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SAMMENDRAG 

 

I dagens læreplan (LK06), og i desto større grad i den kommende læreplanen fra 2020 

(Fagfornyelsen), fremheves viktigheten av kommunikasjon i fremmedspråkfaget. Dette 

understøttes av kompetansemålene i læreplanen, deriblant kompetansemålet delta i spontane 

samtaler om ulike temaer og aktuelle emner, og videre av vurderingsformen muntlig eksamen 

hvor del to, som teller mest for karakteren, består av en muntlig fagsamtale. Men blir dette 

kompetansemålet praktisert i tilstrekkelig grad i spanskundervisningen i dag? Opplever 

elevene at deres muntlige spontane ferdigheter er like gode som deres skriftlige ferdigheter på 

spansk? Eller bærer dagens spanskundervisning fortsatt preg av å være noe «tradisjonell» i 

den forstand at hovedfokuset ligger på tekstrelaterte oppgaver og grammatikk?  

I denne oppgaven tar jeg for meg i hvilken grad spansklærere på Vg2 nivå II 

prioriterer spontan samtale i sin undervisning, og om elevene opplever å mestre muntlig 

spansk i samme grad som skriftlig spansk. Jeg har spurt lærere og elever om 

undervisningspraksis, tanker og meninger når det gjelder dette gjennom to web-baserte 

spørreundersøkelser. Jeg har også spurt lærere om deres syn på hvordan fokuset mulig vil 

endre seg med fagfornyelsen. Teorien knyttet til oppgavens problemstilling har jeg hentet fra 

tidligere studier om muntlig kommunikasjon i fremmedspråkundervisningen i Norge, samt 

forskning på ulike generelle tilnærminger til språklæring. Noe teori om begrepet mestring er 

også lagt til.  

Funnene i denne studien viser at lærerne hevder de prioriterer muntlig spontan samtale 

i sin undervisning i høy grad. Samtidig opplever elevene å ha et høyere mestringsnivå i 

skriftlig- enn i muntlig spansk, og et flertall av elevene foretrekker å komme opp i skriftlig- 

fremfor muntlig eksamen. Studien viser også at lærerne i relativt stor grad er bundet til 

læreboka i sin undervisning og at aktiviteten de praktiserer mest er tekstlesing på spansk. 

Tidligere studier har vist at lærebøkene i spansk har en deduktiv tilnærming, som i liten grad 

tilrettelegger for muntlig spontan samtale. De fleste lærerne svarer videre at de trolig ikke vil 

endre sin undervisningspraksis som følge av den nye læreplanen, ettersom kommunikasjon 

allerede er et hovedfokus ifølge mange.  

 Hvordan lærerne praktiserer muntlig spontan samtale i sin undervisning, og om noe 

kan gjøres annerledes, for eksempel når det gjelder bedre tilrettelegging for muntlig aktivitet i 

lærebøkene, får være opp til fremtidige studier å forske mer på.  



  

 IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



  

 V 
 

RESUMEN 

En el plan curricular noruego actual (LK06) y, en mayor medida, en el próximo plan 

curricular del 2020 (Fagfornyelsen), se enfatiza la importancia de la comunicación en la 

asignatura de lengua extranjera. Esto está respaldado por las destrezas de competencia en el 

plan curricular, entre otras, la destreza oral: participar en conversaciones espontáneas sobre 

varios asuntos y temas actuales, y además por la forma de evaluación: el examen oral, donde 

la segunda parte, que cuenta más para la nota, consiste en una conversación oral. Pero, ¿se 

practica esta destreza oral suficientemente hoy en día en el aula de español (ELE)? ¿Sienten 

los alumnos tener el mismo nivel de dominio en su expresión oral como en la escrita en 

español? ¿O, por el contrario, tiene la enseñanza actual de ELE todavía un carácter 

"tradicional", en el sentido de que el enfoque principal está en las tareas relacionadas con el 

texto y la gramática? En esta tesis, se investiga en qué medida los profesores de ELE en 

Noruega, en Vg2 nivel II, priorizan la conversación espontánea en su enseñanza, y si los 

alumnos experimentan dominar el español oral en la misma medida que el español escrito.  

El trabajo ha consistido en preguntar a profesores y alumnos sobre las prácticas de la 

enseñanza de ELE a través de dos encuestas digitales. Así como preguntas sobre si el nuevo 

plan currícular (Fagfornyelsen) les hará cambiar el enfoque en la enseñanza. La teoría 

relacionada con la pregunta de investigación ha sido obtenida a partir de estudios previos 

sobre comunicación oral en la enseñanza de lenguas extranjeras en Noruega, así como la 

investigación sobre varios enfoques generales del aprendizaje de idiomas. También se ha 

incluido teoría sobre el concepto dominar («mestring»).  

Los resultados de este estudio muestran que, por un lado, los profesores afirman dar 

mucha prioridad a la conversación oral espontánea en su enseñanza, mientras que, por otro 

lado, los estudiantes sienten tener un mayor nivel de dominio en español escrito que oral, 

prefiriendo la mayoría de estos examinarse de la prueba escrita en lugar de la oral. El estudio 

también muestra que los profesores están en gran medida vinculados al libro de texto en su 

enseñanza y que la actividad que más se realiza en el aula es la lectura de textos en español. 

Estudios anteriores han demostrado que los libros de texto de ELE tienen un enfoque 

deductivo, que facilita la conversación oral espontánea en pequeña medida.  

La mayoría de los profesores responden que es poco probable que cambien su práctica 

docente como resultado del nuevo plan curricular, ya que la comunicación ya es un foco 

principal de muchos. En cualquier caso, la manera de fomentar la conversación oral 
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espontánea por parte de los alumnos sería parte de otro estudio así como hasta qué punto 

cambiar el contenido de los libros de texto podría facilitar la actividad oral en clase.  
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1 INNLEDNING 

I løpet av mine tre år som spansklærer har jeg erfart at elevene gruer seg mye til å komme opp 

i muntlig eksamen, særlig til del to av eksamen som består av en fagsamtale med eksaminator 

og sensor. Mine elever har uttalt at de ikke føler seg godt nok forberedt til denne og at de 

heller ville ha foretrukket å komme opp i skriftlig eksamen dersom de kunne velge. Jeg har 

lurt på om dette kun gjelder mine egne elever eller om det er en generell tendens hos mange 

spanskelever. Elevene jeg refererer til har jeg kun hatt deres siste år med spansk, noe som 

betyr at de også har erfaring med andre spansklærere enn meg. Hvis dette er en gjeldende 

tendens hos flere elever, hva skyldes i så fall denne selvopplevde mangelen på muntlig 

spontan kompetanse? Hvilke undervisningsmetoder prioriterer lærere og hva er det elevene 

får mest trening i? Lykkes vi i å utvikle elevenes muntlige ferdigheter basert på 

kompetansemålene i læreplanen, i samsvar med læreplanens intensjoner, i like stor grad som 

skriftlige ferdigheter?  

Temaet i denne oppgaven er spontan muntlig samtale i spanskundervisningen på 

videregående i Norge, nærmere bestemt Vg2 nivå II. Basert på min personlige yrkeserfaring 

er mitt inntrykk at spansklærere bruker mer tid på skriftlige undervisningsaktiviteter, 

innlæring av grammatikk og vokabular samt muntlige forberedte aktiviteter (for eksempel 

presentasjoner og forberedte dialoger), enn på muntlige spontane samtaler. I denne studien 

ønsker jeg å belyse i hvilken grad lærerne på Vg2 prioriterer kompetansemålet delta i 

spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner i forhold til andre kompetansemål og 

undervisningsaktiviteter. Videre ønsker jeg å undersøke forholdet mellom elevenes 

selvopplevde, muntlige, kommunikative kompetanse og deres selvopplevde skriftlige 

kompetanse, og om de føler seg dårligere forberedt til en eventuell muntlig eksamen enn til 

skriftlig eksamen på slutten av Vg2. På muntlig eksamen er det del to, som består av en 

spontan muntlig fagsamtale som teller mest. Dette er hovedårsaken til at jeg har valgt å 

avgrense meg til muntlig spontan samtale i problemstillingen, og ikke muntlig kompetanse 

generelt. Problemstillingen i denne oppgaven er:  

 

I hvilken grad prioriterer spansklærerne på Vg2 nivå II muntlig spontan samtale i sin 

undervisning, og opplever elevene samme mestringsnivå i muntlig- som i skriftlig 

spansk?  
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For å forske på dette har jeg brukt to kvantitative, web-baserte spørreundersøkelser; én variant 

for lærere og én variant for elever, utformet i verktøyet Google Skjemaer. I prosessen med å 

operasjonalisere teorien til spørsmål i spørreskjemaundersøkelsene, utledet jeg tre 

underhypoteser fra problemstillingen: 

1) Undervisningen til spansklærere i dag er fortsatt ganske «tradisjonell».  

2) Lærerne mener at elevene må ha gode grunnkunnskaper i grammatikk og vokabular 

før de kan delta i spontane samtaler på spansk.  

3) Elevene opplever å ha høyere mestringsnivå i skriftlig – enn i muntlig spansk. 

 

Spørreskjemaundersøkelsen for lærere (SL) bestod av 16 lukkede- og 4 åpne spørsmål. 

Spørreskjemaundersøkelsen for elever (SE) bestod av 8 lukkede- og 1 åpent spørsmål. 

Spørreskjemaene ble distribuert via Facebook-sidene «Spansklærere i Norge», 

«Spanskundervisning i Norge – Den norske spansklærerforeningen (ANPE)» og via epost til 

ANPE’s medlemmer i perioden april-mai 2019.  

Det er tidligere gjort noe forskning på sider ved lærernes undervisningspraksis, 

holdninger og forståelse av muntlige kompetansemål på ungdomsskolen (Vilà, 2018, Hovden, 

2018 og Heimark, 2013), men lite forskning er gjort på disse temaene i videregående skole. 

Med denne studien ønsker jeg å bidra til å øke kunnskapen om muntlig kommunikasjon i 

spanskundervisningen i norsk skole. Dersom resultatene av min kvantitative metode gir 

belegg for mine antakelser, ønsker jeg med denne oppgaven å påpeke en mangel ved 

undervisningspraksisen til spansklærere på videregående skole i dag, nemlig at muntlig 

spontan samtale ikke praktiseres i tilstrekkelig grad. Da vil denne oppgaven understreke 

behovet for mer forskning på hvordan man kan løse dette problemet i praksis. Kanskje bør 

fremtidige studier fokusere på utvikling av undervisningsmetoder som lærere kan bruke for å 

lykkes i praktiseringen av muntlig spontan samtale, eller på hvordan lærebøker i spansk kan 

utformes for å tilrettelegge bedre for muntlig spontan samtale. 
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2 TEORI 

Dette kapittelet vil redegjøre for muntlig kompetanse i fremmedspråk, særlig i spanskfaget. 

Spansk er blitt et svært populært fremmedspråk i Norge. Hele 46% av elevene som tar 

fremmedspråk på ungdomsskolen valgte spansk i 2018 (SSB1). Mange har nok forstått at 

spansk er et verdensspråk i større grad enn tysk og fransk og at det dominerer på den sørlige 

halvkule i større grad enn engelsk (https://www.utdanningsnytt.no). Spania er dessuten 

nordmenns største turistdestinasjon målt i antall kommersielle overnattinger2, noe som sikkert 

har inspirert mange elever til å velge spansk. I tillegg anslås det å være ca. 50.000 fastboende 

nordmenn i Spania (https://www.forskning.no). Ifølge Innovasjon Norge3 er Spania et av 

Norges viktigste markeder, da Spania er et av landene i Europa med raskest vekst. Majoriteten 

av spanske selskaper er små, og spanjoler forventer et personlig forhold med sine 

leverandører (https://www.innovasjonnorge.no). Kompetanse i god kommunikasjon for å 

bygge relasjoner er derfor svært viktig.  

Kapittelet vil først redegjøre for inndelingen i ulike nivåer i fremmedspråk på 

videregående skole (vgs.) og for vurdering i faget med hovedvekt på muntlig eksamen. Så vil 

det redegjøre for ulike undervisningstradisjoner i fremmedspråk og i hvilken grad 

kommunikativ kompetanse er blitt vektlagt opp igjennom årene. Deretter vil det presentere 

ulike tilnærminger til språklæring: bottom-up- og top-down-tilnærming, samt praktisk 

tilnærming. Så vil det redegjøre for tilrettelegging for muntlig kommunikasjon i 

spanskundervisningen i dagens læreplan (LK06) og kommende læreplan fra 2020. Det vil se 

på grammatikkundervisningens betydning for kommunikativ kompetanse og hvilken 

tilnærmingsmetode av deduktiv- eller induktiv- som egner seg best for å lære språk. I den 

forbindelse vil lærebøkenes tilrettelegging for muntlig kommunikasjon trekkes inn. Deretter 

vil det se på hva studier på muntlig kommunikasjon i spanskundervisningen kan fortelle om 

implementeringen av muntlige kompetansemål, og om læreplanen samsvarer med 

undervisningspraksisen. Til slutt vil kapittelet se på noen teoretiske definisjoner av begrepet 

mestring, som er relevant for andre del av oppgavens problemstilling.   

 

 
1 Statistisk sentralbyrå er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell 
statistikk i Norge. 
2 Totalt 3.907.096 norske overnattinger i Spania fra januar-august 2018. 
3 Et statlig norsk selskap med formål å profilere norsk næringsliv. 
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2.1 Spanskfaget i dagens videregående skole 

2.1.1 Nivåinndeling  

På videregående skole (vgs.) er fremmedspråk et obligatorisk fag for alle elever som går på 

studieforberedende utdanningsprogram.4 De elevene som fullførte fremmedspråk på 

ungdomsskolen kan velge å fortsette med det samme språket i to år til på vgs. og vil da gå 

nivå II. På Vg3 kan de velge å ta fremmedspråk som et fordypningsfag (nivå III). Om 

ønskelig har elevene mulighet til å bytte fremmedspråk når de starter på vgs. (nivå I), da 

trenger de kun å ha faget i to år. Dersom de ikke har fullført tre år med fremmedspråk på 

ungdomsskolen er de pålagt å velge et fremmedspråk nivå I på vgs. uansett, som de må ha i 

tre år (nivå I på Vg1 og V2 + nivå I+II på Vg3).  

 

Tabell 1: Nivåinndeling i fremmedspråkfaget på ungdomsskolen og vgs. i Norge 

Ungdomsskolen Nivå I Nivå I språk A - 

Vg1 Nivå II Nivå I språk B Nivå I 

Vg2 Nivå II Nivå I språk B Nivå I 

Vg3 (Valgfri fordypning: 
Nivå III) 

 Nivå I+II 

 

2.1.2 Vurdering – muntlig eksamen  

Elevene som tar fremmedspråk nivå II på vgs., som er mest relevant for denne oppgavens 

problemstilling, vil får standpunktkarakter5 etter Vg2. På Vg2 kan de også bli trukket opp i 

muntlig eller skriftlig eksamen. Da vil eksamenskarakteren bli stående på vitnemålet som en 

separat karakter som teller like mye som en standpunktkarakter. Muntlig eksamen består av to 

deler: del 1 som er en forberedt presentasjon, og del 2 som er en muntlig fagsamtale uten 

hjelpemidler. Del 2 utgjør 2/3 av tiden på totalt 30 minutter, og er den delen som veier tyngst 

for karakteren. Målet med presentasjonen og fagsamtalen er at eleven skal få mulighet til å 

vise kompetanse i så stor del av faget som mulig, samt vise muntlige ferdigheter i 

fremmedspråket. Muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og 

samtale. Ett av områdene LK06 omtaler innunder muntlige ferdigheter er å kunne 

kommunisere, som de definerer som å kunne uttrykke meninger, drøfte problemstillinger og 

strukturere og tilpasse egen muntlig tekst til mottakere, innhold og formål 

 
4 Bestått utdanning her gir generell studiekompetanse som utgjør det faglige grunnlaget for å søke opptak til 
universiteter og høyskoler. 
5 Standpunktkarakteren skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved slutten av opplæringen i et fag. 
Karakteren skal føres på vitnemålet både i grunnskolen (får betydning for opptak til videregående opplæring) 
og i videregående opplæring (får betydning for opptak til videre studier og fremtidig arbeidsliv) (udir.no). 
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(https://www.udir.no). Ettersom del 2 av eksamen teller mest, er det elevens evne til å føre en 

muntlig, spontan samtale som vektlegges i størst grad.  

 

2.2 Hvordan er fremmedspråk blitt undervist?  

På 1970-1980-tallet så vi første tegn til en kommunikativ tilnærming i 

fremmedspråkundervisningen, som oppstod som en kritikk av den tradisjonelle grammatikk- 

og oversettelsesmetoden. Den tradisjonelle metoden hadde sitt opphav fra da moderne 

fremmedspråk, nærmere bestemt tysk og fransk, som kom inn i norsk skole som fag for aller 

første gang på slutten av 1890-tallet. Tysk og fransk tok over for de klassiske språkene gresk 

og latin. Måten å undervise språkene på forble den samme med hovedfokus på lesing av 

tekster og oversettelse samt innlæring av grammatikk. Denne metoden baserte seg på det 

såkalte danningsidealet fra latinskolen. Trebbi (2005) hevder at selv om grammatikk-

oversettelsesmetoden i noen grad ble avløst av den såkalte direkte metoden, bar tysk- og 

franskfaget mot slutten av 1960-tallet fortsatt sterkt preg av danningsidealet, noe som ble 

gjenspeilet både i mål, innhold og tilnærmingsmåte (Gjørven og Johansen i Mikkelsen og 

Fladmoe, 2009 s. 333). 

Utover 1970-tallet tok den såkalte audiolingvale metoden mer over, hvor grammatikken 

ble presentert i kontekstløse strukturer og læringsprinsippet var gjentakelse og vanedanning 

(Gjørven og Johansen i Mikkelsen og Fladmoe, 2009 s. 333). Prinsippene her baserte seg på 

ideer fra behavioristisk psykologi og strukturell språkvitenskap. Man hadde en målorientert 

metodisk tilnærming til fremmedspråkundervisningen og vektla produksjon av nøyaktig, 

korrekt språk. Tilnærmingen var produktorientert med hovedfokus på språkets form6 (Vilà, 

2018), noe som knytter den til det pre-kommunikative paradigmet (Vilà, 2015).  

Som nevnt var det først på 1970-1980-tallet en kommunikativ tilnærming i 

fremmedspråkundervisningen gjorde sitt inntog. En av forskerne som hadde stor 

påvirkningskraft i denne perioden var Stephen D. Krashen som hevdet at språklæring skjer 

best implisitt og at eksplisitt språkkunnskap i beste fall har en svært begrenset nytteverdi7. 

Han mente idealet var en språkundervisning som liknet barnets læring av morsmålet, hvor 

barnet får rikelig med innputt som er spesialtilpasset barnets kognitive modningsnivå. Dette 

 
6 Innebærer fonologi, morfologi og syntaks. Form handler om hvordan språket er bygget opp, grammatiske 
prinsipper og uttale (http://sprakplan.no/innhold-form-og-bruk/). 
7 Eksplisitt språklæring kan for eksempel gå ut på at man får forklart grammatikkregler eller betydningen av nye 
ord, gjerne med oversettelse til morsmålet. Implisitt språklæring, på den andre siden, foregår mer eller mindre 
automatisk og uten bevisst fokus fra eleven, og er basert på faktisk bruk av språket 
(https://www.fremmedspraksenteret.no/neted/services/file/?hash=fdf3e8fa86765df7ded55fa67ab0bfd3). 

http://sprakplan.no/innhold-form-og-bruk/
https://www.fremmedspraksenteret.no/neted/services/file/?hash=fdf3e8fa86765df7ded55fa67ab0bfd3
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fikk flere konsekvenser for språkundervisningen. Språklærerne ble nå oppfordret til å bruke 

målspråket mest mulig i klasserommene for å gi elevene nok innputt, mens eksplisitt 

grammatikkundervisning skulle få en underordnet funksjon (Haukås, 2014). Tilnærmingen 

baserer seg også på prinsipper fra andre psykologiske og pedagogiske strømninger i tiden som 

kognitiv- og sosiokognitiv psykologi, kommunikative språkteorier (Hymes, 1972; Canale og 

Swain, 1980; Canale, 1983; Sauvignon, 1983, referert i Vilà, 2015) og sosiokulturell 

læringsteori (Vygotsky, 1962; Lantolf, 2000 referert i Vilà, 2015). Synet på språklæring var 

nå at den skulle være mer kontekstualisert, meningsbasert (Richards og Rodgers, 2014 referert 

i Vilà, 2018) og aktivitetsorientert med vektlegging av interaktiv og kommunikativ utvikling. 

Tilnærmingen var prosessorientert (Jacobs og Farrell, 2001 referert i Vilà, 2018) og 

hovedfokuset lå på språkets mening (Vilà, 2018). Denne tilnærmingen tilhører det 

kommunikative paradigmet (Vilà, 2015).  

Med Reform 978 fikk faget betegnelsen tilvalgsspråk og det ble lagt vekt på at faget 

skulle ha både en praktisk og en teoretisk tilnærming for å være tilgjengelig for alle elever. Til 

tross for ny forskning på fagfeltet og endringer i læreplanene, holdt likevel oppfatningen om 

fremmedspråk som et teoretisk fag seg etter L97. Ifølge en undersøkelse av Speitz og 

Lindmann var undervisningen i fremmedspråk fortsatt svært tradisjonell, i høy grad styrt av 

læreboken og basert på skriftlige aktiviteter. Faget ble i utstrakt grad betegnet som et fag for 

de skoleflinke og teoretisk interesserte, og nye medier og undervisningsformer ble kun brukt i 

begrenset omfang (Speitz & Lindmann, 2002, s. 34). 

De fleste læreplanene i fremmedspråk har hatt kapitler om lærestoff, arbeidsmåter og 

læremidler for ungdomsskolen. Læreplanene for vgs. på sin side er så godt som metode- og 

teorinøytrale, og dagens læreplan (LK06) sier heller ingenting om hvordan undervisningen 

bør legges opp. Planene for grunnskolen de siste 20 årene har likevel vært svært tydelige på 

kommunikasjon som mål for undervisningen.  

 

 
8 Utdanningsreformer i Norge:  

• 1974: Mønsterplanen av 1974 (M74). 

• 1987: Mønsterplanen av 1987 (M87). 

• 1994: Reform i videregående opplæring – Reform 94. Lovfestet rett til tre års videregående opplæring.  

• 1997: Reform 97 og ny læreplan (L97). Grunnskolen ble nå 10-årig. 

• 2006: Kunnskapsløftet (LK06) blir innført med nye læreplaner for grunnskolen og den videregående 

skole. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/M74
https://no.wikipedia.org/wiki/Reform_94
https://no.wikipedia.org/wiki/Reform_97
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunnskapsl%C3%B8ftet
https://no.wikipedia.org/wiki/Grunnskolen
https://no.wikipedia.org/wiki/Videreg%C3%A5ende_skole
https://no.wikipedia.org/wiki/Videreg%C3%A5ende_skole
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2.3 Ulike tilnærminger til språklæring: muntlig- og skriftlig 

kompetanse sin plass   
 

Dette delkapittelet vil redegjøre for ulike overordnede tilnærminger til undervisning og læring 

av fremmedspråk, og hva man bør inneha av muntlig- og skriftlig kompetanse før man kan 

delta i spontane samtaler. Det vil også se på læreres forståelse av begrepet praktisk tilnærming 

og hvordan de utøver dette i fremmedspråkundervisningen.  

 

2.3.1 Bottom-Up approach 

Innenfor denne tilnærmingen starter man språklæringen med å undervise og forstå de små 

komponentene i et språk, som for eksempel fonemer, bokstaver, ord og lærer om regler og 

systemer knyttet til disse før man gradvis utvider komponentene til en helhet. Først når de 

små delkomponentene er på plass begynner man å snakke og skrive. Metoden innenfor denne 

tilnærmingen er å fokusere på de små detaljene ved et tema først. Man starter med å 

dekodifisere og simplifisere hver komponent gjennom repetering og memorering. Resultatet 

denne tilnærmingen antakeligvis vil gi er at den styrker elevenes forståelse av fagets 

grunnleggende elementer, men mangelen på læring i en større kontekst og at de ikke ser 

helheten med én gang, vil kunne begrense effektiviteten av læringen. Dessuten vil kanskje 

elevene som lærer den spesifikke betydningen av et ord ikke forstå hvordan betydningen av 

det samme ordet kan endres i en annen kontekst eller kulturell sammenheng (Quain, 2018). 

 

2.3.2 Top-down approach 

Her er utgangspunktet en tilnærming på makronivå hvor man starter med å se på et emne i et 

større bilde. Man tolker først meningen i budskapet uten å forklare hver enkelt komponent i 

setningsstrukturen nærmere. Det legges vekt på kontekst og metoden er delvis avhengig av 

elevens bakgrunn og erfaringer med å tilegne seg kunnskap. Her blir elevene kastet ut i 

språket, både muntlig og skriftlig fra første stund, før de etter hvert gradvis fordyper seg i 

språkets byggeklosser. Formålet med denne metoden er å motivere elevene til å lære gjennom 

en direkte interaksjon og mental fordypning i temaet, hvor de finner mening i et tema og 

anvender egne erfaringer (Quain, 2018). 

