølge Dörnyei beskrives det således: ”the ideal L2 self is a powerful motivator to learn the
L2 because of the desire to reduce the discrepancy between our actual ideal selves” (Dörnyei 2010:
29). Det betyder, at det ideale selv repræsenterer elevens ønske om at besidde sproglige egenskaber,
som kan være med til at motivere eleven. Ideal-selvet er jf. Dörnyei (2010) styret af elevens
integrative og instrumentelle mål for at lære et L2. Hvis en elevs ideal-selv består af et ønske om at
integrere sig i L2-samfundet, fylder de integrative mål mest, mens ideal-selvet på den anden side
også kan være styret af de instrumentelle mål fx at få et job (Dörnyei 2010: 78-79). Dermed kan det
ideale selv altså både indeholde integrative og instrumentelle mål, som skal opfyldes, for at
individet kan blive forenet med ideal-selvet og dermed tillære sig et L2. Den anden komponent er
burde-selvet, der er en parallel til ideal-selvet. Burde-selvet beskrives således: “attributes that one
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believes one ought to possess to meet expectations and to avoid possible negative outcomes”
(Dörnyei 2010: 29). Det vil sige, at det er elevens egen forestilling om, hvad han eller hun burde
gøre for at opnå sit ønske om at komme tættere på sit ideal-selv. Denne komponent relaterer sig
derfor til de instrumentelle mål i form af fx forpligtelser og ansvar (Dörnyei & Ryan 2015: 87). Den
tredje komponent er L2-læringsoplevelsen, der beskriver de forhold, som er relateret til
læringsmiljøet og læringsoplevelsen. Det kan fx være læreren, materialet, de medstuderende etc.
Det skal påpeges, at i forbindelse med forståelsen af elevens L2 Motivational Self System anvender
jeg som nævnt i afsnit 3.4.1 ikke begreberne integrative og instrumentelle mål i analysen, men i
stedet anvendes begreberne indre og ydre motiver, da disse vurderes til at have stort set samme
betydning, som Dörnyei pålægger de integrative og instrumentelle mål i forhold til elevens L2-selv.
3.6 Præsentation af specialets motivationsmodel
Med afsæt i Dörnyeis model fra 1994 har jeg videreudviklet hans model til en ny opdateret model,
der kaldes for ”Motivationsfaktorer for spanskfaget i gymnasiet” (MFS). Denne model kan bruges
til specifikt at undersøge specialets problemformulering. MFS-modellen indeholder mange af de
samme aspekter som Dörnyeis model, men den distancerer sig fra hans model på følgende måde:
§

Modellen fokuserer på motivation i en spanskklasse på et dansk gymnasium, mens
Dörnyeis model er en mere generel motivationsmodel, der kan anvendes på forskellige
typer af L2-undervisning, og den tager derfor ikke højde for fx forhold på gymnasiet.

§

Modellen inddrager den nyeste viden inden for L2-motivationsteori siden 1994, da den
bl.a. inddrager Dörnyeis egen teori om L2 Motivational Self System (se afsnit 3.5)

§

Modellen repræsenterer den socio-dynamiske periode, der betragter L2-motivation som
en dynamisk faktor, hvorimod Dörnyeis model tilhører den kognitiv-situerede periode.

Som det fremgår af figur 2 består MFS-modellen af fire hovedkomponenter med underkategorier.
Formålet med MFS-modellen er, at de forskellige faktorer skal være en hjælp til at undersøge, hvad
det er, der motiverer elever i spanskfaget, og derved kan modellen være med til at tegne et billede
deraf. Modellen er på nuværende tidspunkt formentlig den eneste teori vi har i forhold til at
afdække specialets problemstilling. Det skal påpeges, at modellen ikke skal fungere som en
’tjekliste’, hvor alle aspekter skal indgå, men den skal blot give ideer til, hvilke faktorer der kan
påvirke elevers motivation i spanskfaget. I det følgende præsenteres MFS-modellen med et ønske
om, at den må fremstå gennemsigtig for læseren. Modellen danner endvidere udgangspunktet for
dataindsamlingen, og den fungerer ydermere som redskab for den følgende analyse og diskussion.
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Figur 2: MFS-model

Læreren
Meget forskning har vist, at læreren spiller en stor rolle for elevers motivation (Dörnyei 1994,
Pastor Cesteros 2006 og Ågård 2014b). Derfor sætter denne komponent fokus på faktorerne:
Lærer/-elevrelation, undervisningsstil og feedback. Den første faktor omhandler den relation, der er
mellem lærer og elever, og hvilken betydning denne har for elevers motivation for faget. Til dette
aspekt er det oplagt at inddrage Ågårds (2014b) forskning herom, da hun i sin ph.d. afhandling
undersøger, hvordan danske gymnasieelevers motivation påvirkes af forholdet til deres lærer. Ågård
peger på, ”at relationen mellem lærer og elever har afgørende indflydelse på elevens motivation,
fordi læreren gennem sit forhold til den enkelte elev påvirker elevens selvopfattelser og
motivationsforestillinger – positivt eller negativt” (Ågård 2014b: 199). Ågård hævder, at lærerens
personlige kontakt med eleverne via fx venlighed, smil, øjenkontakt, hjælpsomhed etc. har en
relationel betydning, da det viser, at læreren støtter og anerkender elevens arbejde (Ågård 2014b:
200-202). Endvidere fremhæver Ågård, at når læreren er særlig opmærksom på eleven i sensitive
øjeblikke, hvor eleven søger lærerens hjælp af personlige eller faglige årsager, skabes der et bånd
mellem læreren og eleven, der kan have fremadrettede konsekvenser for elevens motivation. Denne
antagelse kan understøttes med Dörnyeis begreb tilknytningsdrivkraft, der beskriver elevens behov
for at klare sig godt overfor fx læreren. Hvis eleven har en god tilknytning til læreren, kan eleven få
en ydre motivation for at klare sig godt, som kan påvirke den indre motivation (Dörnyei 1994: 278).
Dette leder videre os til det næste aspekt, der handler om lærerens undervisningsstil. Dette aspekt
refererer til måden hvorpå, læreren underviser, og hvilken adfærd læreren har overfor eleverne. For
at undersøge dette inddrages der teori af Wubbels (2005), som i mange år har undersøgt, hvordan
det bedste og mest motiverende læringsmiljø skabes (Wubbels 2005: 9). Wubbels har sammen med
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en række kollegaer udviklet en model for interpersonel læreradfærd, der giver et overblik over otte
typiske lærerprofiler (bilag 1) 7 . Ifølge Wubbels (2005) findes der følgende lærerprofiler:
Retningsgivende, Hjælpsom, Forstående, Tilpassende, Usikker, Utilfreds, Skælder ud og
Korrigerende. Wubbels peger på, at de tre lærertyper, som har den bedste og motiverende adfærd er
den retningsgivende, den hjælpsomme og den forstående lærerprofil, da de formår at forene en høj
grad af styring med en høj grad af kontakt til eleverne (Wubbels 2005 og Kamp 2015). Wubbels
hævder, at hvis læreren tager styringen i klassen og skaber en god relation til eleverne, er der stor
chance for, at eleverne motiveres og derved lærer. I forlængelse af Wubbels teori kan lærerens
undervisningsstil udbygges med Dörnyeis lærerspecifikke komponent om autoritet, da lærerens
autoritære stil har betydning for elevens motivation. Dörnyei hævder, at læreren hverken skal være
en usynlig autoritet eller en for tydelig autoritet, men derimod skal finde en balance mellem de to
(Dörnyei 1994: 278). Det vil sige, at elevers motivation styrkes, hvis læreren er en autoritærstøttende person, der ønsker at hjælpe eleverne fremfor en autoritær-kontrollerende person, der
udnytter sin position. Endvidere kan selvbestemmelsesteorien også inddrages, da denne påpeger, at
elevers motivation fremmes, når de har medbestemmelse i undervisningen. Hvis læreren giver
eleverne indflydelse, vil det have en positiv effekt på deres interesse i faget (Vinther 2014: 87).
Det sidste aspekt omhandler lærerens feedback, som er et vigtigt redskab i L2-tilegnelse, da det jf.
Dörnyei (1994) kan være med til at fremme elevernes indre motivation. Dörnyei skelner mellem to
typer af feedback. Den ene type kalder han for informationsfeedback, der skal forstås som feedback,
der er anerkendende og konstruktiv. Den anden type kalder han for kontrollerende feedback. Denne
type er mere negativt ladet og gives fx i form af karakterer, hvilket kan være med til at skabe en
konkurrerende atmosfære blandt eleverne. Derfor bør det være informationsfeedbacken, der er den
mest dominerende type (Dörnyei 1994: 278). Aspektet om feedback kan endvidere understøttes
med betragtninger af Fernández (2014), der hævder, at feedback bør fungere som et redskab i den
kommunikative sprogundervisning, da det kan hjælpe eleven til at forbedre sine L2-kompetencer.
Hun påpeger, at det kan være svært at give feedback i L2-undervisning, da feedback nemt kan
påvirke eleven negativt og betyde, at eleven fx ikke har mod på at sige noget mundtligt igen
(Fernández 2014: 133). Det er derfor vigtigt, at sproglærere er opmærksomme på denne faktor, da
det kan få fatale konsekvenser for elevens motivation, hvis ikke feedbacken gives korrekt. Forkert
feedback kan endvidere påvirke elevernes self-efficacy (Dörnyei 1994: 278).

7

Jeg anvender den danske gengivelse af Wubbels model.
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Eleven
Alle modellens faktorer har en tilknytning til eleven, og elevens opfattelse af sig selv og sine evner.
Dette afsnit medtager derfor faktorerne holdning til L2, selvbillede og sproglig selvtillid. Det første
aspekt undersøger elevens holdning til spansk. Ved at undersøge elevens motiv for at lære et L2 kan
man tegne et overordnet billede af, hvilke overvejelser eleven har gjort sig for at vælge sproget, og i
hvilket omfang eleven føler sig motiveret for faget. For at besvare dette aspekt hentes der teori fra
Gardner (1985) og hans ide om, at individets attitude overfor et L2 spiller en vigtig rolle for, om det
lykkes med sprogtilegnelsen. Hvis eleven fx har en negativ holdning til spansk og ikke synes, at den
spansktalende kultur er interessant, bliver det svært for eleven at lære sproget. Denne antagelse
underbygger Dörnyei med et personligt eksempel fra sit eget liv. Han hævder, at han grundet sin
negative holdning til Rusland og landets historie aldrig har lært at tale russisk, selvom han har haft
sprogfaget mange år i skolen (Dörnyei 2005: 14). Dermed er individets holdning til L2 vigtig.
Det andet aspekt fokuserer på elevens selvbillede i forhold til L2 (se evt. afsnit 3.5). Dette aspekt
støtter sig op af Dörnyeis teori om L2 Motivational Self System, idet der er fokus på individets
ideale-selv og burde-selv (Dörnyei 2010: 29). Ifølge Dörnyei bør eleven være styret af sit ideal-selv
frem for burde-selvet, da det bedst leder til indre motivation, som jf. Ryan & Deci er den stærkeste
form for motivation (Ryan & Deci 2017). Det vil sige, at det optimale vil være, at eleven
efterstræber at opnå det L2-selv, der ses som det ideale, da det styrker motivationen. Hvis eleven
derimod er domineret af burde-selvet, som er styret af ydre motiver for at lære sproget fx ros,
karakterer og belønninger vil eleven groft sagt kun lære sproget for at undgå negative resultater
(Dörnyei 2009: 29-39). Forestillingen om elevens ideale L2-selv har Dörnyei kædet sammen med
Gardners ide om integrative og instrumentelle motivationsmål, der kan være med til at forklare,
hvordan eleven forsøger at efterstræbe det ideelle selv. Det vil sige, at elever som har et ideal-selv
med integrative mål oftest har en positiv attitude overfor sproget, da denne elevtype ønsker at
opfylde de integrative mål, som ideal-selvet rummer af personlig interesse. Derimod vil elever, der
efterstræber deres ideal-selv kun med instrumentelle mål fx pga. jobmuligheder, ofte have en
mindre positiv attitude overfor sproget, kulturen og samfundet, da eleverne forsøger at opnå det
ideale-selv med instrumentelle mål, der ofte udtrykkes i form af pligt (Dörnyei 2009: 29-39).
Det sidste aspekt belyser elevens sproglige selvtillid. Det er tæt forbundet med elevniveauet i
Dörnyeis model, og det vil derfor dække over de punkter, der fremgår i Dörnyeis model om elevens
selvtillid (se afsnit 3.4.1). Ifølge Clément (1986) og Dörnyei (1994) har elevens selvtillid, som
skrevet tidligere, en central betydning for elevens L2-motivation, da selvtillid kan være med til at
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styrke eller svække elevens motivation og læringsproces. Jf. Dörnyei er en elev med sproglig
selvtillid en person, der tror på egne evner, ikke er bange for at bruge L2, og som kan opnå sine mål
med sprogindlæringen på en kompetent og optimal måde (Dörnyei 1994: 277). Ideen om sproglig
selvtillid kommer i denne undersøgelse primært til udtryk gennem det, der inden for SLA-forskning
kaldes for willingness to communicate (L2-WTC). Kort fortalt refererer dette begreb til elevens
villighed til at anvende sproget (Dörnyei & Ryan 2015: 180 og Clément et al. 1994: 422-423). Dette
begreb er væsentligt at inddrage, da læreplanen for spansk understreger, at spanskundervisningen
skal baseres ud fra det kommunikative princip og derfor i høj grad skal foregå på spansk (UVM
Læreplan for spansk 2013). For at gennemføre en interaktion, fordrer det, at eleverne er villige til at
kommunikere og anvende spansk både skriftligt og mundtligt. I forlængelse heraf kan der ydermere
opstå det, som jf. Horwitz et al. (1986) kalder for language anxiety (Horwitz, et al. 1986: 125)8.
Ifølge Horwitz et al. (1986) kan elevens sprogbekymring beskrives som en angstbetinget følelse af
ubehag, bekymring, nervøsitet og ængstelse, der opleves hos individet i læringsrummet, eller når L2
skal bruges (Horwitz et al. 1986: 125). Disse følelser kan opstå, når der laves sproglige aktiviteter,
som er forbundet med produktive færdigheder som at tale og skrive eller de receptive færdigheder
som at læse, lytte og forstå. Sprogbekymring relaterer sig til L2-klasseværelser, hvorfor denne type
af bekymring kan vise sig at have en negativ betydning på elevernes selvtillid og deltagelse i
undervisningen (Horwitz et al. 1986: 125 og Dörnyei & Ryan 2015: 177-180). Elever der har
tendens til at være sprogbekymrede mangler ofte sproglig selvtillid, og de har tilbøjelighed til at
være mere passive i klasseværelset i modsætning til elever med en høj grad af sproglig selvtillid.
Gruppen
Denne kategori undersøger, hvorledes gruppen har en betydning for elevernes L2-motivation. De
centrale aspekter er sammenhold, faglige niveauforskelle og fælles normer. Med det første aspekt
ønskes det at undersøge klassens sammenhold. Det er en vigtig faktor, der læner sig op ad Dörnyeis
gruppespecifikke motivationskomponenter (se afsnit 3.4.1). MFS-modellen medtager Dörnyeis ide
om, at klassens sammenhold har stor betydning for læringsmiljøet og den enkelte elevs motivation
(Dörnyei 1994: 278). Det er dog ikke nemt at ’måle’ på en gruppes sammenhold, og derfor har
Würtz (2016) udarbejdet en ’sammenholdsskala’, der kan bruges til at vurdere dette. Med denne
skala er det med afsæt i specialets empiri muligt at lave en faglig vurdering af spanskholdets
sammenhold, da denne skala anvendes som en form for et ’måleapparat’ i analysen. Som det
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fremgår af figur 3 viser den ene ende af skalaen det åbne sammenhold, mens den anden ende viser
det lukkede sammenhold, som ud fra Würtz’ betragtninger angiver følgende:
”Et åbent sammenhold refererer til en god stemning i klassen: man hjælper hinanden,
man griner med hinanden - ikke af hinanden, man er tolerant, man er åben over for de
forskellige elevtyper, der måtte være i klassen og man integrerer med de andre i
pauserne. Det lukkede sammenhold refererer til en klasse, hvor man helst arbejder
alene, undgår samarbejde, man tænker på sig selv, man har svært ved at tolerere andre
elevtyper og kulturer, og man holder sig for sig selv i pauserne” (Würtz 2016: 27).
SAMMENHOLDSSKALA
Åbent sammenhold

Lukket sammenhold

Figur 3: Sammenholdsskala (Würtz 2016: 27)

