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SAMMANFATTNING

Jag har gjort en studie av English House i Danmark, där danska skolklasser får veckolånga
språkbad. Att enbart tala engelska med eleverna blir där möjligt, genom att även utnyttja
andra sätt att kommunicera än det rent verbala. Jag har relaterat undervisningen på English
House både till språkforskningen, och till de vanligaste språkinlärningsmetoder som används i
skolan. Att språk handlar om kommunikation mellan människor är naturligt på English
House. Metoderna som används är många, för att passa så många som möjligt, och stimulera
så många sinnen det går. Bland annat finns inslag av direktmetoden, The Funktional Notional
Approach och Total Physical Respons.

English House handlar främst om att uppleva ett helt kulturpaket innehållande t ex historia,
samhällskunskap och kulturyt tringar så som sånger, lekar, traditioner och berättelser, där
språket är både mål och medel. De yngsta gästerna på English House får lära sig många nya
ord under en vecka som är vitt skild från den vanliga undervisnigen. Med många skratt och
fysiska övningar tillägnar de sig det engelska språket, och får ett ökat förtroende för den egna
språkförmågan.

Cheryl Strike, som är lärare där, är oerhört kunnig och kreativ. Hon har satt sin prägel på
undervisningen. Hennes sätt att arbeta stämmer väl överens med hur modern språkforskning
anser att undervisning i främmande språk bör bedrivas. Att erbjuda svenska skolklasser denna
möjlighet till intensivveckor i engelska, är något som skulle bidra till höjd kvalitet på
engelskundervisningen. Arbetssättet, som dock ställer höga krav på lärarens språkliga och
kreativa förmåga, skulle bidra till att uppnå målen som kursplanerna i Lpo 94 sätter upp för
engelskundervisningen i den svenska skolan.
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1 BAKGRUND

Behovet och viljan att kommunicera är huvudsyftet med att lära sig ett andra språk; särskilt
när man är liten är det den drivande kraften. Hur skapar jag på ett tidigt stadium betingelser
för kommunikation och inlärning i skolans engelskundervisning? Hur lär barn, och hur kan
man i skolan ta vara på denna kunskap när det gäller att skapa en för eleverna meningsfull
kontext, som ger utrymme för kunskapande och utveckling?

Trots att jag läst 20 poäng engelska för grundskollärare 1-7 upplevde jag att mina kunskaper
kring hur man kan undervisa och hur barn tar till sig ett andra språk fortfarande var
bristfälliga. För att fördjupa mig kring detta läste jag ytterligare en kurs: språkdidaktik 5p. Jag
fick här en inblick i vilka betingelser som befrämjar språktillägnelse, några teorier som finns
om hur andraspråksinlärning går till, samt metoder som används i undervisningen. Jag
saknade dock fortfarande praktisk erfarenhet och handledning i att undervisa språk.

Jag läste i Skolbarn 0-16 år  (nr 6, 1998) en artikel om ett ställe i Danmark: English House,
dit elever från Hirtshals kommun under totalt tre veckor av sin studietid får komma för att få
veckolånga språkbad. Detta gav mig uppslag för examensarbetet. Jag blev intresserad av att ta
reda på mer om English House, och tog kontakt med författarna till artikeln. Jag fick till slut
kontakt med Cheryl Strike och kom med min förfrågan om att få göra en studie av arbetet på
English House. Jag anser att man måste vara fysiskt och mentalt delaktig för att verkligen
förstå och bli förtrogen med de övningar och metoder som används i undervisningen. Cheryl
var positivt inställd till ett besök och jag fick vistelsen godkänd som utlandspraktik. Min
förförståelse när det var dags att resa begränsade sig till den artikel jag läst i tidskriften
Skolbarn 6-16 år och till den information jag fått av Cheryl Strike via e-post; jag kunde gå in
för arbetet med öppna sinnen.

2 MIN SYN PÅ BARN OCH LÄRANDE

Jag ansluter mig till den kognitivistiska och  sociokulturella synen på lärande; barn lär genom
egen erfarenhet, som de prövar och lägger till tidigare kunskap, och genom att kommunicera
med andra, i ett socialt sammanhang. Barn lär genom arbete och lek, med hela sin kropp och
alla sina sinnen. Barn lär genom att de är delaktiga, när de känner att de gör något
betydelsefullt, för sig själv och andra. Barn är kompetenta skapare av språk och mening. Om
man tar vara på detta i skolan och försöker skapa autentiska lärandesituationer, så håller man
elevernas intresse brinnande.