Det hevdes at mange lærere i fremmedspråkundervisningen i Norge i dag har en bottom 

up- tilnærming til fremmedspråkundervisningen, som er typisk for det pre-kommunikative 

paradigmet. Lærerne har en forståelse av muntlig kompetanse som et resultat av systematisk 

studium av grammatikk, fonologi og leksikografi først (Rivers & Temperley, 1978 referert i 
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Vilà, 2018), fremfor en kommunikativ aktivitet som kan praktiseres umiddelbart (Bygate, 

1987, s. 56 referert i Vilà, 2018). Muntlige ferdigheter blir ansett som et bi-produkt av 

kunnskap om språkets systemer, hvor å snakke betyr «muntlig produksjon», eller rettere sagt 

«muntlig reproduksjon» av språk som eleven allerede har blitt eksponert for. Så lenge eleven 

har tilegnet seg en tilstrekkelig mengde grammatikk og vokabular, kombinert med øving på 

riktig uttale, vil det muntlige språket komme av seg selv (Vilà, 2018).  

 

2.3.3 Praktisk tilnærming  

Som nevnt i kap. 2.2 ble det fra 1997 lagt vekt på at fremmedspråkfaget skulle ha en praktisk 

tilnærming. Heimark (2013) skrev i sin doktorgrad om hvordan norske fremmedspråklærere 

på ungdomstrinnet forstår det å bruke en praktisk tilnærming i faget. Gjennom en 

kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode (mixed methods) undersøkte Heimark graden 

av samsvar mellom lærernes tanker rundt begrepet praktisk tilnærming og måten begrepet 

omtales på i den teoretiske forskningen, samt graden av samsvar mellom lærernes teoretiske 

forståelse og deres undervisningspraksis.  

Heimark fant at respondentene forbandt praktisk tilnærming først og fremst med bruk 

av målspråket, særlig muntlig, noe som samsvarer godt med omtalen i teorigrunnlaget og 

generelle beskrivelser av kommunikativ språkundervisning (Heimark, 2013, s. 3). Både 

teoretikere og praktikere (lærerne) ser altså ut til å ha et kombinert sosiokulturelt og kognitivt 

læringssyn, med et mål om mest mulig kommunikasjon på målspråket (Heimark, 2013, s. 

226). Videre fant hun relativt store forskjeller mellom det lærerne sa og det de faktisk gjorde i 

klasserommet, særlig når det gjaldt den muntlige bruken av målspråket. Gjennom 

observasjonsstudier viste den seg nemlig å være mindre til stede i lærernes praksis enn det 

som framgikk av intervju- og spørreskjemadata. I stedet ble mye tid brukt til 

kortsvarsoppgaver eller skriftlig produksjon av tekster som skulle presenteres muntlig, typisk 

forberedte dialoger (Heimark, 2013, s. 226). Avslutningsvis hevder Heimark at praktisk 

tilnærming-begrepet muligens kunne ha hatt større effekt på gjennomføringen av norsk 

fremmedspråkopplæring dersom det kombineres med det mer velkjente begrepet 

kommunikativ språkundervisning.  
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2.4 Tilrettelegging for muntlig kommunikasjon i 

spanskundervisningen  
 

Dette delkapittelet vil redegjøre for nåværende og kommende læreplan i norsk skole, og 

utdype relevant innhold i henhold til denne oppgavens problemstilling. Videre vil det se på 

betydningen av grammatikk for kommunikativ kompetanse og deretter forklare forskjellen på 

en deduktiv og induktiv tilnærming og hvilken av disse som bidrar best til språklæring. Det 

vil også se på hvilken av disse tilnærmingene lærebøkene i fremmedspråk har, og om 

lærebøker i spansk tilrettelegger for muntlig kommunikasjon. Til slutt vil det se på hva ulike 

studier viser om implementeringen av muntlige kompetansemål i Norge, og om det er 

samsvar mellom læreplanen og undervisningspraksis.  

 

2.4.1 Læreplanen Kunnskapsløftet 2006 (LK06) og Fagfornyelsen 2020 

LK06 er rammeverket for opplæringen i hvert fag i grunnskolen og vgs. i Norge i dag, og 

består av blant annet kompetansemål som redegjør for hvilken kompetanse elevene bør 

opparbeide seg i hvert fag. Antall kompetansemål i fremmedspråk nivå II som innebærer 

muntlige og skriftlige ferdigheter er ganske jevnt fordelt (ca. 8 stk. hver). Videre baserer den 

norske læreplanen i fremmedspråk seg i stor grad på Det felles europeiske rammeverket for 

språk (Europarådet, 2001) (Haukås, 2014).  

Fra og med august 2020 skal det tas i bruk nye læreplaner i Norge, kalt Fagfornyelsen, 

som innledes på en ny måte. Mens LK06 åpner med setningen «Språk åpner dører», starter 

Fagfornyelsen med «Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått». Noe annet som blir 

nytt er innføring av såkalte kjerneelementer i fagene, som skal utgjøre det mest sentrale 

innholdet. Det første kjerneelementet heter «kommunikasjon» og er forklart på følgende måte:  

 

Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om å forstå og 
bli forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig 
både muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra første stund både uten og med bruk av 

ulike medier og verktøy (https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/kjerneelementer).  

 

Antall kompetansemål er mer enn halvert: fra 21 stk. i LK06 til 9 stk. i Fagfornyelsen. I 

Fagfornyelsen har de tre første kompetansemålene som står nevnt, kun fokus på muntlige 

ferdigheter. Totalt sett er det bare to kompetansemål som kun omhandler skriftlige 

ferdigheter. Kompetansemålet fra LK06 delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle 

emner har i Fagfornyelsen blitt delt inn i to nye kompetansemål som også har blitt utdypet. 

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/om-faget/kjerneelementer
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Delta i spontane samtaler er blitt skiftet ut med samtale og muntlig forklare […] også 

spontant. Verbet presentere er også fjernet i Fagfornyelsen.  

 

Tabell 2: Muntlige kompetansemål i LK06 og Fagfornyelsen 2020. 

Kompetansemål - LK06 Kompetansemål - Fagfornyelsen 2020  

• Forstå innholdet i skriftlige og muntlige 
autentiske tekster i ulike sjangere  

• Delta i spontane samtaler om ulike temaer 
og aktuelle emner  

• Presentere aktuelle og tverrfaglige emner 
muntlig  

• Kommunisere med god uttale og intonasjon  
 

• Lytte til og forstå tydelig tale om personlige 
og faglige emner og aktuelle saker   

• Samtale i en rekke dagligdagse situasjoner 
om kjente og faglig relevante emner  

• Muntlig forklare faglig relevante emner, 
skildre opplevelser, hendelser og planer, og 
begrunne meninger, også spontant  

• Bruke grunnleggende språklige strukturer, 
regler for uttale og rettskriving og språkets 
offisielle alfabet eller tegn for å 
kommunisere på en situasjonstilpasset 
måte  

 

Eksamensordningene i Fagfornyelsen 2020 er ikke klare ennå, og skal sendes på egen høring 

og ferdigstilles senere (https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/vurderingsordning).  

 

2.4.2 Er grammatikkundervisning nødvendig for kommunikativ kompetanse?  

Ifølge Vold (2013) er grammatikkundervisning en absolutt nødvendighet om man skal lære et 

nytt språk. Det er ikke mulig å bygge setninger eller tekst uten grammatikk. Og i en 

skolehverdag, hvor elevene kun har 3-4 timer fremmedspråkundervisning i uka, er det ikke 

mulig å følge et ideal hvor elevene kan tilegne seg grammatikken implisitt gjennom store 

mengder språklige input, slik barn lærer morsmålet sitt. Grammatikken må derfor undervises, 

men det kan gjøres på andre måter enn den tradisjonelle med pugging og resitasjon av 

verbalparadigmer eller regler.  

Læreplanen (LK06) er tydelig på at grammatikkundervisningen skal være koblet til 

språket i bruk og at grammatikk ikke skal være et eget fag i faget, men en del av språket som 

skal bidra til elevenes kommunikative kompetanse på samme måte som vokabular og uttale. 

Ettersom kommunikativ kompetanse handler om å utveksle meningsinnhold, blir et viktig 

poeng i grammatikkundervisningen å koble grammatiske former og strukturer til mening. I 

hvilken grad dette synet fra læreplanen blir gjennomført i praksis i norske klasserom, er et 

annet spørsmål (Vold, 2013).  

Enkelte kvalitative studier kan tyde på at en del lærere av praktiske årsaker lett faller 

tilbake på en tradisjonell lærerstyrt grammatikkundervisning med vekt på teori, selv om de 

har andre idealer. Ifølge lærerne som Hansejordet intervjuet i sin studie (2009), skyldtes dette 

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/vurderingsordning
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en kombinasjon av store grupper på nærmere 30 elever hvor en stor del av elevene hadde lite 

motivasjon og interesse for språkfag. Lærerne mente derfor det var uforsvarlig å basere mer 

av undervisningen på kommunikative aktiviteter og la elevene ta mer ansvar selv. Lærerne 

hevdet at denne type aktiviteter stoppet raskt opp ettersom elevene mangler ord og strukturer, 

kombinert med at læreren ikke har mulighet til å følge opp alle på én gang. Lærerne mente at 

for å kunne gjennomføre en praktisk tilnærming av faget, kreves andre rammefaktorer, som 

f.eks. en halvering av gruppestørrelsen (Hansejordet, 2009).  

 En annen årsak til at lærerne lett faller tilbake til en tradisjonell 

grammatikkundervisning kan ha med lærebøkene å gjøre (Vold, 2013). Som nevnt tidligere 

(kap. 2.2) har forskning vist at undervisning av fremmedspråk har en tendens til å være veldig 

lærebokstyrt. En analyse av hvordan lærebøkene fremstiller temaer knyttet til grammatikk kan 

derfor fortelle oss en del indirekte om dagens grammatikkundervisning.  

 

2.4.3 Deduktiv og induktiv tilnærming  

En klassisk metode i lærebøker i språk baserer seg på en deduktiv tilnærming til grammatikk, 

der elevene etter å ha fått forklart regelen skal øve seg på å konstruere enkeltfraser for så 

bruke den lærte strukturen i kontrollert egen produksjon, også kjent som den klassiske PPP-

metoden9. Læreren presenterer metoden, eleven praktiserer den for så produsere, som oftest 

under kontrollerte forhold for å fremtvinge bruk av den aktuelle strukturen. Denne metoden er 

gjerne mekanisk fordi grammatikken ikke blir koblet til mening (Vold, 2013). VanPatten og 

Cadierno (1993) viste gjennom sin forskning på kognitive læringsprosesser av grammatikk på 

fremmedspråk at  

[…] instruction is apparently more beneficial when it is directed toward how learners 
perceive and process input rather than when instruction is focused on having learners 
practice the language via output (VanPatten & Cadierno, p. 54).  
 

Med input menes “language that encodes meaning”. Ifølge VanPatten og Cadierno lærer man 

bedre dersom man må tolke, bearbeide og forstå språklig innputt, dvs. at gitt informasjon gir 

mening og lagres på et dypere plan i kognitive skjemaer10, fremfor den tradisjonelle metoden 

hvor fokuset ligger på en «manipulering av output» hvor man pugger grammatiske systemer, 

reproduserer innhold og automatiserer det innenfor en gitt struktur, uten å koble systemene til 

 
9 PPP er en forkortelse for present, practice, produce. 
10 Organiserte tankesystemer hvor ny informasjon bearbeides og lagres. Et begrep som stammer fra Jean 
Piagets teori om kognitiv utvikling ( https://www.webpsykologen.no/artikler/bedre-liv-med-nye-mentale-
skjemaer/). 

https://www.webpsykologen.no/artikler/bedre-liv-med-nye-mentale-skjemaer/
https://www.webpsykologen.no/artikler/bedre-liv-med-nye-mentale-skjemaer/
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mening og uten å fokusere noe videre på de mentale lagringsprosessene11 (VanPatten & 

Cadierno, 1993).  

Denne forbedrede metoden som VanPatten og Cadierno foreslo, hvor man fokuserer på 

prosessering av input med en induktiv tilnærming, finner vi i liten grad i lærebøkene. Ifølge 

Batstone & Ellis (2009, referert i Vold, 2013) kan en slik metode, hvor f.eks. elevene selv kan 

finne frem til grammatiske regler ved hjelp av språklig innputt de får presentert av læreren, 

føre til at elevene husker stoffet bedre, fordi de må sette seg inn i og forstå meningen i de 

grammatiske strukturene. Et eksempel på en induktiv grammatisk øvelse kan være å koble et 

sett med aktive og passive setninger til riktig bilde12. Slik vil elevene kunne forstå at språkets 

form har stor betydning for meningen i setningen (Vold, 2013).  

 

2.4.4 Lærebøkenes tilrettelegging for muntlig kommunikasjon  

Som nevnt i kap. 2.2 har undervisningen av fremmedspråk en tendens til å være lærebokstyrt i 

stor grad. Det er gjort noen få studier av hvilken grad de ulike lærebøkene i spansk samsvarer 

med kompetansemålene i LK06. Hovden (2018) har undersøkt hvordan lærebøkene Vamos 1 

og Vamos 2 bidrar til muntlig aktivitet og utvikling hos elevene. Hun konkluderte med at 

disse lærebøkene vektlegger andre kompetansemål i større grad enn de muntlige, til tross for 

at læreplanen (LK06) vektlegger muntlig kompetanse i like stor grad som skriftlig. Hovden 

hevdet at introduksjonen av nye grammatikalske regler i hvert kapittel i lærebøkene kan være 

et hinder for muntlig aktivitet i undervisningen.  

Tilsvarende forskning på andre lærebøker, som for eksempel på den nyeste læreboka Pasiones 

1 fra 2016 (for Vg1 nivå II) og Pasiones 2 (for Vg2 nivå II) fra 2017, er foreløpig ikke gjort. 

Innholdet i Pasiones 2 beskrives på følgende måte:  

 

Pasiones 2 har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Gjennom lærebokas 
tekstutvalg har elevene tilgang til tekster og støttestoff som gir dybde og åpner for ulike veier 
inn i de aktuelle temaene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og lengde. Skrivekurset som 
forbereder elevene på skriftlig eksamen i bok 1, er erstattet med muntlig eksamenstrening. 
Også i bok 2 er vokabular- og språktrening viet stor oppmerksomhet. Parallelt med 
introduksjon av basisvokabular, jobber elevene med vokabular knyttet til temagjennomgang. 
Grammatikk introduseres med teori og eksempler i forbindelse med oppgaveløsningen. Mer 

grammatikk finner elevene i minigrammatikken bak i boka […]» (https://www.bookis.com). 

 

 
11 Typisk for utfyllingsoppgaver i grammatikk der innhold ikke er viktig. 
12 F.eks. «hvem gjør hva mot hvem?»  

https://www.bookis.com/
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Muntlig eksamenstrening er lagt til i denne boka, noe som kan tilrettelegge for mer muntlig 

aktivitet. Samtidig er hovedvekten av beskrivelsen rettet mot tekstinnhold, vokabular og 

grammatikk. 

 

2.4.5 Hva studiene i Norge viser om muntlig kommunikasjon i 

fremmedspråkundervisningen  

Jeg har redegjort for flere endringer i Fagfornyelsen 2020 (kap. 2.4.1). Et stort spørsmål er om 

disse endrede formuleringene vil medføre endret praksis hos lærerne. Flere studier har sett på 

hvordan fremmedspråkundervisningen praktiseres i Norge og om det er samsvar mellom 

læreplaner og undervisningspraksis, deriblant Heimark (2013) (se kap. 2.3.3). Selv om 

kommunikasjon har vært et mål for undervisningen i mange år ifølge læreplanene, kan mye 

tyde på manglende oppfølging i norske klasserom. Ifølge Gundem (1998) har forskning vist at 

læreplaner tolkes ulikt og blir realisert på svært forskjellige måter i klasserommet (Gjørven og 

Johansen i Mikkelsen og Fladmoe, 2009 s. 334-335). En mulig årsaksforklaring til dette kan 

være at man tolker sentrale begreper i læreplanen ulikt, som for eksempel begrepene praktisk 

tilnærming og kommunikativ. En annen som har gjort lignende studier ganske nylig, er Xavier 

Llovet Vilà (2018).  

Xavier Llovet Vilà (2018) undersøkte lærerholdninger og implementeringen av de 

muntlige kompetansemålene fra LK06 i spanskundervisningen på 8. trinn i norsk skole. Hos 

alle lærerne i studien ble det observert en praktisering av de muntlige kompetansemålene med 

et hovedfokus på språkets form og på korrigering av språket. Lærerne var altså mest opptatte 

av å undervise om språket. Bruk av muntlig språk med fokus på innhold var noe sporadisk og 

fant gjerne sted i pauseoppholdene av undervisningen, det var aldri en hovedaktivitet. 

Planlagt, spontan muntlig aktivitet ble aldri registrert. Bruk av muntlig språk ble altså 

oppfattet som et mål, og ikke som et middel, selv om det er bruk av muntlig språk som et 

middel for å oppnå noe, som virkelig er en kommunikativ aktivitet. Tankene til lærerne om 

språk, språklæring og undervisning var derfor klart orienterte mot det pre-kommunikative 

paradigmet som strider imot de kommunikative kompetansemålene i LK06 (Vilà, 2018).  

Studien til Vilà (2018) viser altså et gap mellom læreplanen og implementeringen av 

denne i praksis. Forskningsfunnene viser likevel høy grad av samsvar mellom lærernes tanker 

og holdninger om undervisning og deres egen undervisningspraksis. Så hva er det som 

egentlig påvirker lærerholdningene, om det ikke er læreplanen? Ifølge Vilà virker lærernes 

personlige erfaring med læring av fremmedspråk å ha enorm påvirkningskraft. Disse tankene 

utviklet seg allerede den gang lærerne selv gikk på skole og selv lærte seg fremmedspråk. 
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Metodene som fungerte for dem tenker de vil fungere for andre. I tillegg akkumuleres det 

lærerne oppfatter som positive erfaringer med sine undervisningsmetoder (Vilà, 2018). Har 

man allerede en sterkt forankret holdning om at en metode fungerer, er det fort gjort å legge 

best merke til de tilfellene hvor den faktisk gjør det, mens man samtidig vektlegger mindre de 

tilfellene hvor den ikke fungerer, og slik få bekreftet og forsterket sine egne holdninger. Dette 

gjenspeiler et kjent psykologisk fenomen kalt kognitiv dissonans13. 

Gitt det manglende samsvaret mellom teori og praksis er ikke paradigmeskifter noe som 

skjer brått, men jevnt over tid (Bryman, 2006, referert i Vilà, 2018). Mange studier har 

indikert at måten læreplanreformer blir implementert i undervisningen ikke nødvendigvis 

gjenspeiler intensjonen bak disse reformene og at det kan oppstå avvik hvor endring i 

undervisningspraksis aldri finner sted (Orafi & Borg, 2009; Sato & Kleinsasser, 1999; 

Supovitz & Weinbaum, 2008; Yan, 2012 referert i Vilà, 2018). En læreplanreform garanterer 

dermed ikke automatisk for en forbedring av undervisningskvaliteten, særlig når det kommer 

til kommunikativ fremmedspråkundervisning (Breen et al., 2001; Karavas-Doukas, 1996; 

Kırkgöz, 2008; Mangubhai et al., 2004; Orafi og Borg, 2009; Yan, 2012 referert i Vilà, 2018).  

Vilà (2018) påpekte også at det er et problem at lærerutdanningen og videre kursing av 

lærere ser ut til å undervurdere betydningen av lærernes holdninger, slik at de får leve videre. 

Dermed kan det oppstå en situasjon hvor lærere som har deltatt på opplæringskurs i 

kommunikativ kompetanse misforstå de nye ideene de har fått presentert, og dermed returnere 

til klasserommene sine hvor de implementerer de nye ideene inn i sine gamle rutiner i den tro 

at de følger den nye tilnærmingen, uten å faktisk gjøre det (Karavas, Doukas, 1996, referert i 

Vilá, 2018).  Dette gir en pekepinn på at lærere antakeligvis trenger flere verktøy for å forstå 

de faktiske intensjonene i læreplanen og hvordan de kan implementere en kommunikativ 

tilnærming i praksis og slik endre og forbedre egen undervisning (Vilà, 2018).  

 

2.5 Elevenes mestring  
Et begrep i denne oppgavens problemstilling er mestring. Dette begrepet kan være noe 

problematisk, for hva vil det egentlig si å mestre noe? Håkonsen (2000, s. 309) definerer 

mestring som individets egne måte å forholde seg til og løse en situasjon på.  

Bernstein et. al definerer mestring (coping) som:  

 
13 En tendens til å søke samsvar mellom egne holdninger og atferd. Når det oppstår inkonsistens mellom 
holdninger og atferd (dissonans) må en endring i enten atferd eller holdning skje for å gjenopprette samsvaret. 
Det er mest sannsynlig at en vil endre ens egen holdning for å tilpasse den til atferden, slik at man kan fortsette 
å handle på samme måte ( https://www.instructionaldesign.org/theories/cognitive-dissonance/ ).  

https://www.instructionaldesign.org/theories/cognitive-dissonance/
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Coping is defined as one's cognitive and behavioural efforts to manage specific demands that 

are appraised as taxing one's resources (Bernstein et. Al, 1997, s. 441).  

 

Germundsson formulerer mestring som en indre tilstand der man bruker hele 

oppmerksomheten og sanseapparatet i møte med en utfordring eller et problem. Videre sier 

han at menneskers behov for å mestre ligger genetisk i oss, og at det er en av våre viktigste 

forutsetninger for videre vekst og utvikling (Germundsson, 2000, s. 60) Når vi møter 

kognitive, emosjonelle eller sosiale utfordringer er det ikke slik at vi opplever fullstendig 

mestring eller nederlag. Det er mange faktorer som spiller inn i ulike situasjoner og graden av 

mestring vil variere fra person til person, avhengig av individets mestringspotensiale (Larsen 

& Øzerk, 1999, s. 15).  

 

2.6 Sammendrag 
I dette kapittelet har vi sett at spansk er det mest populære fremmedspråket blant elever i 

norsk skole i dag. På Vg2 kan elevene som går nivå II bli trukket opp i muntlig eksamen, hvor 

den muntlige fagsamtalen teller mest for karakteren. Nåværende læreplan vektlegger muntlig 

kompetanse i like stor grad som skriftlig kompetanse. Fremmedspråkfaget har blitt påvirket av 

ulike undervisningstradisjoner opp gjennom årene. Selv om læreplanene siden 1980-tallet har 

tendert mer og mer i retning det kommunikative paradigmet, har flere studier vist at 

undervisningspraksisen fortsatt bærer preg av det pre-kommunikative paradigmet. Studier har 

vist at flere lærere har et hovedfokus på språkets form, med bruk av språk som et mål heller 

enn et middel, noe som er typisk for en bottom-up-tilnærming. Dessuten er undervisningen i 

stor grad styrt av lærebøker, som gjerne har en deduktiv tilnærming og liten vektlegging av 

muntlig kompetanse.  

Både Heimark (2013) og Vilàs studier er gjort på ungdomstrinnet. I denne studien 

ønsker jeg å undersøke om de overnevnte tendensene også gjelder for videregående skole, 

nærmere bestemt Vg2. Videre ønsker jeg å kartlegge hvordan elevene opplever sitt eget 

mestringsnivå i muntlig kontra skriftlig spansk. Metoden jeg har brukt i studien vil bli 

presentert i neste kapittel. Dersom det er slik at elevene opplever å ha et lavere mestringsnivå 

i muntlig spansk, og heller foretrekker å komme opp i skriftlig fremfor muntlig eksamen, kan 

være behov for endringer i spanskundervisningen og implementeringen av muntlige 

kompetansemål fremover.  
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3 METODE  

I dette kapittelet vil jeg først si noe om oppgavens vitenskapelige tilnærming og begrunne 

valget av forskningsmetode. Deretter vil jeg si noe om spørreskjemaets utforming, beskrive 

prosessen med operasjonalisering av begrepene i spørreundersøkelsene, fortelle om hvilket 

verktøy jeg har brukt, piloteringen, utvalget og datainnsamlingsprosessen. Jeg vil avslutte 

med å gjøre rede for hva som kan være potensielle svakheter eller utfordringer ved 

metodevalget.   

 

3.1 Valg av metode  

Ut ifra et ontologisk og epistemologisk perspektiv er min tilnærming til metode pragmatisk, 

noe som innebærer en forståelse av at én metode ikke nødvendigvis er bedre enn en annen da 

de alle har noen styrker og svakheter, men at man heller må velge metode ut fra hva som er 

mest hensiktsmessig i den aktuelle situasjonen. Ulike metoder kan også utfylle hverandre 

(Jacobsen, 2015, s. 34-35). Det bør være problemstillingens natur som bestemmer valget av 

metode for innhenting av empiriske data (Creswell, 2014, s. 3). I denne oppgaven har jeg 

valgt en kvantitativ metode i form av to web-baserte spørreskjemaundersøkelser – ett 

spørreskjema for lærere (SL) og ett spørreskjema for elever (SE). Totalt deltok 38 lærere og 

68 elever i studien. Metoden har også noen få kvalitative innslag i form av åpne spørsmål. Jeg 

vil nå redegjøre for fordeler ved valget av en kvantitativ metode og hvorfor jeg anser denne 

som mest hensiktsmessig for min problemstilling, og deretter noen ulemper. 