I forlængelse heraf medtænker MFS-modellen et aspekt om de faglige niveauforskelle, da det
antages, at de niveauforskelle der eksisterer formodes at påvirke elevernes læring, motivation og
sammenhold. Inden for didaktisk forskning taler man om undervisningsdifferentiering, der refererer
til de didaktiske tiltag, som læreren gør for at fremme elevernes læring (Rasmussen & Fernández
2014: 70-75). Undervisningsdifferentiering adskiller sig fra elevdifferentiering, hvor læreren
opdeler eleverne i faste grupper efter fx køn, niveau eller interesser9. Disse former kan også bruges i
forbindelse med gruppearbejde, og derfor er det væsentligt at undersøge, hvilken betydning det har
for elevernes motivation at blande fagligt stærke og fagligt svage elever i gruppearbejde. Meget
forskning i differentiering peger på, at elever lærer mest, når de blandes på tværs af faglige niveauer
(Klafki 2011 og Nordahl 2010). Klafki (2011) hævder, at niveaudifferentiering ikke er optimalt i
permanente gruppedannelser, idet homogene grupper nemt kan betyde, at eleverne fejlplaceres, og
placeringen kan være forstyrrende for eleverne, og dermed nemt føre til selvopfyldende profeti.
Desuden kan det have en stigmatiserende effekt på nogle elever (Klafki 2011: 213-217). Det skal
dog understreges, at Klafki (2011) refererer til en mere permanent gruppeopdeling, og dermed
omtaler vi ikke helt om den samme situation, da gruppearbejde i en skolekontekst oftest løbende vil
blive modificeret. Til trods for denne indvending anvender specialet en nuanceret forståelse af
Klafkis (2011) teoretiske overvejelser vedrørende niveauopdeling for at forstå, hvordan dette aspekt
skildres i nærværende undersøgelse. Når man overfører Klafkis (2011) teori og anvender den i
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forbindelse med et mere permanent gruppearbejde i skolen er niveaudifferentiering derfor ikke at
foretrække. Nordahl (2010) støtter antagelsen om, at det ikke altid fremmer elevernes læring at
være i niveauopdelte grupper. Han hævder, at det er lærerigt, udfordrende og styrker sammenholdet,
når elever arbejder sammen på tværs af faglige niveauer. Dog indikerer Nordahl (2010), at der ikke
findes et entydigt svar på, hvordan der bør differentieres, da det altid afhænger af den enkelte klasse
og læringssituation (Nordahl 2010: 100). Endvidere påpeger Klafki, at skolen har en opdragelsesog dannelsesfunktion, der har betydning for personlighedsdimensioner, som er afgørende for
elevernes udvikling af identitet og sociale færdigheder (Klafki 2011: 70-71). Han fremhæver, at
disse menneskelige dimensioner udvikles bedre i heterogene grupper fremfor homogene grupper.
Det sidste aspekt i denne kategori handler om gruppens fælles normer. Dette aspekt læner sig
op af de gruppespecifikke komponenter fra Dörnyeis model, hvor han påpeger vigtigheden i, at en
gruppe har fælles normer for undervisningen (Dörnyei 1994: 278). Dörnyei hævder, at nogle af de
vigtigste faktorer i klasseværelset, som tillægges betydning for elevernes motivation, er gruppens
normer, fælles mål og belønningssystemer. Dette aspekt medtages også i MFS-modellen, da det
undersøges, hvorvidt spanskholdets elever gennem fælles normer er med til at motivere hinanden.
Undervisningen
Den sidste kategori handler om selve undervisningen. Herunder fokuseres der på følgende aspekter:
arbejdsformer, emner og materialer. Det første aspekt refererer til, hvilke arbejdsformer herunder
tavleundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde, der kan være med til at fremme
motivationen. Som Dörnyei flere gange påpeger, er L2-tilegnelse præget af individuelle forskelle,
idet elever lærer forskelligt og derfor muligvis også foretrækker forskellige arbejdsformer (Dörnyei
2005: 25). I dette aspekt fokuseres der på arbejdsformer inden for den kommunikative tilgang, da
læreplanen understreger, at undervisningen skal ”baseres på det kommunikative princip” (UVM
Læreplan for spansk 2013). Det betyder, at spanskundervisningen didaktisk set skal opleves som en
helhed, der tilstræber, at eleverne lære at bruge sproget og ikke blot lærer om sproget. Dette hænger
jf. Fristup (2014) naturligt sammen med, at undervisningen skal indeholde arbejdsformer, der
fordrer, at eleverne lærer at kommunikere gennem kommunikative aktiviteter (Fristrup 2014: 99).
Dette leder os videre til de næste to aspekter om undervisningens materialer og emnernes betydning
for elevernes motivation. Disse aspekter er tæt forbundet, hvorfor de vil blive forklaret sammen.
Med materialer tænkes der på de tekster, grundbøger, artikler, film osv., eleverne præsenteres for,
mens der med emner tænkes på fagets forløb og temaer. Ifølge læreplanen er der ingen specifikke
krav til hvilke materialer, der skal anvendes. På samme måde stiller læreplanen heller ikke krav til
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hvilke emner, der skal behandles, men eleverne skal dog præsenteres for emner, der vedrører både
Spanien og Latinamerika (UVM Læreplan for spansk 2013). Derfor er det i høj grad op til den
enkelte lærer at bestemme, hvilke materialer og emner eleverne præsenteres for. Dette aspekt
relaterer sig til Dörnyeis ide om, at fagets materialer og emner har betydning for elevens motivation
for faget (Dörnyei 1994: 277). Sagt på en anden måde hvis eleven ikke oplever, at fagets materialer
og emner er relevante og kan hjælpe eleven med at indfri sine mål til sproget, vil eleven ikke være
motiveret. Derimod kan materialer og emner, der forekommer relevante for eleven, være med til at
indfri elevens ønske med den sproglige læring og dermed øge elevens motivation. Det er derfor
vigtigt, at spansklærere har for øje, om eleverne kan identificere sig med materialerne og emnerne.

4. Metode
I dette kapitel præsenterer jeg specialets empiriske undersøgelse, som er et kvalitativt casestudie
med et forskningsdesign bestående af observationer og semistrukturerede interviews. Først forklares
baggrunden for den kvalitative tilgang herunder observations- og interviewmetoden, hvorefter
casestudiets fremgangsmåde vil blive gennemgået. Til sidst afrundes kapitlet med metodiske
refleksioner og kritiske overvejelser vedrørende undersøgelsens kvalitet.
4.1 Kvalitativ metode
Når man arbejder med kvantitative metoder er målet at undersøge, hvor meget der findes af noget,
mens man i kvalitative metoder almindeligvis søger at forstå, hvordan noget gøres, opleves eller
udvikles (Brinkmann & Tanggaard, 2012, p. 17). Da intentionen med dette speciale er at undersøge
et åbent spørgsmål om, hvilke faktorer der har betydning for gymnasieelevers motivation for
spanskfaget anvendes udelukkende den kvalitative tilgang. Dette er valgt, da det med afsæt i den
kvalitative metode er muligt at belyse menneskelige oplevelser og erfaringsprocesser som et
forhold, der kan være vanskeligt at måle på fx i et kvantitativt studie med spørgeskemaer. Gennem
kvalitativ metode kan jeg få en detaljeret indsigt i elevers erfaringer og oplevelser vedrørende deres
motivation for spanskfaget samt undersøge, hvor det præcist er, udfordringerne ligger.
Mine overvejelser om brugen af kvalitative metoder kan understøttes med betragtninger af
Dörnyei (2007). Han indikerer, at kvalitativ metode de senere årtier har fået en veletableret plads i
lingvistisk forskning. Gennem en kvalitativ metode som fx interview har man direkte kontakt til
informanten, og det er derfor muligt at undersøge sociale, kulturelle og situationsbestemte faktorers
betydning for informantens sprogtilegnelse. Det er et relevant aspekt for dette speciale, der netop
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søger at finde svar på, hvorledes fx den sociale kontekst påvirker elevernes motivation. For at
kvalitetssikre specialets empiriske undersøgelse tages der afsæt i helt centrale karakteristika ved
kvalitative metoder, som fremgår af de følgende punkter. De er opstillet af Dörnyei (2007: 36-38).
§

Kvalitative studier er fleksible og kan løbende revideres gennem dataindsamlingen.

§

Kvalitative data baseres oftest på tekstudsnit, der analyseres på fx transskribering.

§

Dataindsamlingen foregår i naturlige omgivelser, der er trygge for informanterne, og
man har ikke forsøgt at manipulere situationen via omgivelserne på nogen måde.

§

Kvalitative studier er oplagt at bruge, når man ønsker at få indblik i deltagerenes
holdning til eller oplevelse af et socialt og/eller kulturelt fænomen.

§

Kvalitative data bygger ofte på et lille men detaljeret dataudsnit.

§

I kvalitative studier skal forskeren være sig selv bevidst om, at dennes subjektivitet kan
påvirke undersøgelsen, da fortolkningen primært afhænger af denne.