Mening är viktigt. Känner inte eleverna att undervisningen har mening, blir inlärningen inte
lika effektiv och bestående. Om eleven lär för att tillfredställa läraren, blir det svårt att i
längden upprätthålla intresset för ämnet. De allra flesta barn tycker att det är spännande att
börja med engelska. Det viktigaste målet för mig som har nybörjare i engelska måste vara att
deras positiva förhållningssätt till ämnet, bibehålls och stärks. Jag tror att det är viktigt med
positiv respons och feedback på det man gör, både från sin omgivning och från sig själv.
Lärarens roll blir då inte i första hand att kontrollera och bedöma, utan att organisera,
inspirera och skapa rum för lärande.
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3 SYFTE

Syftet med detta arbete är studera och analysera undervisningen av den yngsta målgruppen på
English House i Hirtshals, Danmark och relatera detta till aktuell forskning om hur barn lär, i
synnerhet främmande språk.

Syftet är också att få ökade kunskaper, om hur en aktivitetsbaserad undervisning kan gå till,
och vilka pedagogiska och didaktiska motiv som motiverar en sådan verksamhet.

Vidare vill jag jämföra några språkundervisningsmetoder med den verksamhet som bedrivs på
English House för att, om möjligt, kunna ge den en etikett.

4 PROBLEMFORMULERING

• Hur arbetar man med de yngsta barnen på English House, Hirtshals, Danmark?

• Vilka stöd kan jag finna i litteraturen för sättet att arbeta med de yngsta barnen på English
House?

• Vilka stöd kan man finna för undervisningen på English House i grundskolans kursplaner
i Engelska?

• Vad säger den moderna forskningen om barns andraspråksinlärning?

• Vilka är likheterna mellan några i Sverige använda språkundervisningsmetoder och den
verksamhet som bedrivs på English House?

5 METOD

Praktik och auskultation: Fördjupa mig i och tolka de perspektiv på språkinlärning som de
använder sig av på English House, genom att aktivt delta i undervisningen där, både som
lärare och som elev, och genom att observera och videofilma undervisningen.

Samtal: Kvalitativa samtal med läraren på English House kring metoder, miljö och stoff.

Litteraturstudie: Ta del av aktuell litteratur om forskning kring hur barn lär, och då i
synnerhet främmande språk. Jämföra undervisningen på English House med
språkundervisningsmetoder som används eller har använts i engelskundervisningen i Sverige.
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6 ARBETETS UPPLÄGGNING

• Klassrumsobservationer på English House, under tiden 990531-990611 genom
auskultation och aktivt deltagande både som lärare och ”elev” samt inspelning av video.

• Samtal med Cheryl Strike, under tiden 9905 31-990611, kring olika aspekter såsom
stoffurval, metoder, miljömässiga frågor och elevrelaterade frågor. Samtalen var av mera
informell karaktär och tog plats i direkt anslutning till lektioner samt under avsatt
planerings- och handledartid.

Beskrivningen av English House har placerats först i arbetes resultatdel för att tidigt ge
läsaren en inblick i hur det är där. Jag ville också ha möjligheten att hänvisa till denna del i de
följande avsnitten som fokuserar på forskning och metoder. Denna del är resultatet av en
subjektiv studie som nästan uteslutande bygger på mina egna observationer, och de samtal jag
haft med Cheryl Strike. Jag har lagt vikt vid att vara så objektiv som möjligt, men min syn på
lärande, och min bakgrund präglar givetvis mina tolkningar. Jag hade redan innan jag kom en
positiv inställning till English House. Min avsikt har med det här arbetet inte varit att kritiskt
granska undervisningen, utan att ge en inblick i arbetet som bedrivs där, och att se möjligheter
och få ökade kunskaper och inspiration som kan komma min egen, och andras, undervisning i
engelska till del.

• Redigering och bearbetning av videomaterial från vistelsen på English House som kan
användas som informationsmaterial. Videomaterialet fungerar som visuellt stöd och
informationslagring under arbetets gång.

• Litteraturstudium av modern pedagogisk forskning, med betoning på den kognitivistiska
och den sociokulturella inlärningsteorin, samt aktuell språkforskning, med betoning på
metodik och didaktik för yngre skolbarn.

Valet av språkundervisningsmetoder står i relation till deras möjlighet att jämföras med
verksamheten på English House. I de fall där metoden inte har några likheter med denna
verksamhet, har jag tagit med den p g a att den är använd som metod i svensk skola. Jag
relaterar och jämför de olika språkmetoderna till undervisningen på English House i direkt
anslutning till varje presenterad metod. Detta för att läsaren inte ska behöva bläddra så mycket
fram och tillbaka mellan arbetets olika delar. I resultatdiskussionen har jag sammanfattat
denna jämförelse.