Ulike problemstillinger vil kreve ulike forskningsmetoder. Generelt sett kan vi skille 

mellom tre dimensjoner som kan benyttes til å analysere problemstillinger, ut ifra om den er 

mest: a) klar eller uklar, b) deskriptiv eller kausal, og c) om vi ønsker å generalisere funnene 

eller ikke (Jacobsen, 2015, s. 78). Problemstillingen i denne studien heller mot ytterpunktene 

klar, deskriptiv og generalisering. 

Ifølge Jacobsen (2015, s. 136) er kvantitativ metode den best egnede når vi har en 

ganske god forhåndskunnskap om temaet vi skal forske på og når problemstillingen er relativt 

klar. Klarhet er en forutsetning fordi vi er nødt til å kategorisere informasjonen før vi henter 

inn data, slik at den lett kan systematiseres. Forskeren predefinerer hvilken informasjon som 

er interessant, noe som gjør metoden av datainnsamling lukket, det vil si at respondentene kun 

kan svare innenfor forhåndsbestemte rammer. Temaet i denne studien er noe jeg har relativt 

gode forkunnskaper om. Dermed ble arbeidet med å kategorisere informasjonen på forhånd 
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langt enklere enn dersom jeg skulle ha kartlagt et tema som var helt ukjent for meg. Videre er 

temaet for problemstillingen avgrenset i tid da den sier noe om tilstanden i 

spanskundervisningen på Vg2 nivå II våren 2019, og rom – Vg2, nivå 2 i Norge. Min studie 

er i likhet med de fleste spørreskjemaundersøkelser en tverrsnittstudie, som kun kan gi et 

bilde av situasjonen på et avgrenset tidspunkt, men ikke fortelle noe om utvikling over tid 

(Danielsen, 2013, s. 142).  

Videre er kvantitativ metode den best egnede når vi ønsker å beskrive omfanget av et 

fenomen (Jacobsen, 2000, s. 120). Et delmål i denne studien er å beskrive omfanget av 

praktiseringen av muntlig spontan samtale i spanskundervisningen. Jeg ønsker altså å gå i 

bredden, og velger å gjøre dette ved å bruke to ekstensive undersøkelsesopplegg for å få 

undersøkt flest mulige enheter og øke sjansene for å få generaliserbare resultater (Jacobsen, 

2015, s. 141). Videre kan denne metodiske tilnærmingen kalles individualistisk, da 

hovedfokuset ligger på å studere hvordan enkeltmennesker tenker og opptrer på tvers av ulike 

kontekster. Det er summen av mange individers oppfatninger som er av størst interesse 

(Jacobsen, 2015, s. 36-37).  

Fordeler ved web-baserte spørreskjemaundersøkelser er at de kan nå ut til mange 

mottakere, de medfører lave kostnader og er sterkt arbeidsbesparende, ettersom data blir 

automatisk lagret i en database som er klar for analyse. Dessuten er de asynkroniserte, det vil 

si at respondentene kan svare nesten hvor og når som helst. Videre er undersøkelsene 

anonyme, noe som kan bidra til at respondentene er mer villige til å svare ærlig. Grunnet 

avstanden mellom forsker og forskerobjekt, vil det være liten intervjuereffekt (Jacobsen, 

2015, s. 278-280).  

 Kvantitativ metode har også noen svake sider. I og med at fokuset ligger på bredde, 

hvor målet er å få svar fra så mange enheter som mulig, kan ikke undersøkelsen være for 

kompleks. Jo enklere undersøkelsen er utformet og jo kortere tid det tar å svare på den, dess 

større sannsynlighet er det at flere svarer. Dermed blir det vanskelig å stille mer inngående 

spørsmål og gå i dybden. Metoden kan derfor gi noe overfladiske resultater og man vil få en 

lite helhetlig og detaljert forståelse av et fenomen.  

Avstand og muligheten for å være anonym bidrar muligens til å forsterke en slik 

manglende dybdeforståelse. Da det ikke har vært noen direkte interaksjon mellom meg som 

forsker og respondentene, hadde jeg ikke mulighet til å gå i dialog for å oppklare eventuelle 

uklarheter eller for å få utdypet årsakene til svarene. Jeg prioriterte altså bredde på bekostning 

av dybde. Dette påvirker også andre del av min problemstilling, ettersom jeg ikke vil kunne 

undersøke det kausale forholdet i dybden mellom en lærers praktisering av muntlig spontan 
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samtale og elevenes mestring i muntlig spansk. Det at jeg ikke vet hvilke elever som har 

hvilke lærere fordi undersøkelsen var anonym, utelukker muligheten for å se om det finnes 

korrelasjoner her. Jeg har heller ikke gjort noen mer omfattende undersøkelser av elevenes 

mestringsnivå i muntlig og skriftlig spansk, og baserer meg derfor kun på selvrapportering.  

Ettersom utformingen også er lukket, da forskeren på forhånd har definert hva som er 

relevant informasjon, gir det lite rom for opplysninger om forhold som ikke er med i 

spørreskjemaet som kanskje også hadde vært viktige og interessante. Dessuten risikerer jeg å 

påtvinge respondentene spesielle meninger gjennom standardiserte spørsmål og 

svaralternativer. Kanskje vil det være respondenter som ikke kjenner seg igjen i 

problemstillingen og dermed vil oppleve undersøkelsen som noe virkelighetsfjern (Jacobsen, 

2015, s. 135-137). Disse faktorene kan ha ført til at forespurte lærere og elever ikke ville delta 

i undersøkelsen, eller at de unnlot å svare på enkelte spørsmål.  

 

3.2 Spørreskjemaets utforming  

Jeg vil nå gjøre rede for måten de to spørreskjemaundersøkelsene for lærere og elever er 

bygget opp. Metoden er som nevnt kvantitativ og lukket, med noen kvalitative innslag i form 

av åpne spørsmål.  

a) Spørreskjemaundersøkelsen for lærere (SL - vedlegg 1) 

Spørreskjemaet består av informasjon om undersøkelsen og bekreftelse på samtykke og i alt 

20 spørsmål – hvor av 16 lukkede- og 4 åpne spørsmål, samt invitasjon til å delta i trekning av 

et gavekort på 300 kr. Spørsmålene handler om følgende temaer: a) lærernes bakgrunn, b) 

lærebok, c) undervisningsaktiviteter, d) elevenes mestringsnivå i muntlig- og skriftlig spansk 

samt eksamenspreferanse, e) nødvendige forkunnskaper er grammatikk og vokabular, f) 

holdninger til hvilke elever faget egner seg for og g) endret fokus med ny læreplan. Videre er 

de kvantitative spørsmålene og svaralternativene delt inn i følgende målenivåer14: 

Forholdstallsnivå - spørsmål 1 og 5, ordinalnivå - spørsmål 11, 13, 15, 16, 17, 18 og 19 (hvor 

svaralternativene ble presentert på en Likert-skala), og nominalnivå - spørsmål 2, 3 (dikotom 

variabel), 4, 8, 9, 10 og 12. Spørsmål 6, 7, 14 og 20 er kvalitative, dvs. åpne.  

 

b) Spørreskjemaundersøkelsen for elever (SE - vedlegg 2) 

Spørreskjemaet består av 9 spørsmål hvor av 8 er lukkede og ett er åpent. Informasjonen om 

undersøkelsen er kortere og enklere enn i SL. Jeg har valgt å forenkle formuleringene, eller 

 
14 Kilde om målenivåer: Kleven, 2011, s. 29-31 
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gjøre språket litt mer muntlig, i flere av spørsmålene til elevene for å minske risikoen for 

misforståelser eller at de fant skjemaet for vanskelig eller kjedelig å svare på. Dette er også 

grunnen til at jeg har kuttet ned på antall spørsmål. Spørsmålene i SE handler om følgende 

temaer: a) lærebok, b) mestringsnivå i muntlig- og skriftlig spansk, c) preferanse 

eksamensform og d) undervisningsaktiviteter. I SE er de kvantitative spørsmålene med 

svaralternativer delt inn i følgende målenivåer: Forholdstallsnivå: spørsmål 2, ordinalnivå - 

spørsmål 3, 4 og 8 og nominalnivå: spørsmål 1, 5, 6 og 7. Spørsmål 9 i SE er åpent.  

Grunnene til at jeg valgte å legge til noen åpne spørsmål i SL og SE er at jeg ikke 

hadde oversikt over alle de tenkelige svaralternativene, eller at det fantes så mange 

svaralternativer at det ville blitt for omfattende å ta med alle. Dette er to situasjoner hvor åpne 

spørsmål i kvantitative undersøkelser bør tas i bruk (Couper et al. 2011, Schuman & Presser 

1996 referert i Jacobsen, 2015, s. 265).  

 Spørsmålene jeg har valgt å gjøre obligatorisk å svare på i SL er spørsmål 4 og 5 og i 

SE spørsmål 1, 2, 3, 4, 5 og 7, fordi disse spørsmålene var viktigst for å besvare 

problemstillingen. Jeg kunne ha markert alle spørsmålene i begge spørreskjemaene som 

obligatoriske å svare på, men kunne da risikert å få et høyere frafall dersom noen 

respondenter syntes det ble for tidkrevende underveis (se kap. 3.8).  

 

3.3 Operasjonalisering av begrepene i spørreundersøkelsen  

I pedagogisk forskning er det mest interessant å studere latente variabler, det vil si teoretiske, 

konstruerte begreper som ikke er observerbare. Utfordringen ligger da i å bestemme hvilke 

observerbare tegn som skal regnes som indikatorer på de begrepene vi er interesserte i å finne 

noe informasjon om (Kleven, 2011, s. 28). Operasjonalisering dreier seg om å bevege seg fra 

de abstrakte begrepene i teorien til de konkrete spørsmålene som skal måle empirien 

(Danielsen, 2013, s. 145). I denne delen skal jeg gjøre rede for fremgangsmetoden for dette i 

min studie.  

 Utgangspunktet for operasjonaliseringsprosessen i denne oppgaven er 

problemstillingen: I hvilken grad prioriterer spansklærerne på Vg2 nivå II muntlig spontan 

samtale i sin undervisning, og opplever elevene samme mestringsnivå i muntlig- som i 

skriftlig spansk?  Den første delen av problemstillingen kan konverteres relativt direkte til et 

spørsmål i spørreskjemaundersøkelsene. Ved å spørre om hvilke aktiviteter som praktiseres 

oftest i spanskundervisningen (spørsmål 8 i SL og spørsmål 7 i SE), og sammenligne 
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resultatene for høyest og lavest score, vil vi kunne si en del om i hvilken grad spansklærerne 

på Vg2 nivå II prioriterer muntlig spontan samtale i sin undervisning.  

Problemstillingen utviklet jeg basert på et inntrykk av spansklærere nevnt innledningsvis 

(kap.1)15, som jeg også ønsket å utforske nærmere. Dette inntrykket kan jeg utlede videre til 

følgende underhypoteser:  

1) Undervisningen til spansklærere i dag er fortsatt ganske «tradisjonell».  

2) Lærerne mener at elevene må ha gode grunnkunnskaper i grammatikk og vokabular 

før de kan delta i spontane samtaler på spansk.  

3) Elevene opplever å ha høyere mestringsnivå i skriftlig – enn i muntlig spansk. 

 

Disse underhypotesene setter en ramme for spørreskjemaundersøkelsene. Neste skritt var å 

operasjonalisere disse til konkrete spørsmål, som skulle være så enkelt og presist formulerte 

som mulig, samt finne ut av hvilke svaralternativer som var de mest relevante. Her benyttet 

jeg teorier fra kapittel 2 og min egen erfaring med både læring og undervisning av 

fremmedspråk. Jeg vil nå gjøre rede for hvordan jeg utledet indikatorer og verdier, det vil si 

konkrete spørsmål og svaralternativer, til hver av de overnevnte underhypotesene. 

  

Underhypotese 1: Undervisningen til spansklærere i dag er fortsatt ganske 

«tradisjonell».  
 

Med begrepet «tradisjonell» sikter jeg til Speitz og Lindmanns (2002) formulering som jeg 

nevnte i kapittel 2, nemlig at undervisningen i høy grad styres av læreboka og at den baseres 

mye på skriftlige aktiviteter. Jeg ønsket å undersøke om lærerne er sterkt knyttet til 

lærebøkene, for om Hovdens (2018) forskningsresultater gjelder norskproduserte lærebøker i 

spansk generelt, kan det være et tegn på at muntlig kompetanse ikke blir like mye vektlagt og 

at Karen Lund (1999) fortsatt har rett i at fremmedspråkundervisningen egentlig ikke er særlig 

kommunikativ. Jeg ønsket også å se om lærerne er mer opptatte av å undervise om språkets 

form, noe som innebærer blant annet aktiviteter tilknyttet grammatikk og vokabular, slik som 

Vilá (2018) hevder.  

For å undersøke dette, utarbeidet jeg en rekke spørsmål. I begge spørreskjemaene 

inkluderer dette spørsmålene knyttet til bruk av læreboka og hvilke undervisningsaktiviteter 

som praktiseres oftest. I SL gjelder dette spørsmål 4, 5, 6, 8 og 9 (vedlegg 1). Spørsmål 10 

 
15 «Spansklærere bruker mer tid på skriftlige undervisningsaktiviteter, innlæring av grammatikk og vokabular 
samt muntlige forberedte aktiviteter (for eksempel presentasjoner og forberedte dialoger), i forhold til 
muntlige spontane aktiviteter.» 
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(Hvilke 3 aktiviteter tror du flertallet av elevene foretrekker i spanskundervisningen?) skulle 

man også tro har en viss påvirkning på lærernes valg av undervisningsaktiviteter innimellom. 

Etter prinsippet om elevmedvirkning skal elever også kunne delta i planleggingen av 

undervisningen16.  

I SE har jeg operasjonalisert underhypotese 1 til følgende spørsmål: 1, 2 og 7 (vedlegg 2).  

 

Underhypotese 2: Lærerne mener at elevene må ha gode grunnkunnskaper i 

grammatikk og vokabular før de kan delta i spontane samtaler på spansk.  
 

Som nevnt i kapittel 2 viste Vilás forskning fra 2018 at ungdomsskolelærernes hovedfokus lå 

på å undervise om språkets form, noe som igjen kan tyde på at lærerne har en bottom-up-

tilnærming til undervisningen, en holdning som ligger sterkt forankret i lærerne fra den gang 

de lærte seg språket selv. Dette innebærer at lærerne starter språklæringen med å undervise 

om de små komponentene, som vokabular og grammatikk, før de utvider komponentene til en 

helhet og begynner å snakke. Jeg ønsket å utforske om denne holdningen fortsatt er gjeldende 

gjennom å stille følgende spørsmål i SL (vedlegg 1): 7, 16 og 17. Spørsmål 19 mener jeg også 

kan illustrere noen aspekter ved lærernes holdning til viktigheten av å forstå grammatisk teori 

før man kan begynne å prate. Å kunne få en pekepinn på hvor fastlåste holdninger til 

fremmedspråkundervisning er, og om endring i undervisningspraksis kommer til å finne sted 

(kap. 2.5.1) var også tanken bak det siste spørsmålet (nr. 20) i SL. 

 I og med at denne hypotesen omhandler lærerholdninger, var det ikke like relevant å 

stille mange spørsmål rundt temaet i SE. Fordi det kan være interessant å se om holdningene 

til fremmedspråklæring også har forplantet seg videre til elevene tok jeg også med 

spørsmålene i SE: 6 og 9 (vedlegg 2).   

 

Underhypotese 3: Elevene opplever å ha høyere mestringsnivå i skriftlig- enn i muntlig 

spansk.  
 

Denne underhypotesen omhandler andre del av problemstillingen. En latent variabel her som 

det vil være utfordrende å operasjonalisere er mestringsnivå. For hva vil det egentlig si å 

mestre noe? Og hvordan kan vi måle mestring? I denne oppgaven er det ikke rom for 

grundige undersøkelser av elevenes mestringsnivå i muntlig og i skriftlig spansk, grunnet 

oppgavens omfang og valg av metode. Jeg har ikke foretatt noen kvalitative undersøkelser i 

form av intervjuer eller observasjoner, og jeg har heller ikke hatt tilgang på statistikk over de 

 
16 Kilde: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/prinsipper-for-opplaringen2/elevmedverknad/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/prinsipper-for-opplaringen2/elevmedverknad/
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aktuelle elevenes karakterer eller andre vurderinger. Derfor kan jeg kun legge til grunn 

elevenes selvopplevde mestring gjennom spørsmålene i SE: 3, 4 og 5 (vedlegg 2), samt 

lærernes oppfatning av sine elevers mestringsnivå gjennom spørsmålene i SL: 11, 12, 13, 14 

og 15 (vedlegg 1).  

Denne delen av problemstillingen blir svært subjektiv, og kan kun gi en pekepinn på 

om elevene faktisk mestrer muntlig eller skriftlig kompetanse best. Noe SE imidlertid kan si 

noe om, er hvilken eksamensform av muntlig eller skriftlig elevene som deltok i denne 

undersøkelsen foretrekker.  

 

3.4 Google Skjemaer  

Det finnes en stor mengde web-baserte spørreskjemaverktøy å velge mellom. Jeg valgte 

Google Skjemaer17 som jeg fikk anbefalt av en kollega med høy digital kompetanse. Med 

dette verktøyet kan spørreskjemaer utformes og distribuere enkelt og effektivt. Programmet er 

enkelt å bruke og oppgir resultatene interaktivt på en svært oversiktlig måte i bl.a. 

kakediagrammer og histogrammer, avhengig av type data. Alle spørsmålene presenteres for 

deltakerne i en bestemt rekkefølge, men er synlige på én og samme side nedover skjermen 

med mulighet for å hoppe tilbake til et tidligere spørsmål dersom respondenten ønsker å endre 

svar eller legge til mer informasjon. Programmet gir også mulighet til å bestemme om noen 

spørsmål skal være obligatoriske å svare på. Disse blir så markert med en liten stjerne. Jeg vil 

komme tilbake til hvilke spørsmål jeg markerte som obligatoriske og hvorfor i kapittel 3.5.3. 

Videre er det mulig å se resultatene individuelt, slik at man kan evaluere sammenhengen 

mellom ulike variabler til én og samme respondent.  

 

3.5 Pilotering  

En god regel er å teste spørreskjema i forkant av en undersøkelse. Kvalitativ metode blir ofte 

brukt som en pilotstudie til en større kvantitativ undersøkelse (Jacobsen, 2015, s. 139). Jeg 

valgte å bruke den kvantitative spørreundersøkelsen som pilotstudie ved å teste den på egne 

elever og noen kolleger først. Deretter gjorde jeg noen små justeringer, som for eksempel å 

legge til noen flere svaralternativer på spørsmål om ulike undervisningsaktiviteter 

(spørsmålene 8 og 10 i SL og spørsmålene 6 og 7 i SE).  

 

 
17 Google Skjemaer på Google Drive: https://www.google.com/intl/no_no/forms/about/ 
 

https://www.google.com/intl/no_no/forms/about/
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3.6 Utvalget   

Som det kommer frem i problemstillingen, er min teoretiske populasjon alle lærere og elever i 

spansk på Vg2 nivå II. Å fokusere på alle lærere og elever i spansk på både ungdomsskolen 

og videregående ville bli for omfattende, så jeg ønsket å avgrense enhetene. I og med at Vg2 

nivå II er det avsluttende året for flertallet av elevene som har hatt spansk fremmedspråk, 

syntes jeg det var mest relevant å forske på selvopplevd-, oppnådd muntlig og skriftlig 

kompetanse på dette nivået for å se hvilken kompetanse elevene opplevde å ha etter fem år 

med spansk. Min avgrensning i rom blir derfor spansklærere på Vg2 nivå II i Norge, mens 

avgrensningen i tid blir april-mai 2019, like før elevene ble trukket opp i skriftlig eller 

muntlig eksamen.  

 Da det ikke finnes noe nasjonalt register med en oversikt over alle lærere og elever på 

Vg2 nivå II i spansk, ble det vanskelig å skulle foreta et sannsynlighetsutvalg. Å lage en slik 

oversikt hadde blitt for ressurskrevende. Derfor valgte jeg å foreta et ikke-

sannsynlighetsutvalg, nærmere bestemt selvutvelgelse (Jacobsen, 2015, s. 303). For å nå ut til 

flest mulige enheter delte jeg spørreundersøkelsene i Facebook-gruppene «Spansklærere i 

Norge» - som er den spansklærergruppa med flest antall medlemmer her til lands18, og i 

«Spanskundervisning i Norge – Den norske spansklærerforeningen (ANPE)»19. Jeg fikk også 

hjelp av presidenten i ANPE til å distribuere spørreskjemaundersøkelsene via epost til alle 

medlemmene av ANPE20. Jeg spurte samtidig lærerne som deltok i spørreundersøkelsen om 

de også ville være så vennlige å dele SE med sine elever. Et kjennetegn ved selvutvelgelse 

som utvalgsform er at enhetene i stor grad bestemmer selv om de vil delta eller ikke, noe som 

kan føre til systematiske skjevheter og høyt frafall (se kap. 3.8). I figuren under har jeg 

forsøkt å illustrere frafallet mellom hvert nivå av aktuelle undersøkelsesenheter, fra teoretisk 

populasjon til det faktiske utvalget av lærere: 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 2.470 medlemmer 21. april 2019 ( https://www.facebook.com/groups/272716050154/ ).  
19 48 medlemmer 21. april 2019:  https://www.facebook.com/groups/1256441611113893/ 
20 I ANPE totalt sett var det ca. 150 medlemmer våren 2019.  

https://www.facebook.com/groups/272716050154/
https://www.facebook.com/groups/1256441611113893/
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Figur 1: Oversikt over frafallet i SL 

   
1. Alle spansklærere på 
Vg2 nivå II i Norge  

 

  

  2.Spansklærere på Vg2 nivå II 
som er medlemmer av ANPE/ 
«Spansklærere i Norge» 

  

   

3.De som svarte på spørre-
undersøkelsen (SL) 

  

                                                                              

Spørreundersøkelsen for elever måtte gjennom enda et ledd, nemlig lærerne selv, og risikoen 

for frafall økte derfor desto mer. Dette har jeg illustrert i følgende figur, som er en 

videreføring av den forrige:  

 

Figur 2: Oversikt over frafallet i SE 

   
4.Lærerne som svarte på 
spørreskjemaet  

 

  

   

5.Elevene som fikk presentert 
spørreskjemaet av sin lærer 

  

   

6. Elevene som svarte (SE) 
  

                                                                                                          

Totalt sett mottok jeg 38 svar på SL og 68 svar på SE. I og med at jeg ikke vet noe om det 

totale antallet i min teoretiske populasjon, blir det vanskelig å regne ut hvor høy svarprosenten 

er i mine undersøkelser21. Feilmarginene i min studie vil dermed bli høye. Videre har 

forskning på frafall vist at det er visse grupper som systematisk unnlater å delta i 

spørreundersøkelser (Peytchev 2013, Steeh 1981, referert i Jacobsen, 2015, s. 308). Ettersom 

jeg ikke har kunnet sikre at utvalget er representativt ved å hindre at noen grupper systematisk 

faller fra, og fordi jeg har relativt få respondenter, kan jeg ikke foreta noen statistisk 

generalisering av mine funn. De kan derfor kun gi en pekepinn (Jacobsen, 2015, s. 289).  

 

 
21 I 2016 var det totalt 422 videregående skoler i Norge. Hvor mange av disse som tilbyr spansk fremmedspråk 
har jeg ikke funnet noen oversikt over. Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/12187  

https://www.ssb.no/statbank/table/12187
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3.7 Datainnsamlingsprosessen   

Etter å ha bearbeidet spørreskjemaene etter pilottestingen, undersøkte jeg på nettsidene til 

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) om det var behov for å melde prosjektet av etiske 

hensyn. Etter meldeskjematest22 og ettersom jeg hadde valgt en anonym løsning23 konkluderte 

jeg med at det ikke var behov for dette. Etter å ha delt spørreskjemaene den 22. april, fulgte 

jeg fortløpende med på hvor mange svar jeg fikk inn på Google Skjemaer. Etter å ha mottatt 

21 svar på SL, så det ut til å stilne. Jeg hadde foreløpig ikke fått inn et eneste svar på SE. Etter 

to uker gjennomførte jeg derfor en purrerunde og publiserte spørreskjemaene på nytt i 

«Spansklærere i Norge», i tilfelle noen ikke hadde sett den i første omgang eller bare glemt 

den, med ny beskjed om at det også ville bety mye for meg om de kunne dele SE med sine 

elever. Etter enda et par uker til endte jeg opp med det endelige antall besvarelser: 38 svar på 

SL og 68 svar på SE.  

 

3.8 Validitet og reliabilitet 

Det vil alltid være usikre faktorer tilknyttet forskning, da den ikke er uten subjektive 

elementer. Forskere er mennesker med sine egne holdninger og verdier, noe som kan ha en 

påvirkning på så vel det metodiske designet som på tolkningen av resultatene (Kleven, 2011, 

s. 24). I dette kapittelet vil jeg belyse svakheter og begrensninger ved å bruke kvantitative, 

web-baserte spørreskjemaundersøkelser som metode. 