De ovenstående karakteristika er nogle af de mest centrale elementer ved kvalitative studier i
forbindelse med lingvistiske undersøgelser, og disse kriterier gælder derfor også i min undersøgelse.
For det første har jeg løbende været åben overfor ændringer i undersøgelsen, idet jeg fx har ændret
interviewspørgsmålene, da forløbet udviklede sig anderledes end først antaget. Derudover har jeg
baseret analysen på transskriptioner som tekstudsnit. For det tredje er undersøgelsen foregået på et
gymnasium, som er en naturlig omgivelse for informanterne. For det fjerde har jeg gennem
observationerne og interviewene fået et detaljeret indblik i deltagerenes livsverden. For det femte er
undersøgelsen til trods for dens relativt lille dataudsnit med til at pege på nogle generelle tendenser
vedrørende elevers motivation i spanskfaget. Slutteligt har jeg gennem hele undersøgelsen været
bevidst om, at min subjektivitet automatisk er med til at præge undersøgelsens resultater.
En undersøgelsesmetode inden for den kvalitative tilgang er et casestudie, hvilket jf. Dörnyei
kan defineres således: ”[it] is the study of the ’particularity and complexity of a single case”
(Dörnyei 2007: 151-152). Casestudiet er relevant i denne undersøgelse, da det giver indblik i et
afgrænset område, hvor dataudsnittene er detaljerede og virkelighedsnære. Endvidere er casestudiet
oplagt at bruge i studier, hvor man vil undersøge et emne, der kan være diffust og svært at afgrænse.
Denne antagelse kan underbygges med Brymans forestilling herom, idet han ligeledes indikerer, at
et casestudie undersøger et emne, hvor forskeren forsøger at forstå og fortolke casens forskellige
nuancer i dybden (Bryman 2008: 54). Det er dog væsentligt at understrege, at selvom casestudiet
arbejder med et afgrænset område, er metoden ikke fastlagt på at undersøge én bestemt hypotese,
men det er derimod fleksibelt tilrettelagt og afsøger forskellige perspektiver inden for et givent
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område (Dörnyei 2007: 155). Det vil altså sige, at et casestudie giver et præcist og realistisk indblik
i forskellige situationer på et specifikt område. Et casestudie kan være mangeartet, og det kan fx
bestå af en case med dertilhørende subcases. Dörnyei kalder denne type ”the multiple case”, og han
definerer det således: ”A multiple case study is, in effect, an instrumental case study extended to
several cases” (Dörnyei 2007: 152) 10 . Det vil sige, at designet for denne type casestudie er en
overordnet case med underliggende cases. Til undersøgelsen af et casestudie som specialets kan
man bruge observationer og interviews som redskaber, hvilket vil blive beskrevet i det følgende.
4.1.1 Observation
En af de ofte anvendte metoder i kvalitativ tilgang er observationsstudiet, som er en subjektiv
indsamling af oplysninger, hvor man fordyber sig i en social kontekst og observerer menneskers
adfærd (Raudaskoski 2010: 82). Denne metode benyttes ofte i skolemæssige sammenhænge
herunder også i L2-klasserum, da observationsmetoden er et godt redskab til at iagttage, forstå og
lære sprogelever bedre at kende (Dörnyei 2007: 178-179). Gennem observation kan man iagttage
forskellige ting i undervisningen såsom aktiviteter, interaktioner, kropsprog etc. Observatøren kan
enten være deltagende eller ikke-deltagende i aktiviteterne, men jf. Dörnyei forholder observatøren
sig dog ved observation i klasserum oftest som ikke-deltagende eller med begrænset deltagelse
(Dörnyei 2007: 179). Ved brug af observation kan man foretage en mere eller mindre systematisk
indsamling af bestemte informationer, og derved kan man vurdere fx lærerens pædagogik og
didaktiske overvejelser og efterfølgende kan disse emner afstemmes og udvikles i forhold til den
information, der er indhentet. Det er dog vigtigt, at de informationer, observatøren finder relevante,
noteres under selve observationen eller kort tid efter, så de står i frisk erindring (Bryman 2008:
417). Disse notater, som med metodisk terminologi kaldes feltnoter, udgør det data, observatøren
efterfølgende kan fortolke. Det er vigtigt, at feltnoterne er letlæselige for at undgå unødvendig
forvirring og misfortolkning, da notaterne indbefatter vigtige informationer, som observatøren enten
har set eller hørt, i den givne situation.
4.1.2 Interview
Indenfor den kvalitative tilgang er interviewet den spørgende undersøgelse, der har samtalen som
forskningsmetode. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er formålet med et forskningsinterview at
indhente beskrivelser af den interviewedes oplevelser, holdninger og erfaringer til et specifikt emne,
for derefter at fortolke betydningen deraf (Kvale og Brinkmann 2009: 19). Til dette speciale er det
10
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semistrukturerede interview valgt, da det er en velegnet forskningsmetode, hvor man forsøger at
“forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver” (Kvale og
Brinkmann 2009: 45). Denne interviewtype har en forudbestemt styrepind i form af en række
temaer og spørgsmål, hvor der er plads til forandringer i spørgsmålenes rækkefølge og formulering.
Dette giver mulighed for at tale om specifikke temaer samtidig med, at den interviewede selv får
lov til at præge samtalen. På den måde følger intervieweren hele tiden informantens udsagn, så
interviewet hverken udgør en åben eller lukket samtale. For at hjælpe intervieweren med, at
samtalen ikke bliver ledt for meget på afveje, bør der udarbejdes en interviewguide, der skal
fungere som en form for en ’rettesnor’ for, hvad der skal spørges ind til i interviewet. Ved at benytte
det semistrukturerede interview er det muligt at undersøge specialets problemstilling, idet jeg
spørger ind til emner, jeg ønsker at få afdækket samtidig med, at eleven får lov til at sætte sit præg
på interviewet. Det giver et nuanceret og detaljeret billede af elevers motivation for spanskfaget.
4.2 Forskningsdesign for indeværende casestudie
Dette projekt er som tidligere angivet et multi-casestudie, hvor selve casen består af én spanskklasse
med læreren og eleverne som subcases. Dette er valgt, da eleverne går i samme spanskklasse på det
samme gymnasium, og de har derfor den samme lærer, hvorfor det betragtes som én case. Casens
forskningsdesign består af observationer af hele holdet, seks elevinterviews og et lærerinterview.
Ifølge Raudaskoski er det oplagt at kombinere observationer med interviews, da det giver et
bredere og større indblik i et emne (Raudaskoski 2010: 85). Observations- og interviewmetoden er
metoder, der jf. Dörnyei adskiller sig fundamentalt fra hinanden, idet observationer giver adgang til
direkte informationer, mens interviews består af informantens selvrapportering (Dörnyei 2007:
178). Ved brug af observation får jeg mulighed for at iagttage eleverne og læreren på et overordnet
og direkte plan, da jeg er passivt til stede i situationen. Gennem observation kan jeg bl.a. finde svar
på basale spørgsmål, om fx elevernes deltagelse, lærer-/elevrelationen, klassens sammenhold, fagets
emnes betydning og undervisningsformer. Det generelle indblik i spanskklassen, jeg får gennem
observationer, giver mig en større indsigt i læreren, gruppen og selve undervisningen. Denne solide
baggrundsviden vil jeg ikke kunne få alene gennem interviews, og derfor kan observationerne
bruges som en ekstra dimension i analysen og diskussionen. Gennem interviewene har jeg fået en
dybere forståelse for elevernes personlige og individuelle oplevelser, hvilket jeg ikke ville kunne få
udelukkende gennem observation. Det analytiske fokus ligger dog primært på interviewene, mens
observationerne skal være med til at understøtte interviewene, hvilket tilsammen skaber et større
perspektiv på elevernes motivation for spanskfaget. De to metoder komplementerer hinanden godt
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og skaber sammenlagt en bred forståelse af, hvilke faktorer der har betydning for elevers motivation
for spanskfaget. Ved at kombinere interviews med observationer, undersøger jeg det samme
fænomen ud fra to forskellige metoder, hvilket angives som triangulering med metodisk
terminologi. Triangulering benyttes ofte i studier, hvor man ønsker at finde frem til forskellige
aspekter om den samme case (Karpatschof 2010: 428 og Nielbo 2016). Ydermere kan triangulering
være med til at styrke undersøgelsens gyldighed, da metoderne kan kompensere for hinanden. Dette
udtrykkes ved, at man via observation kan iagttage informanterne direkte i den konkrete situation,
mens man via interviews kan få et indblik i informanternes personlige sfære (Karpatschof 2010).
Som nævnt tidligere har jeg indsamlet undersøgelsens empiri med udgangspunkt i specialets
teoretiske ramme, der består af MFS-modellen. Derved har jeg anlagt en overvejende deduktiv
tilgang til undersøgelsen, da jeg havde kendskab til betydningsfulde faktorer for elevers motivation
i spanskfaget, før jeg indsamlede empiri. Det vil sige, at jeg udformede observationsguiden og
interviewguiderne på baggrund af min forforståelse og teoretiske viden fra L2-motivationsteori.
Ved at spørge eleverne direkte eller indirekte om forskellige faktorers betydning for deres
motivation har jeg operationaliseret modellens komponenter i interviewene ved bl.a. at spørge
eleverne om, ”Hvordan har du det med læreren?” og ”Hvilke arbejdsformer motiverer dig til at lære
spansk?”. På den måde fungerer MFS-modellens forskellige komponenter som en form for skabelon
til den empiriske undersøgelse. Dette indikerer, at specialet hovedsageligt baseres på en deduktiv
tilgang, da jeg havde læst om L2-motivation og udviklet ideen til modellen før dataindsamlingen.
4.2.1 Valg af casestudiets institution, hold og informanter
Dataindsamlingen er foretaget på et alment dansk gymnasium med ca. 500 elever. Jeg fik kontakt til
institutionen, spansklæreren og det pågældende spanskhold gennem min praktik, og det er denne
kontakt, jeg har brugt som indgangsvinkel til dataindsamlingen. Skolens ledelse har gennem min
specialeproces givet mig adgang til gymnasiets intranet, hvorfor jeg har haft mulighed for at se
spanskholdets skema, studieplan og personfølsomme data om eleverne herunder karakterudtræk. I
praktikken oplevede jeg, at eleverne virkede glade og motiverede for spanskundervisningen. Dette
var meget inspirerende for mig, da jeg i praktikken også oplevede en spanskklasse, hvor der ikke
var den samme motivation og engagement i faget. Dette fik mig derfor til at overveje, hvad det er,
der gør, at eleverne på det ene spanskhold virkede mere motiverede for spanskfaget end på det
andet hold. Derfor var jeg inden specialets start bekendt med, at jeg havde valgt et spanskhold, hvor
undervisningen fungerer særdeles godt. Nogle vil måske tænke, at det havde været mere oplagt at
undersøge elevernes motivation for spanskfaget i den mindre engagerede klasse. Dette ville jeg dog
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ikke gøre, da jeg var bange for, at min undersøgelse kunne komme til at fremstå som en kritik af
den pågældende spansklærers personlighed og undervisning. Dette valg har muligvis været en
begrænsning for undersøgelsen, men da det på ingen måde er min hensigt at dømme nogle lærere,
valgte jeg et velfungerende spanskhold som case, hvor jeg på forhånd vidste, at spansklæreren er
vellidt af eleverne. Det har givet mig mulighed for at undersøge, hvorfor netop dette hold fungerer
særdeles godt. Desuden er formålet med dette speciale ikke at undersøge om eleverne på holdet er
motiverede eller ej, men i stedet at undersøge hvad, der motiverer eleverne i spanskfaget.
Det spanskhold, casestudiet belyser, består af 18 3.g elever med forskellige studieretninger,
der alle har spansk (A) som valgfag. Gennem min praktik har spanskholdets elever fået et kendskab
til mig, så det var på ingen måde uvant for dem, at jeg observerede dem. Den observerende del af
undersøgelsen inkluderer alle holdets elever, idet jeg har iagttaget hele holdet. Dog har jeg haft
særlig fokus på de seks elever og læreren, som jeg interviewede. Motivet for at jeg har valgt et 3.g
spanskhold er for det første fordi, at jeg antager, at 3.g elever giver mere reflekterede svar
sammenlignet med førsteårs elever. For det andet formoder jeg, at 3.g elever har et bredere
kendskab til spanskfaget end 1.g elever, der kun har haft faget i kort tid. Jeg kan dog kritisere mig
selv for, at jeg ikke interviewede helt tilfældige gymnasieelever men i stedet brugte spansklæreren
som indgangsvinkel. Man kan overveje, hvorvidt resultaterne havde været anderledes, hvis jeg
havde udpeget elever fremfor, at de meldte sig frivilligt. Det havde måske betydet, at jeg havde fået
elever, der var mindre motiverede for spanskfaget. Jeg vurderer dog, at det var en fordel for mig at
finde informanter via spansklæreren, da eleverne derved var frivillige og på forhånd bekendte med
undersøgelsens formål. For at gøre interviewene repræsentative har jeg valgt at interviewe både
drenge og piger. Der er foretaget interviews med to drenge på 19 år og fire piger på henholdsvis 19
og 20 år. Endvidere har jeg valgt at interviewe elever med både et højt, et middel og et lavt fagligt
niveau. Alle elevinterviewene har givet et indblik i seks forskellige og alligevel meget ens syn på
kvaliteterne og udfordringerne ved spanskundervisningen. Derudover har jeg interviewet elevernes
lærer, som er en yngre kvinde, der har undervist i spansk på gymnasiet i ca. 8 år. Dette interview
har givet mig et bredere perspektiv på undervisningens overvejelser. Alle informanternes rigtige
navne er blevet erstattet med pseudonymer for at bevare deres anonymitet og sløre deres identitet.
De anvendte citater fra interviewene vil blive refereret til således: Kasper (K: citat), Emil (E: citat),
Sofie (S: citat), Amanda (A: citat), Marlene (M: citat), Clara (C: citat), mens læreren refereres til
som Lone (L: citat), og jeg som interviewer som I. Efter hvert citat angives linjenumrene, så
læseren nemt kan finde de inddragne citater i de vedlagte transskriptioner (bilag 6-12).
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4.2.2 Udførelse af observationer
Jeg har i alt observeret fire moduler på gymnasiet, hvor to moduler var før interviewene, og to
moduler var efter interviewene. Nogle moduler var om morgenen og andre om eftermiddagen,
hvilket virkede til at påvirke elevernes motivation. Jeg vil dog ikke behandle dette aspekt om
fysiske og tidsmæssige rammer yderligere, da det er et generelt anliggende, som hverken
spansklæreren eller eleverne kan påvirke. Gennem observationerne har jeg fokuseret på klassen som
et samlet hold, men med ekstra fokus på de seks informanter og læreren, som jeg har interviewet. På
den måde kunne jeg undersøge, hvorvidt der var en sammenhæng mellem deres udtalelser i
interviewene og deres ageren i spansktimerne. Det viste sig dog, at der ikke var en markant forskel
på observationerne før og efter interviewene. Dette indikerer, at de interviewede elever har været
ærlige overfor mig, da deres udsagn harmonerer med deres adfærd i undervisningen. Det er dog
væsentligt at påpege, at når der bruges observation, gøres det ofte over en længere periode, hvor
man i højere grad er en del af det felt, man undersøger. Dette har jeg dog ikke haft mulighed for
pga. den begrænsede tidshorisont, og dermed er det, jeg har lavet en mikro-observation, som trods
dets begrænsede omfang kan bidrage med relevant viden (Bryman 2008: 403). Jeg har valgt at være
en ikke-deltagende observatør for at få et overordnet syn på læreren, eleverne og undervisningen.
På grund af min forforståelse om, at spansklæreren anvender en meget aktiv og elevorienteret
undervisningsstil, der både foregår i klasselokalet, grupperum og fælles rum, har jeg fravalgt at
filme scener fra undervisningen, da det ville have være for besværligt, idet videooptagelserne i så
fald ikke ville have været dækkende. Jeg har dog inden jeg begyndte observationerne udarbejdet et
observationsskema for at sikre mig, at jeg fik observeret de ting, jeg var interesseret i (bilag 3).
Dette er jf. Dörnyei oplagt at gøre, da de fleste casestudier har en række specifikke emner, der
ønskes undersøgt (Dörnyei 2007: 179). Skemaet er bygget op om MFS-modellens fire temaer, der
fungerer som undersøgelsens teoretiske forståelsesramme (se afsnit 3.6). Observationsskemaet var
dog kun en lille ’guide’ til mig selv, hvor der var plads til ændringer og andre iagttagelser, som
forekom under observationerne. Dette er i tråd med Dörnyeis (2007) karakteristika ved kvalitativ
metode. I forlængelse heraf er jeg bevidst om, at jeg ikke direkte har haft noget at ‘måle’ på, og at
observationerne derfor er meget beskrivende. Derfor vil jeg gøre opmærksom på, at observationerne
bærer præg af min subjektivitet, da det er mig, der har observeret spanskholdet samt det faktum, at
jeg på forhånd kendte holdet en smule. Der kan være en vis problematik i, at jeg fx observerer et
gruppearbejde, hvor jeg tolker, at “gruppen arbejder fint sammen”, men hvis jeg spørger en af
eleverne efterfølgende, kan de have en anden opfattelse end min. Derfor er observationerne ikke
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tænkt som den primære data i analysen, men de skal fungere som en baggrundsviden og give en
ekstra dimension i analysen. Jeg har brugt observationerne som grundlag for nogle af spørgsmålene
til eleverne, som fx hvordan de oplever gruppearbejde eller fagets emner etc. Den information, jeg
har fået ved observationerne, har jeg i analysen kædet sammen med elevernes udtalelser, og dette
har vist sig at være overvejende identiske. På den måde har jeg fået et bredere indblik i elevernes
motivation for spanskfaget, hvilket har givet mig en større forståelse for emnet (Dörnyei 2007).
4.2.3 Udførelse af interviews
For at afprøve interviewguiden foretog jeg et pilotinterview med en elev fra det samme spanskhold.
Gennem dette interview, blev jeg opmærksom på, at enkelte spørgsmål ikke fremstod entydige for
eleven, hvorfor jeg efterfølgende præciserede dem. Pilotinterviewet var derfor effektivt, idet jeg fik
justeret interviewguiden samt øvet mig i at interviewe. De ’rigtige’ elevinterviews blev gennemført
i et af skolens grupperum for at undgå udefrakommende forstyrrelser. Inden interviewene officielt
gik i gang, blev der ført en uformel samtale for at skabe en hyggelig og tryg atmosfære for eleven.
Som det fremgår af interviewguiden til eleverne startede alle interviews med en briefing om
specialets formål (bilag 4). Endvidere tydeliggjorde jeg elevernes anonyme deltagelse, så de var
bevidste om, at det de sagde på ingen måde vil blive brugt imod dem. Alle informanter var
indforstået med dette, og de underskrev en samtykkeerklæring (bilag 2). Interviewene forløb som
semistrukturerede interviews, hvor jeg tog udgangspunkt i interviewguiden, som er bygget op om
MFS-modellens overordnede temaer: Eleven, Læreren, Gruppen og Undervisningen (bilag 4). Det
semistrukturerede interview kom til udtryk ved, at jeg til dels ledte interviewet, men jeg fulgte altid
op på elevens svar, og jeg afbrød aldrig eleven i en fortælling, men jeg forsøgte at styre samtalen.
På den måde fik jeg afdækket de motiver, jeg gerne ville have svar på samtidig med, at jeg fik nye
perspektiver på emnet, som jeg på forhånd ikke havde regnet med. Dette indikerer en af de største
styrker ved at bruge det semistrukturerede interview, da man derved kan få adgang til flere aspekter
om et emne. Interviewene forløb planmæssigt, og de varede mellem 26 og 34 min. Nogle uger efter
interviewene med eleverne foretog jeg et interview med holdets spansklærer for at få hendes
perspektiver på emnet. Dette interview blev afholdt på skolen og varede ca. 50 min. Der blev taget
afsæt i en interviewguide til spansklæreren, der også var struktureret efter MFS-modellen (bilag 5).
Alle interviews blev optaget på en diktafon og efterfølgende transskriberet, da det er en hjælp
til at skabe overblik over materialet (Kvale & Brinkmann 2009: 201). Desuden betød dette, at jeg
ikke tog særlig mange håndskrevne noter men i stedet var nærværende i samtalen. Der blev dog
taget noter under interviewet i de øjeblikke, hvor informanten udtrykte non-verbal kommunikation i
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form af fx fravær, tøven og kropssprog. Dette er ifølge Kvale og Brinkmann (2009) en vigtig
pointe, da intervieweren ikke kun bør lægge mærke til, hvad der tales om i interviewet, men også
hvad der ikke tales om (Kvale & Brinkmann 2009: 150). Interviewene er transskriberet ordret, da
det vurderes at alle ord, kommentarer og vendinger kan have betydning for fortolkningen (se
transskriptionsvejledning i bilag 6-12). I transskriptionerne er gentagne ord og udbrud, hvor der
bliver grinet og smilet, derfor inkluderet, da disse formodes at være vigtige i forhold til at forstå
sætningens fulde mening samt eventuel ironi. Transskriptionerne fremstår altså ordret, men de
inddragne citater i analysen er oftest ændret fra talesprog til skriftsprog for at gøre citaterne mere
læsevenlige. Det betyder, at udtryk som ‘øh’, ‘altså’, ‘ligesom’ og lange pauser kan være udeladt.
Som analysestrategi i databehandling af interviewene har jeg anvendt meningskondensering, der er
en forfinet teknik, der lægger vægt på beskrivelse og fortolkning af indholdet (Kvale & Brinkmann
2009: 227). Gennem kodning er det muligt at finde frem til empiriens centrale temaer. Derfor har
jeg farvekodet alle interviews for at gøre det overskueligt, hvad eleverne synes er motiverende.
4.3 Afsluttende metodiske refleksioner
Med afsæt i den ovenstående metodiske gennemgang, vil jeg i det følgende vurdere undersøgelsens
kvalitet. Jeg finder det relevant at behandle casestudiets kvalitet, da der inden for akademiske
kredse er flere forskere, der indvender, at der ikke kan skabes videnskabelig generalisering ud fra
enkeltstående casestudier (Flyvbjerg 2015: 463). Nogle vil altså mene, at et kvalitativt casestudie
som dette er kritiserbart, da der kan sættes spørgsmålstegn ved studiets generaliserbarhed. Som
modsigelse hertil understreger Brinkmann & Tanggaard (2010), at det ikke giver mening at tale om
reliabilitet, validitet og generalisering i kvalitative studier, da man derved allerede har underkendt
den kvalitative forskning. I stedet anbefales det, at man går ud fra nogle kvalitetskriterier, hvor man
taler om ”transparens i stedet for reliabilitet, gyldighed i stedet for validitet og genkendelighed i
stedet for generalisering” (Brinkmann & Tanggaard 2010: 490). Disse kriterier skal sikre
undersøgelsens kvalitet, hvorfor jeg kort vil gennemgå disse i lyset af indestående casestudie.
For det første giver det ikke mening at tale om reliabilitet i et kvalitativt studie som dette, da
reliabilitet relaterer sig til undersøgelsens reproduktion. Dette er ikke muligt, da man fx ikke kan
gentage mine interviews og opnå de præcis samme resultater, jeg har fået (Brinkmann & Tanggaard
2010: 490). I stedet giver det mening at tale om transparens, der hentyder til, at mine overvejelser
og denne undersøgelses fremgangsmåder skal være så gennemsigtige som muligt. For at sikre
transparens i undersøgelsen har jeg forsøgt at beskrive observations- og interviewmetoden så
præcist som muligt. Til trods for at jeg har forsøgt at sikre transparens i undersøgelsen gennem
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detaljerede beskrivelser, vil det være vanskeligt for andre forskere at opnå de samme resultater, da
vi hver især besidder en forståelse for emnet, der ubevidst afspejles i resultaterne (Brinkmann &
Tanggaard 2010: 491). Dette aspekt kan man i kvalitative studier ikke ændre på, men jeg har forsøgt
at sikre specialets transparens ved at vedlægge alle transskriptioner som bilag, for at læseren på den
måde har adgang til materialet. Dernæst giver det heller ikke mening at tale om validitet i mit
casestudie, da dette begreb behandler spørgsmålet om, hvorvidt en undersøgelse måler det, som
man tror, at man måler (Kvale & Brinkmann 2009: 272). Derfor kan validitet ikke anvendes i mit
casestudie, da det ikke består af målinger, og derfor vil blive forkastet og ugyldiggjort. Det er derfor
bedre at tale om undersøgelsens gyldighed fremfor validitet i kvalitative studier. I stedet for at
undersøge, om metoden måler det, som den skal undersøge, har jeg jævnligt spurgt mig selv om, i
hvilket omfang min empiri afspejler det, jeg egentlig ønsker at undersøge (Kvale & Brinkmann
2009: 272). Jeg vil påstå, at dette casestudie undersøger den ønskede problemstilling, da specialet
viser hvilke faktorer, der motiverer danske gymnasieelever i spanskfaget. Ydermere har jeg i
anvendelsen af metodisk triangulering forsøgt at styrke undersøgelsens gyldighed, da resultaterne
fra observationerne og interviewene i høj grad afspejler de samme resultater. Et casestudie som
dette har dog ikke som intention at konstatere noget fuldstændigt, da det i høj grad er op til læseren
at drage endelige slutninger af den enkeltstående case, som specialet afbilleder. Det sidste kriterie
om undersøgelsens kvalitet er, at man i kvalitativ forskning bør tale om genkendelighed i stedet for
generaliserbarhed. Denne overvejelse skildrer det kritikpunkt, som mange kvalitative forskere ofte
møder i deres studier grundet det begrænsede datamateriale. I et kvalitativt studie som mit kan det
være svært at udlede en generel viden om elevers motivation for spanskfaget ud fra de få antal
elever, jeg har interviewet. Dette er dog jf. Flyvbjerg (2015) en af de mest almindelige
misforståelser ved casestudiet, da mindre casestudier ud fra Flyvbjergs overbevisning sagtens kan
give videnskabelig indsigt i en konkret situation. Små casestudier kan fungere som ”eksemplets
magt”, og kan dermed bidrage til udviklingen inden for området (Flyvbjerg 2015: 473). Dette
argument kan underbygges med betragtninger fra Dörnyei (2007), idet han hævder, at kvalitativ
metode ofte er en omfattende og tidskrævende undersøgelse, og der fokuseres derfor på detaljer
fremfor mængder. Derfor udarbejdes der ikke lige så meget data som i den kvantitative tilgang, men
jf. Flyvbjerg (2015) og Dörnyei (2007) kan kvalitative studier sagtens være værdifulde studier.
Dette leder os videre til en anden metodisk refleksion om casestudiet, der er væsentlig at
behandle. I forbindelse med mit valg af case kan man med afsæt i en betragtning af Flyvbjerg
(2015) overveje, hvorvidt denne case er atypisk og unik, idet eleverne generelt er meget motiverede
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for spanskfaget sammenlignet med andre spanskhold. Dette kan jeg dog ikke sige med sikkerhed, da
jeg ikke har observeret mange spanskhold i min hidtidige karriere. Dog ved jeg, at eleverne i denne
case er meget glade for spanskfaget og for deres lærer sammenlignet med et andet spanskhold på
det samme gymnasium. Derfor kan jeg på et forsigtigt grundlag argumentere for, at dette casestudie
delvist er en atypisk case, der skildrer en unik spanskklasse. Dette gør dog ikke min case mindre
værdifuld – måske nærmere mere værdifuld – da det er muligt at lade sig inspirere af casestudiet.
Ifølge Flyvbjerg (2015) er det ofte en fordel, hvis casestudiet ikke er en repræsentativ case, da de
atypiske cases ofte er rigere på information end de typiske cases (Flyvbjerg 2015: 473). Flyvbjerg
påpeger altså, at de unikke og nogle gange ekstreme cases, som dette casestudie formodes at være,
nogle gange kan skabe bedre og informationsrig viden end de mere typiske casestudier.
Som en afsluttende metodisk bemærkning er mit sigte med denne undersøgelse imidlertid ikke at
bekræfte eller afkræfte antagelser om, hvad der motiverer eller ikke motiverer elever i spanskfaget.
Derimod er mit ønske blot at pege på de faktorer, der har betydning for gymnasieelevers motivation
i spanskfaget. Formålet med dette speciale er dermed ikke at lave en statistisk generalisering men
derimod en mere analytisk generalisering af en enkeltstående case. Sagt på en anden måde
undersøger dette speciale enkelte perspektiver, som kan være med til at belyse generelle tendenser
om elevers motivation. Ydermere kan dette casestudie desuden fungere som en forundersøgelse til
fremtidige og større studier. Som en afrunding på dette kapitel kan man sige, at god kvalitet i et
casestudie ”handler om graden af metodisk refleksion”, hvilket jeg vil påstå, eksisterer i dette
kvalitative casestudie (Brinkmann & Tanggaard 2010: 491).