Jag har gjort en omfattande litteraturstudie för att utröna hur barn tar till sig främmande språk
,och vilka faktorer som spelar in i språkklassrummet. Med tanke på det stora utbudet av
pedagogisk forskning och språkundervisningsforskning har jag valt att, i första hand, referera
till olika sammanställningar över den forskning som bedrivits på området. Detta ger en god
överblick. Olika författarens syn på lärande spelar här givetvis en roll i tolkningen av
resultaten. I relation till arbetets art har jag dock funnit att det inte är relevant att gå in i
enskilda forskningsprojekt, då det skulle ta för mycket tid i anspråk. De sammanställningar
jag läst är skrivna av erfarna didaktiker och utbildare, som ofta själva bedriver forskning och
på så sätt bidrar med sina erfarenheter. Många av de böcker jag valt att referera till används
som kurslitteratur i grund- och fortbildning av lärare.
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7 ORDFÖRKLARINGAR OCH BEGREPP

Jag kommer i litteraturdelen ge förklaringar på ytterligare ord och begrepp, som är specifika
för ämnet. Vissa ord har varit svåra att översätta korrekt från litteraturen. I de fall där jag
ansett det befogat, har jag valt att behålla det engelska ordet.

Första språk: Modersmålet: det språk som är barnets första och som talas i hemmet.

Andra språk: Ett ytterligare språk utöver modersmålet som lärs in i det land där det talas:
t ex franska i Canada eller svenska för invandrare i Sverige.

Främmande språk: Ett språk som lärs ut i ett land där det inte är ett officiellt språk: t ex
engelska som lärs i svenska skolan.

Målspråk: Det språk som studierna avser.

Affektivt filter: De mekanismer som hindrar en person att ta till sig det språkliga material
som den utsätts för. Det kan vara sociala, attitydmässiga och känslomässiga hinder.

Interaktion: Växelverkan, en term som beskriver samspel där ömsesidig samverkan uppstår
mellan individer eller mellan människa och material, t ex en dator. Medlet som används är
språk, gester eller symboler.

Induktiv metod: Eleverna kommer själva på det grammatiska systemet genom att lyssna på,
läsa och använda språket.

Deduktiv metod: läraren ger först den grammatiska regeln som eleverna sedan får uppgifter
kring.

Kognitiv: Intellektuella, mentala funktioner t ex  tankar, åsikter, kunskaper och
begreppsuppfattningar.

Individualisera: Anpassa undervisningen så att det passar varje enskild elev vad det gäller
sätt att lära, kognitiva utveckling och sociala mognad etc.

Tyst kunskap: Tyst kunskap baseras på tidigare erfarenhet och kan vara svår för individen att
verbalisera. Den visar sig genom förhållningssätt och färdigheter.

Learning by doing: Pedagogiskt program skapat av John Dewey. Programmet bygger på att
barn har fyra instinkter som grundar sig på deras lust att kommunicera med omvärlden, att
skapa och undersöka saker och att tänka kreativt. Deweys önskan var att barn ska lära sig
saker genom att handla praktiskt och därefter reflektera över denna praktik.

Autentiskt material: Icke för skolan tillrättalagt material. Ursprungligen ej tänkt att
användas i undervisningssyfte.
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8 ENGLISH HOUSE – resultatframställning

Det här kapitlet beskriver English House i Hirtshals, Danmark och verksamheten där. Främst
behandlar jag den undervisning som är riktad till de yngsta besökarna, nämligen eleverna i år
4. De är 10-11 år gamla och inne på sin andra termin som engelskelever.

Framställningen är ett resultat av mina egna observationer, aktivt deltagande och samtal med
Cheryl Strike. Studierna är gjorda mellan 990531 och 990610. Litteraturen jag använt är
Fånga framtiden skriven av Lala Vang Andersen som är Cheryl Strikes pedagogiska ledare,
Bookless Beginners av Cheryl Strike, och tidskriften Skolbarn 6-16 år nr 6/98.

8.1 HUR DET BÖRJADE

Hirtshals är en liten fiskar- och hamnstad på norra Jyllands västkust. Där växer nästan inga
träd och vinden är ständigt närvarande. Färjetrafiken till Norge är livlig, och under
sommarhalvåret kommer horder av framför allt tyska och holländska turister hit på semester.
Arbetslöshet och alkoholproblem är vanligt, och det finns många barn som inte har en
närvarande far. Många barn och unga i Hirtshals har inte särskilt goda förutsättningar att
lyckas i skolarbetet, vilket också speglas i utbildningsväsendet. Hirtshals har i Danmark, men
även i Sverige, gjort sig känt för sitt utvecklingsarbete i skolfrågor. Kommunen har ett avtal
med ortens hotell som är till ömsesidig fördel. Hotellen ger fördelaktiga priser på lokaler,
vilket gör att lärare och skolutvecklare kan hålla föreläsningar, seminarier och workshops för
intresserade från när och fjärran, till överkomliga priser. Man ordnar stora internationella
utbildningskonferenser med kända gästföreläsare från olika länder under olika teman.

