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Tre små forskningsprosjekter   (2014-2018)

Første prosjekt (skoleårene 2014/15 og 2015/16):
(sammen med kollega Ane Christiansen) 

• spanskelever i vg3 nivå III ved videregående skoler i Norge  

kvantitativ kartleggingsundersøkelse, supplerende kvalitativ 
intervjuundersøkelse

Andre prosjekt (skoleåret 2016/17): 

• spanskelever i vg2 og vg3 ved norske skoler i Spania

kvalitativ intervjuundersøkelse

Tredje prosjekt (skoleåret 2017/18 – in progress): 

(sammen med kollega Ane Christiansen) 

• spanskelever i vg2 nivå II ved videregående skoler i Norge  

én kvalitativ intervjuundersøkelse, to oppfølgingsintervjuer
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Tre prosjekter - overordnede temaer

• spanskelevers kontakt med spansk språk og spanskspråklig kultur 

i formelle og uformelle læringsmiljøer (i og utenom skolen)

• hvilken betydning denne kontakten har for 

- språklæringsprosessen 

- forestillinger om spansk språk og spanskspråklig kultur

 lærings skjer på tvers av læringsrommene 
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Forskningsidé – øke vår kunnskap om elevprofilen

• Norske elever er i stor grad eksponert for engelsk i hverdag og fritid. 
Opplever elevene selv at de blir eksponert for spansk, og i så fall, hvordan 
skjer det? 

• Økt mobilitet på tvers av landegrenser og digitalisering gir økt tilgang til 
spansk språk og spanskspråklig kultur. Benytter elevene seg av disse 
læringsmulighetene, og, i så fall, hvilke diskursive miljøer deltar de i?  

• Få elever velger spansk nivå III. Hva kjennetegner disse elevene og hvilken 
plass/relevans har spansk i livene deres? 

• I endring: Læreplan i fremmedspråk og Det felles europeiske 
rammeverket for språk (Utdanningsdirektoratet 2006; 2011)
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Økt tilstedeværelse av spansk på ulike arenaer  

Økt mobilitet på tvers av landegrenser: 

– nordmenns reiser og opphold i den spansktalende verden 

– spansktalendes reiser og opphold i Norge 

Økt bruk av spansk i det virtuelle rom: 

– utbredelse av spansk på internett (nettsider, sosiale medier)

Økt tilgang på spansk i det virtuelle rom: 

– streamingtjenester innen musikk, tv, film osv. 
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Læreplan i fremmedspråk (2006) 

Fokus på kommunikative ferdigheter:

[…] Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening

gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig

produksjon og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjons-

situasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner […]
(Utdanningsdirektoratet 2006) 

Kommunikativ språkkompetanse i Det felles europeiske rammeverket for 
språk:

[…] setter et menneske i stand til å handle 

ved å ta i bruk spesifikt språklige midler […] (Utdanningsdirektoratet 2011: 11)

 å kunne bruke målspråket i ulike kommunikasjonssituasjoner 
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Metode – Spansk nivå III – videregående skole i Norge 

 Kartleggingsundersøkelse – hvordan og hvem

• elektronisk spørreundersøkelse på norsk

• 181 informanter spredt over hele Norge 

 Supplerende kvalitativt dybdeintervju – hvordan og hvem

• semistrukturerte fokusgruppeintervjuer på norsk

• design av intervjuguide på bakgrunn av resultatene fra kartleggingen

• 24 informanter, 

• fokusgruppeintervjuer, 2-4 elever i ca. 45 minutter 

(Jacobsen: 2015; Kreuger & Casey: 2015)
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Teoretisk ramme –

Læring i formelle og uformelle kontekster

En sosiokulturell tilnærming: 

• læring skjer gjennom menneskelig aktivitet i ulike kontekster 

• vi benytter kulturelle verktøy for å forstå omverdenen og handle i den 

semiotiske verktøy  (bokstaver, tegn)

materielle verktøy (penn, papir, digitale verktøy)

 endringer i læringsvilkår, endrer måten vi lærer på 

 læring i og utenom det organiserte læringsrom; gjensidig forsterkning

(Vygotskij 2001: 171; Säljö 2016: 26; 121)
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Teoretisk ramme –

interaksjon med omgivelsene i 

språklæringsprosessen  
Sosial interaksjon: gjennom verbal interaksjon på målspråket 

- fanger vi opp og imiterer ord, begreper,  språklige mønstre og uttrykksformer

- ingen ren imitasjon, men en omforming av språkmodeller:  vi plukker dem opp og 

henter dem fram når det passer og ved behov  (Lantolf & Thorne 2011: 207)

Bruk av verktøy for å tilgang til og være i interaksjon med målspråket: 

- ikke tilstrekkelig at verktøyene finnes , elevene må også ta dem i bruk for at 

medieringen skal finne sted (Swain, Kinnear & Steinmann 2011: 2) 

 språkinnlæreren trenger å møte og bruke språket i mange ulike sammenhenger 

før hun behersker det (Tornberg 2009: 76)
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Forskningsspørsmål 

– Spansk III videregående skole i Norge (2014-2016)

• Når og i hvilke sammenhenger er elevene i kontakt med 

spansk utenom skolen? Og hva kjennetegner denne kontakten?