5. Analyse
Specialet er som bekendt et multi-casestudie, der baseres på observationer og interviews med
henholdsvis seks elever og en spansklærer. De gennemførte interviews er blevet transskriberet og
kodet med udgangspunkt i MFS-modellen som analyseramme. Derfor vil analysen på samme måde
som observationsguiden og interviewguiden til elever og lærer struktureres efter MFS-modellens
centrale kategorier med de tilhørende undertemaer. Specialet anvender som nævnt triangulering,
idet undersøgelsen består af både observationer og interviews. Jeg har derfor valgt at sammenholde
empirien således, at analysen består af tre perspektiver. Det første perspektiv er hele spanskklassen,
hvor jeg med afsæt i observationerne tegner et baggrundsbillede af spanskholdet og undervisningen.
Det andet perspektiv er elevinterviewene, hvor jeg portrætterer seks elevers oplevelse af deres
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motivation. Det tredje perspektiv er spansklærerens betragtninger11. Ved at strukturere analysen på
denne måde kan jeg præsentere casestudiets resultater og centrale pointer, der tilsammen er med til
at pege på hvilke faktorer, der har betydning for elevernes motivation for spanskfaget.
5.1 Læreren
Den første komponent i MFS-modellen er læreren og dennes betydning for elevernes motivation for
spanskfaget. De tre faktorer, der hører til dette aspekt, er lærer-/elevrelation, undervisningsstil og
feedback. Spanskholdet er, som beskrevet tidligere, et valgfag, og det består derfor af en elevflok
fra forskellige studieretninger. Det betyder, at eleverne ikke nødvendigvis altid har haft Lone som
spansklærer, men de har i stedet haft en anden lærer de første to år. Fra meget forskning ved man, at
læreren har en stor betydning for elevers motivation (Dörnyei 1994, Ågård 2014b og Pastor
Cesteros 2006), og derfor er dette aspekt også blevet undersøgt i nærværende speciale.
5.1.1 Lærer-/elevrelation
Gennem samtlige observationer af spanskholdet fremgår det, at der er en tæt relation mellem lærer
og elever. Det udtrykkes bl.a. ved, at Lone altid starter timen med en uformel snak med eleverne.
Det blev observeret, at hun i et modul startede timen med at rose nogle af eleverne for deres
medvirken i skolens musical, mens hun i et andet modul fortalte eleverne en sjov anekdote om sine
døtre. Ved at starte alle spansktimerne med en uformel snak på klassen vurderes det ud fra
observationerne, at Lone formår at sprede en rar stemning i klassen. Dette aspekt er ifølge Lone
utrolig vigtigt, da hun oplever, at læringsmiljøet er et af de betydeligste elementer for at fremme
motivation. Derudover fortæller Lone, at det er vigtigt for hende, at hun hurtigt får etableret en god
kontakt til alle holdets elever, da hun mener, at det er hendes job som spansklærer at kende de
forskellige elevers grænser, behov og ønsker i forhold til spanskfaget, for derved kan hun bedst
skabe grobund for læring. Lone forklarer, at når hun kender elevflokken, er det nemmere for hende
at vide, hvilke elever hun fx kan drille i timen. Gennem elevinterviewene fortæller eleverne, at de
finder Lones store interesse for dem meget værdifuld. De fremhæver alle, at de har et godt forhold
til Lone, og at de oplever, at hun er med til at motivere dem til at lære spansk. Ydermere tyder det
på, at der er et tillidsbånd mellem Lone og mange af holdets elever, da eleverne kan henvende sig til
Lone med både faglige og personlige anliggender. Dette indikerer, at eleverne er trygge ved Lone. I
elevinterviewene er der altså en konsensus om, at eleverne synes rigtig godt om deres spansklærer.
Dette kan eksemplificeres med følgende elevudsagn:
11