 

3.8.1 Validitet  

Validitet handler om hvor troverdige resultatene i metoden er, altså i hvilken grad slutningene 

som trekkes basert på resultatene er korrekte eller ei (Johnson, 2013, s. 279). At en 

undersøkelse er valid innebærer at empirien er gyldig og relevant, dvs. at den faktisk gir svar 

på det vi spør om (Jacobsen, 2015, s. 17). Creswell (2014, s. 160) hevder at validitet kan 

oppnås i kvantitativ forskning dersom det kan trekkes viktige og nyttige slutninger fra 

poengsummen på måleinstrumenter. Kleven (2011, s. 23) skiller mellom tre typer gyldighet: 

ekstern validitet, intern validitet og begrepsvaliditet.  

 Som jeg har vært inne på tidligere, er ikke funnene i denne studiens forskningsdesign 

statistisk generaliserbare grunnet et ikke-representativt utvalg med stor fare for systematiske 

skjevheter (se kap. 3.6). Slutninger basert på funn i mine studier kan derfor ikke overføres til å 

 
22 Kilde: https://meldeskjema.nsd.no/test/  
23 Kilde: https://nsd.no/personvernombud/hjelp/forskningsmetoder/nettbaserte_sporreundersokelser.html 

https://meldeskjema.nsd.no/test/
https://nsd.no/personvernombud/hjelp/forskningsmetoder/nettbaserte_sporreundersokelser.html
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gjelde alle spansklærere og elever på Vg2 nivå II i Norge. Dermed er denne studiens eksterne 

validitet lav. Utvalget kan likevel tjene som et lite kumulativt bidrag i forskningen på feltet, 

da det ikke er gjort noe forskning på utbredelsen av praktiseringen av muntlig spontan samtale 

i spanskundervisningen på videregående skole i Norge.  

 Intern validitet dreier seg om hvorvidt vi har gyldige bevis for å trekke konklusjoner 

basert på sammenhenger mellom de avhengige og uavhengige variablene (Johnson, 2013, s. 

279-280). Denne type validitet er mest relevant for intensive undersøkelsesopplegg, så 

grunnet metodisk design og type utvalg i denne oppgaven er det ikke relevant å drøfte intern 

validitet her.  

Når det gjelder begrepsvaliditet, som er sterkt knyttet opp mot operasjonaliseringen 

av begreper (se kap. 3.4), handler det om i hvilken grad jeg har klart å måle det jeg ønsket å 

måle (Kleven, 2011, s. 86). Altså om dataene jeg har fått inn, basert på spørsmålene med 

svaralternativene jeg utformet, faktisk kan gi svar på min problemstilling og underhypoteser 

og om empirien samsvarer med teorien. Begrepsvaliditeten i denne studien vurderer jeg som 

relativt høy. Dette vil jeg diskutere nærmere i kapittel 5.  

 

3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om pålitelighet, altså om vi kan stole på at undersøkelsen er presis og at 

det ikke har skjedd målefeil underveis. Høy reliabilitet innebærer at en undersøkelse vil måle 

det samme hver gang (Danielsen, 2013, s. 147). Det vil være flere potensielle trusler for 

målefeil i min kvantitative metode. Selv om intensjonen til respondentene har vært god, er det 

likevel en fare for at de ikke alltid forteller sannheten. Dette kan skyldes at de ønsker å 

fremstå som «sosialt korrekte», og derfor velger å gi informasjon basert på hvordan de ønsker 

å fremstå i andres øyne fremfor hvordan de virkelig er (Miles og Huberman, 1994, referert i 

Jacobsen, 2000, s. 209-210). Det er mulig at mange lærere i min studie er bevisste på at 

spontan muntlig samtale er viktig å trene på, og dermed svarer at det er noe de fokuserer på. 

Men om informasjonen lærerne oppgir samsvarer med praksis er ingen selvfølge, noe 

Heimark (2013) (kap. 2.3.3) understreket. 

Problemer kan også oppstå på grunn av forskningseffekter. Ettersom utvalgsmetoden 

jeg brukte var selvutvelgelse kan det bety at svarene er systematisk skjeve. I tillegg kan 

respondentene ha blitt påvirket av formuleringene av spørsmålene, hvilke svaralternativer som 

var tilgjengelige og av rekkefølgen spørsmålene stod plassert i. Dette kan resultere i svar som 

er mer resultatet av undersøkelsesdesignet, enn en måling av hva respondentene virkelig 

mener (Jacobsen, 2015, s. 136). Akkurat hva respondentene legger i begrepet «mestring» og i 
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hvilken grad de oppfatter at de «mestrer» noe, vil nok variere noe fra person til person, 

avhengig av faktorer som selvbilde, hvem man sammenligner seg med og egen erfaring med 

bl.a. skoleprestasjoner, for å nevne noe. Dette er viktig å være bevisst på når resultatene av 

undersøkelsen skal diskuteres. I og med at den kvantitative metoden er såpass lukket, kan det 

også ha medført at respondentene har svart på ting de ikke nødvendigvis hadde en formening 

om, noe som igjen har kunnet medføre en polarisering av svarene (Jacobsen, 2015, s. 380).  
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4 RESULTATER 

Jeg har gjennom to web-baserte, kvantitative spørreundersøkelser hentet inn datamateriale fra 

lærere og elever i spansk på Vg2 nivå II. I dette kapittelet vil jeg presentere de viktigste 

resultatene som kan bidra til å gi svar på mine underhypoteser og problemstilling. Jeg har fått 

inn en relativt stor menge data som jeg ønsker å komprimere og systematisere. Noen resultater 

vil presenteres som sammendrag i tekstformat, mens andre vil jeg utheve i større grad da de er 

ekstra relevante for problemstillingen, gjerne illustrert gjennom tabeller og diagrammer. Alle 

resultatene fra SL og SE er tilgjengelige i vedlegg 3 og 4. Jeg vil starte med å presentere noen 

generelle trekk ved undersøkelsesenhetene i SL, det vil si lærerne. Videre vil jeg presentere 

det innhentede datamaterialet fra spørreskjemaundersøkelsene, systematisert og fordelt i tre 

deler basert på hver av underhypotesene.  

 

4.1 Generelle trekk ved undersøkelsesenhetene  

Elevene anser jeg som en relativt «homogen» gruppe i denne sammenheng, da det ikke er de 

som er ansvarlige for undervisningen. Opplysninger om deres bakgrunn er derfor ikke 

relevante i denne studien. Lærernes bakgrunn er derimot mer relevant. Lærerne som svarte på 

spørreskjemaundersøkelsen har variert undervisningserfaring, som vist i tabell 3:  

 

Tabell 3: Resultater på spørsmål 1 i SL (n=37) Frafall: 1 

Antall års erfaring Antall svar 

1-2 4 

3-5 10 

6-10 13 

11-15 3 

16-20 4 

21-25 1 

Over 26 års erfaring 2 

 

Tabellen viser at flertallet av respondentene har under 10 års undervisningserfaring i spansk. 

Videre har flertallet av lærerne, 68,4%, norsk som morsmål, mens 26,3% har spansk som 

morsmål, og det store flertallet (94,7%) har gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning 

(PPU).  
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4.2 Underhypotese 1: Undervisningen til spansklærere i dag er 

fortsatt ganske «tradisjonell» 
 

Jeg vil nå ta for meg resultatene i spørreskjemaundersøkelsene tilknyttet den første 

underhypotesen, og starte med å se på resultatene tilknyttet bruk av læreboka. Deretter vil jeg 

se på resultatene tilknyttet ulike undervisningsaktiviteter.  

 

Tabell 4: Oversikt over relevante spørsmål til SL og SE i kap. 4.2.  

 Spørreskjema  Spørsmål  

 
Bruk av læreboka  

SL 4, 5, 6, 9 

SE  1, 2 

 
Undervisningsaktiviteter 

SL 8, 10 

SE  7 

 

4.2.1 Bruk av lærebok blant lærerne  

50% av lærerne bruker Vamos24, 42,1% bruker Pasiones25, 5,3% bruker Vidas26 og én lærer 

opplyser at de ikke bruker lærebok. Hvor hyppig lærerne bruker læreboka i sin undervisning 

ser vi i diagrammet under:  

 

Diagram 1: Hyppighet i bruk av lærebok ifølge lærerne (n=38).  

 

Vi ser at 15,8% bruker den i hver økt, 36,8% bruker den minst én gang i uka og 34,2% bruker 

den minst én gang i måneden. Totalt sett bruker altså 52,6% av lærerne læreboka oftere enn 

én gang i uka, og 86,8% oftere enn én gang i måneden. Google Skjemaer gir som tidligere 

nevnt (kap. 3.4.1) mulighet for å studere besvarelsene fra undersøkelsesenhetene individuelt 

for å sammenligne variablene til én og samme respondent. Jeg har undersøkt hyppighet av 

 
24 Den siste utgaven av Vamos (nivå II Vg2) kom ut i 2013. Den første i 2007.  
25 Pasiones 2 (nivå II Vg2) ble utgitt i 2017 og er den nyeste norskproduserte læreboka i spansk på vgs.  
26 Den siste utgaven av Vidas ble utgitt i 2013, den første i 2007. Både Vamos og Vidas er utgitt av Cappelen 
Damm.  
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bruk av læreboka opp mot type lærebok. Ettersom flest bruker Vamos og Pasiones velger jeg 

å sammenligne disse. Av de som har læreverket Vamos velger til sammen 47,4 % å bruke 

denne hver time eller minst én gang i uka. Av de som har Pasiones velger 62,55% å bruke 

læreboka hver time eller minst én gang i uka i sin undervisning.  

 

Sammenhengen mellom variablene antall års undervisningserfaring og hyppighet i bruk av 

lærebok har jeg illustrert i tabellen under:  

 

Tabell 5: Lærernes undervisningserfaring i antall år (n=37) og hyppighet i bruk av lærebok (n=38) 

Ant. års erfaring Ant. svar Hver økt 1 g./uka 1 g./mnd 1 g. ½ året Ingen bok 

1-2 4  2 1  1 

3-5 10 2 3 3 2  

6-10 13 3 5 4 1  

11-15 3 1 1 1   

16-20 4 3 1    

21-25 1   1   

Over 26 års erfaring 2 1  1   

Ukjent (ikke-svar) 1   1   

Sum  38 10 (26,3%) 12 (31,6%) 12 (31,6%) 3 (7,9%) 1 (2,6%) 

 

Av tabellen ser vi at til sammen 57,9% av lærerne bruker læreboka hver økt eller minst en 

gang i uka. Prosentandelen av de lærerne som bruker læreboka hyppigst, dvs. hver økt eller 

minst en gang i uka, er høyest blant de med 16-20 års erfaring (100%) og deretter blant de 

med 6-10 års undervisningserfaring (61,5%). Blant spansklærerne med 1-5 års 

undervisningserfaring ligger bruken av læreboka med denne hyppighetsgraden på 50% (totalt 

7 lærere som bruker læreboka oftere enn én gang i uka og 7 lærere som bruker den sjeldnere).  

Spørsmålet om årsakene til bruk av læreboka i oppgitt grad (spm. 6), lot jeg være 

åpent. Svarene jeg fikk inn velger jeg å systematisere i kategoriene som kan leses av i de 

følgende to tabellene under. I den første tabellen har jeg valgt å plassere svarene til 

respondentene som bruker læreboka relativt hyppig (1 gang i uka eller oftere) og som har en 

generelt sett positiv holdning til læreboka. I den andre tabellen har jeg valgt å plassere de som 

bruker læreboka relativt sjeldent (minst 1 gang i måneden eller sjeldnere) og som er noe mer 

negative. I tabellene kan man også se hvor mange ganger hver årsak er oppgitt i 

respondentenes svar. 
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Tabell 6: Oppsummering av svarene til lærerne som bruker læreboka 1 gang i uka eller oftere 

 Årsak Ant. ganger oppgitt 

1. Hjelpemiddel for strukturering av undervisningen  12 

2. Gir elevene oversikt over pensum 5 

3. Tilrettelegger for nivådifferensiering  4 

4. Gode tekster 8 

5. Gode oppgaver 6 

6.  Gode grammatikkoppgaver 4 

 

Av de lærerne som oppga positive årsaker til bruk av læreboka, brukte de fleste Pasiones.  

Noen besvarelser var imidlertid litt for upresise til at jeg klarte å plassere dem i kun én 

kategori. Dette gjaldt svar som f.eks. P7: «jeg føler at jeg må bruke den […]» og P24: «Den 

gir elevene det grunnleggende til språket.» 

 

Tabell 7: Oppsummering av svarene til lærerne som bruker læreboka minst 1 gang i måneden eller sjeldnere.  

 Årsak Ant. ganger oppgitt svar 

1. Dårlig struktur 2 

2. For rask progresjon 1  

3. Dårlig nivådeling 1  

4. Dårlige tekster 4 

5. For mye grammatikk 1  

6.  Boka er kjedelig/ dårlig/ ikke oppdatert  3 

7. Foretrekker å variere undervisningsmetoder  8 

 

Av de som oppga negative årsaker, brukte de fleste Vamos, men ikke uten unntak. Det var 

også noen som brukte Pasiones, f.eks. P2 som svarte: «Synes ikke bøkene er superbra […]». 

Ellers var det også noen lærere som brukte læreboka relativt hyppig, men likevel oppga 

negative meninger om læreboka (2 stk.), samt noen som brukte den relativt sjeldent og likevel 

oppga positive sider ved læreboka (3 stk.), f.eks. P14: «En del gode utgangspunkt til 

arbeidsoppgaver.»  

Blant undervisningsaktivitetene lærerne oppgir å praktisere oftest, tar de følgende 

aktiviteter rett fra læreboka (spm. 9):  

 

Tabell 8: Undervisningsaktiviteter tatt rett fra læreboka (n=36) 

 Type aktivitet rett fra læreboka Ant. ganger oppgitt svar 

1. Lese tekst på spansk 24 

2. Grammatikkoppgaver 19 

3. Spørsmål til tekst 9 

4.  Lytteoppgaver 3 

5.  Glosetrening 
Muntlige oppgaver 

2 

6.  Ideer til prosjektarbeid 1 

7.  Spill 1 
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Også på dette spørsmålet kom det inn noen svar som var litt vanskelige å plassere i kun én 

kategori, som f.eks. P24: «de fleste» og P34: «mange».  

 

4.2.2. Bruk av lærebok blant elevene  

51,5% av elevene svarer at de bruker Pasiones, og 48,5% at de bruker Vamos. På spørsmålet 

om hvor ofte læreboka brukes i undervisningen (spm. 2), ser vi at totalt 75% av elevene 

oppgir at de bruker læreboka i undervisningen minst én gang i uka eller oftere.  

 

Diagram 2: Hyppighet i bruk av lærebok ifølge elevene (n=68) 

 

I henhold til underhypotese 1 vil jeg nå se nærmere på hvilke undervisningsaktiviteter som 

faktisk praktiseres oftest i spanskundervisningen til undersøkelsesenhetene.  

 

4.2.3 Hyppigste undervisningsaktiviteter blant lærerne  

Resultatene på spørsmålet om hvilke aktiviteter som elevene gjør oftest i 

spanskundervisningen ifølge lærerne (spm. 8 i SL) har jeg komprimert i tabellen under.  

 

Tabell 9: Svar på spørsmål 8 i SL (n=38) 

 Type undervisningsaktivitet Svarprosent  

1. Lese tekst på spansk 86,8% 27 

2. Grammatikkoppgaver 
Skrive sammenhengende tekst i ulike sjangre  
Spontan muntlig samtale på spansk  

81,6% 
 

3.  Svare på spørsmål til tekst  55,3% 

4. Glosetrening 
Interaktive oppgaver på hjemmesiden til læreboka 

42,1% 

5. Spille spill 34,2% 

6.  Prosjektarbeid  31,6% 

7.  Holde muntlige presentasjoner  
Rollespill 

28,9% 

8. Lytteoppgaver 10% 

 
27 Svarprosenten forteller hvor stor andel av respondentene som krysset av for dette alternativet  
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På spørsmålet om hvilke 3 aktiviteter lærerne tror elevene foretrekker i spanskundervisningen 

(spm. 10 i SL), svarer 78,9% «se på film/ serier», 47,4% «Kahoot» og 44,7% «spille spill».  

 

4.2.4 Hyppigste undervisningsaktiviteter blant elevene  

Ifølge elevene som deltok er undervisningsaktivitetene de gjør oftest i undervisningen de 

følgende:  

 

Tabell 10: Svar på spørsmål 7 i SE (n= 68)  

 Type undervisningsaktivitet Svarprosent  

1. Lese tekst på spansk 85,3% 

2. Svare på spørsmål til tekst 82,4% 

3.  Grammatikkoppgaver 77,9% 

4. Muntlig samtale på spansk  54,4% 

5. Skrive sammenhengende tekst i ulike sjangre  38,2% 

6.  Holde muntlige presentasjoner   33,8% 

7.  Lytteoppgaver 29,4% 

8. Glosetrening  
Se på film/ serier  
Interaktive oppgaver på hjemmesiden til læreboka 

26,5% 

 

 

4.3 Underhypotese 2: Lærerne mener at elevene må ha gode 

grunnkunnskaper i grammatikk og vokabular før de kan delta i 

spontane samtaler på spansk.  
 

Jeg vil nå presentere resultatene på spørsmålene som er tilknyttet denne underhypotesen. Jeg 

vil starte med resultatene i SL på spørsmålene som kan knyttes helt direkte til 

underhypotesen, for deretter presentere resultatene på spørsmål angående holdninger til 

språklæring tilknyttet det pre-kommunikative paradigmet.   

 

Tabell 11: Oversikt over relevante spørsmål til SL og SE i kap. 4.3 

 Spørreskjema Spørsmål  

Nødvendige grunnkunnskaper SL 16, 17 

Holdninger til det pre-

kommunikative paradigmet 

SL 

SE 

7, 19, 20  

6, 9 
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4.3.1 Nødvendige grunnkunnskaper i grammatikk og vokabular ifølge lærerne  

 

Tabell 12: Svar på spørsmål 16 (n=38) og spørsmål 17 (n=38) i SL 

Mengde nødv. kunnskap Grammatikk 
Antall svar (n=38) 

Vokabular 
Antall svar (n=38) 

1 (ingen) - - 

2 4 - 

3 8 2 

4 6 3 

5 7 7 

6 2 5 

7 7 8 

8 3 8 

9 1 4 

10 (svært god kunnskap) - 1 

 

Av denne tabellen ser vi at når det gjelder grammatikk mener 25 lærere (65,8%) at under 

middels kunnskap er nødvendig før elevene kan klare å delta i spontane samtaler på spansk, 

mens 13 lærere (34,2%) mener elevene bør ha over middels kunnskap. Når det gjelder 

kunnskap om vokabular ser vi at kun 12 lærere (31,6%) mener det holder med under middels 

kunnskap, mens 26 lærere (68,4%) mener elevene bør ha over middels kunnskap. Jeg har 

regnet middels fra 5 på skalaen (1-10).  

 

4.3.2 Holdninger tilknyttet det pre-kommunikative paradigmet 

Her vil jeg presentere resultatene som kan gi en pekepinn på om lærernes holdninger bærer 

preg av å tilhøre det pre-kommunikative paradigmet, dvs. ha en bottom-up-tilnærming. På 

spørsmål 19, om lærerne er enig i utsagnet om at fremmedspråk først og fremst er et fag for de 

skoleflinke og teoretisk interesserte elevene, viser diagrammet at de som sier seg enig i denne 

påstanden (fra litt- til svært enig) utgjør et knapt flertall på totalt 52,6%, mens de som er uenig 

(fra litt til svært) utgjør 47,4%.  

Når det gjelder lærernes holdning til hvilke undervisningsaktiviteter som egner seg 

best for å lære et fremmedspråk (spm. 7), viser resultatene at flertallet trekker inn de fire 

grunnleggende ferdighetene lese, skrive, lytte og snakke. Tabell 11 viser hvilke aktiviteter 

som ble nevnt hyppigst. 
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Tabell 13: Svar på spørsmål 7 i SL (n=36) 

 Undervisningsaktivitet  Ant. oppgitte svar  

1.  Lese  16 

2.  Snakke (inkl. muntlig samtale) 24 

3.  Lytte 10 

4.  Skrive 15 

5.  Grammatikk 9 

6.  Vokabulartrening  3 

7.  Gruppe-/ prosjektarbeid (inkl. muntlige presentasjoner) 7 

8.  Video/ film 5 

9. Lek og spill  5 

10.  Musikk  2 

11. Repetisjon/ automatisering 4 
 

Svarene på det siste åpne spørsmålet i SL (spm. 20), som spør om lærernes syn på fremtidig 

undervisningspraksis og om en læreplanreform vil medføre endring av 

undervisningspraksisen, har jeg tolket og systematisert i følgende kategorier:  

 

Tabell 14: Svar på spørsmål 20 i SL (n=37) 

Svarkategori  Antall ganger oppgitt 

Ja  12 

Nei 19 

Kanskje 3 

Vet ikke 1 

Avhenger av eksamen 5 
 

Av de som svarer nei på dette spørsmålet, oppgir flere som årsak at kommunikasjon allerede 

er kjernen i deres undervisning og at de ikke anser dette som noe nytt. Respondent P29 svarer: 

«Ikke så mye. Jeg er overbevist om at noen byggeklosser må være på plass for at 

kommunikasjon er mulig. Uten ordforråd og grammatikk er det lite man klarer å 

kommunisere […]». P33 svarer: «Det er et fint fokus å ha, så sant det er forståelse for at et 

visst nivå av basic grammatikkunnskap og vokabular (ting som til syvende og sist må pugges) 

fortsatt må være grunnlaget for språklæring og andre typer aktiviteter.» 

Da denne underhypotesen gjelder lærerne, velger jeg å ikke gå så detaljert til verks på 

resultatene fra SE. To av spørsmålene som likevel kan belyse om holdningene tilknyttet det 

pre-kommunikative paradigmet også har forplantet seg til elevene, er spørsmålene 6 og 9. Ut 

av resultatene på disse spørsmålene, ser vi at hele 58,8% av elevene mener 

grammatikkoppgaver er det som hjelper dem best til å lære spansk (n=68). Deretter kommer 

muntlig samtale på spansk (52,9%) og glosetrening samt lese tekst på spansk på en delt 3. 

plass med 51,5%. På spørsmålet om hva elevene mener skal til for at de skal bli flinkere til å 

snakke spansk, skriver flertallet at de trenger å praktisere språket oftere ved å delta i samtaler 
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(39,4% - n=66). 24,2% svarer at de trenger å lære mer vokabular, 15,2% svarer at de trenger å 

lære mer grammatikk og lytte til språket mens 12,1% svarer at de lærer best ved å se på 

spansktalende serier eller filmer.  

 

4.4 Underhypotese 3: Elevene opplever å ha høyere mestringsnivå i 

skriftlig- enn i muntlig spansk  
 

Til slutt vil jeg gjøre rede for resultatene i spørreskjemaundersøkelsene som kan fortelle noe 

om elevenes selvopplevde mestringsnivå i skriftlig- og i muntlig spansk, samt lærernes 

oppfatning av sine elevers mestringsnivå. Jeg velger å presentere resultatene fra SE først, da 

jeg anser elevenes svar som de mest relevante tilknyttet denne underhypotesen.  

 

Tabell 15: Oversikt over relevante spørsmål til SL og SE i kap. 4.4. 

 Spørreskjema  Spørsmål  

Mestringsnivå i muntlig og 
skriftlig spansk 

SE 
SL 

3, 4 
11, 13, 14, 15 

Skriftlig eller muntlig eksamen SE 
SL 

5 
12 

 

4.4.1 Elevenes selvopplevde mestringsnivå i muntlig og skriftlig spansk  

I tabellen under vises resultatene fra spm. 3 om hvilken grad elevene mener de kan holde en 

samtale på spansk om ulike temaer, og resultatene fra spm. 4 om hvilken grad de mener de 

kan skrive sammenhengende tekst på spansk:  

 

Tabell 16: Resultater på spørsmål 3 (n=68) og spørsmål 4 (n=68) i SE 

Grad Muntlig samtale (n=68) 
Antall svar 

Skrive tekst (n=68) 
Antall svar  

1. 1 (1,5%) 1 (1,5%) 

2.  5 (7,4%) 2 (2,9%) 

3. 12 (17,6%) 10 (14,7%) 

4. 14 (20,6%) 8 (11,8%) 

5. 12 (17,6%) 16 (23,5%) 

6. 6 (8,8%) 3 (4,4%) 

7. 7 (10,3%) 9 (13,2%) 

8. 3 (4,4%) 7 (10,3%) 

9. 5 (7,4%) 6 (8,8%) 

10. 3 (4,4%) 6 (8,8%) 

1 = i svært liten grad – 10 = i svært stor grad  

 

Om vi igjen deler middels nivå på grad 5, ser vi at til sammen 64,7% av elevene mener de er i 

stand til å holde en samtale på spansk om ulike temaer i under middels grad, mens 35,3% 

mener de kan holde en samtale på spansk i over middels grad. Når det gjelder selvopplevd 
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mestring i å kunne skrive sammenhengende tekst på spansk om ulike temaer, mener 54,4% av 

elevene at de mestrer det i under middels grad, mens 45,6% av elevene mener de mestrer det i 

over middels grad. For å visualisere sammenligningsgrunnlaget har jeg lagt resultatene inn i 

linjediagrammet under.  