• I hvor stor grad benytter elevene seg av læringsmuligheter utenom 

skolen og hvordan påvirkes læringsprosessen av dette?

• Hvilken plass har spansk i livene deres i et nåtid- og 

fremtidsperspektiv?  
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Resultater Spansk nivå III 

Kartleggingsundersøkelsen  (2015)
• 98 % har vært i minst ett spansktalende land, så å si alle har vært i Spania, de 

fleste

flere ganger 

• 70 % har skrevet på spansk utenom skolen (SMS, e-post, Facebook osv.),

hovedsakelig for å holde kontakten med spansktalende bekjente, venner, familie

• 61 % oppsøker spansk på internett i fritiden  av dem oppgir 43 % veldig

ofte, 18 % av og til flesteparten leser nyheter/holder seg oppdatert og lytter til 
musikk

• 39 % oppsøker aldri spansk på internett i fritiden 
(Christiansen & Grønn, 2017)
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Spansk nivå III – supplerende intervju (2016)

- mer nyansert kunnskap om informantenes rolle som aktør i de ulike 
læringsrommene

• På hvilke måter mener informantene selv at de klarer å 
iverksette og videreutvikle sin kompetanse i spansk?

• På hvilke måter har de kontakt med spansk i det nettbaserte 
læringsrommet? Hva går kommunikasjonen ut på?

- konkrete eksempler fra egen hverdag

- hvilken betydning spansk har i livene deres 
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Utgangspunkt - språkinnlærere som sosiale aktører 

En sentral tanke i Det felles europeiske rammeverket for språk:

«De som bruker eller lærer et språk, blir først om fremst betraktet som 

sosiale aktører. Sosiale aktører i et samfunn utfører oppgaver i 

bestemte kontekster og noen oppgaver er språkrelaterte» 
(Utdanningsdirektoratet 2011: 10) 

Eksempelvis

- en talehandling er alltid del av en større sosial sammenheng,

i denne sammenhengen får den sin fulle mening 
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Design av intervjuguide

Ti åpne spørsmål, deriblant: 

• Hva liker dere av spanskspråklig kultur, f.eks. filmer, bøker, musikk? 

• Hvor kommer man i kontakt med spansk på stedet dere bor, i 

Norge? 

• Har dere deltatt/pleier dere å delta i samtaler på spansk? Hvor og 

hvordan?

• Oppsøker dere spansk i fritida? Bruker dere spansk i sosiale media? 

• Kan dere si noe om hvordan bruk av spansk i og utenom skolen 

påvirker spansken deres? 
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Gjennomføringen av fokusgruppeintervjuet 

• elevene fortalte om og reflekterte i felleskap over egne 

språklæringserfaringer utenom skolen

• ga eksempler på og fortalte om konkrete situasjoner der de hadde 

brukt spansk

• gjennom sine refleksjoner kom elevene selv inn på

- hvorfor de hadde valgt spansk III 

- sine planer og tanker om framtida 

- sammenhengen mellom læring i og utenom skolen 
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Resultater – fokusgruppeintervjuet 

Alle har opplevd samtalesituasjoner, der deres spanskkompetanse har 
kommet til nytte, noen i mye større grad enn andre:

• i Norge:

- i nærmiljøet i forbindelse med venner, familie, idrett, jobb, 

spansktalende elever/venner på skolen …

- deltidsjobb på treningssenter og i butikk  

• i spansktalende land: 

- i forbindelse med ferie eller lengre opphold (familie, utveksling), 
skoleturer, i handlesituasjoner, på kafeer, restauranter, diskotek o.l. 