Som nævnt i afsnit 4.2.1 vil bogstaverne udfor citaterne indikere, hvilken informant der er citeret.
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A: Jeg er helt vildt glad for Lone! (…) hun er bare MEGA sød og så hjælpsom og /. Jeg
kan bare helt vildt godt lide Lone, og den måde hun underviser på (L. 189-197).
M: Hvis der er noget, som man ikke forstår, så tager hun det stille og roligt med en, og
[-] hun er rigtig god til at forklare tingene. Der er bare ikke noget med skæld ud eller
noget /: men hun er sådan rimelig chill (…) Hvis man har en sur lærer, der aldrig smiler
eller kan lave sjov eller noget [-] er man også selv sådan lidt [laver grimasse] (L. 66-73).
K: Altså i starten havde jeg en anden spansklærer og øhm [-3] hende havde jeg indtil
3.G (…) Jeg synes, at den anden lærer også var en dygtig lærer, men jeg havde ikke det
samme forhold til hende, som jeg har fået til Lone (L. 164-167).
S: Altså [-] når man har været igennem sådan en lidt træls periode, så er Lone bare
meget forstående [-3]. Jeg har ikke haft så meget fravær i spansk i år, men sidste år fik
jeg en advarsel [-3], og der havde jeg nemlig en af de andre lærere. Det var sådan lidt [-]
anderledes /: Læreren var også sød at snakke med og sådan, men altså jeg havde ikke
det samme forhold til hende, som jeg har fået til Lone på bare det halve år (L. 132-138).
Flere af eleverne påpeger på samme måde som i Sofies udsagn, at de ikke har haft et lige så nært
forhold til deres tidligere spansklærer, hvilket har påvirket deres interesse i faget. Kasper udtaler, at
han synes den tidligere spansklærer var dygtig, men han havde ikke et bånd til hende, som han har
til Lone. Endvidere hævder Emil, at han er sikker på, at han ikke havde været lige så dygtig til
spansk, hvis ikke han havde haft Lone siden 1.g, for deres relation har en stor betydning for ham:
E: Jeg føler faktisk, at Lone og jeg har det rigtig godt sammen, fordi vi kan lave sjov
med hinanden, og vi interesserer os begge meget for det samfundsfaglige, så nogle
gange kan vi også lige vende verdenssituationen sammen [griner] (L. 141-144).
I alle elevinterviewene skildres det tydeligt, at eleverne synes særdeles godt om Lone, og at deres
interpersonelle relation har en stor betydning for deres motivation. Dette resultat bekræfter Ågårds
(2014b) forskning om, at danske gymnasieelevers motivation i høj grad afhænger af forholdet til
deres lærer. Ågård hævder, at stort set alt, hvad læreren gør, kan tolkes relationelt af eleverne, og
derfor spiller formelle såvel som uformelle interaktioner mellem lærer og elev en afgørende rolle
for, hvorvidt eleverne fastholder eller mister deres motivation for faget (Ågård 2014b: 200). Dette
aspekt kan ydermere støttes med Dörnyeis begreb om tilknytningsdrivkraft, da elever, der ikke har
et godt forhold til deres lærer, formentligt ikke føler et behov for at vise læreren, at de klarer sig
godt (Dörnyei 1994: 278). Det antydes i alle elevinterviewene, at eleverne har en god tilknytning til
Lone, da de gerne vil vise hende, at de lærer noget, og at de føler, de med tiden bliver dygtigere.
Den positive relation og tilknytning mellem Lone og eleverne kan jf. Dörnyei opfattes som en form
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for ydre elevmotivation for at klare sig godt, og denne motivator kan på sigt påvirke elevernes indre
motivation (Dörnyei 1994: 278). Dette aspekt vil blive drøftet yderligere i diskussionen (afsnit 6.1).
I forlængelse heraf fortæller Lone, at det er utroligt vigtigt for hende ”at være autentisk som person”
i sin undervisning, og hun gør meget for at skabe en naturlig relation til eleverne. Det mener hun er
vigtigt, da hun derigennem kan vise eleverne, hvorfor hun fx elsker spansk musik. Lones væremåde
påskønnes i flere af elevinterviewene. Bl.a. fortæller Emil, at Lone er god til at være sig selv, og at
hun altid inddrager sin personlighed i undervisningen. Det har en positiv effekt på eleverne, da de
føler sig tættere knyttet til Lone, idet hun er mere end blot en lærer. Emil mener, at alle lærere bør
inddrage deres personlighed mere overfor eleverne, da det betyder, at eleverne selv kan være
oprigtige, at de bliver mere motiverede for at gøre det godt, og at eleverne ligeledes vil være mere
frimodige til at stille læreren spørgsmål, idet de føler, at de kender læreren bedre:
E: Der er mange gymnasielærere, hvor man føler [-] de er sådan lidt kolde i røven (…)
Lone kan sagtens både snakke om sin mand og sine børn, og det kan jeg godt lide. Jeg
kan godt lide, når man får et tættere forhold med læreren, for det gør også bare, at man
tør sige noget mere, end hvis man ikke kendte hinanden på den måde. Altså det
motiverer en på en eller anden mærkelig måde (…) Dygtige lærere som Lone, der
inddrager sin personlighed får [man] virkelig en stor respekt for (L. 152-192).
Derudover skildres det også meget tydeligt i elevinterviewene, at Lone er en lærer, der anerkender
eleverne og har respekt for, at eleverne til tider kan have det svært og være stressede. Det er særligt
de interviewede piger, der finder denne personlige og emotionelle kontakt til Lone meget givende:
A: Altså det er sådan ”husk at lave dine lektier - hvis du ikke laver det, er det okay, hvis
du har haft travlt med et eller andet” – men bare lige husk og sig det (L. 47-49).
S: Det er i hvert fald rart at have en lærer, som man kan skrive til /. Også det med
lektierne, at hun siger, at hvis man fx skal på arbejde eller er syg, så skal man skrive det
til hende, så hun ved det. Det gør bare, at tingene kommer til at handle om noget andet
end kun skole, og det synes jeg er rart (L. 149-152).
Den nære relation til Lone, som de interviewede elever beskriver, tyder på at have en stor betydning
for elevernes motivation for spanskfaget. Ved at Lone er opmærksom på eleverne, og gør meget for
at skabe en god relation til den enkelte elev, oplever hun, at der er en form for forpligtelse mellem
lærer og elever. Dette reciprokke forhold betragter Lone som et ”gensidigt samarbejde”, hvor begge
parter har et ansvar for, at det skal fungere. For at samarbejdet kan lykkes, er det vigtigt for Lone, at
eleverne aktivt deltager i samarbejdet med hende, så hun kan gøre sin del for at støtte, fremme og
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opretholde elevernes motivation. Lone fortæller: ”jeg har forskellige strategier for at holde eleverne
aktive i vores ”samarbejde” fx så skriver jeg til dem, jeg snakker til dem, jeg lytter til dem” (L. 341344). Det indikerer altså, at Lone gør meget for at støtte eleverne, da hun mener, at det har en
betydning for deres interesse i faget. Derudover vil Lone have, at eleverne fortæller hende, hvis
ikke de har lavet lektier, eller hvis de har nogle faglige eller personlige ting, hun skal være
opmærksom på. Hun viser altså en stor grad af empati, der jf. Ågård (2014b) er med til at styrke
lærer-/elevforholdet, hvilket har vist sig at have stor betydning for elevernes motivation. Dette kan
understøttes med overvejelser af Palacios Martínez: “es necesario que el profesor haga comprender
al alumno que la clase no es sólo responsabilidad del profesor, sino que ambos, profesor y alumno,
tienen que construirla para conseguir los objetivos propuestos” (Palacios Martínez 2014: 8).
5.1.2 Undervisningsstil
Når man observerer Lone som spansklærer står det klart, at eleverne er glade for hende, og at hun er
glad for dem. Lone har en utrolig energisk og ungdommelig måde at være på, der spreder glæde i
klassen. Under alle observationer har Lone virket glad for og passioneret om spanskundervisningen,
og hun er altid mødt velforberedt op og har vist interesse i eleverne. Ud fra observationerne antydes
det, at Lone opfylder den læreradfærd, Wubbels (2005) peger på, er den mest optimale. Som
beskrevet i afsnit 3.6 hævder Wubbels (2005), at den ideelle lærer er retningsgivende, hjælpsom og
forstående, og som formår at forene en høj grad af klassestyring med en tæt kontakt til eleverne. Det
er netop denne type lærer, som eleverne beskriver Lone til at være. De er enige om, at Lone er en
forstående, hjælpsom og struktureret lærer. Lone er altså et tydeligt eksempel på Wubbels ide om
den ideelle læreradfærd (Kamp 2015: 6). Dette kan underbygges med alle elevinterviewene, da der
blandt eleverne er konsensus om, at Lones undervisningsstil er den helt rigtige måde at være på:
E: Lone er bare en ret god lærer. Altså hun er [-] hård men hun er hård på en god måde,
idet hun gerne vil lære os nogle ting, men samtidig har hun [-] også overskud til, at vi
skal have det sjovt i hendes undervisning (L. 53-55).
C: Hun er både meget streng, og så kan hun også lave sjov (…) hendes undervisning er
meget struktureret, og det kan jeg godt lide. Der er altid en plan for, hvad vi skal. Og så
er hun også god til at svare på vores spørgsmål eller tager sig tid til det (L. 84-89).
A: [Lone] er så hjælpsom. Hvis du har et hvilket som helst spørgsmål, eller hvis der er
noget, som du ikke forstår [-] er hun der lige med det samme, og hun vil gøre alt, hvad
hun kan for at hjælpe dig (L. 326-328).
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K: (…) jeg [kan] tydeligt mærke, at jeg har lært meget mere ved Lone end ved den
anden lærer. Det har selvfølgelig været hårdere for i de to forgange år, har jeg lavet
mindre og taget det sådan lidt mere afslappet (192-195).
Sammenfattende siger eleverne, at selvom Lone til tider kan være hård og kræve meget af dem, ved
de, at det er den måde, de lærer mest på. Hvis læreren ikke stillede krav til dem, ville de, som
Kasper påpeger, selv være mere afslappede. Kasper beskriver spanskundervisningen med sin
tidligere lærer som meget afslappet og ikke krævende, hvilket betød, at undervisningen var mindre
lærerig. Dette kan understøttes med Dörnyeis (1994) tanker om lærerens undervisningsstils
betydning for elevens L2-motivation. Jf. Dörnyei vil elever, der har en støttende lærer som Lone,
føle sig mere motiverede, end hvis Lone havde været hård og kontrollerende (Dörnyei 1994: 278).
Dörnyei hævder, at læreren hverken skal være en usynlig autoritet eller en for tydelig autoritet, men
derimod skal læreren finde en balance mellem de to typer. Det vurderes, at Lone har forstået dette.
I forlængelse heraf fremgår det endvidere gennem observationerne, at Lone ydermere er meget
energisk, ivrig og velforberedt i sin undervisning. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at hun har
mange strukturerede planer for modulet, og at hun, som flere af eleverne også påpeger, er utrolig
engageret i timerne. Derudover fremhæves det, at Lone giver eleverne medbestemmelse, idet hun
spørger dem, hvad de gerne vil lære, hvilket de finder meget motiverende:
E: Altså hun [Lone] gør VIRKELIG MEGET ud af, at [-] hendes lektie-givning og
hendes afleveringer (…) Jeg tror ikke, at andre lærere går så meget op i deres lektiegivning, som Lone gør. Hver gang har hun et word-dokument fyldt med ting [-] hun har
lavet [-] jeg tror VIRKELIG hun bruger meget tid på at udforme lektier og vores timer,
og samtidig spørger hun også os, hvad vi gerne vil lære (L. 161-170).
K: [Lone] har nogle gange spurgt ”er der nogle ting, jeg skal tænke over til næste gang,
som I gerne vil have, at vi skal lave” (…) Det betyder altså ret meget, at hun også lytter
til os (…) jeg kan godt lide, at hun tænker på, at vi skal være motiverede for timen. Vi
har altså lidt medbestemmelse, og det synes jeg bare er positivt (L. 275-290).
Aspektet om medbestemmelse er jf. Ryan & Decis (2017) selvbestemmelsesteori netop en af de
faktorer, der har afgørende betydning for elevernes motivation. Når eleverne oplever, at læreren
tager højde for deres præferencer, vil elevernes indre motivation helt naturligt fremmes, da de
oplever at have en indflydelse på undervisningen (Vinther 2014: 86). Hertil fortæller Lone, at det er
vigtigt for hende, at eleverne føler, at de har en vis indflydelse på undervisningen. Hun oplever, at
eleverne har klare ønsker til, hvordan de gerne vil arbejde med stoffet samt til hvilke grammatiske
aspekter, de gerne vil repetere og arbejde yderligere med. Dette indikerer endvidere, at Lone
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inddrager grammatiske emner efter behov, hvilket kan underbygges med et eksempel fra
observationerne. I et modul forklarede Lone fx brugen af verbet ”gustar” på tavlen lige efter, at
eleverne havde lavet en mundtlig parøvelse, hvor de skulle bruge verbet til at danne sætninger.
Nogle af eleverne kunne dog ikke huske den korrekte bøjning, hvorfor Lone eksplicit gennemgik
dette grammatiske aspekt på klassen. Dette viser, at Lone behandler spanske grammatiske emner
efter behov, hvilket er i overensstemmelse med tilgangen FonF, der finder sted i forlængelse af de
kommunikative aktiviteter i undervisningen (se evt. afsnit 2.1) (Fernández 2014: 51-52).
Gennem observationerne og interviewene tegner der sig et billede af, at Lones undervisningsstil og
væremåde er med til at påvirke elevernes motivation for faget. Alle de interviewede elever
understreger, at Lone er en af de mest betydningsfulde faktorer for deres motivation i spanskfaget.
Denne formodning kan illustreres i interviewet med Sofie, da hun fortæller, at hun i 2.g fik en
advarsel i spansk pga. forhøjet fravær, men efter at hun har fået Lone som spansklærer, glæder hun
sig altid til at komme til spansktimerne. Endvidere udtrykkes det også ved, at Sofie i 3.g har flyttet
sig fra karakteren 4 til 10 i skriftlige afleveringer. Dette indikerer, at Lone har haft en afgørende
betydning for Sofies motivation for spanskfaget, hvilket bl.a. afspejles ved hendes karakterstigning.
5.1.3 Feedback
Gennem observationerne står det klart, at Lone gør meget ud af at give feedback. Når eleverne har
sagt noget mundtligt på klassen, korrigerer hun dem hver især efter deres niveau. Fx var der en
fagligt svag elev, der på klassen skulle fortælle, hvordan man siger sin alder på spansk. Eleven
svarede ”Tener 19 años”, hvorefter Lone fik ham til at tænke over det igen, og hun gav ham en
ledetråd, hvorefter han fandt frem til det rigtige svar. Ud fra observationerne tyder det på, at Lone
oftest giver mundtligt feedback ved de feedbacktyper, som Fernández (2014) kalder for henholdsvis
reformulering og eksplicit rettelse med metalingvistisk forklaring (Fernández 2014: 134). Det vil
sige, at ved reformulering gentager Lone elevernes svar, men hun retter selv fejlene, så eleven
indirekte bliver opmærksom på fejlen, men samtalen kan fortsætte naturligt. Flere undersøgelser
peger på, at dette er den mest anvendte feedbacktype i den kommunikative sprogundervisning, da
den er mindre forstyrrende i en igangværende samtale (Lyster & Ranta 1997). Derudover benytter
Lone sig også af en mere eksplicit type feedback, hvor Lone direkte irettesætter eleven ved at
påpege fejlen, og så forklarer hun fejlen med en lingvistisk forklaring (Fernández 2014: 134). Ud
fra observationerne har det vist sig, at Lone ofte først laver en reformulering på klassen, hvorefter
hun senere tager fejlen op og giver en fælles forklaring på tavlen. Dette gør hun sandsynligvis for at
fortsætte den igangværende samtale, og hun vil gerne have, at eleverne bliver opmærksomme på det
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sproglige fokus, og fordi hun ikke ønsker at udstille den enkelte elev foran de andre elever. Denne
iagttagelse kan understøttes med Lones overvejelser herom. Lone forklarer, at hun altid forsøger at
give feedback, der er tilpasset den enkelte elev, da hun gerne vil sikre, at eleverne ikke lukker i og
holder op med at sige noget, men at de i stedet får en god oplevelse med at anvende sproget:
L: Jeg tænker rigtig meget over det. Fx kan der være en dygtig elev der laver mange
kongruens fejl, hvor jeg gør ham meget opmærksom på netop den fejl, fordi han ellers
klarer sig rigtig godt. Derimod kan der være en anden elev, hvor der er mange ting at
arbejde med, og der vil jeg ikke rette alting eller stoppe eleven i at tale, fordi jeg bare er
mest fokuseret på overhovedet at få skabt en sætning i elevens mund, der giver
nogenlunde mening (…) At sætningen så er grammatisk ukorrekt, det prøver jeg at se
lidt bort fra, så [-] eleven skal få en god oplevelse med sproget i stedet for (L. 206-214).
Lones overvejelser vedrørende mundtlig feedback harmonerer med læreplanens krav om, at
spanskundervisningen skal baseres på det kommunikative princip, der hævder: ”Sammenhængende
sprogbrug prioriteres højere end sproglig præcision” (UVM Læreplan for spansk 2013). Derudover
fortæller Lone, at hun ligeledes tænker meget over, hvordan hun giver eleverne skriftlig feedback i
deres afleveringer. Hun fortæller, at hun altid forsøger at sige noget positivt til alle – selv de elever
der har lavet en uforståelig tekst. Hun påpeger altid, hvad de har gjort godt og hvilke fejltyper, de
skal være opmærksomme på. Der er dog nogle elever, hvor Lone også giver mundtlig feedback, da
det i nogle tilfælde er lettere at forklare fejlene mundtligt for eleven. På den måde kan hun bedre
give eleverne nogle værktøjer til at lave et bedre output i næste aflevering. Det vil sige, at Lone ser
feedback som et vigtigt redskab i sprogundervisningen, da hun i tråd med Fernández (2014)
hævder, at forkert feedback kan holde eleven fra at kommunikere på fremmedsproget igen. Lones
overvejelser om feedback kan understøttes med elevinterviewene, da alle eleverne fortæller, at de
oplever at få rigtig god feedback fra Lone. I interviewene kommenterer eleverne dog mest på den
skriftlige feedback, mens deres udsagn om mundtlige rettelser relaterer sig mere til elevens
selvbillede, hvorfor dette aspekt vil blive gennemgået i næste analyseafsnit. Alle eleverne oplever,
at Lone fokuserer meget på at give dem alle konstruktiv feedback, som støtter og hjælper dem til at
dygtiggøre sig. Dette fremhæves hos eleverne, der beskriver Lones feedback-givning således:
C: Lone er en af de lærere, som giver meget feedback og det kan jeg godt lide. For der
er nogle lærere, som slet ikke giver feedback, og så kan man godt føle sådan lidt ”hvad
så nu”. Lone skriver altid hvad der er godt, og hvad man kan gøre bedre (L. 111-114).
M: Man bliver jo nødt til at vide, hvad man gør forkert for at lære at rette det, så det har
jeg det egentlig fint nok med (…) Og Lone er meget god til at sige fx ”det var rigtig fint,
men der er lige den her ting, du godt kan gøre bedre til næste gang (L. 93-100).
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I observationerne var det tydeligt at mærke, at eleverne er vilde med at bruge Lones ”rettenøglesystem” i forbindelse med deres skriftlige afleveringer. I to af de moduler, jeg observerede, fik
eleverne lov til at rette deres fejl fra en aflevering i timen, hvor de kunne få hjælp af Lone og
hinanden, hvis de var i tvivl om noget. Kort fortalt fungerer det sådan, at eleverne først får deres
skriftlige opgave tilbage med røde streger og tal, hvorefter de skal finde de tal i rettenøgle-systemet,
som angiver den fejl, de har lavet. Derefter skal de rette de fejl, som de kan, og så genafleverer de
opgaven, hvorefter Lone retter alting, hvorefter hun giver den tilbage med en karakter og en
kommentar. Alle elever ytrer, at de er meget tilfredse med Lones system, da de finder det lærerigt at
skulle rette deres egne fejl og genafleverer deres tekst, da det giver dem en større forståelse for
deres fejl. Bl.a. fortæller Sofie, hvordan hun ved sin tidligere spansklærer ikke vidste, hvordan hun
skulle forbedre sine fejl. Efter Sofie har fået Lone føler hun, at hun lærer meget af at rette sine fejl:
S: Det var meget frustrerende at lave afleveringer, fordi jeg vidste, at når jeg sad og
lavede en aflevering, ville jeg få den tilbage med mange fejl – og jeg ville ikke ane,
hvordan jeg skulle rette dem igennem. Så der havde jeg ligesom [-] givet op på det (…)
men med Lone har vi et rette-ark, så vi præcist kan se hvilke fejl, vi har. Og derfor kan
man bedre finde ud af, hvordan det man har skrevet skal være anderledes (L. 380-397).
E: Det er nemlig så smart ved Lone, for det er ikke ”fejl, fejl, fejl, fejl” /. Hun pin
pointer fejl ud gennem et rette-nøgle-system, hvor hun fx siger kongruens, tid og så
skriver Lone tal på ens opgave, og så skal man selv rette dem, og så giver hun en
karakter (…) den gang hvor jeg lavede sindssyg mange fejl i bestemt kongruens, fik
jeg rettet op på det, så det har jeg ikke haft fejl med længere (L. 208-216).
A: Da jeg startede var jeg så dårlig, at jeg fik 02 eller dumpede [-] men altså jeg kan
nu mærke, at der er sket en forskel. Og Lone bliver også ved med at sige, at det
bliver bedre hver gang, jeg afleverer en aflevering [-] så det er rart (L. 467-470).
Gennem feedback kan Lone altså være med til at udvikle og stimulere elevernes motivation. Nogle
af eleverne påpeger, at det er rart, at Lone først giver dem en endelig karakter efter genafleveringen.
Det er med til at motivere dem, så de kan rette de ”alvorlige” fejl inden, de får den endelige
karakter. Undersøgelserne har vist, at Lone tager sig god tid til at forklare den enkelte elev om
dennes fejltyper. Dette kan ud fra Dörnyeis ide betragtes som den informationskontrollerende
feedback, da Lones feedback altid er anerkendende konstruktiv kritik (Dörnyei 1994: 278).
5.2 Eleven
Den anden komponent i MFS-modellen er eleven. Denne komponent belyser faktorerne elevens
holdning til L2, selvbillede, og sproglig selvtillid. I dag ved man fra SLA studier, at individuelle
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forskelle som fx personlighed, motivation, læringsstil og intelligens har en stor betydning for det
enkelte individs evne til at lykkes med sprogtilegnelsen (Dörnyei & Ryan 2015: 4-6). Derfor
afhænger læringsprocessen af adskillige ting, som jeg grundet specialets ramme desværre ikke kan
behandle i dette studie. Jeg vil derfor ikke fokusere på elevernes personlighed og deres individuelle
læringsstile, men jeg vil blot koncentrere mig om elevernes motivation for spanskfaget i gymnasiet.
5.2.1 Holdning til L2
Forskning inden for L2-motivationsteori peger på, at individets holdning til L2 har en stor
betydning for dets motivation (Gardner 1985 og Dörnyei 2005). Jf. Gardner (1985) vil det være
svært for en person at tillære sig et nyt sprog, hvis ikke personen synes om sprogets folkefærd og
kultur, men i stedet har en negativ holdning til L2-samfundet. Derfor er eleverne blevet spurgt til,
hvordan de opfatter sproget og den spanske kultur, samt hvorfor de har valgt spansk i gymnasiet:
S: For det første var jeg træt af tysk (…) Og så tror jeg også bare, at jeg kan godt lide de
varme lande [smiler], og jeg synes det kunne være rart, hvis man nu havde lidt
baggrund, nu hvor jeg kan lide at rejse derned og kunne begå sig lidt bedre (L. 9-16)
(…) Det [Spanien] beskriver lidt bedre, hvem jeg er fremfor Tyskland eller England [-]
Så er jeg bare lidt mere spansk i det [griner] (…) Det ligger bare i mig [smiler] Alt det
med dansen og sådan noget – det er bare lige mig (L. 109-127).
A: Fordi jeg hadede tysk meget, og så tænkte jeg, at det var rart at starte på noget andet.
Og fransk det [-] synes jeg ikke /. Spansk det lyder bare meget bedre [griner] (L. 12-15)
C: Jeg kunne jo vælge tysk, spansk og fransk, men ja [-] fransk kunne jeg slet ikke lige
forholde mig til, og tysk det gad [jeg] ikke have mere. (…) så synes jeg, at spansk er et
smukt og interessant sprog, nu hvor der er så mange, der snakker det (L. 5-10).
K: Jeg [gad] ikke have tysk, så derfor valgte jeg spansk (…) jeg synes det kunne være
fedt at kunne tale et sprog, som er [verdens 2. mest talte sprog]. Men også det der med,
at når du er ude at rejse (…) er det bare fedt, hvis man nu kan tale sproget (L. 9-26).
E: Tyskland er et lille land, hvorimod spansk /. Det er meget mere globalt, da det tales i
mange lande, og mange tyskere kan jo også engelsk (L. 16-21).
M: Jeg [synes] bare, at det kunne være spændende at lære det sprog [-] fordi det lyder
flot, men også fordi det er et sprog, der hele tiden bliver mere betydeligt (L. 11-14).
Det fremgår i alle interviewene, at årsagen til at eleverne har spansk minder forholdsvis meget om
hinanden. For det første påpeger alle, at de ikke gad have tysk, og at de synes, at spansk er et
spændende sprog. For det andet kan eleverne se et større potentiale i at lære spansk fremfor fx
fransk. De forklarer, at ved at vælge spansk kan de få indsigt i et stort kontinent og verdens
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næstmest talte sprog. For det tredje fremhæver nogle af eleverne, at de gerne vil kunne tale spansk,
når de rejser på ferie. Deres holdning til spanskfaget tyder på at være overvejende positiv, idet alle
elever indikerer, at de synes bedre om Spanien og Latinamerika end fx Tyskland og Frankrig.
Endvidere fortæller flere af eleverne, at de godt kan lide spansk musik og film. Der tegner sig altså
et billede af, at elevernes holdning overfor det spanske sprog, kultur og samfund er positiv og
imødekommende. At eleverne i interviewene udtrykker, at de har en positiv holdning overfor den
spansktalende verden er også det umiddelbare indtryk, man får som observatør, da eleverne virker
interesserede og engagerede i undervisningen, hvilket ses via deres kropssprog, gestik og mimik.
For at få en yderligere dimension på elevernes holdninger til sproget og den spanske og
spanskamerikanske kultur, blev Lone ligeledes spurgt om, hvordan hun oplever elevernes generelle
holdning hertil. Lone fortæller, at hun tror, at den generelle holdning til spansk på hele spanskholdet
er meget blandet. Hun forklarer, at der er nogle elever på spanskholdet, der aktivt har valgt spansk,
fordi det er et fedt fag, og fordi de føler, at de spansktalende lande kan åbne nye muligheder for
dem. På den anden side er der de elever, der ikke gad have tysk, og de har derfor tænkt, at valget
mellem spansk og fransk har været ”valget mellem pest eller kolera”, som Lone beskriver det.
Holdningerne til spanskfaget er derfor jf. Lone meget blandede på hele holdet. Da Lone ikke
nævner nogle navne på de forskellige elevtyper, formodes det, at den første elevtype, hun nævner,
sandsynligvis refererer til den gruppe elever, der er blevet interviewet i dette casestudie. Dette
speciale forholder sig dog kun til den gruppe elever, der er blevet interviewet, og som vurderes til at
være motiverede. Jeg tegner derfor et billede af denne elevgruppes motivation for spanskfaget.
5.2.2 Selvbillede
I forlængelse af ovenstående afsnit er det relevant at undersøge elevernes selvbillede. For at
undersøge dette er det oplagt at inddrage Dörnyeis (2005) teori L2 Motivational Self System.
Elevernes selvbillede består dels af deres opfattelse af ideal-selvet og dels af burde-selvet. Det er
dog relevant at undersøge, hvorvidt eleverne efterstræber det ene fremfor det andet eller dem begge.
Derfor er eleverne blev spurgt ind til, hvad de gerne vil med spanskfaget. Til dette svarer alle
eleverne, at de på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart ved, hvad de skal efter gymnasiet, men de
vil ikke afvise, at de kan bruge spansk på en eller anden måde i fremtiden fx i et job eller på rejser:
S: Jeg har faktisk overvejet at tage nogle spanskkurser om aftenen, hvor man får lidt
mere [-] det der hverdagssprog, sådan så jeg netop kan bruge det, når jeg tager på ferie
(…) jeg er lidt ked af tanken om, at jeg ikke skal have spansk mere /. derfor vil jeg
gerne ud og have nogle spanskkurser, så jeg ikke glemmer det (L. 419-426).
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A: Ja altså [-] nu ved jeg ikke helt, hvad det er, som jeg skal (…) Men jeg tænker da at
det kunne være en mulighed. Jeg tror, at det kunne være praktisk for alle at kunne et
eller andet fremmedsprog fx spansk i forhold til, at du fx skal snakke med et firma eller
kommunikere med nogen i udlandet. Og ellers bare fordi, jeg godt kan lide at tage på
ferie [griner] jeg kan godt lide at rejse rundt og opleve nye ting (L. 507-514).
K: Altså jeg kunne måske godt tænke mig at bruge det [-] i mit sabbatår, hvor jeg måske
gerne vil tage til Spanien. Øhm [-] det er ikke fordi jeg bare vil ned og snakke det, men
det kunne være et oplagt sted, hvis jeg vil ud at rejse (L. 50-54).
Hvis man ser på eleverne gennem Dörnyeis teori om L2 Motivational Self System, fremgår det, at
elevernes ideal-selv minder meget om hinandens. Jf. Dörnyei er ideal-selvet elevernes egen
idealforestilling om dem selv og de færdigheder, deres fremtidige selv rummer. Det betyder, at det
ideale selv repræsenterer elevernes ønske om at opnå sproglige egenskaber, der kan være med til at
motivere dem, da ideal-selvet kan fungere som motivation for handling (Vinther 2014: 87-88). I
dette casestudie kan elevernes ideal-selv beskrives som et individ, der har en forståelse for den
spansktalende verden, og som kan kommunikere på spansk i forbindelse med fx rejser. Jf. Dörnyei
(2010) er ideal-selvet ofte styret af både integrative og instrumentelle mål, men det bør være
elevens integrative mål, der vægter mest (Dörnyei 2010: 78-79). Disse mål sammenlignes på mange
punkter med indre og ydre mål, som Deci & Ryan (2000) opererer med, så de bør betragtes som
stort set ens i dette tilfælde. Derfor anvender jeg begreberne indre og ydre mål fremfor integrative
og instrumentelle mål (se afsnit 3.4.1). I dette casestudie ses de indre mål i elevernes ideal-selv, idet
eleverne gerne vil kunne bruge sproget, når de fx er på rejse, og fordi de gerne vil have en større
indsigt i den spansktalende verden. Derudover kommer de ydre motiver til udtryk gennem elevernes
interesse for at klare sig tilfredsstillende i form af at få ros af læreren og gode karakterer.
Overfor elevernes ideal-selv står deres burde-selv, som ligeledes kendetegner deres selvbillede.
Burde-selvet bør jf. Dörnyei (2010) betragtes som det selv, hvor eleverne er styret af følelser, der er
relateret til ansvar og forpligtelser. Burde-selvet refererer derfor til elevernes egen forestilling om,
hvad de tror, at de bør gøre for at komme tættere på deres ideal-selv. De følelser, der er knyttet til
burde-selvet, forsøger dog at forhindre, at eleverne opnår den fulde efterstræbelse efter det idealeselv (Vinther 2014: 87-88). I dette casestudie kan elevernes burde-selv forklares ved, at de oftest
møder velforberedte op til spanskundervisningen, da eleverne påpeger, at dette er nødvendigt.
Kasper fortæller fx, at man skal lave lektier i Lones timer, ”for ellers falder hammeren”. Endvidere
er eleverne bevidste om, at der forventes, at de aktivt deltager i spanskundervisningen, hvilket
refererer til deres burde-selv. Derudover har alle de interviewede elever fortalt, at de stort set altid
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glæder sig til at skulle have spansk, fordi de ved, at spansktimerne for det meste er nogle sjove
timer, og at tiden går stærkt. Dette kan understøttes med Lones udtalelser, idet hun fortæller, at
elevernes burde-selv er overvejende godt. Lone oplever, at størstedelen af spanskholdets elever
generelt er interesseret i undervisningen, og de laver oftest deres lektier. Hun indvender dog, at der
er enkelte elever på holdet, som pga. private ting og højt fravær er meget udfordrerede. Når Lone
retter fokus mod størstedelen af eleverne, tegner der sig et billede af, at deres burde-selv er
repræsenteret ved, at eleverne møder op til timerne, de engagerer sig i undervisningen, og at de
laver deres lektier. Derigennem viser eleverne overfor holdets øvrige elever og læreren, at de gerne
vil gøre en indsats for at lære og tilegne sig en viden om det spansktalende sprog og verden.
Opsummerende kan man sige, at elevernes selvbillede og motivation for at lære spansk i
gymnasiet er styret dels af deres ideal-selv og dels af deres burde-selv. I både observationerne og
interviewene angives det, at der er en form for harmoni mellem ideal-selvet og burde-selvet, da de
hele tiden arbejder sammen. Hvis eleverne derimod hadede spanskundervisningen og udelukkende
var styret af forpligtelser og ansvar i forhold til undervisningen, ville de være overvejende styret af
deres burde-selv fremfor deres ideal-selv. Det er dog ikke tilfældet i dette casestudie, hvorfor det
vurderes til, at der er en afbalanceret overensstemmelse mellem elevernes ideal-selv og burde-selv.
5.2.3 Sproglig selvtillid
Det sidste aspekt i denne kategori hænger på mange måder sammen med de to forrige afsnit, da de
også påvirkes af elevens sproglige selvtillid. Clément, Dörnyei & Kimberly (1994) har været med
til at påpege, at elevens sproglige selvtillid kan være med til at udruste elevens tro på egen formåen
og at fremme motivationen (se afsnit 3.6). Da selvtillid for mange mennesker er et personfølsomt
emne, kan dette være svært at undersøge. Eleverne er derfor blevet spurgt om, hvordan de vil
beskrive deres faglige niveau i spansk, og hvordan de har det med at tale spansk. Dette kan sammen
med observationerne være med til at pege på elevernes sproglige selvtillid i undervisningen.
I samtlige af de observerede moduler fremgik det, at mange af holdets elever var
tilbageholdende med at sige noget højt på spansk i klassen. De virkede usikre og nervøse, når de
skulle tale foran læreren og de andre elever, mens de var mere frimodige, når de var opdelt i mindre
grupper. I et modul havde holdet en gæsteforelæser fra Chile på besøg, og i denne time var eleverne
utrolig usikre, og det blev iagttaget, at de nærmest ikke kunne formulere sig på spansk. Derimod
virkede eleverne meget selvsikre, da de i en almindelig time med Lone skulle konstruere sætninger
på spansk i mindre grupper. Denne iagttagelse kan understøttes med Lones perspektiv, idet hun har
erfaret, at eleverne er meget usikre i store og ukendte situationer, mens de er forholdsvis trygge ved
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at sige noget i hendes timer. Ud fra Lones optik handler elevernes usikkerhed primært om, at de er
bekymrede for at lave fejl og blive til grin, og det gælder særligt for de fagligt dygtige elever:
L: Altså jeg tror at eleverne er bange for at fejle (…) Altså de bliver utrygge, når de
ikke føler sig trygge ved situationen. Det oplevede jeg på vores studietur til Madrid. Jeg
tror, at der er mange af de dygtigste elever, der holdte sig tilbage, fordi de var bange for
at fejle. Jeg tror faktisk, at de dygtige elever kan være lidt hæmmet af, at det hele skal
være helt korrekt eller perfekt, før de vil sige noget (L. 177-183).
Denne antagelse om kontekstens betydning for elevernes villighed til at kommunikere kan ligeledes
eksemplificeres med et observeret modul, hvor eleverne parvis skulle lave forskellige øvelser, hvor
de skulle træne verber, sætninger, basale vendinger osv. De skulle fx skiftevis sige et spansk
verbum efter alfabetets rækkefølge, så de fik trænet ordforråd. I denne situation virkede eleverne
selvsikre, hvilket formentligt var fordi, at de var sammen i par, og de blev derfor ikke direkte
udstillet. Lone gør rigtig meget for, at få eleverne til at føle sig trygge i timerne. Hun fortæller, at
hun startede spanskundervisningen i 3.g med grundigt at forklare eleverne, at ”det er okay at lave
fejl, og det er et øve-rum, hvor vi bare skal øve os” (L. 77-78). Derudover forsøger Lone ofte at
vende elevernes fejl til noget positivt ved at ’rose’ dem for at lave fejl, for det giver anledning til, at
de får snakket om de problematiske emner. Desuden forsøger Lone at lave sjov med de fejl, som
eleverne og hun selv laver for derigennem at skabe en konsensus om, at det er i orden at lave fejl.
Lone forsøger altså at sætte sig ned på elevernes niveau og ikke hæve sig over eleverne, men i
stedet anerkende dem for det, som de kan. Ydermere siger Lone ofte til eleverne, at det er bedre at
gætte og prøve sig frem end at tro, at det hele skal være helt perfekt fra starten. Denne tankegang
korrelerer med læreplanen for spansk, som netop hævder, at flydende tale er vigtigere end korrekte
sætninger (UVM Læreplan for spansk 2013). Desuden vælger Lone altid at vise eleverne, at selv
hun kan lave fejl i spansk for at indikere, at der ikke er noget forkert i at lave fejl. Når man ser på
elevinterviewene viser det sig, at eleverne er meget tilfredse med Lones syn på at lave fejl:
C: Det er som om, at der er lidt mere plads til at lave fejl, for i engelsk må der helst
ikke være fejl, for så bliver man rettet og sådan – og det gør man jo også i spansk, men
der er det bare lidt mere /. Det er okay, at man ikke er helt perfekt, føler jeg (L. 63-66).
A: Specielt når hun [Lone] sådan laver sådan en lille fejl, som bare er total ligegyldig
/. Altså så griner hun bare af det, og så det er også bare sjovt – for så kan vi grine med
hende. Alle laver jo fejl, og så er det fedt at se, at selv læreren gør det (L. 274-284).
Når man undersøger de interviewede elevers grad af sproglig selvtillid, er det meget blandet, om
eleverne har problemer med at udtrykke sig mundtligt på klassen eller ej. Emil og Kasper fortæller,
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at det slet ikke generer dem at tale spansk på klassen. Det forholder sig dog lidt anderledes med
pigerne. Clara, Marlene og Sofie fortæller, at de generelt ikke har et problem med at tale sproget,
men de forsøger at undgå at sige noget, der er forkert, da de synes, det kan være pinligt. I de
observerede moduler har de tre piger alle deltaget aktivt og mundtligt i timerne, så det tyder på, at
pigerne ikke er påvirket af at kommunikere. I kontrast hertil står Amandas oplevelse i modsætning
til de andre elever. Gennem både observationerne og interviewet med Amanda tyder det på, at det
forekommer hende meget svært at udtrykke sig på spansk. I alle de observerede moduler har hun
ikke talt mundtligt på spansk udover at nævne nogle enkelte verber. I et modul spurgte Lone hende
om noget til lektionens lektie, men Amanda begyndte hurtigt at udvise nervøse træk i form af røde
kinder, skælvende stemme, og der var en snert af frygt i hendes øjne. Denne iagttagelse antyder, at
hun ikke er tryg ved situationer, hvor hun skal kommunikere foran de andre elever:
I: Hvordan har du det sådan generelt med at sige noget i timerne?
A: ”Øhm [-3] Det har jeg det faktisk ikke så godt med [-] altså jeg kan ikke så godt lide
det, fordi vi ikke kender klassen, og fordi jeg ikke er så dygtig til det [-], så jeg gør det
ikke så meget. Jeg føler mig bare ikke så sikker på at sige noget på spansk. (…) det der
med at sige noget i klassen og ikke være forberedt, så bliver jeg altid pænt meget nervøs
[-3] og nogle gange kan jeg næsten ikke sige noget [kigger ned] (L. 92-103).
Som citatet antyder, har Amanda ikke nemt ved at anvende spansk mundtligt i timerne, da hun ikke
føler sig sikker på sproget. Meget tyder på, at Amanda på mange punkter har det, som Horwitz et. al
(1985) kalder for sprogbekymring, idet Amanda fortæller, hvordan hun nogle gange ikke kan
formulere sig på spansk, da hun bliver alt for nervøs. Hun forklarer dog, at hun oplever, at det er
blevet bedre med tiden, og at hun ikke finder det helt så angstprovokerende, som hun gjorde i
starten. Der tegner sig et billede af, at det er pigerne, der er mest bekymrede for at tale spansk, og at
en faglig svag elev som Amanda, der får 02 både skriftligt og mundtligt i spansk finder det mere
grænseoverskridende end de fagligt stærkere elever, der får højere karakterer.
I tråd med ovenstående er det relevant at inddrage Banduras begreb om self-efficacy, da
graden af self-efficacy afhænger af elevens tro på egen kunnen (se afsnit 3.4.1). Derfor er selfefficacy jf. Bandura (1997) og Dörnyei (1994) tæt forbundet til individets egne forventninger,
motivation og handlinger, da det er troen på sig selv, der afgør, om det lykkes med det, som det
ønsker i den givne kontekst. Det kan jf. Banduras ide om self-efficacy tyde på, at Amanda er den
informant, der har den laveste grad af self-efficacy i casestudiet, da hun ikke føler sig tryg og sikker
i situationer, hvor hun skal anvende sine mundtlige sprogfærdigheder. Derimod tyder det på, at
Clara, Marlene og Sofie har en middel grad af self-efficacy, da de er villige til at kommunikere på
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spansk, og i et passende omfang tror de på deres egne evner, men det afhænger dog af den enkelte
situation. I kontrast hertil har Emil og Kasper en høj grad af self-efficacy i situationer, hvor de skal
anvende spansk i klasseværelset, da de fremhæver, at det slet ikke generer dem at tale på spansk.
Det kan ud fra Banduras opfattelse forklares ved, at drengene muligvis tidligere har haft succesrige
oplevelser med at anvende sproget. Endvidere formoder jeg, at drenge generelt er mindre
bekymrede sammenlignet med piger. Det er dog ikke muligt at drage en endelig konklusion grundet
casestudiets begrænsede ramme, men det kan sammenfattes, at elevernes L2-WTC afhænger af den
pågældende kontekst og af elevernes grad af sproglig selvtillid. Endvidere tyder det på, at elevernes
sproglige selvtillid kan have en betydning for elevens aktive deltagelse i undervisningen. Dette er i
overensstemmelse med forskning af bl.a. Horwitz et. al (1986) og Dörnyei & Ryan (2015).
5.3 Gruppen
Den tredje komponent i MFS-modellen er gruppen. Denne belyser, hvilken betydning gruppen har
for elevernes motivation i spanskfaget. De tre faktorer, der behandles i dette afsnit, er gruppens
sammenhold, faglige niveauforskelle og fælles normer. Spanskholdet er som nævnt et valgfag, og
det består derfor af en blandet elevflok, hvorfor eleverne ikke nødvendigvis kender hinanden.
5.3.1 Sammenhold
Gennem samtlige observationer antydes det, at der er en rigtig god stemning i klassen. Dette kan
forklares ved, at eleverne og spansklæreren griner, fjoller, driller hinanden og snakker om andre
ting end spanskfaget. Fra en observatørs synspunkt tyder meget på, at selvom eleverne er fra
forskellige stamklasser, har de generelt et godt forhold til hinanden, da de kan grine og snakke
sammen på kryds og tværs. I et eftermiddagsmodul, hvor eleverne sad og arbejdede i grupper,
afspillede en elev en spansk popsang højt på klassen, hvilket gav en rigtig hyggelig stemning. Nogle
elever sang med, mens andre grinede af Lone, der stod og dansede salsa. Denne stemning gjorde
timen trods det sene tidspunkt til en time, hvor eleverne smilede og grinede, hvilket indikerer
frimodighed, og at eleverne føler sig godt tilpas i timerne. Derudover har observationerne vist, at
eleverne er gode til at hjælpe hinanden i øvelser, og at klassens atmosfære ikke umiddelbart bærer
præg af konkurrence eller interne grupperinger. Denne iagttagelse kan bekræftes i alle interviewene:
C: Det er hyggeligt på en eller anden måde, altså det er ikke kun alvorligt, men vi
laver noget samtidig med, at vi hygger (L. 185-187).
M: Der er altid nogle, man snakker bedre med end andre, men altså ligeså snart vi
kommer ud i grupper, arbejder vi bare sammen og vi kan sagtens snakke (L. 182-184).
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Det skal dog påpeges, at Emil og Kasper ikke synes, at stemningen i klassen er helt lige så god, som
den er i deres stamklasse. De beskriver begge sammenholdet i spanskklassen som ”fint nok”. Dette
kan muligvis skyldes, at de ikke føler, de kender alle elever særlig godt, da de kun har spansktimer
et par gange om ugen. Ydermere kan det også være fordi, at der kun er seks drenge og tolv piger i
klassen. Lone ser dog en vis styrke i, at eleverne kommer fra forskellige klasser, da nogle af
eleverne formentlig får mulighed for at få en helt ny rolle i spanskklassen, end de har i deres
stamklasse. Hun tror, at mange af eleverne ser spanskholdet som en slags ”frirum”, hvor de kan få
lov til at ændre sig fagligt og socialt, idet der bliver åbnet for helt nye roller og grupper. Dette
oplever hun har en positiv effekt på mange af eleverne. Derudover kan det formodes, at eleverne i
højere grad samarbejder effektivt i timerne, da de ikke kender hinanden så godt, hvorfor deres
fælles referencepunkt er spanskundervisningen. Hvis eleverne derimod arbejdede med deres venner,
er det tænkeligt, at de ville tale om personlige anliggender som fester, weekender, kærester etc.
I tråd med elevernes oplevelse af spanskholdets sammenhold fortæller Lone, at hun gør en stor
indsats for at skabe en tryg og god atmosfære i klassen, da hun mener, at det er en af de vigtigste
ting for at skabe læring – særligt i sprogundervisning. Hun fortæller at, det er vigtig for hende, at
eleverne synes, at det er rart at komme til undervisningen, og at der er en god stemning i klassen.
Lone beskriver spanskholdets sammenhold således:
L: Jeg synes [-3], at der er et rigtig godt sammenhold, og der er en god stemning i
klassen. Altså der er nogle stykker, som af forskellige årsager har lidt udfordringer, da
de ikke kommer til undervisningen /. Men jeg oplever ikke, at de ikke kommer, fordi de
ikke trives i klassen og det sociale rum, men af andre årsager. Men generelt synes jeg, at
sammenholdet er rigtig godt, og det er et 'trygt’ hold at være en del af (L. 379-384)
Sammenholdet i klassen kan derfor placeres på Würtz’ (2016) sammenholdsskala (se afsnit 3.6).
Den ene ende af skalaen refererer til et åbent sammenhold i klassen, mens den anden ende refererer
til et lukket sammenhold. Sammenholdet i spanskklassen placeres derfor langt til venstre på
skalaen, da både observationerne, lærer- og elevinterviewene peger på, at sammenholdet i klassen
er godt. Eleverne fortæller, at de kan snakke med stort set alle elever, at de kan grine sammen, at de
respekterer hinandens faglige niveauer, og at de hjælper hinanden i timerne. Ydermere har de et
godt og personligt forhold til deres lærer, hvilket også styrker hele holdets sammenhold. Hvis
Kasper og Emil i højere grad havde vurderet sammenholdet bedre ligesom pigerne, havde skalaen
været placeret endnu længere til venstre. Set i lyset af at spanskholdet er et valgfagshold, der først
blev sammensat i 3.g, vurderes sammenholdet til at være overvejende godt, åbent og afbalanceret.
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SAMMENHOLDSSKALA
Åbent sammenhold