 

Diagram3: Elevenes syn på eget mestringsnivå i muntlig samtale (n=68) og skriving av tekst (n=68) 

 

 

4.4.2 Lærernes oppfatning av elevenes mestringsnivå i muntlig og skriftlig 

spansk 

 

Tabell 17: svar på spm. 11, 13 og 15 i SL 

Grad Spontane samtaler (n=37) 
Antall svar 

Muntlig eksamen (n=37) 
Antall svar 

Skriftlig eksamen (n=37) 

1. - 1 (2,7%) -  

2.  1 (2,7%) -  -  

3. 9 (24,3%) 3 (8,1%) 2 (5,4%) 

4. 7 (18,9%) 5 (13,5%) 4 (10,8%) 

5. 9 (24,3%) 6 (16,2%) 8 (21,6%) 

6. 2 (5,4%) 6 (16,2%) 6 (16,2%) 

7. 5 (13,5%) 6 (16,2%) 8 (21,6%) 

8. 3 (8,1%) 6 (16,2%) 7 (18,9%) 

9. - 2 (5,4%) 1 (2,7%) 

10. 1 (2,7%) 2 (5,4%) 1 (2,7%) 

1 = i svært liten grad – 10 = i svært stor grad  

 

Av tabellen ser vi at lærerne svarer at en total prosentandel på 70,3% scorer under middels 

grad (5 og lavere) på spørsmål 11 om i hvilken grad flertallet av elevene mestrer å delta i 

spontane samtaler om ulike temaer. Lærerne mener at 29,7% av sine elever mestrer dette i 
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over middels grad. Når det gjelder fagsamtalen under muntlig eksamen (spm. 13) scorer 

40,6% under middels og 59,4% over middels.  

Når det gjelder mestringsgrad av å kunne skrive sammenhengende tekster under 

skriftlig eksamen, mener lærerne at 37,8% av deres elever ville ha mestret dette i under 

middels grad, mens 62,2% ville ha mestret det i over middels grad. For å lettere kunne 

sammenligne resultatene, har jeg visualisert dem i linjediagrammet under.  

 

Diagram 4: Lærernes syn på elevenes mestringsnivå.  

 

 

Spørsmål 14 var åpent for at lærerne kunne kommentere spm. 13 som gjaldt elevenes 

mestring på fagsamtalen (del 2) på muntlig eksamen. Her svarte 20 respondenter. Innholdet i 

svarene er ganske ulikt, så jeg mener det er mer hensiktsmessig her å trekke inn noen 

eksempler på svar, fremfor å kategorisere og nummerere innholdet i svarene på dette 

spørsmålet. Noen eksempler på svar er følgende: 

 

P6: «Min erfaring med muntlig og skriftlig eksamen er at det settes helt ulike krav til 
setningsoppbygging og grammatikkforståelse. Elever med særlig svak grammatikk består gjerne på 
muntlig eksamen fordi de klarer å kommunisere med bruk av infinitiv og enkelt ord, etter min 
erfaring ville elever med tilsvarende kunnskapsnivå aldri bestått skriftlig eksamen.» 

P11: «Fagsamtale om forberedt tema vil gå greit, spontan samtale om andre temaer vil by på 
problemer for noen flere.» 

P13: «[…] Hva innebærer å mestre i denne sammenhengen? Å få god karakter (og hvor god)? Å føle 
seg vel, uavhengig av resultat? Å snakke fritt med flyt? Å få fram noen ord (uten å besvime)?»  

P16: «Selv om mage elever foretrekker skriftlig er det slikt at de pleier å gjøre det bedre på muntlig.» 

P18: «Vi jobber MYE på spontan samtale i løpet av året, dette kan de!»  
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4.4.3 Foretrekker elevene muntlig- eller skriftlig eksamen? 

 

Svaret på dette spørsmålet fra elevene og lærerne som deltok i spørreskjemaundersøkelsen 

kan vi lese av i diagrammene under:  

 

Diagram 5: Svar elevene (spm.5 i SE) (n=68)          Diagram 6: Svar lærerne (spm.12 i SL) (n=38) 

                                 

 

Hele 60,3% av elevene oppgir at de foretrekker å komme opp i skriftlig eksamen, mens 26,5% 

oppgir at de foretrekker muntlig. 13,2% oppgir at det er det samme for dem om de kommer 

opp i muntlig eller skriftlig. Av lærerne svarer 55,3% at de tror deres elever foretrekker å 

komme opp i skriftlig eksamen, 28,9% i muntlig eksamen mens de tror at det ikke spiller noen 

rolle for 15,8% av elevene deres hvilken eksamensform de blir trukket opp i.  
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5 DISKUSJON 

I dette kapittelet vil jeg diskutere resultatene fra studien ved å koble dem sammen med teorien 

og metoden, for å besvare oppgavens problemstilling: I hvilken grad prioriterer 

spansklærerne på Vg2 nivå II muntlig spontan samtale i sin undervisning, og opplever 

elevene å ha samme mestringsnivå i muntlig- som i skriftlig spansk? Jeg vil starte med å 

diskutere resultatene på spørreundersøkelsene og drøfte disse i lys av teorien. Jeg vil dele 

diskusjonen av resultatene inn i tre delkapitler, basert på hver av de tre underhypotesene. 

Deretter vil jeg evaluere resultatenes validitet og reliabilitet.  

 

5.1 Underhypotese 1: Undervisningen til spansklærere i dag er 

fortsatt ganske «tradisjonell»  
 

5.1.1 Bruk av læreboka  

Gitt at vi forstår «tradisjonell» som hyppig bruk av lærebok, viser resultatene at 52,6% av 

lærerne bruker læreboka oftere enn én gang i uka og hele 86,8% bruker den oftere enn én 

gang i måneden. Jeg vil dermed påstå at lærerne er bundet til læreboka i ganske høy grad. 

Aller høyest er bruken blant de lærerne med mer enn 16 års erfaring og lavest er den blant 

lærerne som har under 5 års undervisningserfaring. Kanskje tyder dette på at lærere som er 

relativt nyutdannet har fått flere kreative ideer og innspill til ulike undervisningsaktiviteter 

gjennom PPU, eller at de unge lærerne med didaktisk opplæring friskt i minne er ekstra 

påpasselige med å forholde seg til læreplanens mange ulike kompetansemål og dermed prøver 

å frigjøre seg mer fra læreboka? Dette blir kun spekulasjoner, og det bør jo også nevnes i at 

det var mange flere lærere med mindre enn 5 års undervisningserfaring som deltok i 

undersøkelsen, enn lærere med mer enn 16 års erfaring. Det kan også være verdt å merke seg 

at halvparten av lærerne med mindre enn 5 års erfaring også bruker læreboka oftere enn én 

gang i uka, noe som fortsatt er en ganske høy andel.   

Årsakene til bruken av læreboka er imidlertid noen flere enn hva underhypotesen 

kanskje tilsier. Ut ifra svarene ser vi at blant de lærerne som bruker læreboka hyppig, er det 

ikke tekst- eller grammatikkoppgavene de fleste oppgir som hovedårsak, men heller at 

læreboka er et hjelpemiddel for strukturering av undervisningen. Svaret til respondent P24 

oppsummerer poenget godt: «Struktur og progresjon […]. Lettere å planlegge i en hektisk 

hverdag.» Dette var ikke en årsak jeg hadde tatt høyde for i mine hypoteser eller 

problemstilling. Alt i alt kan vi si at 21 av lærerne oppga årsaker som har med bokas struktur 
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og tilrettelegging for undervisningen å gjøre, mens 18 lærere oppga selve innholdet som 

hovedårsak. Da refererte de først og fremst til tekstene i boka, deretter til oppgavene og først 

deretter til grammatikken. Årsakene til bruken er imidlertid én ting. En annen ting er hvordan 

bruken preger undervisningen i praksis, og selv om ikke intensjonen nødvendigvis er at man 

ønsker å holde en «tradisjonell» undervisningsøkt, kan likevel utfallet bli nettopp det.  

Av aktiviteter som lærerne tar rett fra læreboka kommer lese tekst på spansk på en klar 

første plass og deretter grammatikkoppgaver. Så kommer svare på spørsmål til tekst. Dette 

gjenspeiler underhypotesen i stor grad. Dersom det er slik at et stort flertall bruker læreboka 

hyppig i undervisningen og at aktivitetene de tar rett fra læreboka er tekstlesing, grammatikk 

og oppgaver til tekst, vitner det om at undervisningspraksisen kan bære preg av å være ganske 

«tradisjonell». Men det bør også legges til at man kan rekke mye i løpet av en 

undervisningsøkt, selv om man gjør en tekst- eller grammatikkoppgave fra boka hver uke, kan 

det godt være læreren legger opp til andre mindre «tradisjonelle» aktiviteter i tillegg.  

Vi ser videre at blant de som bruker læreboka oftest, dvs. oftere enn én gang i uka, 

bruker 62,55% Pasiones, mens 47,7% bruker Vamos. Dette kan tyde på at flere lærere har en 

positiv oppfatning av Pasiones enn av Vamos da disse velger å bruke boka i større grad. Dette 

kommer også frem gjennom de åpne svarene hvor lærerne begrunner hvorfor de bruker 

læreboka i den grad de gjør. Blant de som bruker boka hyppigst og oppgir positive årsaker, 

bruker flertallet Pasiones. Dette kan muligens tyde på at Pasiones er noe mer oversiktlig og 

bedre tilrettelagt, også med tanke på nivådifferensiering, enn Vamos. I tillegg oppgir mange 

som bruker Pasiones at den har gode tekster. Ellers svarer de fleste av lærerne som bruker 

læreboka sjeldnere enn én gang i måneden, at årsaken er at de foretrekker å variere 

undervisningsmetodene og supplere stoffet i boka med andre aktiviteter og annet materiale.  

  Av elevene som har svart bruker 51,5% Pasiones og 48,5% Vamos. Dette samsvarer 

ikke helt med lærernes svar, logisk nok, da alle elevene til alle lærerne som har deltatt i 

undersøkelsen umulig kan ha svart på spørreundersøkelsen, noe vi kan se ut ifra et altfor lavt 

antall respondenter i SE. Å bruke elevenes svar som en slags «verifisering» av lærernes svar 

blir derfor lite hensiktsmessig. Blant elevene oppgir hele 75% at de bruker læreboka minst én 

gang i uka eller oftere. Dette er et mye høyere tall enn i SL hvor 52,6% av lærerne oppga 

samme svar. Dette viser i hvert fall at læreboka blir brukt i stor grad i undervisningen til 

elevene som har deltatt i denne studien.  
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5.1.2 Hyppigste undervisningsaktiviteter  

I resultatene kunne vi se at de undervisningsaktivitetene som blir praktisert aller hyppigst i 

undervisningen ifølge lærerne er å lese tekst på spansk, grammatikkoppgaver og å skrive 

sammenhengende tekst. Dette bekrefter i høy grad underhypotesen. Lærerne hevder imidlertid 

også at de praktiserer spontan muntlig samtale på spansk oftest i sin undervisning, hele 81,6% 

oppgir faktisk denne aktiviteten. Det er i så fall ikke spesielt «tradisjonelt» eller pre-

kommunikativt, tvert imot. Om dette stemmer, er jo det veldig positivt for elevenes øvelse i 

muntlig, kommunikativ kompetanse. Denne opplysningen avkrefter i så fall ikke 

underhypotesen, da de andre «tradisjonelle» aktivitetene i høy grad også er tilstede i 

undervisningen, men den nyanserer hypotesen noe.  

Elevene derimot, oppgir litt andre svar i sin spørreundersøkelse. Resultatene fra SE 

samsvarer godt med SL på den aller mest praktiserte aktiviteten, nemlig lese tekst på spansk 

(henholdsvis 85,3% i SE og 86,8% i SL). De neste fire, mest hyppige aktivitetene i SL og SE 

er for så vidt de samme, men oppgitt i ulik grad. For eksempel oppgir 82,4% av elevene at de 

svarer på spørsmål til tekst, mens kun 55,3% av lærerne oppgir det samme som vanligste 

aktivitet. Noe desto mer interessant for denne studiens del, er at hele 81,6% av lærerne oppgir 

å praktisere spontan muntlig samtale på spansk, mens 54,4% av elevene oppgir det samme. 

54,4% er også et relativt høyt tall, men betraktelig lavere enn lærernes andel. Men igjen, 

utvalget elever korrelerer ikke med utvalget lærere i denne undersøkelsen, så å påstå at 

lærerne skryter på seg i overkant mye praktisering av spontan samtale, kun basert på at 

elevene svarer noe annet, går ikke. Nå hadde jeg vel og merke ikke presisert «spontan muntlig 

samtale» i SE, noe som kanskje kan ha medført at noen elever også har tolket dette 

svaralternativet som muntlig, forberedt samtale, som jo blir en annen type aktivitet. Dette er 

en potensiell målefeil jeg må ta høyde for, og i så fall vil spriket mellom lærernes- og 

elevenes svar her være enda større.  

 Heimarks studier fra 2013 viste at muntlig bruk av målspråket var mindre tilstede i 

lærernes praksis enn hva de hevdet selv gjennom spørreskjemadata. Grunnet denne oppgavens 

begrensede omfang har ikke jeg fått kontrollert om dette også er tilfellet for mine 

respondenter, men det bør likevel tas høyde for at det også kan gjelde her.  

 Når det gjelder lærernes oppfatning av hva de tror elevene helst vil gjøre i 

spanskundervisningen, svarer de fleste se på film eller serier, deretter spille Kahoot og så 

spille spill. Den eneste av disse aktivitetene som faktisk praktiseres i relativt høy grad (34,2%) 

er å spille spill. I så fall kan det se ut til at undervisningen ikke bærer preg av 

elevmedvirkning i særlig høy grad, men dette skyldes trolig at lærerne heller ønsker å 
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fokusere på de aktivitetene de mener gir høyest læringsutbytte. Dette vil jeg komme tilbake til 

i kap. 5.2.2.  

Basert på svarene i spørreskjemaene når det gjelder underhypotese 1, ser vi altså at 

graden av lærebokstyrt undervisning fortsatt er høy og undervisningsaktivitetene som 

praktiseres oftest er i høy grad basert på skriftlige aktiviteter. Dermed ser det ut til at Speitz 

og Lindmanns forskning fra 2002 fortsatt er reell. Det kan altså se ut til at visse trekk fra 

danningsidealet med et hovedfokus på lesing av tekst og innlæring av grammatikk fortsatt er 

gjeldende. Vel og merke med ett unntak: fokuset på muntlig spontan samtale i tillegg.  

Om lærerne praktiserer muntlig spontan samtale i såpass stor grad som de hevder de 

gjør, forutsetter i så fall det at de lærerne som svarer at de bruker læreboka hyppig, også gjør 

andre undervisningsaktiviteter i løpet av en time i tillegg til lærebokstyrte aktiviteter. I hvert 

fall om de bruker Vamos. Som Hovden (2018) hevdet, legger ikke disse lærebøkene opp til 

muntlig aktivitet i undervisningen, tvert imot vektlegger de skriftlige kompetansemål og 

grammatikk i mye større grad. Selv om Pasiones antakeligvis har noe mer fokus på muntlige 

aktiviteter sammenlignet med eldre lærebøker, ser det likevel ut til at hovedfokuset også i 

disse bøkene ligger på skriftlige ferdigheter, særlig basert på beskrivelsen av innholdet i 

Pasiones. Muntlig eksamenstrening nevnes, men begreper som kan knyttes til tradisjonell 

undervisning, som tekst, vokabular, grammatikk og skriving nevnes i desto større grad. Det er 

dermed naturlig å anta at dersom en lærer er svært knyttet til læreboka i undervisningen, vil 

nok hovedvekten av undervisningsaktivitetene ligge på skriftlige aktiviteter, og ikke på 

muntlig kommunikasjon.   

Videre har den deduktive utformingen av lærebøkene mye å si for hvor «tradisjonell» 

undervisningen blir. Ettersom lærebøkene legger opp til den klassiske og mekaniske PPP-

metoden, vil dette mest sannsynlig påvirke undervisningen til å bære preg av det samme. Nå 

var det jo også mange lærere som rapporterte at de bruker læreboka lite fordi de ønsker å 

variere undervisningen, nettopp for å tilrettelegge for mer muntlig aktivitet, så det kan godt 

være mange lærere er godt i gang med dette allerede. Likevel, hadde lærebøkene gått 

igjennom en omfattende reform med langt flere oppgaver med en induktiv tilnærming og 

bedre tilrettelegging for muntlig aktivitet, ville dette trolig ha gjort det enklere for lærerne å 

følge etter. Lærebokstyrt undervisning er ikke nødvendigvis noe negativt i seg selv, dersom 

lærebøkene hadde vært såpass gode at de hadde klart å inkludere alle kompetansemålene i like 

stor grad og legge opp til kommunikative øvelser, også de muntlige spontane. Da hadde de 

vært en god kvalitetssikring av undervisningen, og i tillegg hjulpet lærerne med å planlegge 

og strukturere den i en ellers hektisk hverdag.  
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Når det gjelder læreplanen for vgs. sier den ingenting om hvordan undervisningen skal 

legges opp. Det er altså ingenting som står nedskrevet som tilsier at undervisningen skal være 

tradisjonell og teoretisk fremfor kommunikativ og praktisk. Planene for grunnskolen de siste 

20 årene har derimot vært svært tydelige på kommunikasjon som mål for undervisningen, og 

med Fagfornyelsen fra 2020 ser vi at dette kommer desto tydeligere frem.  

 

5.2 Underhypotese 2: Lærerne mener at elevene må ha gode 

grunnkunnskaper i grammatikk og vokabular før de kan delta i 

spontane samtaler på spansk 
 

5.2.1 Nødvendige grunnkunnskaper i grammatikk og vokabular ifølge lærerne  

Resultatene viste at de fleste lærerne (65,8%) mente det var tilstrekkelig å ha et under middels 

nivå i grammatikkunnskap før man kan delta i spontane samtaler på spansk, mens de fleste 

(68,4%) mente det var nødvendig å ha et over middels nivå i vokabularkunnskap. Vi ser altså 

en tydelig forskjell mellom nødvendig grunnkunnskap i grammatikk og vokabular, hvor de 

fleste lærerne mener at grunnleggende kunnskap i vokabular er det viktigste for å kunne 

kommunisere. Det er ingen lærere som mener at ingen grunnkunnskap holder til å kunne 

kommunisere, og kun 31,6% mener det holder med et under middels kunnskapsnivå i 

vokabular. Flertallet av lærerne mener altså at en viss mengde grunnleggende grammatikk, 

men mest vokabular, bør være på plass før elevene er i stand til å kunne delta i spontane 

samtaler. Dette samsvarer i ganske stor grad med en bottom-up-tilnærming. De fleste lærerne 

har en oppfatning om at det er nødvendig men en viss mengde små byggesteiner, før man kan 

bygge på videre til en større helhet. En mulig fare ved dette kan være spørsmålet om hvor 

mange byggesteiner som må være på plass før man kan begynne å prate? Med begrenset 

mengde fremmedspråkundervisning, rekker man kanskje aldri komme seg videre til neste 

steg? 

 

5.2.2 Holdninger tilknyttet det pre-kommunikative paradigmet  

Av resultatene kunne vi se at det var å snakke (inkludert muntlig samtale) flest lærere mente 

var den undervisningsaktiviteten som egner seg best for å lære et fremmedspråk. Dette vitner 

om at lærernes holdning til språklæring samsvarer med både nåværende og kommende 

læreplan når det gjelder tilnærming til hovedkjernen i faget, nemlig kommunikasjon. 

Holdningene er dermed tilknyttet det kommunikative paradigmet. Først et stykke etter på 
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resultatlista kom lesing (fra 24 antall oppgitte svar, dvs. 66,7%, på snakke til 16 oppgitte svar 

på lese), deretter å skrive, lytte og så grammatikk (9 ant. oppgitte svar, dvs. 25%).  

 Blant elevene derimot, mente de fleste (58,8%) at grammatikk er den aktiviteten som hjelper 

dem best til å lære spansk. Dette er en ganske interessant opplysning. Elevenes holdning til 

språklæring ser dermed ut til å bære mye mer preg av det pre-kommunikative paradigmet. Om 

elevene har besvart dette spørsmålet basert på egen erfaring med at grammatikk faktisk er det 

som virkelig hjelper dem best når de skal lære et språk, eller om de har svart på grunnlag av 

hva de tror er det viktigste og mest grunnleggende i faget og når man skal lære et språk, vet vi 

ikke sikkert. Det som uansett kommer tydelig frem er at det har forplantet seg en holdning hos 

elevene om at grammatikk er viktig, faktisk det viktigste.  

Nå skal det sies at dette var svaret som kom frem av spørsmål 6 som var lukket og 

hvor elevene kanskje har blitt styrt til å krysse av for visse svaralternativer de ikke 

nødvendigvis hadde gjort, dersom alternativene ikke var der. For når vi ser på svarene på 

spørsmål 9, som var åpent, blir bildet et litt annet. Her svarer de fleste at de trenger å 

praktisere språket oftere ved å delta i samtaler for at de skal bli flinkere. Det bør legges til at 

spørsmålsformuleringene var litt ulike. Spørsmål 6 (lukket) lød: «Hvilke 5-8 aktiviteter føler 

du hjelper deg best til å lære spansk», mens spørsmål 9 (åpent) lød: «Hva mener du skal til for 

at du skal bli flinkere til å snakke spansk?» Formuleringen av det sistnevnte spørsmålet legger 

altså opp til at man skal tenke i muntlige baner, og har nok vært ledende. Uansett viser 

svarene viktigheten av å praktisere språket ved å delta i samtaler for at elevene skal bli 

flinkere til å snakke spansk.  

 Som nevnt i teorikapittelet har det tidligere vært en utbredt holdning blant mange 

lærere at fremmedspråk først og fremst er et fag for de skoleflinke og teoretisk interesserte 

elevene (Speitz & Lindmann, 2002). Resultatene viste at et knapt flertall på 52,6% sa seg 

enige i dette. Denne holdningen er altså fortsatt relativt utbredt. Den gjelder ikke et stort 

flertall, men heller ikke for kun et fåtall. Dette kan også være en indikasjon på at mange 

lærere mener elevene bør ha en viss teoretisk base på plass før de kan oppnå kommunikativ 

kompetanse.  

På det siste spørsmålet om lærerne tror de kommer til å bli påvirket av den nye 

læreplanen fra 2020 til å endre sin undervisningspraksis, svarer 51,3% av lærerne nei. De 

fleste begrunner dette med at kommunikasjon allerede er hovedkjernen i deres undervisning 

og at dette ikke er noe nytt. Om kommunikasjon allerede er hovedfokuset deres er jo det flott. 

Og disse lærerne har for så vidt rett i at kommunikasjon ikke er noe nytt i læreplanen, det som 

er nytt er at kommunikasjon er uthevet i desto større grad og at balansen mellom de ulike 
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ferdighetene og fagets innhold forskyves litt, samt at enkelte elementer i kompetansemålene 

skiftes ut. Tilsynelatende flyttes fokuset fra LK06 til Fagfornyelsen litt vekk fra 

kulturkunnskap og over til kommunikasjon28. Det er også interessant å merke seg at det 

spesifiseres at språket skal tas i bruk fra første stund, også uten hjelpemidler. Dette vitner om 

en tydelig top-down-tilnærming i Fagfornyelsen, hvor elevene vil bli kastet ut i språket fra 

første stund, før de etter hvert gradvis fordyper seg i språkets byggeklosser.  

Med tanke på kompetansemålene i LK06, legges det ikke opp til at skriftlige 

ferdigheter er viktigere enn muntlige eller omvendt, da antallet kompetansemål som 

inkluderer begge type ferdigheter er jevnt fordelt. I Fagfornyelsen på sin side, fremheves 

muntlige kompetansemål i litt større grad da det er de første som står nevnt i læreplanen, i 

tillegg til at de utgjør et flertall på tre mot kun to skriftlige kompetansemål. Det kan altså 

virke som at den nye læreplanen vektlegger muntlig kompetanse i litt større grad enn hva 

LK06 har gjort. Om vi ser på innholdet i de muntlige kompetansemålene, ser vi som tidligere 

nevnt at delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner i LK06 har blitt skiftet 

ut med samtale i en rekke dagligdagse situasjoner […] og muntlig forklare faglig relevante 

emner […] også spontant. Å samtale og forklare kan man kanskje si krever en mer aktiv 

handling av subjektet enn å bare delta. Her vil det stilles høyere krav til muntlig, spontan 

kompetanse, noe som igjen vil stille høyere krav til øving og praktisering på nettopp dette i 

undervisningen. Dette kan tolkes som en tydelig videreføring av språksynet fra 1970- og 

1980-tallet med en aktivitetsorientert, interaktiv og kommunikativ tilnærming.  

Videre er verbet presentere fjernet i Fagfornyelsen. Når elevene skal presentere et 

stoff muntlig, innebærer dette som regel at de har arbeidet med stoffet først, gjerne skriftlig. 