- snakke med bekjente, venner og/eller familie
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Resultater: samtalesituasjoner utenom skolen 

• i utlandet der spansk ikke er offisielt språk

London: 

- hjalp en spansktalende familie å finne veien

Amsterdam: 

- ble kjent med spansktalende på nabobordet på restaurant, de var interesserte i 
Norge

Sveits: 

- ble kjent med hotellpersonalet

Brasil: «Jeg var i Brasil like før VM i fotball, der var veldig mange som også 
snakket spansk, de kaller det portugñol»

 I Norge og i utlandet: inntar ofte rollen som ressurs for andre ved at de 

«[o]rdner opp på spansk» (Elever, nivå III, 2016)
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Fortellinger om å være en ressurs for andre 

«Sist jeg var i Spania, i vinterferien, reiste jeg med familien 

min til venninna mi. Ingen av dem snakker spansk, og da 

ordnet jeg liksom opp. Vi besøkte mange småbyer. Der 

snakker nesten ingen engelsk, og jeg snakket masse 

spansk. I starten går det litt i stå, men så løsner det fort.  

Det er gøy at de forstår hva du sier […]» (Elev, nivå III, 2016)
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Hvorfor nivå III?

Bygge videre på språkkompetansen: 

«Vi hadde kunnet mindre hvis vi hadde slutta i fjor»

«Jeg følte ikke at det var nok med spansk II »

«Det er morsomt å lære mer »

«Det ville ha vært synd å bruke så mye tid og så glemme det 
igjen»

«Jeg begynte å like spansk i vg2 etter at vi hadde vært på 
skoletur i Spania, i Salamanca. Etter den intensivuken forstod 
jeg mye mer. I Salamanca opplevde at jeg kommuniserte på 
ekte, at jeg virkelig hadde bruk for spansk»  (Elever, nivå III, 2016)
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Begrunnelse for valg - spansk nivå III

Tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning:

«Selvsagt har tilleggspoengene også noe å si for valget, det er en slags 
bonus, slik at vi kommer inn på de studiene vi vil, det er ikke til å stikke 
under en stol »

«Det er gøy, i tillegg til at jeg får tilleggspoeng»  

«Jeg har ikke spansk bare for å få det ekstra poenget»

Spansk som kommunikativt verktøy: 

«Jeg har lyst til å kommunisere med andre deler av verden»
«Det er mest den praktiske nytten, det er greit å forstå et språk som er så utbredt»

(Elever, nivå III, 2016)
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Spanskfagets status

«Det gir ingen spesiell status å kunne spansk, men det er 

veldig nyttig når man er i utlandet, det at man kan snakke 

på spansk. I utlandet blir de positivt overrasker når jeg som 

er norsk snakker spansk, det gir litt status der»

«Spansk er det faget man må jobbe mest med. Du kan ikke 

sove deg til en god karakter i spansk. Det gir litt status at 

man vet det er et fag man må jobbe med» (Elever, nivå III, 2016)
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Gjennomgående tema: styrke egne reseptive 

ferdigheter 
Flere har medelever og venner som har spansktalende familie og venner: 

- de «lytter» til dem når de snakker seg imellom på spansk, forsøker å 
fange opp hva de sier 

Alle oppgir at når de tilfeldigvis støter på muntlig eller skriftlig spansk på 
gata, på tv, på internett o.l. skjerper de oppmerksomheten for å forstå

Ca. 1/3 bruker Internett bevisst for å få tilgang til  musikk, blogger, 
videoblogger, film, radio og/eller TV

- særlig for å styrke sine lytte- og leseferdigheter og utvide ordforrådet: 

- de har ønske om og behov for å møte språket på forskjellige vis og 
fordype seg på egne premisser og i eget tempo 
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Utvikling av kulturkompetanse  

Kontakt med autentisk språk, særlig via Internett: 

- tilegner seg informasjon fra målspråkområdet (sport, mote, 

litteratur… ) 

- fanger opp kulturelle uttrykk, særlig innen musikk 

- ofte tips om sanger og artister i spansktimene, finner deretter fram til 

flere sanger og artister selv  
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Noen hovedtendenser – nivå III (2016) 

Elevene 

 viser interesse for de praktiske språkferdighetene, 

særlig de muntlige

 opptatte av å trene reseptive ferdigheter, også i fritiden  

 opplever det som meningsfullt å engasjere seg i møte med språket

 mener at de lett kan havne i situasjoner der det er fordelaktig å 

kunne spansk, de er særlig opptatt av dette i tilknytning til framtidig 

nettverksbygging (studier og jobb) (Christiansen & Grønn, 2017)
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Tredje prosjekt (skoleåret 2017/18 – in progress): 

• spanskelever i vg2 nivå II (fellesfag) ved videregående skoler i 

Norge  

• én kvalitativ intervjuundersøkelse, to oppfølgingsintervjuer

Fokusområde: 

- elevenes utvikling av de reseptive ferdighetene (lytte, lese)

Gjennomføring av første fokusgruppeintervju i november og desember 2017:

- fire videregående skoler i tre fylker, i større og mindre byer 

- ca. 25 elever i grupper på to-fire elever (Kreuger & Casey: 2015)
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Teoretisk ramme 

Narrativer

- hvordan vi bruker narrativer til å forstå og konstruere vår virkelighet 
(Olson 2014; Bruner 1996) 

- bruk av narrative i forskning om fremmedspråklæring

(Lantolf & Poehner 2014; Swain, Kinnear & Steinman 2011; Nunan & Choi 2010; 

Benson & Nunan 2005)
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Design av intervjuguide første intervju
1. Kan du gi noen eksempler på i hvilke situasjoner du er i kontakt med spansk utenom skolen?