Lukket sammenhold

Figur 4: Spanskholdets placering på sammenholdsskala (Würtz 2016)

5.3.2 Faglige niveauforskelle
Som beskrevet i afsnit 3.6 peger forskning på, at det kan være rigtig godt at blande elever på tværs
af faglige niveauer (Klafki 2011 og Nordahl 2010). Klafki hævder, at niveaudifferentiering i
gruppearbejde oftest er en ulempe for de fagligt svage elever, mens det er tvivlsomt, hvorvidt det
har en gavnlig effekt på de fagligt stærke elever (Klafki 2011: 204). Denne påstand kan dog ikke
understøttes i nærværende speciale, idet resultaterne fra casestudiet peger på, at både de fagligt
stærke og svage elever samt læreren finder niveaudifferentieret gruppearbejde mest effektiv. I
interviewene hævder alle eleverne, at de har det bedst med at være i gruppe med elever, der er på
nogenlunde samme niveau som dem selv. De oplever fx, at det er lettere at kommunikere på spansk,
danne sætninger og lave fejl i niveauopdelte grupper. Der er altså en konsensus om, at eleverne er
glade for, at de bliver inddelt efter niveau i undervisningen. Dette forklares af både Kasper, der får
10 mundtligt og 12 skriftligt og af Amanda, der får 02 både skriftligt og mundtligt12. Det indikerer,
at eleverne foretrækker niveauopdeling uanset deres faglige niveau:
K: Hvis man skal bøje et verbum, får jeg jo ikke så meget ud af at hjælpe de andre med
at bøje verber, som jeg godt kan finde ud af /. Det er jo ikke fordi, at det hiver mig ned
at være sammen med nogle andre, men det fremmer ikke min udvikling i spansk, hvilket
det gør, når jeg er sammen med nogle, der ved ting, jeg ikke ved (…) og det er sgu bare
sjovere, når man kan føre en dialog på spansk end at sidde og hakke i det (L. 452-462).
A: Jeg [kan] godt lide, at vi er delt op efter niveau. Det er nemlig meget nemmere at
sige noget i små grupper [-] hvor du ved, at de andre har samme niveau, som du har (…)
Jeg tror, at det havde været sværere, hvis jeg nu havde være sammen med tre der var
rigtig gode for så /. Altså det er bare meget nemmere at lære det [-] med nogle der er på
stort set samme niveau som en selv, for så er man mere [-3] sig selv (L. 202-228).
Endvidere fremgår det af observationerne og interviewet med Lone, at hun gør meget ud af at
niveauopdele eleverne, når der laves gruppearbejde. Lone fortæller, at hun niveauopdeler af to
grunde. For det første får hun ved gruppearbejde mulighed for at sidde selv med de svage elever, og
dermed kan hun give dem feedback i forhold til det niveau, de er på. Hun vil derigennem bedst
12

Som beskrevet i afsnit 4.2.1 har jeg haft adgang til at se elevernes standpunktskarakterer i spansk.
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kunne hjælpe dem til at få styr på, hvordan man fx konstruerer en simpel sætning, hvilket de stærke
elever ikke vil få meget ud af. For det andet oplever hun, at niveauet er så forskelligt på holdet, så
de svage elever oftest slet ikke vil kunne afkode, hvad det er de stærke elever siger. Ifølge Lone kan
de stærke elever derfor virkelig få lov til at vise, hvad de kan, og de kan udfordre hinanden, mens
en svag elev bedre kan få hjælp på sit niveau. Lone påpeger dog, at de svage elever selvfølgelig
nogle gange kan få noget ud af at arbejde med dem, der er dygtigere end dem selv, men ofte er
niveauforskellen for høj, så det ikke hjælper noget i sidste ende. Det tyder altså på, at både eleverne
og Lone foretrækker niveaudifferentiering i gruppearbejde, selvom bl.a. Klafki (2011) og Nordahl
(2010) peger på, at gruppearbejde har den største effekt på elevernes læringsproces, når eleverne er
blandet på tværs af fagligt niveau. Dette aspekt vil blive diskuteret yderligere i diskussionskapitlet.
5.3.3 Normer og fælles mål
Ved at iagttage samtlige moduler tyder det på, at der er en fælles norm om, at størstedelen af
eleverne møder velforberedte op. Ydermere blev det observeret, at eleverne arbejder meget seriøst
med stoffet og de øvelser, de får stillet i timerne. Denne betragtning kan understøttes med
elevinterviewene, idet eleverne fortæller, at de altid forsøger at lave lektier til spansk, da de ved, at
Lone holder øje med dem, og fordi de ved, at hvis ikke de laver lektier, kan det gå ud over de andre
elever på holdet. Derfor antyder eleverne, at der er skabt en fælles norm for, hvordan man møder op
til spanskundervisningen, og hvordan man arbejder i timerne. Denne holdning kan understøttes i
interviewet med Lone, idet hun indikerer, at eleverne i høj grad har dannet en fælles norm for
spanskundervisningen. Lone er overvejende tilfreds med denne norm, da hun føler, at hun selv har
været med til at skabe den ved fx at slå hårdt ned på elever, der ikke laver lektier:
L: Den generelle holdning i klassen er, at man forbereder sig. Og det er både dem, som
har svært og let ved spansk, så det er ligesom den generelle norm (…) den generelle
norm [er], at når vi sidder og arbejder i timen, så arbejder vi altså, så er der ikke så
meget snak og det gælder faktisk generelt alle. Men selvfølgelig er der også plads til, at
de kan hyggesnakke lidt og grine nogle gange, men det synes jeg altså også er vigtigt
for at skabe den gode stemning og bevare elevernes motivation. Men normen er, at vi
arbejder og vi lærer noget - vi går ikke bare på Facebook (L. 393-406)
Lones udsagn harmonerer med elevernes opfattelse af den fælles arbejdsnorm, der er på holdet.
Dermed antydes det altså, at der blandt eleverne er en generel ide om, at de skal leve op til den
fælles norm, da det er den kutyme, Lone forsøger at opretholde. Dette indikerer, at det fælles mål
med spanskundervisningen er, at eleverne skal lære sproget og dygtiggøre sig i timerne. I
forlængelse heraf kan man sige, at dette aspekt er påvirket af elevernes burde-selv, idet den fælles
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norm, som spanskholdet har skabt, er bundfæstet i elevernes burde-selv, da det netop handler om
deres følelser, ansvar og forpligtelser overfor spanskundervisningen (se evt. afsnit 5.2.2).
5.4 Undervisningen
Den sidste komponent i MFS-modellen er undervisningen. Dette aspekt vedrører faktorerne
arbejdsform, fagets emner og materialer. Gennem observationerne skildres det, at undervisningen
er meget varieret, da der fx er en god vekselvirkning mellem undervisningsformer og materialer. I
de observerede moduler har Lone oftest startet timen med en fælles introduktion, hvor hun
gennemgår timens program, samler op fra sidste modul, og derefter består undervisningen primært
af forskellige øvelser, der laves i grupper. Til sidst i modulet samler Lone op på klassen.
5.4.1 Arbejdsform
Gennem de forskellige dataindsamlinger fremgår det, at arbejdsformen i spanskundervisningen er
en utrolig vigtig motivationsfaktor for eleverne. Dette kommer bl.a. til udtryk i et af de observerede
moduler, hvor Lone præsenterede et maleri af den spanske portrætmaler Diego Velázquez og den
dertilhørende historie13. Dette læreroplæg resulterede i, at flere af eleverne sad tilbagelænet med et
fraværende blik i øjet. Enkelte elever kiggede på deres telefoner under bordet, mens andre lignede
personer, der sad og tænkte på andre ting end spansk kunsthistorie. Eleverne udviste ikke meget
engagement ved denne type arbejdsform. Derimod viser observationerne, at når eleverne er aktive i
undervisningen fx i form af lege, gruppearbejde eller fælles interaktioner på klassen, er eleverne
mere deltagende. Dette blev iagttaget i flere af observationerne, hvor undervisningen bestod af
’stationsøvelser’, hvor eleverne i grupper skulle lave forskellige øvelser ved hver station, hvor de fx
trænede ordforråd, bøjede verber, dannede sætninger, oversatte tekster og snakkede med læreren om
dagens lektie. Denne iagttagelse kan understøttes med alle elevinterviewene, idet eleverne fortæller,
at de får mest ud af varierende og elevcentreret undervisning. Blandt eleverne er der konsensus om,
at spanskundervisningen skal være afvekslende og indeholde forskellige arbejdsformer og øvelser.
Alle elever påpeger, at de rigtig godt kan lide at arbejde i små grupper om forskellige øvelser, der
varer forholdsvis kort tid. De nævner alle, at de får meget ud af aktive øvelser, da de derved
oplever, at spansktimerne går stærkt, og at de næsten aldrig når at kede sig, hvilket antydes således:
C: Der er meget aktivitet hele tiden og mange forskellige arbejdsformer /. Så man ved
godt, at det bliver sådan en time, som kommer til at forløbe sådan rimelig hurtigt (…)
Altså at det varierer rigtig meget – at det både er mundtligt og grammatisk /. Og så
sidder vi oftest sammen og laver opgaver og sådan (L.143-154).
13