Deretter har de memorert hva de skal si. Dette er i hvert fall ikke spontant, og heller ikke 

særlig kommunikativt. De nye kompetansemålene tydeliggjør altså et fokus på enda mer 

kommunikativ kompetanse. Noe annet interessant i Fagfornyelsen er at begrepet praktisk 

tilnærming ikke er nevnt i det hele tatt. Begrepet kommunikativ har derimot blitt understreket 

samtlige ganger29. Det ser altså ut til at Heimark (2013) er blitt hørt. Om dette vil bidra til en 

større effekt på gjennomføringen av kommunikativ språkundervisning i fremtiden, gjenstår å 

se. 

 
28 I beskrivelsen av Grunnleggende ferdigheter nevnes begrepet kultur to ganger i LK06 og kun én gang i 
Fagfornyelsen, da først under Digitale ferdigheter. Den første setningen i LK06 i fremmedspråk er «Språk åpner 
dører». Dette har et tydelig kulturelt aspekt som ikke kommer frem som et hovedfokus på samme måte i 
Fagfornyelsen.  
29 Ref. introduksjonen i høringsdokumentene: «Vi har lagt vekt på kommunikasjon som det viktigste i faget, og 
dette har vi synliggjort i kompetansemålene. Vi har tydeliggjort den kommunikative kompetansen, det vil si det 
å forstå og bli forstått». Kilde: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/340  

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/340
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Det var også noen lærere som svarte ja på spørsmålet om de tror de kommer til å bli påvirket 

til å endre undervisningspraksis med ny læreplan. Det er jo i så fall en god innstilling, men 

som vi har sett tidligere garanterer ikke en læreplanreform en forbedring av 

undervisningskvaliteten og måten læreplanreformer blir implementert på kan avvike fra 

intensjonen bak reformene. Dette ble bekreftet av Vilàs funn (2018). Mye av årsaken til dette 

kan ligge i måten lærerne tolker læreplanen og de ulike kompetansemålene på. For dersom 

flertallet av lærerne i min studie har en bottom-up- og deduktiv tilnærming til språklæring og 

undervisning, hvor hovedfokuset ligger på å undervise om språkets form med høy bruk av 

lærebøker som fokuserer på det samme, i hvor stor grad er egentlig undervisningen da 

kommunikativ? Og i hvor stor grad legger lærerne egentlig til rette for praktisering av spontan 

samtale, selv om intensjonen deres med å praktisere denne aktiviteten er tilstede?  

Akkurat hvordan lærerne praktiserer spontan samtale i sin undervisning, blant de som 

har svart at dette er noe de gjør i høy grad, har jeg ikke gjort noen nærmere undersøkelser av i 

denne studien. Da vil det kreves andre, kvalitative metoder som for eksempel 

observasjonsstudier over tid, så det får jeg overlate til fremtidig forskning. Om hovedfokuset 

blant disse lærerne fortsatt ligger på å undervise om språkets form, typisk for det pre-

kommunikative paradigmet, kan jeg kun spekulere i. Men om vi tar utgangspunkt i 

lærebøkene, som vi har sett blir hyppig brukt, er det naturlig å anta at tilnærmingen til 

undervisningen fortsatt er deduktiv.  

Til slutt kan det være verdt å nevne at noen lærere svarer at deres fremtidige 

undervisningspraksis vil avhenge av den nye utformingen av eksamen. Den er foreløpig ikke 

er klar.  

 

5.3 Underhypotese 3: Elevene opplever å ha høyere mestringsnivå i 

skriftlig- enn i muntlig spansk 

5.3.1 Elevenes selvopplevde mestringsnivå i muntlig og skriftlig spansk 

Resultatene viste at 35,3% av elevene mente de var i stand til å holde en samtale på spansk 

om ulike temaer i over middels grad (dvs. 64,7% svarte under middels grad), mens 45,6% av 

elevene mente de var i stand til å skrive en sammenhengende tekst på spansk om ulike temaer 

i over middels grad. Vi ser altså at flertallet av elevene mener de mestrer både muntlig 

samtale og å skrive tekst i under middels grad, men at det er en klart høyere prosentandel som 

mener de mestrer å skrive tekst. Dette bekrefter underhypotesen. Elevene mener altså at de 

mestrer bedre å skrive tekst på spansk enn å holde en samtale om ulike temaer.  

 



  

 48 
 

5.3.2 Lærernes oppfatning av elevenes mestringsnivå i muntlig og skriftlig 

spansk  

Blant lærerne svarer hele 70,3% at flertallet av elevene deres mestrer å delta i spontane 

samtaler i under middels grad. Av dette kan det se ut til at lærerne er enda mer kritiske til sine 

elevers mestringsnivå i muntlig spontan samtale, enn elevene selv. Når det gjelder 

fagsamtalen på muntlig eksamen svarer lærerne at 40,6% av elevene ville ha mestret dette i 

under middels grad. Denne prosentandelen er altså betraktelig lavere, noe som kanskje 

understreker kompleksiteten i å skulle bedømme muntlig mestringsnivå, som også poengteres 

av respondent P13: «Hva innebærer å mestre i denne sammenhengen? […]»  

Om vi tar utgangspunkt i Håkonsens definisjon av mestring: «individets egne måte å 

forholde seg til og løse situasjonen på» (Håkonsen, 2000, s. 309), eller Germundssons 

definisjon av mestring som en indre tilstand (Germundsson, 2000, s. 60), innebærer det at 

mestring er noe subjektivt som det vil være vanskelig for en utenforstående å skulle bedømme 

hos et annet menneske, særlig når grad av mestring vil variere fra person til person basert på 

mestringspotensiale. Kanskje vil en elev med et svakt faglig utgangspunkt oppleve å mestre 

en viss oppgave i mye større grad, enn en elev med et sterkt faglig utgangspunkt på samme 

oppgave, selv om deres synlige resultater på én og samme oppgave er akkurat de samme. Det 

vil dermed være krevende for en lærer å skulle bedømme i hvilken grad elevene sine mestrer 

noe. Det de egentlig må ta utgangspunkt i da, altså måten mestring må forstås på her, er i 

hvilken grad elevene klarer å prestere i muntlig- eller skriftlig spansk, basert på det som kan 

observeres, vurderes og ev. måles for en lærer.  

På fagsamtalen på muntlig eksamen vil det åpenbart være en del andre forhold som 

spiller inn enn i en tilfeldig, spontan samtale. For det første vil nok elevene ha forberedt seg i 

mye større grad. Selv om noen elever sikkert vil bli negativt påvirket i en slik setting av 

nerver som tar overhånd, vil nok desto flere være ekstra skjerpet. Lærerne kommenterer i 

denne forbindelse også at kravene på en muntlig eksamen er mindre strenge enn på skriftlig 

eksamen, at elevene gjerne er godt forberedte og at mange pleier å gjøre det bedre på muntlig 

eksamen. Lærernes erfaring med elever som har gjort det bra på muntlig eksamen spiller nok 

inn når de besvarer dette spørsmålet, noe som gjør at prosentandelen på under middels 

mestringsnivå, er såpass mye lavere på fagsamtalen enn på spontan samtale.  

Videre viser også lærernes resultater, i likhet med elevenes, at elevenes skriftlige 

mestringsnivå er bedre enn det muntlige. Lærerne mener at kun 37,8% av elevene deres 

mestrer det å skrive en sammenhengende tekst (på skriftlig eksamen) i under middels grad. De 

mener altså at de fleste av elevene sine mestrer å skrive tekst i over middels grad.  
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Om vi sammenligner svarene til lærerne tilknyttet denne underhypotesen, med hvilken grad 

lærerne oppgir at de trener på muntlig samtale i sin undervisning, skulle man kanskje tro at 

elevene deres mestret muntlig spontan samtale i noe større grad. Det er altså noen resultater 

her som er litt motstridende.  

 

5.3.3 Foretrekker elevene muntlig eller skriftlig eksamen?  

Lærerne antok at 55,3% av deres elever foretrekker å komme opp i skriftlig eksamen, mens 

28,9% ville foretrekke å komme opp i muntlig eksamen. Blant elevene, som jo er de som kan 

svare best for seg selv, viser resultatene at 60,3% foretrekker skriftlig eksamen, mens 26,5% 

foretrekker muntlig. Prosentandelen som foretrekker skriftlig eksamen blant elevenes svar er 

dermed noe høyere enn lærernes svar. Her kan jo kanskje lærernes kunnskap og erfaring med 

muntlig eksamen kontra skriftlig ha påvirket svarene deres noe. Ellers er det jo igjen greit å 

påpeke at alle elevene som lærerne svarer for til sammen her, ikke er de samme som utgjør 

elevutvalget i denne studien. Det vi uansett kan se tydelig, både av resultatene til lærerne og 

elevene, er at et flertall av elevene foretrekker å komme opp i skriftlig- fremfor muntlig 

eksamen.  

 

5.4 Validitet og reliabilitet  

I en studie vil det være alltid nødvendig å gjøre en vurdering av svakheter eller utfordringer 

ved metodevalget som kan påvirke studiens validitet og reliabilitet, slik at man kan vurdere 

resultatene med et kritisk blikk. Dette vil jeg gjøre i de følgende delkapitlene.  

 

5.4.1 Ekstern validitet  

Grunnet undersøkelsesdesignet i denne studien i form av en frivillig, web-basert 

spørreundersøkelse, har utvalget ikke vært tilfeldig og risikoen for at det er systematisk skjevt 

er dermed høy. Frafallet har også vært høyt. Nå er det imidlertid ikke nødvendigvis hvor 

mange som faller fra som er hovedproblemet i en kvantitativ metode, men heller hvem som 

faller fra. Jeg har ingen oversikt over hvem som har falt fra i mine undersøkelser og om den 

gruppen lærere som ikke er på Facebook, eller som ikke er medlemmer i ANPE, har noen 

fellestrekk. Kanskje har lærerne som valgte å bruke tid på å svare på min undersøkelse, til 

felles at de er mer engasjerte i faget og opptatte av å holde seg oppdaterte enn den 

gjennomsnittlige spansklæreren? Og kanskje gjenspeiles engasjementet gjennom holdningene 

og undervisningsmetodene til de jeg har spurt, og at de skiller seg fra den gjennomsnittlige 

spansklærerens holdning til undervisning og undervisningsmetoder?  
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Av resultatene i SL kunne vi også se at flertallet av respondentene har mindre enn 10 

års undervisningserfaring i spansk, noe som kanskje kan tyde på at flertallet av lærerne som 

har valgt å delta i denne spørreundersøkelsen er relativt unge. Kanskje er det de yngre lærerne 

som er mest aktive på sosiale medier, som for eksempel Facebook, og dermed har hatt større 

sjanse for å få informasjon om min spørreundersøkelse? Videre har hele 94,7% av de som har 

deltatt i spørreundersøkelsen gjennomført PPU. Om en såpass høy andel av spansklærere som 

jobber rundt omkring på ulike skoler i Norge i dag har PPU, er jeg usikker på. Disse 

opplysningene kan tyde på at utvalget i min undersøkelse karakteriseres av relativt unge 

lærere hvor det store flertallet har PPU. Om dette er representativt for populasjonen som 

helhet er veldig usikkert. Jeg kan derfor ikke generalisere funnene mine til å gjelde alle lærere 

og elever på Vg2 nivå II i Norge og den eksterne validiteten i denne oppgaven er derfor lav.  

 

5.4.2 Begrepsvaliditet  

Begrepsvaliditeten, til forskjell fra den eksterne- og interne validiteten, anser jeg å være 

relativt høy i denne oppgaven. For å kunne konkludere med dette er det nødvendig å vurdere 

operasjonaliseringen av de teoretiske begrepene. Dette vil jeg gjøre ved å se på hver av de tre 

underhypotesene og koble dem opp mot teorien.  

 

Underhypotese 1: Undervisningen til spansklærere i dag er fortsatt ganske «tradisjonell». 

Om vi forstår begrepet «tradisjonell» på samme måte som Speitz og Lindmann (2002) med at 

undervisningen blir styrt av læreboken og basert mye på skriftlige aktiviteter, er det i praksis 

grad av lærebokavhengighet og om skriftlige aktiviteter er det som blir praktisert i høyest grad 

i undervisningen, det jeg ønsker å finne ut av. Dette samsvarer godt, særlig med 

formuleringene av spm. 5, 6, 8 og 9 i SL og spm. 2 og 7 i SE. Jeg så det altså som en 

nødvendighet å operasjonalisere begrepet «tradisjonell», til hyppighet i bruk av lærebok og 

vanligste undervisningsaktiviteter, da det muligens kan være mange ulike forståelser av 

begrepet «tradisjonell». Hadde jeg f.eks. stilt spørsmålet «Hvor tradisjonell er din 

spanskundervisning?» hadde jeg risikert å ikke få svar på det jeg lurte på. Mange lærere ville 

kanskje ha forbundet «tradisjonell» med noe negativt i denne sammenheng, og dermed svart 

«i liten grad», selv om dette ikke nødvendigvis stemmer med Speitz og Lindmanns definisjon. 

Takket være spørsmålsformuleringene jeg endte opp med i SL og SE, fikk jeg samlet inn 

tydelige data på det jeg ønsket å finne ut av.  
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Underhypotese 2: Lærerne mener at elevene må ha gode grunnkunnskaper i grammatikk og 

vokabular før de kan delta i spontane samtaler på spansk.  

Underhypotesen er ikke mer tvetydig enn at jeg kunne operasjonalisere denne ganske direkte i 

form av spm. 16 og 17 i SL30. Jeg ønsket imidlertid å gjøre litt nærmere undersøkelser om 

lærerne har en bottom-up-tilnærming til undervisningen, altså om deres undervisning kan sies 

å tilhøre det pre-kommunikative paradigmet. Denne tematikken berører også underhypotese a. 

For å undersøke dette la jeg til et åpent spørsmål om hvilke typer aktiviteter lærerne mener 

egner seg best for å lære et fremmedspråk. Dette tenkte jeg ville avdekke en del om lærernes 

holdninger. Speitz og Lindmann (2002) hevdet også at fremmedspråkfaget i utstrakt grad ble 

betegnet som et fag for de skoleflinke og teoretisk interesserte elevene. Nå begynner det å bli 

en stund siden 2002. Jeg ønsket derfor å undersøke om denne holdningen fortsatt er gjeldende 

hos spansklærere på Vg2, derfor la jeg til spm. 19 i SL31. Om Vilàs påstand (2018) om at 

læreplanreformer ikke påvirker lærerholdningene ønsket jeg å undersøke nærmere i et åpent 

spørsmål (spm.20) som dreide seg om lærerne tror de kommer til å endre 

undervisningspraksis basert på et utdrag fra Fagfornyelsen 2020 som vektlegger 

kommunikasjon i enda større grad.  Resultatene til respondentene på de overnevnte 

spørsmålene vil jeg diskutere nærmere i kap. 5.3. 

 

Underhypotese 3: Elevene opplever å ha høyere mestringsnivå i skriftlig- enn i muntlig 

spansk.  

Denne underhypotesen operasjonaliserte jeg ved å stille elevene spørsmål om i hvilken grad 

de følte de kunne holde en samtale på spansk om ulike temaer og i hvilken grad de følte de 

kunne skrive en sammenhengende tekst på spansk32. De skulle krysse av svarene på en likert-

skala. Jeg omformulerte språket i SE noe i forhold til spørsmålsformuleringene i SL og gjorde 

det mer muntlig og tilrettelagt for elevenes eget språk, med en intensjon om å unngå 

potensielle misforståelser, frafall eller ulike tolkninger av ett og samme spørsmål. Mens jeg i 

SL formulerte spm. 11 på følgende måte: «På en skala fra 1-10, i hvilken grad mener du 

flertallet av elevene dine mestrer å delta i spontane samtaler om ulike temaer?», stilte jeg 

tilsvarende spørsmål på følgende måte i SE (spm.3): «På en skala fra 1-10, i hvilken grad 

 
30 Spm. 16: På en skala fra 1-10, hvor mye grunnkunnskap mener du elevene bør ha i grammatikk før de kan 
klare å delta i spontane samtaler på spansk? Spm. 17: På en skala fra 1-10, hvor mye grunnkunnskap mener du 
elevene bør ha i vokabular før de kan klare å delta i spontane samtaler på spansk?  
31 Spm. 19: Hvor enig er du i utsagnet: «fremmedspråk er først og fremst et fag for de skoleflinke og teoretisk 
interesserte elevene»? 
32 Spørsmål 3 og 4 i SE 
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føler du at du kan holde en samtale på spansk om ulike temaer?» Jeg tar det ikke for gitt 

(basert på egen erfaring) at 17-18-åringer har en like klar oppfatning som lærere om hva som 

ligger i begrepene spontan eller å mestre.  

Selv lærere kan ha ulik oppfatning av hva som ligger i begrepet mestre, noe som kom 

frem gjennom det svaret på spm. 14 til respondent P13: «Hva innebærer det å mestre i denne 

sammenhengen? Å få god karakter (og hvor god)? Å føle seg vel, uavhengig av resultat? Å 

snakke fritt med flyt? Å få fram noen ord (uten å besvime)?» Dette svaret kan jeg ta som en 

konstruktiv kritikk mot SL. Kanskje burde jeg ha lagt til en teoretisk formulering i en fotnote i 

spørreskjemaundersøkelsen om hva «mestring» innebærer, ala den til Håkonsen (2000) om at 

mestring er individets egen måte å forholde seg til og løse en situasjon på (kap. 2.7). På en 

annen side er det ikke sikkert respondentene hadde blitt noe klokere av en slik teoretisk 

formulering. Kanskje burde jeg ha operasjonalisert begrepet ytterligere, ved å spesifisere 

mestring av fagsamtalen på muntlig eksamen som «å klare å bestå muntlig eksamen», og 

mestring av å delta i spontane samtaler som for eksempel: «forstå hovedessensen i et budskap 

og klare å gjøre eget hovedbudskap forstått».  

 Et annet aspekt som kan fortelle indirekte om elevene faktisk opplever å mestre 

muntlig eller skriftlig spansk best, er hvilken eksamensform de helst foretrekker. Den 

informasjonen fra elevene kan man få ved å spørre dem rett ut (spm. 5 i SE). Jeg var 

nysgjerrig på å se om det var samsvar mellom lærernes oppfatning av elevenes preferanser og 

elevenes selvrapporterte preferanser, noe som indirekte kunne ha bidratt til å forklare hvorfor 

lærerne ikke fokuserer mer på muntlig samtale i undervisningen. Dersom lærerne har en 

formening om at det ikke spiller noen rolle for elevene om de ønsker å komme opp i muntlig 

eller skriftlig spansk, eller om fordelingen er jevn, dvs. at de mener like mange elever ønsker 

å komme opp i skriftlig som i muntlig eksamen, innebærer ikke det noe problem eller behov 

for endringer i egen undervisningspraksis. Et problem for denne studiens del er imidlertid den 

manglende korrelasjonen i utvalget i og med at jeg ikke vet hvilke elever som tilhører hvilke 

lærere. Ideelt sett burde elevene til alle lærerne som deltok i studien, også ha svart på SE.  

Enkelte lærere hadde dog et godt poeng her: vurderingskriteriene for muntlig og skriftlig 

spansk er muligens ganske ulike33 og det vil ofte være lettere for elever å få god karakter i 

muntlig enn i skriftlig spansk34. Om elevene selv er klar over dette er en helt annen sak. Det 

 
33 Skriftlig eksamen utarbeides og sensureres nasjonalt, muntlig eksamen utarbeides og sensureres lokalt  
34 Svar på spm. 14 fra respondent P6: «Min erfaring med muntlig og skriftlig eksamen er at det settes helt ulike 
krav til setningsoppbygging og grammatikkforståelse. Elever med særlig svak grammatikk består gjerne på 
muntlig eksamen […] ville elever med tilsvarende kunnskapsnivå aldri bestått skriftlig eksamen.» 
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kan godt være de tenker at vurderingskriteriene er de samme, dvs. like strenge på muntlig og 

skriftlig eksamen. I så fall vil ikke dette få utslag for begrepsvaliditeten i spm. 5 i SE.  

 Ellers har jeg skilt mellom «delta i spontane samtaler» og «mestre fagsamtalen (del 2) 

på muntlig eksamen» i SL og gjort dette til to ulike spørsmål (spm. 11 og 13) med rom for 

åpne kommentarer (spm. 14). Dette har jeg gjort bevisst i vissheten om at mange ulike forhold 

kan spille inn i en muntlig eksamenssituasjon, basert på egen erfaring. Noen elever vil kanskje 

prestere dårligere enn de ellers ville pga. mye nerver. Andre elever har kanskje et sjarmerende 

vesen, er utadvendte og vil klare å prestere bedre i en setting hvor sensureringen foretas 

subjektivt. Jeg tok også høyde for at mange av respondentene, med mer og annen erfaring enn 

meg selv, ville kunne ha mange innspill her som jeg ikke hadde tenkt på som relevante selv.  

For å konkludere har jeg klart å måle det jeg ønsket å måle, ut ifra premissene jeg hadde, og 

dermed anser jeg begrepsvaliditeten for å være relativt høy. Stort sett har jeg stilt spørsmål og 

dermed hentet inn data som kan brukes for å gi svar på min problemstilling og belyse mine 

underhypoteser.  

 

5.4.3 Reliabilitet  

For å vurdere en studies reliabilitet må man vurdere mulige svakheter eller utfordringer som 

kan påvirke resultatenes pålitelighet. Altså om empirien man har fått inn er til å stole på. Når 

det gjelder min forskningsmetode, stoler jeg på at Google Skjemaer har lagret og fremstilt 

dataene på en korrekt måte. Videre velger jeg å stole på at de som har deltatt frivillig i 

spørreskjemaundersøkelsene faktisk er spansklærere og elever i spansk på Vg2 nivå II, selv 

om jeg ikke har kunnet føre en absolutt kontroll med dette. Jeg velger også å stole på at 

deltakerne har svart så godt de kunne ut ifra sine forutsetninger. Ettersom avstanden mellom 

forsker og respondent var såpass stor har intervjuereffekten vært minimal. Derimot kan det 

godt være lærerne har gitt svar basert på sine oppfatninger av korrekt språklæring og deres 

intensjoner med undervisningen, ettersom lærerne tilsynelatende er bevisste på viktigheten av 

å trene på spontan samtale og ha en kommunikativ tilnærming i undervisningen. Om dette 

gjennomføres i praksis er en annen sak, noe elevenes selvoppfattede mestringsnivå i skriftlig- 

kontra muntlig spansk understreker. Ellers kan det ha oppstått potensielle målefeil som følge 

av spørreskjemaenes utforming, som i stor grad har vært lukket og sånn sett «tvunget» 

respondentene til å avgi visse svar, og av spørsmålsformuleringene med bruk av begreper som 

kan tolkes ulikt, som for eksempel mestring.  
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6 KONKLUSJON 

Temaet i denne studien har vært muntlig spontan samtale i spanskundervisningen på Vg2 nivå 

II i Norge i dag, og formålet har vært å undersøke problemstillingen: I hvilken grad 

prioriterer spansklærerne på Vg2 nivå II muntlig spontan samtale i sin undervisning, og 

opplever elevene samme mestringsnivå i muntlig- som i skriftlig spansk? Det er gjort noe 

forskning på muntlige kompetansemål i fremmedspråkundervisningen tidligere, som for 

eksempel av Vilà (2018), Hovden (2018) og Heimark (2013), men først og fremst på 

ungdomsskolenivå. Etter det forfatteren kjenner til, er dette den første studien som ser på 

praktiseringen av muntlig spontan samtale i spanskundervisningen på Vg2 i Norge. Studien er 

dermed et bidrag til økt kunnskap om spontan samtale i undervisningen. 

 I tillegg til tidligere studier på feltet, har denne oppgaven tatt utgangspunkt i teori om 

ulike tilnærminger til språklæring, som bottom-up- og top-down-tilnærming, samt deduktiv- 

og induktiv tilnærming til språklæring. Den har også redegjort for relevant innhold i 

nåværende læreplan (LK06) og den kommende (Fagfornyelsen). Oppgaven har videre 

poengtert kommunikasjon som selve hovedkjernen i faget og at muntlige kompetansemål 

vektlegges i desto større grad i Fagfornyelsen fra 2020, noe som understreker denne studiens 

relevans.  

 I studien ble det brukt en kvantitativ metode i form av to web-baserte 

spørreundersøkelser hvor 38 lærere og 68 elever deltok. Funnene i studien viser at lærerne 

prioriterte muntlig spontan samtale i høy grad, ifølge dem selv. De fleste lærerne mente også 

at muntlig samtale er den best egnede aktiviteten for å lære seg et fremmedspråk. Videre sa 

flertallet at de antakeligvis ikke vil endre sin undervisningspraksis med den nye læreplanen 

fra 2020, da de hevdet at kommunikasjon allerede er hovedkjernen i deres undervisning.  

Samtidig opplevde elevene å ha et høyere mestringsnivå i skriftlig- enn i muntlig spansk, og 

et flertall av elevene foretrakk å komme opp i skriftlig- fremfor i muntlig eksamen. Dersom 

spontan samtale prioriteres i den grad lærerne hevdet, samsvarer ikke det helt med elevenes 

selvopplevde mestring i å holde en samtale på spansk. I den forbindelse kan det trekkes inn at 

tidligere studier fra Vilá (2018) og Heimark (2013) har vist at hva lærerne rapporterer selv 

ikke nødvendigvis samsvarer med deres praksis.  