Hvordan opptrer du?

2. Hva gjør du for å lese og lytte til spansk i fritiden? Hva leser og lytter du til?

3. Oppsøker du spansk på internett? Bruker du spansk i sosiale medier?

Leser du bøker og lignende på spansk? I så fall, med hvilken hensikt?

4. Har noen anbefalt deg disse tekstene/nettstedene, eller har du funnet fram til dem på egen 
hånd?  

5. Hvorfor leser / lytter du til disse tekstene? Hvordan går du fram for å forstå disse tekstene? 

6. Hvordan hjelper det du lærer på skolen deg til å forstå bedre det andre sier og skriver på 
spansk? 

(i og utenom skolen)
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Foreløpige resultater:

Lese spansk i sosiale medier, blogger o.l.

Noen av elevene har medelever som er på utveksling i vg2 i 

spansktalende land: 

- følger med på hva medelevene skriver i sosiale medier, både på 

norsk, engelsk og spansk. En god del posts og kommentarer på 

spansk

- de forsøker å forstå det som står på spansk 

- blir inspirert av å se hvor fort medelevene lærer spansk når de er i 

målspråkområdet 
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Foreløpige resultater: 

Lytte til spanskspråklige sanger 
Generelt lytter elevene mest til norske og engelskspråklige sanger. 

De lytter i varierende grad til spanskspråklige sanger: 

- forsøker å forstå hva sangen handler om (hovedtema, budskapet)

- danner seg et bilde av hva de tror ordene i teksten betyr, uten nødvendigvis 

å slå opp ordene (= global tilnærming)

«Det er ikke bare sanger om kjærlighet. Noen har også politisk budskap. 

Mange sanger handler om at de er stolte av stedet de kommer fra, at de 

kommer fra arbeiderstrøk» (Elev, nivå II, 2017)
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Foreløpige resultater - Lese på nettet (skolen og 

fritid)
Elevene opptatt av hvilke hjelpemidler de bruker og hvordan 

(online ordbøker og oversetterprogram)

- Flere sier at de foretrekker å bruke spansk-engelsk ordbok i stedet for 
spansk-norsk 

- Tydelige på at de bruker Google Translate, men at de ikke stoler helt på 
verktøyet (viser kildekritisk holdning) 

- De bruker Google Translate mest for å forstå teksten på norsk, fungerer dårlig 
når de skal skrive

«Når jeg bruker Google Translate, må jeg alltid dobbeltsjekke» (Elev, nivå II, 
2017)
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Andre prosjekt (skoleåret 2016/17): 

spanskelever i vg2 og vg3 ved norske skoler i Spania

• kvalitativ intervjuundersøkelse

- vanskeligere å finne noen generelle tendenser 

- mange ulike grunner til at elevene befinner seg i Spania og stor 

variasjon i hvor lenge de har vært der 

- viktig å ta ivareta personvern

- veldig varierende hvor mye kontakt de har med spansk 
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Foreløpige resultater - Kontakt med spansk ungdom

- mange har veldig lyst til å få spanske venner, men synes det er vanskelig

«Mange tror at vi er turister, at vi snart skal reise, at vi ikke bor her»

- som oftest blir de kjent med spanske ungdommer gjennom idrett, 

familie, venner og bekjente 

«Vi spiller ofte volleyball på stranda, det hender vi gjør det sammen med 

spanske ungdommer, da prater vi litt sammen»

«Jeg har en venn som går på spansk videregående skole, og jeg har blitt 

kjent med vennene hans. Vi er mye sammen i fritida, og da prater jeg 

spansk»
25.11.2017Berit Grønn 32



Hovedtendens:

Alle de tre undersøkelsene: Spansk II og III i Norge og i 

Spania:

- Å praktisere spansk krever en ekstra anstrengelse, og 

du må være beredt til å investere tid og krefter for å lære 

deg språket:

«Du må rett og slett bare bestemme deg!» (Elev, nivå III, 

2016)
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