Portræt af Las Meninas malet af Velázquez i 1656
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S: Jeg vil hellere arbejde i grupper, for i et fag som spansk, så er det rart nok at kunne
supplere hinanden [-] Jeg kan fx nogle ord, og så kan min veninde nogle ord som jeg
ikke kan, og så kan jeg lære lidt af det, og hun kan lære lidt af mig. På den måde
kommer man også mest i dybden med tekster og forstår mest, synes jeg (L. 229-234).
M: Der er selvfølgelig nogle gange, hvor det lige bliver lidt kedeligt [griner] men så /.
Så prøver hun [Lone] lige at få os lidt op i gear igen ved at holde en pause eller lige øve
nogle verber stående osv. Så jeg føler at hun/. Altså [hun] ser vores behov (L. 128-130).
I tråd med elevinterviewene er Lone meget bevidst om arbejdsformens betydning for elevernes
motivation. Hun hævder, at arbejdsformerne er noget af det vigtigste, hun kan gøre for, at hun ikke
taber eleverne i undervisningen. Lone fortæller, at hun ved, at klasseundervisning, hvor der fx øves
højtlæsning eller oversættelse, er en arbejdsform, der forekommer meget træg for eleverne. Selvom
Lone forklarer eleverne vigtigheden af fx at øve højtlæsning, mærker hun tydeligt, at eleverne
finder denne arbejdsform kedelig, og derfor falder de ofte fra. Derimod ved Lone, hvordan hun skal
fange elevernes motivation og få dem til at synes om faget, hvilket hun forklarer således:
L: Jeg laver nogle sjove øvelser, hvor de har den der interaktion med hinanden /. For det
er netop der, hvor jeg oplever, at eleverne synes, det bliver sjovt. Når jeg overrasker
dem med nye ting eller øvelser eller viser dem en sjov film eller klip osv. Når jeg bryder
undervisningen på en eller anden måde, så oplever jeg, at de viser interesse og er med
på en helt anden måde end den klassiske undervisning (L. 287-292).
På baggrund af observationerne og interviewene er det åbenlyst, at Lone gør meget ud af at variere
spanskundervisningens arbejdsformer for at fremme og opretholde elevernes engagement. Dette
synspunkt harmonerer med læreplanens krav om, at der i spanskundervisningen skal ”benyttes en
variation af arbejdsformer, der fokuserer på sproglæring gennem tilegnelse af de kommunikative
færdigheder” (UVM Læreplan for spansk 2013). Det vurderes derfor, at Lone formår at variere og
tilpasse arbejdsformerne efter elevernes ønsker, idet hun ved, at elevernes motivation for
spanskfaget er allerstørst, når de selv kommer aktivt på banen i forskellige kommunikative øvelser.
5.4.2 Fagets emner
Alle de interviewede elever fortæller, at der er emner i undervisningen, de synes er spændende, og
der er emner, de ikke synes er så spændende. Dette aspekt kom til udtryk i observationerne, idet
eleverne ikke virkede synderligt motiverede i de moduler, hvor de havde fokus på den spanske
historie. Selvom Lone forsøgte at variere undervisningen, var det svært at aktivere og motivere
eleverne, hvilket sandsynligvis skyldes emnet. Denne antagelse bekræftes i alle elevinterviewene,
da de påpeger, at det ikke er særlig spændende at arbejde med den spanske historie og kongerække.
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Det er ikke fordi, at eleverne ikke vil lære om dette emne, men de er blot enige om, at det er et
kedeligt og uinteressant emne, der for nogle af eleverne forekommer helt meningsløst:
M: Vi snakker sådan lidt om den spanske historie [-] og de der konger. Det er ikke lige
[-3] /. Altså jeg er lige ligeglad med, hvem der var konge i 1410 [griner] (L. 169-171).
C: Altså der er det her med, at vi går igennem konger – det ved jeg ikke helt [griner]
Det er bare ikke særlig sjovt, synes jeg. Det foregår bare sådan langt tilbage, og jeg kan
meget bedre lide ting, der foregår sådan nu her – altså som er aktuelle (L. 166-170).
K: Altså alt det her med historien – Madrids kongerække, det ved jeg ikke lige om
[griner] /. Altså det ved jeg ikke, om jeg synes er så interessant – så det vil nok være det
emne, som jeg synes IKKE har motiveret mig særlig meget (L. 319-322).
Denne indikation er Lone fuldt bevidst om, da hun ved, at elevernes interesse i faget i høj grad
styres af emnet. Derfor kan hun meget nemt mærke, hvornår elevernes interesse falder, og hvor hun
skal gøre en ekstra indsats for at opretholde deres interesse. Lone fortæller, at hun tydeligt har
fornemmet, at forløbet España y Madrid – antes y hoy, som berørte emner om Spaniens historie,
ikke har været nogen succes for eleverne, når hun sammenligner med tidligere forløb. I læreplanen
for spansk dikteres det ikke, at eleverne skal lære om netop den spanske kongerække, men blot om
”historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika” (UVM Læreplan for spansk
2013). Lone har dog valgt dette emne dels af personlig interesse, og dels fordi hun finder det oplagt,
at eleverne kender til den spanske historie inden deres studietur til Madrid. Selvom eleverne ikke
synes særlig godt om emnet, finder Lone det væsentligt, at de får en større forståelse for Spanien:
L: Jeg tror, at eleverne synes, at det har været meningsfyldt og sjovt, hvordan de i
Madrid kunne se og bedre forstå, hvorfor vi har arbejdet med den spanske historie osv.
Og ved fx at se Goyas malerier i Madrid /: tror jeg, at det giver mening for eleverne, at
vi har arbejdet med det i timerne, selvom de ikke synes det var interessant (L. 274-278).
Endvidere fortæller Lone, at hun nogle gange kan ”manipulere” eleverne hen til de emner, hun
synes er vigtige for dem, og som hun forestiller sig, de vil synes er spændende. Til dette udsagn kan
Dörnyeis (1994) begreb om modellering og opgavepræsentation inddrages, da Lone forsøger at få
eleverne til at forme deres indstilling til sproget ved at inkorporere sin glæde for sproget og sin
læringsmoral i undervisningen. Dette kan betyde, at eleverne på sigt begynder at modellere Lones
store passion for spanskfaget. Ved at Lone er dygtig til at præsentere emner og opgaver, kan hun
forsøge at rette elevernes opmærksomhed hen mod det formål, hun ønsker (Dörnyei 1994: 278).
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Til trods for at Lone har erfaret, at det spanske historieforløb ikke har ”solgt så godt” hos
eleverne, har Lone valgt at se dette som en udfordring for sig selv, idet hun har været nødsaget til at
tænke kreativt og forsøge at vække elevernes interesse på andre måder. Dette indikerer, at Lone er
opmærksom på elevernes motivation, og at hun hele tiden ønsker at udvikle sin egen lærerprofil. I
kontrast hertil fortæller eleverne, at når emnerne er aktuelle og behandler noget, de kan forholde sig
til, er spanskundervisningen spændende. Alle eleverne nævner, at de forløb der har været meget
motiverende for dem er ”Las imágenes de la mujer”, ”Hojas de coca” og ”Migración”. Flere af
eleverne fortæller, at de har lært om emner, som de tidligere ikke vidste noget om. Sofie beskriver
fx, hvordan hun blev forundret og lidt skræmt over, at der har været et større kvindehad i Spanien
end i Danmark. Derudover forklarer Emil, hvordan han har været meget interesseret i emner om
narkokultur i Latinamerika, da det har vækket hans interesse for samfundsfaglige problemstillinger.
Endvidere nævner flere af pigerne, at forløbet om ”Hojas de coca” har fanget dem så meget, at de
har valgt at skrive AT-opgave om dette emne. På baggrund af resultaterne er det altså indlysende, at
spanskundervisningens emner har en altafgørende betydning for elevernes motivation for faget.
5.4.3 Materialer
Dette analysepunkt er tæt forbundet med det forrige afsnit om spanskfagets emner. Eleverne blev
spurgt om, hvilken betydning fagets materialerne har på deres motivation. Fælles for alle eleverne
er, at der er ikke nogen, der nævner, at materialerne har en decideret betydning. Sofie fortæller dog,
at hun godt kan lide, når et nyt forløb startes op med, at de ser en film om emnet, for så kan hun
bedre forholde sig til, hvad det forestående forløb. Derudover beskriver Amanda, at hun synes, det
kan være trættende at arbejde med lange spanske tekster, da hun nemt kan miste koncentrationen.
Hun fortæller derfor, at det er nemmere at forholde sig til kortere spanske tekster på max 2 sider.
Som beskrevet i baggrundsafsnittet siger læreplanen ikke direkte, hvilke materialer der skal
bruges i undervisningen, men at der skal indgå sagprosa og skønlitteratur fra trykte og elektroniske
medier (UVM Læreplan for spansk 2013). Dermed er der meget frie rammer for spansklæreren i
forhold til materialevalg. Selvom eleverne ikke tillægger materialerne en stor betydning, er det
alligevel et emne, som Lone gør sig mange overvejelser om. Lone oplever nemlig, at det er vigtigt,
at materialerne varieres og forekommer nutidige og relevante for eleverne. Derfor vælger hun både
at bruge film, fagtekster, artikler, sange, digte, malerier osv. for på den måde at gøre sit for at
vække elevernes interesse. Da materialerne ikke er noget, eleverne direkte påpeger har betydning
for deres motivation for faget, kan man antage, at det er fordi, de er tilfredse med de materialer,
Lone præsenterer dem for. Ellers ville de formentlig have kommenteret yderligere på denne faktor.
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6. Diskussion
Dette kapitel vil samle op på analysen og diskutere nogle af de problematikker, der har vist sig at
have relevans for besvarelse af specialets problemformulering. De følgende afsnit vil derfor zoome
ind på fire overordnede tvivlsspørgsmål i forhold til MFS-modellens hovedkomponenter, som på
baggrund af analysekapitlet lægger op til yderligere diskussion. Efter hvert afsnit vil undersøgelsens
resultater blive sat ind i MFS-modellen for at overskueliggøre specialets fund.

Figur 5: MFS-model (se afsnit 3.6)

6.1 Læreren – den afgørende motivationsfaktor?
I analysen blev det fremhævet, at alle de interviewede elever er enige om, at Lone er mere end bare
en gymnasielærer, og at hun udgør en central faktor for deres motivation for spanskfaget. Dette
resultat bekræfter dermed den eksisterende forskning, der ligeledes peger på, at sproglærere har en
stor betydning for elevers motivation (Lightbown & Spada 2006, Pastor Cesteros 2006, Ushioda &
Dörnyei 2012, Ågård 2014b og Rasmussen & Fernández 2014). Der er dog primært et spørgsmål,
der trænger sig på i forhold til aspektet om læreren, og som derved lægger op til yderligere
diskussion. Det handler om, hvorvidt eleverne er motiverede for spanskfaget, fordi de kan lide deres
lærer, eller om de er motiverede, fordi de kan lide selve sproget og indholdet i spanskfaget?
Når man ser på de resultater, der blev vist i analysen vedrørende spansklæreren, står det klart,
at alle eleverne er meget glade for Lone (se afsnit 5.1). Derfor kan der på den ene side argumenteres
for, at de interviewede elever er motiverede for spanskfaget af den simple grund, at de kan lide
Lones personlighed og væremåde. Gennem elevernes positive relation til Lone får de en øget lyst til
at deltage aktivt i spanskundervisningen (Ågård 2014b). Dette argument kan begrundes med, at
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eleverne fortæller, at Lone er en sjov, hyggelig og dygtig lærer, som de ynder at have timer med. På
den anden side kan der også argumenteres for, at Lone formår at gøre selve indholdet i spanskfaget
spændende for eleverne, så der opstår en indre motivation i eleverne for at lære om sproget
(Dörnyei 1994). Dette argument kan forklares ved, at Kasper, Amanda og Sofie fortæller, at de
tidligere havde en anden spansklærer, som de syntes var ”sød nok”, men alligevel var deres
motivation for faget lav. Sofie og Amanda forklarer, at de ikke havde lyst til at deltage aktivt i
spansktimerne, da de syntes, at faget var kedeligt, mens Kasper fortæller, at han ikke følte, han
lærte så meget, som han gør i Lones undervisning. Dette indikerer altså, at læreren skal vække
elevernes nysgerrighed for fagets indhold samtidig med, at hun skal støtte, hjælpe og inspirere den
enkelte elevs læringsproces (Pastor Cesteros 2006: 283-286). Derfor må det antages, at de
interviewede elever i dette studie er motiverede, fordi de kan lide Lone som person men også fordi,
at Lone gennem undervisningen formår at vække elevernes interesse, så de personligt finder sproget
og undervisningens indhold spændende. Eftersom Kaspers, Amandas og Sofies motivation samt
karakterer er steget markant efter, at de har fået Lone som spansklærer, tyder det på, at eleverne
finder Lones spanskundervisning mere interessant end den tidligere spansklærers undervisning. Ser
man på resultaterne ud fra Ryan & Decis (2017) selvbestemmelsesteori kan man sige, at Lone
formår at opfylde de tre behov, der bevirker, at eleverne føler sig motiverede for spanskfaget. For
det første oplever eleverne, at de har en vis mængde medbestemmelse i undervisningen, da de fx
ofte får lov at bestemme arbejdsformen. Dernæst føler eleverne, at de har et tilhørsforhold til Lone
og til de andre elever på spanskholdet, hvilket Ågård (2014b) også påpeger vigtigheden af. For det
tredje oplever eleverne, at Lone tror på dem og roser dem for det, som de kan, hvilket giver dem en
følelse af kompetence. Ud fra Deci og Ryans (2017) selvbestemmelsesteori kan man altså sige, at
eleverne gennem Lones spanskundervisning får opfyldt de tre basale behov, der betyder, at de føler
sig motiverede for spanskfaget (Vinther 2014: 87-88).
Specialets resultater om lærerens rolle kan underbygges med et studie af Noels (2001), der har
undersøgt, hvilken betydning læreren spiller for canadiske elevers motivation for at lære spansk.
Noels (2001) konstaterer, at læreren har en stor indflydelse på elevernes motivation for spanskfaget,
og at det især er vigtigt, at eleverne oplever, at de har et personligt forhold til deres spansklærer. Det
kan dermed sammenfattende siges, at Lone fungerer som en ydre motivator, der igangsætter og
opretholder elevernes indre motivation. Det er jf. Barrios Espinosa (1997) en funktion, sproglærere
bør påtage sig: ”existen posibilidades abiertas a la intervención del profesor durante el proceso
educativo con el fin de proporcionar motivación extrínseca en casos donde no exista motivación
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intrínseca” (Barrios Espinosa 1997: 19). Opsummerende viser specialet, at elevernes motivation i
høj grad afhænger af læreren, idet bl.a. lærerens personlighed, undervisningsstil, elev-kontakt,
feedback og store engagement i eleverne og undervisningen er med til at motivere dem. Derfor kan
vi sige, at meget tyder på, at det er læreren, der er den afgørende faktor for elevernes motivation i
dette casestudie. De tre faktorer, MFS-modellen medtager vedrørende læreren, får derfor alle en
vigtig rolle, hvilket fremgår af nedenstående figur. Det bør dog overvejes, om alle MFS-modellens
forskellige faktorer automatisk påvirkes af, at Lone er en dygtig lærer, der formår at motivere sine
elever uanset hvilket fag, hun måtte undervise i. Noget kan tyde på, at spanskundervisningen i dette
studie bliver en smule overset og står i skyggen af, at Lone er en fremragende lærer. Det er dog kun
antagelser, som er oplagte at undersøge i et andet studie. Opsamlende kan vi sige, at det er en
sproglærers primære funktion at ”ser un promotor del aprendizaje” (Pastor Cesteros 2006: 285).

Figur 6: Motiverende aspekter vedrørende læreren.