Videre viste studien at lærerne var bundet til læreboka i relativt stor grad i sin 

undervisning og at aktiviteten de praktiserte mest var tekstlesing på spansk. Hovedårsaken til 

at de brukte læreboka i den grad de gjorde var imidlertid som hjelpemiddel for strukturering 

og planlegging av undervisningen. Hovden (2018) har tidligere vist at lærebøkene til Vamos 
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ikke tilrettelegger særlig godt for muntlig kommunikasjon i undervisningen. Dette poengterer 

også Vold (2013) med tanke på at lærebøkene som oftest har en deduktiv tilnærming til 

språklæring hvor bl.a. grammatikken ikke kobles til mening. Dette kan muligens påvirke 

lærernes tilnærming til undervisningen generelt slik at den også blir deduktiv, og dermed 

forklare noe av årsaken til hvorfor ikke elevene opplevde å mestre spontan muntlig samtale i 

større grad enn de gjorde, til tross for at lærerne hadde en intensjon om å trene på nettopp det.  

Studien ønsket videre å undersøke hvorvidt lærerne hadde en bottom-up-tilnærming til 

undervisningen, det vil si en holdning om at visse delkomponenter, i form av f.eks. vokabular 

og grammatikk, må være på plass før elevene vil være i stand til å delta i en spontan samtale. 

Her viste funnene at de fleste lærerne mente at elevene måtte ha over middels grunnkunnskap 

i vokabular og noe grunnkunnskap i grammatikk før de kunne delta i spontane samtaler på 

spansk. Dette samsvarer med en bottom-up-tilnærming og det pre-kommunikative paradigmet 

hvor hovedfokuset ligger på å undervise om språkets form. Dette samsvarer også med Vilàs 

(2018) funn. Det er i den forbindelse verdt å merke seg at elevene selv mente at grammatikk 

var den aktiviteten som hjalp dem best til å lære spansk. Tydeligvis har tilnærmingen 

forplantet seg videre. På en annen side svarte flertallet av elevene at det som skulle til for at 

de skulle bli flinkere i å snakke spansk, var å praktisere språket og delta i samtaler.    

 Alt i alt bekrefter denne studien funn som allerede er gjort tidligere. Lærerne var 

tilsynelatende bevisste på viktigheten av kommunikasjon som kjernen i faget, men likevel lå 

elevenes selvopplevde muntlige ferdigheter på et lavere nivå enn de skriftlige. I og med at 

lærerne hevdet de allerede praktiserte spontan muntlig samtale i høy grad, kan man jo spørre 

seg akkurat hvordan det er de praktiserer dette, og om metodene deres har noe kommunikativt 

læringsutbytte. Det kan virke som at undervisningen er mindre kommunikativ enn hva lærerne 

selv tror. Det får imidlertid bli opp til fremtidig forskning å ta nærmere tak i. 

Det er viktig å huske på at resultatene fra denne studien ikke er generaliserbare 

grunnet et skjevt og for lite utvalg, som gir en lav ekstern validitet. Det er også fare for visse 

målefeil forbundet med undersøkelsesdesignet. Denne studien kan derfor kun gi en pekepinn 

og ikke gi noen endelige konklusjoner. Det vil være behov for langt flere studier på dette 

feltet i tiden fremover. I tillegg til å forske på gode undervisningsmetoder og opplegg som kan 

fremme spontan muntlig samtale, bør det forskes på hvordan lærebøkene i større grad kan 

tilrettelegge for muntlig aktivitet i undervisningen, og på hvordan lærebøkene kan få en mer 

induktiv tilnærming som legger mer vekt på mening fremfor form i et mekanisk preg. Dette 

for å sikre et godt undervisningstilbud i spansk, som gir elevene kompetanse i god 

kommunikasjon for å kunne bygge relasjoner i fremtiden i en globalisert verden. 
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Vedlegg 1: Spørreskjemaundersøkelse for lærere (SL) 
 

 

Spørreundersøkelse for lærere i spansk nivå II Vg2 
 

I forbindelse med min mastergrad i spansk på Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo, ønsker jeg å 

kartlegge noen sider ved undervisningspraksisen i spansk på videregående skole i Norge i dag og bl.a. 

hvordan disse påvirker elevenes skriftlige og muntlige kompetanse. Med tanke på masteroppgavens 

begrensning velger jeg å fokusere på nivå II Vg2. Spørreundersøkelsen er helt anonym og all data som 

er samlet inn vil bli slettet når prosjektet er ferdig. 

Det er frivillig å delta, men jeg hadde satt kjempestor pris på om så mange som mulig svarer. 

Undersøkelsen består av 20 spørsmål og vil ta ca. 10-15 minutter. 

Om du deltar kan du bli med i trekningen av et universalgavekort på 300 kr. ved å fylle inn e-posten 

din i slutten av undersøkelsen.  

Tusen takk for hjelpen! :) 
*Må fylles ut 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og gir med dette mitt samtykke til at 

informasjonen jeg oppgir kan brukes til forskningsmessige formål. * 
 

o Ja, jeg samtykker. 

o Nei, jeg samtykker ikke. 

 

 

1. I hvor mange år har du undervist i spansk på vgs.? 
 

 

Svaret ditt 

 
 

2. Hva er ditt morsmål? 
 

o norsk 

o spansk 

Andre: 
 

 

 

3. Har du fullført Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller tilsvarende 

fagdidaktisk kurs? 
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o Ja 

o Nei 

 

4. Hvilken lærebok har dere i spansk på Vg2 nivå II? * 
 

o Vamos 

o Vidas 

o Caminando 

o ¡Vale! 

o Mundos Nuevos 

o Pasiones 

o Tapas 

o har ikke lærebok 

Andre: 
 

 

5. Hvor ofte bruker du læreboka i undervisningen? * 
 

o hver økt/ time 

o minst én gang i uka 

o minst én gang i måneden 

o minst én gang i halvåret 

o sjeldnere/ aldri 

 

6. Hva er årsakene til at du velger å bruke læreboka i den grad du gjør i 

undervisningen? 
 
Svaret ditt 

 

 

7. Hvilke type aktiviteter mener du egner seg best for å lære et fremmedspråk? 
 
Svaret ditt 

 

 

8. Hvilke 5-8 aktiviteter gjør elevene oftest i din spanskundervisning? 
 

o lese tekst på spansk 
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o svare på spørsmål til tekst 

o grammatikkoppgaver 

o glosetrening 

o lytteoppgaver 

o skrive sammenhengende tekst i ulike sjangre 

o se på film/ serier 

o skrive sammendrag fra tekst/ film 

o spille spill 

o prosjektarbeid 

o holde muntlige presentasjoner (f.eks. med power point) 

o rollespill 

o spontan muntlig samtale på spansk (med f.eks. sidemannen/ lærer/ i grupper) 

o veggavis 

o skrive blogg på spansk 

o Kahoot 

o interaktive oppgaver på hjemmesiden til læreboka 

o språkapper på mobilen, f.eks. Duolingo 

Andre: 
 

 

 

9. Av de 5-8 aktivitetene du har valgt, hvilke tar du rett fra læreboka? 
 
Svaret ditt 

 

 

 

10. Hvilke 3 aktiviteter tror du flertallet av elevene foretrekker i 

spanskundervisningen? 
 

o lese tekst på spansk 

o svare på spørsmål til tekst 

o grammatikkoppgaver 

o glosetrening 

o lytteoppgaver 

o skrive sammenhengende tekst i ulike sjangre 

o se på film/ serier 

o skrive sammendrag fra tekst/ film 

o spille spill 

o prosjektarbeid 

o holde muntlige presentasjoner (f.eks. med power point) 

o rollespill 

o spontan muntlig samtale på spansk (med f.eks. sidemannen/ lærer/ i grupper) 
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o veggavis 

o skrive blogg på spansk 

o Kahoot 

o interaktive oppgaver på hjemmesiden til læreboka 

o språkapper på mobilen, f.eks. Duolingo 

Andre: 
 

 

 

11. På en skala fra 1-10, i hvilken grad mener du flertallet av elevene dine 

mestrer å delta i spontane samtaler om ulike temaer? 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

i svært liten grad      O      O      O       O      O      O      O      O      O       O      i svært stor grad  

 

 

 

12. Hvis elevene dine måtte komme opp i eksamen i spansk på Vg2, hvilken 

eksamensform tror du flertallet hadde valgt? 
 

o Muntlig 

o Skriftlig 

o Spiller ingen rolle 

 

 

13. På en skala fra 1-10, i hvilken grad mener du flertallet av elevene dine ville 

ha mestret fagsamtalen (del 2) på muntlig eksamen? 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

i svært liten grad      O      O      O       O      O      O      O      O      O       O      i svært stor grad  

 

 

14. Eventuelle kommentarer til forrige spørsmål? 
 
Svaret ditt 
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15. På en skala fra 1-10, i hvilken grad mener du flertallet av elevene dine ville 

ha mestret å skrive sammenhengende tekster under skriftlig eksamen? 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

i svært liten grad      O      O      O       O      O      O      O      O      O       O      i svært stor grad  

 

 

16. På en skala fra 1-10, hvor mye grunnkunnskap mener du elevene bør ha i 

grammatikk før de kan klare å delta i spontane samtaler på spansk? 

 

                              1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

 ingen kunnskap    O      O      O      O      O       O      O      O      O       O    svært god kunnskap  

 

 

 

17. På en skala fra 1-10, hvor mye grunnkunnskap mener du elevene bør ha i 

vokabular før de kan klare å delta i spontane samtaler på spansk? 

 

                              1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

 ingen kunnskap    O      O      O      O      O       O      O      O      O       O    svært god kunnskap  

 

 

 

18. På en skala fra 1-5, i hvilken grad mener du læreboka er et godt verktøy for å 

trene på spontan muntlig samtale? 

 

                                        1          2          3          4          5        

     i svært liten grad        O         O          O         O         O        i svært stor grad  

 

 

19. Hvor enig er du i utsagnet: «fremmedspråk er først og fremst et fag for de 

skoleflinke og teoretisk interesserte elevene»? 
 

o svært enig 

o enig 

o litt enig 

o litt uenig 

o uenig 

o svært uenig 

o vet ikke 
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20. I utkastet til den nye læreplanen som skal tas i bruk fra skoleåret 2020/2021 

står det skrevet: «Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære 

fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått.» Tror du at dette kommer til å 

påvirke deg til å endre din undervisningspraksis på noen måte? Begrunn gjerne 

svaret. 

 
Svaret ditt 

 

 

 

Ønsker du å delta i trekningen av et universalgavekort på 300 kr? Dette 

gavekortet kan brukes på over 5000 butikker i hele Norge. Vinneren vil bli 

kontaktet på e-post i etterkant og gavekortet sendes i posten. 
 

o Ja 

o Nei 

 

 

Dersom du svarte ja på forrige spørsmål, ber jeg deg skrive inn e-postadressen 

din slik at jeg kan kontakte deg ved en senere anledning. (Denne vil ikke bli 

knyttet til svarene du har gitt på spørreundersøkelsen.) 

 
 

Svaret ditt 
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Vedlegg 2: Spørreskjemaundersøkelse for elever (SE) 
 

 

Spørreundersøkelse for elever i spansk på Vg2 nivå II 
 

I forbindelse med min mastergrad i spansk ved Universitetet i Oslo ønsker jeg å kartlegge noen sider 

ved undervisningen i spansk på videregående skoler i Norge i dag. Jeg hadde derfor satt kjempestor 

pris på om du kunne ha svart på denne spørreundersøkelsen som vil ta ca. 5 minutter. Undersøkelsen 

er helt anonym og all data som er samlet inn vil bli slettet når prosjektet er ferdig. Det er frivillig å 

delta, men jeg hadde satt kjempestor pris på om så mange som mulig svarer.  

Dersom du deltar kan du bli med i trekningen av et universalgavekort på 300 kr. ved å fylle inn e-

posten din i slutten av undersøkelsen.  

Tusen takk for hjelpen! :) 
*Må fylles ut 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og gir med dette mitt samtykke til at 

informasjonen jeg oppgir kan brukes til forskningsmessige formål. * 
 

o Ja, jeg samtykker. 

o Nei, jeg samtykker ikke. 

 

 

1. Hvilken lærebok har dere i spansk? * 
 

o Vamos 

o Vidas 

o Caminando 

o ¡Vale! 

o Mundos Nuevos 

o Pasiones 

o Tapas 

o Vet ikke 

o har ikke lærebok 

Andre: 
 

 

 

2. Hvor ofte bruker dere læreboka i undervisningen? * 
 

o hver økt/ time 

o minst én gang i uka 

o minst én gang i måneden 

o minst én gang i halvåret 
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o sjeldnere/ aldri 

 

 

3. På en skala fra 1-10, i hvilken grad føler du at du kan holde en samtale på 

spansk om ulike temaer? * 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

i svært liten grad      O      O      O       O      O      O      O      O      O       O      i svært stor grad  

 

 

 

4. På en skala fra 1-10, i hvilken grad føler du at du kan skrive 

sammenhengende tekst på spansk om ulike temaer? * 

 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

i svært liten grad      O      O      O       O      O      O      O      O      O       O      i svært stor grad  

 

 

5. Hvis du måtte komme opp i eksamen i spansk på Vg2, hvilken eksamensform 

hadde du valgt? * 
 

o Muntlig 

o Skriftlig 

o Samme for meg 

 

 

6. Hvilke 5-8 aktiviteter føler du hjelper deg best til å lære spansk? 
 

o lese tekst på spansk 

o svare på spørsmål til tekst 

o grammatikkoppgaver 

o glosetrening 

o lytteoppgaver 

o skrive sammenhengende tekst i ulike sjangre 

o se på film/ serier 

o skrive sammendrag fra tekst/ film 

o spille spill 

o prosjektarbeid 

o holde muntlige presentasjoner (f.eks. med power point) 

o rollespill 

o muntlig samtale på spansk (f.eks. prate om ulike temaer med sidemannen/ lærer/ i 

grupper) 

o veggavis 

o skrive blogg på spansk 
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o Kahoot 

o interaktive oppgaver på hjemmesiden til læreboka 

o språkapper på mobilen, f.eks. Duolingo 

Andre: 
 

 

7. Hvilke 5-8 aktiviteter gjør dere oftest i spanskundervisningen?* 
 

o lese tekst på spansk 

o svare på spørsmål til tekst 

o grammatikkoppgaver 

o glosetrening 

o lytteoppgaver 

o skrive sammenhengende tekst i ulike sjangre 

o se på film/ serier 

o skrive sammendrag fra tekst/ film 

o spille spill 

o prosjektarbeid 

o holde muntlige presentasjoner (f.eks. med power point) 

o rollespill 

o muntlig samtale på spansk (f.eks. prate om ulike temaer med sidemannen/ lærer/ i 

grupper) 

o veggavis 

o skrive blogg på spansk 

o Kahoot 

o interaktive oppgaver på hjemmesiden til læreboka 

o språkapper på mobilen, f.eks. Duolingo 

Andre: 
 

 

 

8. I hvilken grad synes du læreboka hjelper deg til å kunne holde en samtale på 

spansk? 
 

o i liten grad 

o i middels grad 

o i stor grad 

o vet ikke 

 

 

 

 

 

 

9. Hva mener du skal til for at du skal bli flinkere til å snakke spansk? 
Svaret ditt 
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Ønsker du å delta i trekningen av et universalgavekort på 300 kr? Dette 

gavekortet kan brukes på over 5000 butikker i hele Norge. Vinneren vil bli 

kontaktet på e-post i etterkant og gavekortet sendes i posten. 
 

o Ja 

o Nei 

 

Dersom du svarte ja på det forrige spørsmålet, ber jeg deg skrive inn e-

postadressen din, slik at jeg kan kontakte deg ved en senere anledning. (Denne 

vil ikke bli knyttet til svarene du har gitt på spørreundersøkelsen.) 
 

Svaret ditt 
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Vedlegg 3: Svar på spørreskjemaundersøkelsen for 

lærere (SL) 
 

 

DiagramV.1: Resultater samtykke (n=38)  

 
 

DiagramV.2: Resultater spørsmål 1 (n=37) 
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DiagramV.3: Resultater spørsmål 2 (n=38) 

 
 

DiagramV.4: Resultater spørsmål 3 (n=38) 

 
Nei. 2 (5,3%) 

 

DiagramV.5: Resultater spørsmål 4 (n=38) 

 
Vidas: 2 (5,3%)  -  Har ikke lærebok: 1 (2,6%) 
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DiagramV.6: Resultater spørsmål 5 (n=38) 

 
Tabell V.1: Resultater spørsmål 6 (n=36) 

 

 
6. Hva er årsakene til at du velger å bruke læreboka i den grad du gjør i 

undervisningen? 
36 svar 

 Åpent svar 

P1 Må tilrettelegge mye på vg2 

P2 Synes ikke bøkene er superbra, men fint å bruke av og til. Må suppleres og fokuserer mye på 

muntlighet 
P3 God utforming, relevante oppgaver og aktuelle tema, nivådeling 

P4 Læreboka er kjedelig 

P5 Den bidrar med aktuelle tekster til temaene vi jobber med, og den har oppgaver som vi bruker 

til tider. Men det varierer veldig hvor mye vi bruker boka. Det varierer også med klassene. I 

noen klasser egner den seg bedre enn andre. 
P6 Boken hjelper å strukturere årsplanen og har tilpassede oppgaver til elevene. 

P7 En del ok grammatikkoppgaver. Noen tekster og tema som fungerer bra. I tillegg liker mange 

elever at boka følges, og jeg føler at jeg må bruke den i alle fall litt. 
P8 Dårlege tekstar, for mange konstruerte dialogar. For mykje ulik grammatikk som blir tatt opp i 

kvart kapittel 
P9 Har fått velge ei lærebok vi synest er bra. Interessante og lærerike tekstar. Hadde vamos før 

og brukte den aldri. 
P10 Vi hadde Vamos før, og da brukte jeg den lite, men Pasiones er enklere å følge for elevene, 

og jeg har inntrykk av at elevene setter pris på at vi kan følge en lærebok fremfor mange løse 

ark. 
P11 Fordi jeg bruker tekster og oppgaver fra den i oppleggene mine 

P12 Foretrekker prosjektbasert undervisning 

P13 Jeg opplever læreboka som et svært godt hjelpemiddel både for meg og for elevene. Jeg 

synes boka er strukturert på en god og pedagogisk måte som gir mening både for elevene og 

meg. 
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P14 Elevenes ønske om struktur. En del gode utgangspunkt til arbeidsoppgaver 

P15 Det finnes mange oppgaver man kan bruke for å bli bedre med språket. 

P16 Bruker boka når det gjelder grammatikk og noen oppgaver. Tekstene er lite interesante for 
elevene. 

P17 Jeg bruker læreboka i den grad jeg gjør fordi jeg vil også bruke i klasserommet opplegg jeg 

selv har laget/utviklet og fordi jeg vil anvende autentiske tekster i min undervisning. 
P18 Nivåtilpasset 

P19 Bruker den minimalt fordi jeg mener tekstene er lite autentiske, og boka er dårlig strukturert. 

Jeg jobber temabasert med mine elever. 
P20 Tekster med tilpasset nivå og relevant grammatikk. 

P21 Tiene un buen orden 

P22 Nytt læreverk, fin måte for lærer til å bli kjent med verket å bruke det en del, også selve boka. 

Nå ved 2."kull" med læreverket, brukes den i noe mindre grad enn med det første kullet, og 

den brukes mindre på VG2 enn på VG1. Dessuten en del gode tilleggsressurser. Selve 

papirboka brukes en del i timene, nettstedet med opgaver både hjemme og noe i timene Noe 

tekstlesing i boka som hjemmearbeid også, da som forberedelse til et tema, enten 

innholdsmessig (kultur) eller språklig. 
P23 OK å ha ei bok av og til 

P24 Det gir elever det grunnleggende til språket. Jeg kombinerer boka, i utgangspunkt med 

forskjellige typer aktiviteter. 
P25 Struktur og progresjon. Godt for elevene å vite "hvor vi er" og hva vi driver med. Viktig 

informasjon og input samla på ett sted. Lettere å planlegge i en hektis hverdag. 
P26 Den har masse bra materiale 

P27 For å støtte undervisningen min 

P28 Jeg bruker ofte boka som retningslinje og inspirasjon, men liker å finne varierte 

oppgaver/tekster. Jeg synes ikke alle oppgavene/tekstene i boka er like gode. 
P29 Læreboka er gammel og ikke oppdatert, den er uoversiktlig og gjør det vanskelig å tilpasse 

undervisningen til forskjellige nivåer i klasserommet. Jeg ville helst bruke "Pasiones", men 

spansk er ikke første prioritet når det gjelder innkjøp av nye bøker. 
P30 Fordi jeg kom i midten av terminen og den tidligere læreren har ikke brukt lærebok 

P31 Det er mange grunner, det ene er for å få kulturell og grammatisk informasjon til bruk i 

undervisningen, og det andre er at elevene lærer at det er et oppslagsverk de kan bruke under 

eksamen. Til slutt er det en enkel måte for elevene å vite hva det er vi holder på med (i tillegg 

til bruk av kalender i en læringsplattform) 
P32 Vamos II har for rask progresjon for de aller fleste av nivå II-elevene. Allerede halvveis i boka 

er vi over på konjunktiv, og da elever på middels nivå og under fortsatt 'sliter' med indefinido 

Vs. imperfecto, og knapt har rukket å få med seg hva futurum og kondisjonalis er, virker det 

bare mot sin hensikt. Jeg introduserer konjunktiv kun for de sterkeste elevene utpå vårparten. 

Bruker dermed Vamos II mye på høsten, men lite på våren. Henter heller inn tekster /annet 

stoff om aktuelle emner annenstedsfra. 
P33 Jeg varierer med undervisningsmetoder. 

P34 Vi har laget egne læreressurser i form av en Wiki-side 

P35 Pasiones samsvarer bra med de oppgavene vi pleide å lage til elevene tidligere og da er det 

mer oversiktlig for elevene å bruke den. Den har bedre og mer varierte tekster og fungerer til 

mye. 
P36 Ønsker å få inn andre ting, aktuelle ting og variere læremetoder. 
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Tabell V2: Resultater spørsmål 7 (n=36) 

  

7. Hvilke type aktiviteter mener du egner seg best for å lære et fremmedspråk? 
36 svar 
 

 Åpent svar 

P1 Variert. Må både lese, snakke, høre og skrive språket 

P2 Snakking og lytting 

P3 Lytting og muntlig samtale, små temafokuserte skriftlige oppgaver. Og ikke minst stor 

egeninnsats og motivasjon! 
P4 Muntlige aktiviteter 

P5 Det kommer an på temaet vi jobber med, men ofte kan det starte med forklaring av 

grammatikkregler etterfulgt av en tekst som elevene leser. Dermed se om vi klarer å finne 

eksempler på grammatikken vi startet med. 
P6 Vanskelig å si. Det varier om det er muntlig eller skriftlig. Muntlig føler jeg at beskrivelser av 

bilder og rollespill mer lærer fungerer godt. Aktivitet der det er helt greit å gjøre feil, men som 

har en praktisk funksjon.  
P7 Muntlige interaksjoner, tekstskriving, modelltekster. Fokus på strategier, og fokus på hvor mye 

man faktisk kan skrive/snakke med et relativt enkelt språk. Tekster som leses må være 

meningsfulle. Og de må ikke være for lange eller for mye ny grammatikk. Prøve å få 

automatikk i språket, mestring, og at det skal bli mest mulig naturlig å si noe selv i timene. 

Selv forsøker jeg å snakke mye spansk i timene. 
P8 Enfoque por tareas: Fokus på kommunikative oppgåver/prosjekt ein skal løyse, så legge opp 

undervisinga rundt det, alt ein gjer førebur ein til å kunne klare "oppgåva der framme". Mykje 

elevaktivitet, variert undervising og materiell einkan velje mellom 
P9 Rutiner og bevisste metodar for å lære ord, samtaletrening (variert, med roller for eksempel), 

snakke/lese høgt td minipresentasjonar på maks eitt minutt der alle i klassen har ulike emne, 

lese, høyre musikk og synge med, grammatikkoppgåver 
P10 Prakiske øvelser er veldig bra, men på dette nivået må man nesten gjennom en del eksplisitt 

grammatikkundervisning for å mestre de praktiske øvelsene. 
P11 opplæring i de fire ferdighetene krever variasjon i ativitetene. Ikke lett å svare med en setning 

på det; men en kombinasjon av lese, lytte, skrive, produsere muntlig 
P12 Elevstyrt engasjement og utenatlæring 

P13 Variasjon, jobbe alene med oppgaver, samskriving, muntlig praktisering. 

P14 Høre målspråket, oppleve kultur, musikk, modellering 

P15 Lytting, skriving, lese, kommunikasjon, se på video, filmer og reise til det landet man vil lære 

det språket. 
P16 Film, lesing fra ekte kilder, grammatiske kunnskaper og grammatiske øvelser, online 

oppgaver, tavle undervisning, lek. Det viktigste er å variere og å kombinere forskjellige 

aktiviteter. 
P17 Jeg mener det som egner best for å lære et fremmedspråk er språk i kontekst. 

P18 Snakke og skrive språket i mest mulig grad. 

P19 Lese, se film som belyser kultur/samfunn /historie, samtale med andre elever 

P20 Repetisjon, jobbing i grupper, skriving og muntlige aktiviteter med f.eks. "kodeord". 

P21 Juegos, hacer películas, participaciones orales desde el principio. 
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P22 Høre spansk, både med og uten bilder, i ulike sjangere. (Lærer er en viktig lytte-input.) Bruke 

det audiovisuelle materialet som utgangspunkt for egen språkprodukjson i alle ferdighetene (+ 

vise forståelse, som kan skje på norsk). 
P23 Muntlige aktivitear 

P24 Bilder og videoer 

P25 Utenfor målspråkskontekst, som i norsk skole: Lesing. Egen tekstproduksjon (skriftlig). Muntlig 

samhandling, både spontan og styrt. Tavleundervisning om grammatikk og vokabular med 

mye elevaktivitet/egenproduksjon. Variasjon innenfor struktur. 
P26 Muntlig dialog, videosnutter, lesetekster, øvelser i grammatikk 

P27 spiller, jobber med stasjoner fra lett til vanskelig oppgaver, å ha prosjekter med spansktalende 

skoler. 
P28 Varierte aktiviteter:samtale,stille spørsmål til elevene,lese tekster,fordype seg i større 

oppgaver, samtale med medelev etc 
P29 Etter min mening fungerer det best med en blanding av automatisering og bevisstgjøring (for 

eksempel med grammatikk), men når elevene er veldig passive må det bli mye repetisjon og 

lek med håpet at noe fester seg. 
P30 Skriftlige øvelser, temaarbeider, spill, muntlige øvelser, quizlet etc 

P31 Aktiviteter hvor elevene selv må være aktive. 

P32 Variasjon er viktigst. Elevene lærer ulikt. 

P33 Muntlige og skriftlige aktiviteter. 

P34 Muntlig spontane samtaler, øve på å snakke om et tema, skrivetrening 

P35 En variasjon. De trenger ulik type trening og ulike elever lærer ulikt. Alle de fem ferdighetene 

er viktig. 
P36 Alle, mange må benyttes men lytte, lese og snakke. 
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DiagramV.7: Resultater spørsmål 8 (n=38) 

 

 

Tabell V.3: Resultater spørsmål 9 (n=36) 

 

9. Av de 5-8 aktivitetene du har valgt, hvilke tar du rett fra læreboka? 
36 svar 

 Åpent svar 

P1 Lese tekst på spansk 

P2 Grammatikkoppgaver 

P3 Noe grammatikk, noen tekster 

P4 Lese tekster, grammatikk 

P5 Lytteoppgaver 

P6 Grammatikkoppgaver 

P7 Det kan være grammatikkoppgaver, oppgaver fra tekst eller muntlige oppgaver. Men det betyr 

ikke at disse alltid er fra boka. 
P8 Tekster og noen grammatikkopper 

P9 Tekst og grammatikkoppgaver. Men jeg kopierer og benytter også andre kilder enn læreboka. 
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P10 Ingen 

P11 Tekstlesing, grammatikkoppgaver og spørsmål til teksten. Noen ganger ideer til 

prosjektoppgaver. 
P12 lese/glose/oppgaver 

P13 tekster og oppgaver til tekstene 

P14 Grammatikk, men supplerer. 

P15 Noen grammatikkoppgaver 

P16 De 4 øverste 

P17 Lese tekster. 

P18 Tekst + oppgaver 

P19 Grammatikk, lytteoppgave, spill, spørsmål, tekst. 

P20 noe tekstlesing, interaktive oppgaver fra læreverkets nettsted, kahoot 

P21 Ofte grammatikken + eventuelle lesestykker 

P22 lese tekst på spansk 

P23 Lese. Grammatikkoppgaver. 

P24 De fleste 

P25 lese tekst (eventuelt finne tekster i andre læreverk) 

P26 Lese tekst på spansk. 

P27 Interaktive oppgaver på hjemmesiden til læreboka 

P28 I mine klasser bruker vi boka til å lese tekster samt grammatikkoppgaver + interaktiv oppgaver 

fra boka. Boka er et nyttig hjelpemiddel som kan forenkle planleggingen av timer både for 

faglæreren og elever, men er som sagt ikke det eneste material jeg bruker. Stoffet i boka 

(tekster, grammatikken samt oppgaver) må tilpasses elevenes behov og om nødvendig må 

brukes andre materialer. Disse kan være egne materialer og forklaringer. Det er viktig at det 

inneholder mange og gode eksempler og forsikre seg at elevene har forstått. Vi bruker også 

pedagogiske rettet videoundervisningsmaterialer som videoele.com samt oppgaver og tekster 

fra andre lærerverk (Claro que sí), internet, osv. 
P29 Spørsmål fra tekster, grammatikkoppgaver, og skriftlig/muntlig-oppgave (til fordypning) 

P30 Grammatikkoppgaver + lese /spm. til tekst 

P31 Lese tekst, svare på spørsmål og grammatikkoppgaver 

P32 Av og til: Lese tekst på spansk 

P33 Grammatikkoppgavene på nett, lytteoppgaver, tekser, et utvalg av varierte oppgaver. 

P34 Mange 

P35 (ingen kommentar) 

P36 (ingen kommentar) → egentlig kun 34 svar altså 
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DiagramV.8: Resultater spørsmål 10 (n=38) 

 

 

Diagram V.9: Resultater spørsmål 11 (n=37) 

 
1 = i svært liten grad  -   10 = i svært stor grad 
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Diagram V.10: Resultater spørsmål 12 (n=38) 

 

 

 

 

 

Diagram V.11: Resultater spørsmål 13 (n=37) 

 

1 = i svært liten grad  -   10 = i svært stor grad 
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Tabell V.4: Resultater spørsmål 14 (n=20) 
 

14. Eventuelle kommentarer til forrige spørsmål? 
20 svar 

 Åpent svar 

P1 Det er mange faktorer som kan påvirke en slik samtale. Mange elever gruer seg til muntlig 
eksamen 

P2 De fleste ville greid seg, men de ville nok ha forberedt seg godt. 

P3 Varierer fra elev til elev, men med tanke på kompetansemålene føler jeg muntlig eksamen 

virkelig viser om eleven kan gjøre seg forstått med språket eller ikke 
P4 En del elever sier at de foretrekker skriftlig fremfor muntlig eksamen, men som lærer ønsker 

jeg alltid at de skal komme opp muntlig da selv de svakeste vil kunne bestå. 
P5 Dette speglar karakternivået generelt på skulen. 

P6 Min erfaring med muntlig og skriftlig eksamen er at det settes helt ulike krav til 

setningsoppbygning og grammatikkforståelse. Elever med særlig svak grammatikk består 

gjerne på muntlig eksamen fordi de klarer å kommunisere med bruk av infinitiv og enkelt ord, 

etter min erfaring ville elever med tilsvarende kunnskapsnivå aldri bestått skriftlig eksamen. 
P7 Jeg har lavere forventninger enn hva elevene har. De har en tendens til å tro at jeg vil at de 

skal komplisere stoffet. Jeg maser om forenkling av stoff hele tiden. 
P8 Det kan variere. 

P9 Det er store nivåforskjeller i Spansk II mellom elevene, og det blir vanskelig å generalisere. 

P10 Lo he experimentado 

P11 Fagsamtale om forberedt tema vil gå greit, spontan samtale om andre temaer vil by på 

problemer for noen flere (6) 
P12 Så lenge de kan ikke mestre den verbale språk, blir det vanskelig til å utfolde seg 

P13 "Flertallet av elevene mine" er en vanskelig kategori, da spennet er enormt fra de tryggeste til 

de minst trygge, og det kan gjerne være de flinkeste som føler seg minst trygge. Hva 

innebærer å mestre i denne sammenhengen? Å få god karakter (og hvor god)? Å føle seg vel, 

uavhengig av resultat? Å snakke fritt med flyt? Å få fram noen ord (uten å besvime)? Lignende 

kommentarer gjelder for neste spørsmål. Ca 95 % klarer å produsere noe som kan kalles en 

sammenhengende tekst, men ikke alle består eksamen. 
P14 De vil ikke snakke spansk. Vi hadde øvd veldig mye uttalelse. De er ikke motivert, og jeg er 

frustrert. (De fleste av elevene mine har lav måloppnåelse i alle fag) Derfor er det for vanskelig 

for meg undervise dette faget, spesielt med muntlig aktiviteter. Jeg betaler privat et program 

som heter Quizlet, for at de kan lære utenat ordforrådet. De fleste benytter programmet veldig 

lite, Likevel, Elevene som vil lære spansk bruker programmet mye, i tillegg lager de sitt eget 

ordforråd. 
P15 vi trener på dette hele året med små korte spørsmålsøkter i begynnelsen av timen. jeg tror 

elevene kan mer enn de tror selv. jeg har jevnlig fagsamtale med elevene om et tema de har 

fordypet seg i, fremfor fremføring med power point. 
P16 Selv om mange elever foretrekker skriftlig er det slikt at de pleier å gjøre det bedre på muntlig. 

P17 Spørsmål 12 burde hatt et valg som heter "vet ikke" i stedet for "spiller ingen rolle". 

P18 Vi jobber MYE på spontan samtale i løpet av året, dette kan de! 

P19 De mester den svært bra ut fra det nivået de er på. Fagsamtaler er ofte det de mester best. 

P20 Er litt usikker på hva du mener m mestre. 
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Diagram V.12: Resultater spørsmål 15 (n=37)

1 = i svært liten grad  -  10 = i svært stor grad 

 

 

Diagram V.13: Resultater spørsmål 16 (n=38) 

 

1 = ingen kunnskap  -  10 = svært god kunnskap  
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Diagram V.14: Resultater spørsmål 17 (n=38) 

 

1 = ingen kunnskap  -  10 = svært god kunnskap  
 

 

 

 

 

 

Diagram V.15: Resultater spørsmål 18 (n=38) 

 

1 = i svært liten grad  -   5 = i svært stor grad  
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Diagram V.16: Resultater spørsmål 19 (n=38) 

 
 

Svært uenig: 2 (5,3 %)  -   Svært enig: 1 (2,6%)  
 
 

 

Tabell V.5: Resultater spørsmål 20 (n=37) 

 

20. I utkastet til den nye læreplanen som skal tas i bruk fra skoleåret 2020/2021 står 
det skrevet: «Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk 
handler om å forstå og bli forstått.» Tror du at dette kommer til å påvirke deg til å 
endre din undervisningspraksis på noen måte? Begrunn gjerne svaret. 
37 svar 

 Åpent svar 

P1 Nei. 

P2 Det kommer an på eksamen 

P3 Enda mer muntlig, men kommer veldig an på hvordan eksamen/vurdering blir 

P4 Dette er ikke noe nytt - jobber allerede med utgangspunkt i dette. Kommunikasjon er 

nøkkelen! 
P5 Ja, det blir enda mer fokus på muntlige aktiviteter. 

P6 Det er vanskelig å svare på. Det er veldig forskjellig i forskjellige klasser. I en klasse med et 

godt læringsmiljø behøver ikke nivået nødvendigvis være så høyt for å få til en god 

undervisning for dette målet, men i en klasse hvor læringsmiljøet ikke er så godt kan det være 

vanskelig å få det til i praksis uten å fokusere mye på grammatikk og oppgaver slik som boka 

er strukturert. 
P7 Jeg vet ikke hvordan eksamensformen vil endre seg, men med tanke på det 

kompetansemålene ville jeg ha fokusert mer på det muntlige 
P8 Nei 

P9 Nei. Har hatt dette som fokus. Men skriftleg eksamen må bli endra 

P10 Har jobba på ungdomsskule før og der var dette fokuset. Saknar det. Tenker eg kan prøve å 

legge til rette for meir spontanitet og mindre pirk på rett/gale- så lenge det ikkje hindrar 

kommunikasjon. 
P11 Ja, jeg bør nok bli nye flinkere til rollespill og praktiske øvelser. 
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P12 Nei, kommunikasjon er kjernen allerede i min underisning 

P13 Mer fokus på kommunikasjon, mindre fokus på korrekt grammatikk 

P14 Det kommer helt an på om det blir endring i eksamensformen. Slik som skriftlig eksamen 

arrangeres nå, åpnes det ikke for at vi kan fokusere på muntlig 
P15 Jeg underviser under dette prinsippet, men det er nok først og fremst eksamen som er 

styrende og ikke en læreplan. Hvis kravene til eksamen og eksamensoppgavene ikke endres, 

er det vanskelig å endre undervisningen radikalt. 
P16 Nei. Jeg prøver alltid å forstå og bli forstått. 

P17 Kommunikasjon er i fokus i dag også så jeg ser ikke dette som en stor forandring. 

P18 Dette kommer ikke til å påvirke meg til å endre undervisningspraksis fordi jeg allerede legger 

vekt på det å forstå og bli forstått. Elevene trenger ikke kunne alt grammatikk teori eller ha et 

bredt ordforråd før de begynner å kommunisere på spansk. Grammatikk er å kunne sette 

sammen ord i setninger, ikke kunne navn på ulike ordklasser. Elevene begynner å sette 

sammen ord fra første dagen de har spanskundervisning i det de lærer, "Me llamo Thor..." 

(elevene lærer da at "me" er et refleksivt pronomen og at "llamo" er presens i første person 

entallsform!) 
P19 Kanskje, ha mer fokus på muntlig kommunikasjon. 

P20 Jeg ønsker å bli bedre på å gjennomføre muntlige aktiviteter i klassene. 

P21 Ja, hvis grammatikken tones ned. Det er alt for mange verbtider skal dekkes slik at det blir 

liten, eller ingen, dybdelæring. Med mer praktisk språkbruk vil man kunne bruke mer til å øve 

på det har lært, ikke haste videre til neste. 
P22 I liten grad, har alltid forsøkt å prioritere kommunikasjonen, kanskje bli ena mer bevisst på det 

P23 Trur at eg kjem til å endre undervisninga, pga ønske frå elevane når det gjeld muntlige 

oppgvåer/samhandling, Alt for enkelt for meg å ty til grammatikk eller skriftlege oppgåver. 
P24 Det kan hende 

P25 Dette gjelder jo i prinsippet også i dagens læreplan. Kommunikasjon er et mål, men det går 

flere veier fram til målet, så vi må bruke flere metoder enn kommunikasjonsøving. Elever i et 

norsk klasserom trenger systematisk input og noen "drilløvelser" for å føle seg trygge og føle 

at de har noe å kommunisere om og med. Samtidig er jeg fullt klar over at tanken om å "bare 

gå gjennom den viktigste grammatikken først, og deretter øve masse muntlig", ofte havarerer i 

praksis: Tavleundervisning får for mye tid, og det blir for lite tid til elevenes egen øving. Men 

igjen: Elevene vegrer seg, og får lite utbytte, av å "hive seg utpå" og kommunisere med 

hverandre, for de kan ikke gi hverandre noen særlig tilbakemelding eller korreksjon, slik en 

morsmålsbruker kunne gjort. Derfor sverger jeg i noen grad til å la dem øve inn og bli trygge 

på noen strukturer og ord, og bruke disse mange ganger slik at de blir automatiserte. 
P26 Ikke noe. Det passer bra med det vi gjør allerede. 

P27 Jeg har begynt å endre min undervisningspraksis. vi har kommunikasjon med en skole i 

Mexico via skype. Til neste skole år, vil jeg lage mitt eget material for å motivere dem med 

muntlig oppgaver. 
P28 Nei 

P29 Ikke så mye. Jeg er overbevist at noen byggeklosser må være på plass for at kommunikasjon 

er mulig. Uten ordforråd og grammatikk er det lite man klarer å kommunisere. Derfor kommer 

jeg til å fortsette å undervise både språkets system og kommunikative handlinger. Men det er 

viktig å vise elevene hvordan dette henger sammen. (For eksempel at vi lærer oss 

fortidsformene for å kunne fortelle om hva vi gjorde i helgen.) 
P30 Kanskje litt. Det gir inspirasjon til å ha mer konversasjoner i klasserommet. 
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P31 Litt usikker jeg kommer til å gjøre store endringer. Jeg legger allerede vekt på kommunikasjon 

som hovedkjernen i faget, men man bør være alltid åpen for nye perspektiver, innspill og nye 

måter å arbeide på. Imidlertid vil jeg prioritere å kommunisere i større grad med elevene på 

målspråket. Dette vil være en stor fordel at de vender seg til å bruke spansk i flest mulige 

situasjoner i klasserommet. 
P32 Nei, det kommer ikke til å påvirke måten jeg underviser på siden jeg allerede har fokus på at 

kommunikasjonen er viktigst, og at selv med mange grammatiske feil så kan man få en god 

karakter ved å kommunisere godt. 
P33 Det er et fint fokus å ha, så sant det er forståelse for at et visst nivå av basic 

grammatikkunnskap og vokabular (ting som til syvende og sist må pugges) fortsatt må være 

grunnlaget for språklæring og andre typer aktiviteter. 
P34 Nei, vi fokuserer allerede på kommunikasjon. Temaer/emner brukes i kommunikasjonen. 

P35 Jeg kan ikke se at det er er noe annerledes enn i dag, kommunikasjon er jo hovedkjernen. 

P36 Jeg tror ikke det. 

P37 (ingen kommentar) 

 
 

 
 
 

Dersom du svarte ja på forrige spørsmål, ber jeg deg skrive inn e-postadressen din 
slik at jeg kan kontakte deg ved en senere anledning. (Denne vil ikke bli knyttet til 
svarene du har gitt på spørreundersøkelsen.) 
21 svar 
 

Svarene her er utelatt grunnet anonymisering av deltakerne.  
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Vedlegg 4: Svar på spørreskjemaundersøkelsen for elever (SE) 
 

Diagram V.17: Resultater samtykke (n=68)  

 
 

Diagram V.18: Resultater spørsmål 1 (n=68) 
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Diagram V.19: Resultater spørsmål 2 (n=68) 

 
 

 

Diagram V.20: Resultater spørsmål 3 (n=68) 
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Diagram V.21: Resultater spørsmål 4 (n=68) 

 
 

 

Diagram V.22: Resultater spørsmål 5 (n=68) 
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Diagram V.23: Resultater spørsmål 6 (n=68) 
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Diagram V.24: Resultater spørsmål 7 (n=68) 

 
 

Diagram V.25: Resultater spørsmål 8 (n=68) 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 90 
 

Tabell V.6: Resultater spørsmål 9 (n=66) 

 

9. Hva mener du skal til for at du skal bli flinkere til å snakke spansk? 
66 svar 

 Åpent svar  

P1 Øve mye 

P2 Snakke mer spansk og lære flere ord for å få samtalene til å flyte bedre 

P3 Gloseprøver 

P4 Høre andre snakke spansk til meg og prøve å holde en samtale gående. 

P5 Være i spania 

P6 Å høre på en spansk samtale, prøve å være med i en spansk samtale. 

P7 Praktisere språket - snakke med andre og bruke det oftere enn det som gjøres på skolen 

P8 Pugge gloser og ord som hjelper med å bygge setninger. 

P9 Mer grammatikk, og vokabular 

P10 Kommunisere med andre spansktalende og realisere spansken mer. 

P11 Det jeg tror de fleste sliter med er å holde en muntlig samtale på spansk, praktisere spansken 

sin. Grammatikk er viktig, men det burde ikke være hovedfokuset. Hva skal du med all denne 

grammatikken om du ikke vet eller får til å bruke den i en samtale? Jeg mener at det er 

viktigere å gjøre seg forstått på spansk, enn å snakke 100% grammatisk korrekt spansk. 

Personlig mener jeg at oppgaver som fokuserer på muntlig samtale og det å bygge opp 

setninger, vil være mer til hjelp for meg enn å repetere grammatikk. I tillegg må jeg gjøre 

vokabularet mitt bredere, så oppgaver som fokuserer på å presentere nye ord i 

sammenhenger jeg med stor sannsynlighet vil møte på i det daglige, vil hjelpe meg med å bli 

mer sikker på faget. Dog må jeg legge på at jeg nylig har vært i Spania i en uke og senere 

vært 11 dager på Gran Canaria hvor jeg kun har brukt spansk i samtale med 

lokalbefolkningen. Eksempelvis servitører og ansatte i butikker. Bare det å være tvunget til å 

praktisere spansken, er med på å gjøre meg mer komfortabel med å snakke spansk, og det 

gjør at jeg selv innser hvor mye spansk jeg egentlig kan.  
P12 Må ha flere å prate med. Mer studieturer til Spania. Det hjalp meg selv veldig mye. Hver og en 

skole burde også ha et tilbud med samarbeid med en spansktalende skole, så man kan ha 

ukentlige/månedlige samtaler med den spanske skolen. Så danner man et forhold og kan 

senere møte de på språktur. Men måten jeg selv har blitt god i samtaler er å tørre å prate i 

tillegg til språkturen jeg hadde i vår. 
P13 Litt mer lære om gloser, fordi på de høyere nivåene er kanskje grammatikk litt for mye av 

fokuset 
P14 Å få bruke språket i praksis. Eks. ha samtaler om ulike tema, snakke med spansktalende folk 

osv. Lærer også en del av å se på enkle serier/høre på musikk med spansk tale. 
P15 Bruke mindre bok og heller bruke andre resusser 

P16 øve mye 

P17 Skrive litt om forskjellige temaer i forskjellige perspektiv 

P18 flytte til spania, for da kreves det at jeg må kunne spansk 

P19 kunne flere ord 

P20 Lese setninger og oversette 

P21 Prate mest mulig 
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P22 Lære å skrive og snakke meir 

P23 Mer muntlige samtaler med lærer og andre elever 

P24 Mer hardtrening 

P25 At vi lærer hvordan vi kan bruke det vi lærer i samtaler. At vi lager ulike dialoger, jobber med å 

snakke om ting og med hverandre. 
P26 Jeg må øve mer hjemme, øve på gloser og snakke spansk i fritiden. For eksempel dra til 

Spania, siden der er det store muligheter for å bruke spanskferdighetene mine og til å bli 

bedre. 
P27 Jeg må utvide ordforrådet mitt, så lære mere gloser. Fordi vi lærer grammatikken, og den jeg 

jeg helt greit, men det blir vanskelig å snakke eller skrive spansk når man nesten ikke kan 

spanske ord. 
P28 At jeg forstår grammatikken og får satt av tid til å jobbe individuelt 

P29 skrive flere tekster og høre språket oftere. 

P30 Lese mer 

P31 Se på flere serier og filmer som er på spansk. Snakke spansk med familie hjemme. 

P32 Øve mer på grammatikken og utvide ordforrådet. 

P33 Jevnlig øving og høre folk snakke mer spanks (f.eks. i form av serier/filmer), eller bruke det 

praktisk i samtaler 
P34 Det som må til er å jobbe hjemme i tilegg til å jobbe på skolen. Å bare gøre spansk på skolen 

er ikke nok til å bli flinkere til å snakke spansk. 
P35 Øve seg mer på å ha hverdagslige samtaler, og bygge videre på det. Og å øve mer på 

forståelse gjennom samtaler, filmer eller lydklipp. 
P36 større ordforråd 

P37 bedre ordforråd 

P38 Undervisning som fokuserer mer på ordforråd og ikke bare gramatikk 

P39 snakke spansk 

P40 Jobbe mer med grammatikk for å forstå enda bedre og bli bedre til både det skriftlige og 

muntlige 
P41 Ha mere muntlige presentasjoner forran lærer, eller ha samtale med læreren. 

P42 Erfaring 

P43 Snakke det, høre det, lese det, skrive det 

P44 Opphold i utlandet 

P45 Øve på grammatikk og skrive mange tekster. Lytting av spansk-talende videoer hjelper mer på 

det muntlige, men for å skjønne ting må man jo kunne grammatikken. 
P46 Gode lærere er nøkkelen, og det har vi vært heldige med. 

P47 Se mer på spanske filmer og serier. For da må vi følge med å da lærer vi og skjønne spansk 

og da blir det også lettere å lære seg å snakke spansk. Men det er også greit å ha samtale 

med andre på spansk for da kommer det litt mer naturlig. 
P48 For å bli flinkere til å snakke spansk, må man tørre å gjøre feil og snakke mye. Lære/pugge 

grammatikk, og gjør ditt beste. En annen fordel er å ha en god lærer som motiverer. 
P49 Lære seg alle verbtidene og pugge mye. 

P50 Jeg tror jeg bare må lære meg flere ord/gloser, og lære verbtidene og setningsbygging bedre. 
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P51 jeg mener at jeg burde se mer på film eller serier på spansk, fordi da blir jeg vandt til å høre 

spansk og bli kanskje bedre å snakke også. 
P52 vere meir muntleg saman med lærar 

P53 Øve, ikke gi opp. 

P54 man må øve på å forstå uttale, og være villig til å kunne ta feil. 

P55 Lære flere spanske ord og lære hvordan de funker til setninger. 

P56 Forståelse 

P57 Øve, mer muntlig 

P58 Flere læremetoder. Kjedelig med det samme hver dag og gjør faget uinteressant. 

P59 Bedre og grundigere gjennomgang av grammatikk og verbformer. 

P60 Få bredere vokabular 

P61 Øve på å snakke 

P62 Høre folk som snakker spansk, som i filmer, serier og sanger 

P63 Jobbe mye med faget 

P64 Øve 

P65 Øve mer 

P66 (ingen kommentar) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