6.2 Eleven – primært indre eller ydre motiveret for spanskfaget?
Det kom frem i analysen, at elevernes ideal-selv både er styret af indre og ydre motiver for
spanskfaget. I forlængelse af disse resultater er det derfor relevant at diskutere, hvorvidt man kan
sige, at eleverne overvejende er motiverede for spanskfaget af indre eller ydre grunde.
Da eleverne i denne undersøgelse ikke har et behov for at skulle integrere sig i et
spansktalende samfund, da de ikke befinder sig direkte i L2-konteksten, er jeg som beskrevet nødt
til at distancere mig fra Gardners teori om integrativ og instrumentel motivation (se evt. afsnit 3.3.).
Det formodes, at da Gardner udtænkte teorien kunne de to begreber bruges i situationer, hvor
individer skulle lære et nyt sprog, men begreberne er ikke brede nok til at dække forholdene i
specialets undersøgelse. Som det blev fremhævet i analysen, fortæller alle de interviewede elever, at
de har valgt spansk pga. interesse og fordi, de gerne vil lære et andet fremmedsprog end tysk. Ingen
af de interviewede elever antyder, at de er blevet tvunget til at lære spansk af deres forældre, eller at
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de skal bruge sproget i fremtidige henseender. Eleverne er derfor ikke afhængige af at skulle lære
spansk fx for at kunne få opholdstilladelse eller arbejde, hvilket er tilfældet i Würtz’ (2016)
undersøgelse. Würtz viser, at syriske flygtninges motivation for at lære dansk som L2 i højere grad
er styret af ydre mål, end det viser sig, at danske gymnasieelever, der lærer spansk, er. Dermed kan
vi sammenfattende sige, at gymnasieelevers motivation for at lære et L2 på mange måder adskiller
sig fra flygtninges motivation for at lære et L2. Gardners begreber vurderes derfor som værende
betydningsfulde, da de kan bruges i et studie som Würtz’ (2016), hvor det handler om tilegnelse af
et andetsprog i L2-samfundet, hvorimod det, som beskrevet, er mere retvisende at anvende Deci &
Ryans (2000) modificerede motivationsforståelse om indre og ydre motivation i dette speciale.
Ser man på elevinterviewene ud fra Deci & Ryans teori, kan elevernes positive holdning til
spanskfaget ikke alene begrundes med elevernes indre motivation, da gymnasieelever alt andet lige
også bliver påvirket af ydre motiver. Det vil sige, at de to motivationstyper jf. Deci & Ryan derfor
bør forstås som dynamiske begreber, der ikke nødvendigvis modsiger hinanden, men derimod
spiller de oftest sammen i skolekontekster (Vinther 2014 og Ågård 2014a). I elevinterviewene
skildres det, at alle elever på den ene side er indre motiverede for spanskfaget, idet de som nævnt
finder det spændende at lære om det spanske sprog og kulturelle emner (se afsnit 5.2.2). Eleverne er
dog samtidig også styret af ydre motiver, da de formentligt gerne vil klare sig godt til deres
studentereksamen. Dette ydre motiv kan man ikke tage fra eleverne, da de højst sandsynligt alle har
et ønske om at afslutte 3.g med et tilfredsstillende afgangsbevis. Det vil altså sige, at de
interviewede elever i høj grad er indre motiverede for spanskfaget, men at et ydre motiv såsom
karakteren naturligvis også antages at have en indflydelse på deres motivation. Denne antagelse kan
understøttes i elevinterviewene, idet flere af eleverne nævner, at de udover deres personlige
interesse i faget selvfølgelig også gerne vil klare sig godt til eksamenen, og dette aspekt er selvsagt
med til at motivere dem. Dermed tyder meget på, at de interviewede elever er overvejende indre
motiverede for spanskfaget, men at de af naturlige grunde også altid vil være styret af ydre faktorer.
En af styrkerne ved det kvalitative forskningsinterview er, at man kan få et detaljeret og
personligt indblik i de enkelte elevers oplevelse af spanskfaget, og derfor vil der naturligvis også
være forskellige udslag i elevernes udsagn, da ingen elever er ens. Kasper adskiller sig lidt fra de
andre elever, da han som den eneste elev eksplicit fremhæver, at den ydre motivation fylder meget
for ham, da han er meget motiveret for at få en god karakter: ”jeg tror måske også at den lyst, der
er, er mere drevet af [-] det, at man godt ved, at man skal til eksamen i det og får karakterer” (L.
375-377). Kasper fortæller dog, at han er motiveret for spanskfaget, men at han ikke føler, han har
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den samme lyst til at lære spansk, som han har for fagene matematik og bioteknologi, der er ”hans”
fag. Dette udsagn indikerer, at den ydre motivation er stærk for Kasper, idet han siger, han på
mange måder er motiveret for spanskfaget for at få en god karakter. Kasper fortæller dog flere
gange, at han selvfølgelig også synes, at spansk er et fedt sprog, og derfor er han ikke kun styret af
ydre motiver, men de fylder mere for ham sammenlignet med de andre elever. Det kan måske være
fordi, at Kasper generelt gerne vil have gode karakterer i gymnasiet. I interviewet med Amanda
antydes det, at hun er drevet dels af en indre og dels af en ydre motivation. Den ydre motivation ses
i form af, at hun kan risikere at dumpe i både mundtlig og skriftlig spansk, hvorfor hun er motiveret
for at klare sig godt. På den anden side er hendes indre motivation for faget dog meget høj, idet hun
flere gange understreger, at hun synes rigtig godt om spansk, og at det i 3.g. er blevet et af de fag,
hun er mest motiveret for. Ud fra interviewene tyder det altså på, at Amanda på mange måder virker
mere motiveret for spanskfaget end Kasper, idet Amanda både giver udtryk for sin indre og ydre
motivation. På baggrund af dette casestudie lader det altså til, at det ikke nødvendigvis er holdets
fagligt dygtige elever, som får høje karakterer, der er de mest motiverede elever på holdet. Dette er
imidlertid lidt tankevækkende, da motivation og faglighed dermed ikke altid hænger sammen.
Opsamlende kan vi ræsonnere os frem til, at eleverne helt naturligt er styret af både indre og ydre
motiver for at lære spansk. Dog tyder meget på, at de interviewede elevers indre motivation er
overvejende høj, hvilket får dem til at fremstå meget motiverede for spanskfaget.

Figur 7: Motiverende aspekter vedrørende eleven.

6.3 Gruppen – er niveaudifferentieret gruppearbejde at foretrække?
Som fremhævet i analysen viser resultaterne i tråd med den eksisterende forskning, at det er vigtigt
for elevernes motivation, at L2-undervisning foregår i et godt læringsmiljø (Dörnyei & Malderez
1997, Hedge 2000 og Leth Andersen et. al 2015). Analysen viste dog, at der er uoverensstemmelse
mellem Klafkis (2011) teori og specialets resultater i forhold til niveauopdelt gruppearbejde. Som
beskrevet i analysen deler Lone ofte eleverne op efter niveau i gruppearbejde, da hun oplever, at de
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lærer mest på denne måde. Klafki (2011) peger dog på, at permanent niveaudifferentiering i skolen
kan være forstyrrende for eleverne (Klafki 2011: 215-220)14. Det spørgsmål, som derfor lægger op
til diskussion er, hvorvidt niveaudifferentieret gruppearbejde er at foretrække eller ej?
Som fremhævet i analysen antyder de interviewede elever, at de foretrækker at blive opdelt
efter niveau i gruppearbejde. Elevernes holdning tyder ikke på at være begrundet med, at det er
hyggeligt at arbejde sammen med folk på ens eget niveau, idet de ikke kender hinanden særligt
godt. Derimod foretrækker eleverne denne opdeling, da de oplever, det giver dem et større udbytte i
spansk, når de får lov at arbejde med sproget på deres niveau. Selvom Klafki (2011) refererer til en
mere permanent opdeling i grupper, kan hans indsigelser på mange måder overføres til den
opdeling, som vi ser i casestudiet i forbindelse med gruppearbejde. Klafki (2011) hævder, at det er
sundt at skabe diversitet i gruppearbejde, og han påpeger bl.a., at i homogene grupper ”stimuleres
de præstationssvage elever ikke af de præstationsstærke”, hvilket derfor betyder, at især de fagligt
svage elever ikke bliver udfordret i deres gruppearbejde (Klafki 2011: 217). Derudover betoner
Klafki vigtigheden af, at heterogene grupper kan være med til at styrke elevernes sociale fællesskab
og elevernes almendannelse, da eleverne lærer at interagere med andre, der ikke nødvendigvis har
den samme faglighed som dem selv. Dette har en positiv effekt på klassens fællesskab, da det
udvikler elevernes evner til at indgå i forskellige sociale relationer på tværs af faglige niveauer. For
at styrke det sociale samspil mellem eleverne forsøger Lone dog altid at blande eleverne uafhængigt
af niveau i øvelser som fx UNO og vendespil, hvor eleverne træner tal og ord. Derved kan Lone
forsøge at sikre sig, at læringsmiljøet og holdets sammenhold forbliver positivt. Det kan dog
formodes, at denne opdeling mellem ”de gode” og ”de dårlige” elever ubevidst vil påvirke holdets
sammenhold, men dette er ikke noget, de interviewede elever på nogen måde antyder.
Specialets undersøgelse peger derfor på, at niveaudifferentiering foretrækkes af både lærer og
elever i spanskundervisningen, og der kan argumenteres for dette af flere grunde. For det første kan
en fagligt svag elev som Amanda slippe for at ”konkurrere” med de dygtige elever for i stedet at
koncentrere sig om sit eget niveau, og den opgave hendes gruppe bliver givet. For det andet kan de
forskellige grupper få mere målrettet hjælp af læreren på deres niveau. For det tredje kan særligt de
svage elever bedre udvikle sproglig selvtillid og føle, at det er okay at fejle, for det gør de andre i
gruppen også. Det kan dog overvejes, om de fagligt stærke elever ikke kan være med til at løfte de
svage elever. Til dette indvender Lone, at der er et stort spring mellem holdets stærke og svage
elever, og det giver derfor ikke mening at blande eleverne, men i stedet ønsker hun at hjælpe de
14

Det skal påpeges, at Klafki (2011) ikke specifikt behandler differentiering i lyset af fremmedsprogsundervisning men
blot generel skoleundervisning, og derfor kan der muligvis være andre ting, der spiller ind i L2-sammenhænge.
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enkelte grupper til at løfte sig på hver deres niveau. Lone fortæller, at når hun niveaudifferentierer,
kan hun fx bedre udfordre de dygtige elevers niveau, da hun ved, at de har kapacitet til at lære om
flere sproglige kompleksiteter, end de fagligt svage elever har overskud til. Denne opdeling kan dog
i tråd med Klafkis (2011) overbevisning meget vel føre til fejlplacering, idet eleverne måske bliver
placeret på et lavere eller højere niveau, end de reelt set har. Derudover kan det formodes, at
niveaudifferentiering fører til selvopfyldende profeti hos eleverne, da de får et mærkat på sig, om at
enten er de en af klassens ”dygtige” elever, eller også er de ”dårlige” elever til spansk. Dette er dog
ikke noget, som hverken eleverne eller Lone påpeger, og vi må derfor lade dette aspekt forblive ved
disse overvejelser, men forhåbentlig kan det være et emne, der undersøges på et senere tidspunkt.
For at afrunde problemstillingen i forhold til gruppen kan vi ud fra specialets undersøgelse
sige, at niveauopdeling i dette studie tyder på at have både en læringsfremmende og motiverende
effekt. Resultaterne stiller sig derfor kritiske overfor Klafkis (2011) indvendinger mod
niveaudifferentieret gruppedannelse, idet eleverne oplever niveaudifferentieret gruppearbejde som
et positivt element. Selvom de fagligt stærke elever ikke har noget imod at arbejde med elever på et
lavere niveau, oplever de dog, at de alt andet lige bliver mere udfordret, når de er sammen med
elever på samme niveau. Desuden betyder denne opdeling, at de fagligt svage elever kan føle sig
trygge i processen samtidig med, at læreren kan hjælpe den enkelte elevs behov og læringsproces.
Det bør imidlertid overvejes, om denne type gruppedifferentiering fungerer ekstra godt på netop
dette spanskhold, da det er en meget velfungerende klasse, der klarer sig godt på andre parametre
som fx lærer-/elevrelationer, klassens sammenhold og fælles normer. Opsummerende kan vi
konkludere, at eleverne og læreren i dette studie foretrækker niveaudifferentieret gruppearbejde, og
at samspillet mellem eleverne er et afgørende element for et godt sproglæringsmiljø. Uden et godt
sammenhold og positive elevrelationer kan det være vanskeligt for eleverne at være åbne om, hvad
de ved og ikke ved, når de er ved at lære et nyt sprog som spansk (Dörnyei & Malderez 1997).

Figur 8: Motiverende aspekter vedrørende gruppen
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6.4 Undervisningen – kan den vække eller svække elevernes indre motivation?
Når man ser på resultaterne fra analysen vedrørende undervisningen, fremgår det, at eleverne
foretrækker, at spanskundervisningen er sjov, afvekslende og elev-orienteret. Eleverne fremhæver
gruppearbejde som den foretrukne og mest motiverende arbejdsform, hvilket harmonerer med den
eksisterende litteratur på området (Dörnyei 1994, Ågård 2014b, Vinther 2014 og Leth Andersen et.
al. 2015). Valget af materialer har tilsyneladende ikke den store betydning for elevernes motivation,
hvorimod emnevalget er en afgørende faktor for elevernes motivation (se evt. afsnit 5.4.2). Dette
aspekt afspejles særligt i forbindelse med holdets forløb om Spaniens historie, idet de interviewede
elever fortæller, at de ikke har fundet dette emne interessant, hvorfor deres motivation for faget
faldt. Der ses en tendens til, at eleverne fordyber sig mere i de emner, de personligt finder relevante,
og som vækker deres indre motivation for at lære. Dette resultat harmonerer med Dörnyeis (1994)
betragtning om, at fagets emner skal forekomme relevante og interessante for eleven, da det har
betydning for elevens motivation (Dörnyei 1994: 277). Det betyder, at hvis ikke eleven interesserer
sig for fagets emne, opretholdes motivationen ikke. Det skal dog indvendes, at der kan være en
mulig bias i, at jeg direkte har spurgt eleverne i interviewene, ”Er der nogle emner, du har fundet
mindre motiverende end andre”. Dermed kan det tænkes, at jeg som interviewer måske har
tilskyndet eleverne at pege på forløbet om Spaniens historie som værende kedeligt, uden at de reelt
set synes, at det har været så kedeligt, som de giver udtryk for. Dog tyder meget alligevel på ud fra
observationerne og interviewene, at eleverne synes, at det er mere kedeligt og demotiverende at
lære om afdøde spanske konger end at arbejde med aktuelle problemstillinger i Spanien og
Latinamerika. De fundne resultater kan understøttes med en undersøgelse af Martínez Agudo
(2001), som ligeledes har undersøgt elevers motivation for fremmedsprogslæring. Han har erfaret,
at elevernes opfattelse af et emnes relevans kan have afgørende betydning for deres motivation.
Martínez Agudo påpeger derfor vigtigheden i, at sproglærere bør fokusere på elevernes oplevelse af
undervisningens relevans, da elever ikke vil være motiverede for at arbejde med noget, som ikke
forekommer dem relevant. Ifølge læreplanen for spansk stilles der intet krav om, at eleverne skal
have et forløb om fx den spanske barok, hvorfor det er vigtigt som spansklærer nøje at overveje,
hvilke emner eleverne præsenteres for. Spanskundervisningen bør derfor altid efterstræbe at
behandle emner, som forekommer interessante for eleverne, da det kan have stor betydning for
deres engagement i faget. Det er derfor en opgave for spansklærere at finde på emner, der kan gøre
spanskundervisningen mere motiverende og tiltrækkende for unge mennesker. Nedenstående figur
viser de elementer, der kan være med til at fremme elevers motivation i forhold til undervisningen.
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Figur 9: Motiverende aspekter vedrørende undervisningen

6.5 Opsamling – Den motiverende spanskundervisning
Intentionen med specialet var at undersøge hvilke faktorer, der motiverer danske gymnasieelever i
spanskfaget. Ud fra en motivationsteoretisk forståelse er resultaterne ikke overraskende, da de fleste
fund understøtter den eksisterende teori på området. Derved harmonerer specialet med det, man kan
forvente, når elevers motivation for et L2 undersøges. MFS-modellen er udviklet med afsæt i talrige
teorier om L2-motivation, og den medtager de faktorer, der har indflydelse på elevers motivation i
en nutidig kontekst. Det er vigtigt at understrege, at den udfyldte model ikke skal fungere som en
’tjekliste’ til, hvad spansklærere skal gøre for at fremme elevers motivation, men den skal blot give
inspiration til, hvad man kan gøre. Den nedenstående model samler altså op på specialets resultater
og præsenterer de faktorer, der har en betydning for danske gymnasieelevers motivation for spansk.

Figur 10: Motiverende faktorer for danske gymnasieelevers motivation for spanskfaget.

Maria Hjort Knudsen (201204229)
Speciale – Aarhus Universitet

67
67

7. Konklusion
I specialet er det blevet undersøgt hvilke faktorer, der har betydning for danske gymnasieelevers
motivation for at lære spansk. For at undersøge dette er MFS-modellen blevet udviklet, og den
fungerede som teoretisk ramme, skabelon til dataindsamlingen og analyseredskab til specialet.
MFS-modellen er udarbejdet med inspiration fra Dörnyeis model Framework of L2-motivation fra
1994. Det kan konkluderes, at det har været ideelt at tage udgangspunkt i Dörnyeis model, da denne
sammenfatter forskellige aspekter fra førende teoretikere i L2-motivationsteori. På den måde har jeg
været sikker på at inddrage relevante teoretiske perspektiver på specialets problemstilling. MFSmodellen medtager fire hovedkomponenter: læreren, eleven, gruppen og undervisningen med
tilhørende underkategorier. Alle de faktorer, der er inkluderet i MFS-modellen, er forhold, der kan
være med til at påvirke elevers motivation for spanskfaget. Modellen kan inspirere til, hvordan man
som spansklærer kan fremme elevers motivation for spanskfaget. I specialets empiriske del er der
anvendt kvalitative metoder i form af observationer samt interviews. Det har været optimalt at
anvende disse metoder, da det har givet et detaljeret indblik i en velfungerende spanskklasse.
Specialet har vist, at der er mange forhold, man generelt bør være opmærksom på. Det kom
bl.a. frem, at spansklæreren spiller en væsentlig rolle for elevernes motivation, og at det er vigtigt,
at undervisningen er struktureret og varieret tilrettelagt. Endvidere er det betydningsfuldt, at
eleverne har et godt sammenhold, og at der er en tryg atmosfære i klassen. Ydermere er det
essentielt, at fagets emner er relevante for eleverne, og at undervisningen i høj grad består af
gruppearbejde. Specialet bekræfter den nutidige motivationsforståelse om, at motivation er en
dynamisk proces, der hele tiden udvikler sig. Til trods for at specialet peger på, at spansklæreren
spiller en central rolle for elevernes motivation, kan vi ikke sige, at det udelukkende er læreren, der
påvirker elevernes motivation, da vi bør have elevernes personlige forhold i mente. Det er derfor
ikke muligt at fremlægge entydige retningslinjer, men specialet er med til at tegne et detaljeret
billede af hvilke faktorer, der motiverer eleverne for spanskfaget. Det kan overordnet konkluderes,
at MFS-modellen har været et effektivt redskab i dette studie. Endvidere kan specialets resultater
fungere som en forundersøgelse til fremtidige studier, da der optræder forskellige fænomener i
opgaven, der er oplagte at behandle yderligere. Til videre forskning ville det fx være relevant at
fokusere specifikt på én af MFS-modellens fire hovedkategorier, da man derved vil kunne blive
endnu klogere på, hvilke faktorer der har betydning for elevernes motivation. Derudover vil det i
fremtidige studier være relevant at lave et komparativt studie mellem spansk og et andet sprogfag i
gymnasiet for at se hvilke faktorer, der specifikt relaterer sig til spanskfaget. Da MFS-modellen
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vurderes til at være forholdsvis sproggenerel, kan det diskuteres, hvorvidt MFS-modellen kan
anvendes på et stort sprogfag som engelsk, da det dominerer de unges hverdag i en højere grad, end
spansk gør. Det kunne derfor være interessant at undersøge hvilke faktorer, der påvirker danske
gymnasieelevers motivation for henholdsvis spansk og engelsk, samt hvilke forskelle og hvilke
ligheder der er mellem de to sprogfag. Det formodes, at et sådant studie vil kunne være med til at
belyse, hvorfor engelsk, som skrevet i indledningen, er det sprogfag, der har størst fremgang i
gymnasiet i dag, mens et sprogfag som spansk i højere grad fravælges af eleverne.
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