8.2 NYA VÄGAR FÖR LÄRANDE

Man försöker i kommunen hitta nya vägar för att förebygga problem, genom att hjälpa
familjer i social misär, och fånga upp de elever som av olika skäl inte klarar en traditionell
undervisning. Skolan har som målsättning att i så autentiska situationer och sammanhang som
möjligt ta vara på hela barnet, bland annat i enighet med Reggio Emilia. (Vang Andersen,
1995) Ett resultat härav är sommarskolan, som pågick från 1983 fram till 1998, där eleverna
under halva sommaren fick välja en intensivkurs inom något område som man var intresserad
av. Förutom en ordinarie lärare bjöd skolan in en utomstående ”expert” med gedigna
ämneskunskaper. På detta sätt fick elever på frivillig basis en givande sysselsättning under
stor del av sommaren. Nya intressen väcktes, och eleverna upplevde att de verkligen blev bra
på något. Läraren fick förnyad kunskap i ämnet i och med de friare arbetssätten och
inspirationen från den specialist som delade kursansvaret. Detta kunde läraren sedan bearbeta
och delge sina kollegor, men framför allt ta med sig till den vanliga skolsituationen.

På detta sätt började även English House 1985. Sommarkursen som leddes av en engelsman
under devisen ”learning by doing”. Kursen blev så uppskattad av eleverna, att de gick till
skolledningen och sa att de ville jobba på detta sätt även under terminerna. På den korta aktiva
tid de haft under sommaren upplevde eleverna att de lärt sig mer än under ett helt år i skolan.
Man började med att hyra in sig i stadens vandrarhem en vecka på prov, med samma lärare
som undervisat sommarkursen. Försöket blev så lyckat att skolledningen beslöt att hitta en



11

plats där man kunde bedriva verksamheten permanent och göra den tillgänglig för
kommunens alla skolor. English House blev verklighet.

I en före detta vaktmästarbostad vid kommunskolan har engelskan Cheryl Strike, som övertog
tjänsten som lärare på English House 1989, skapat rum för lärande i de brittiska färgerna vitt
blått och rött. Ett fåtal bord med bänkar till utgör den enkla möbleringen. Det finns hyllor med
spel och böcker och på väggarna har hon hängt upp affischer, kartor och flaggor etc. Bland
annat genom drama, musik och lek lär sig eleverna kommunicera med varandra på engelska.
Tre veckor av sin skoltid tillbringar eleverna tillsammans med Cheryl Strike på English
House: en vecka i slutet av sitt första år av engelska (år 4), en vecka i år 6 och en i år 8.
Undervisningen är obligatorisk och ses främst som ett komplement till den vanliga
engelskundervisningen ute på skolorna.

8.3 ENGELSKA SOM MÅL OCH SOM MEDEL

På English House är engelska det enda verbala kommunikationsmedlet mellan elever och
lärare; tillsammans med ickeverbal kommunikation som bilder, gester och mimik. Språket är
medlet som förmedlar stoffet. stoffet kan röra allt från engelsk realia och historia till
matematik. Givetvis är ett viktigt mål att lära sig nya engelska ord och uttryck, men det är inte
det främsta målet; tiden är begränsad till en vecka vilket är en kort tid i sammanhanget. Man
vill genom aktivitetsbaserade undervisningen på English House öka elevernas motivation att
lära, och ta eget ansvar för sina studier. På English House är eleverna gäster; de måste ta
seden dit de kommer, vilket ger dem förståelse för den engelska kulturen. Vistelsen kan också
ses som ett medel för att nå mera övergripande sociala mål, som att träna sig samarbeta med
kamraterna, lära sig hantera svårigheter i kamratgruppen och ta ansvar för sig själv och sina
kompisar. Ett annat viktigt mål med elevernas vistelse på English House är att upptäcka hur
mycket man redan kan och faktiskt förstår av det engelska språket, och därmed ge inspiration
att anstränga sig mer även i fortsättningen. Engelskämnet avdramatiseras på English House
och elevernas självförtroende och trygghet ökar. Detta gör att de vågar experimentera mer och
använda sig av olika kommunikativa strategier, för att kunna använda språket kreativt.
Språkbadet ger eleverna en tydlig känsla av framgång och progression som kan vara svår att
synliggöra i vanliga skolsituationen.

8.4 NYBÖRJARENGELSKA PÅ ENGLISH HOUSE

Första gången eleverna möter Cheryl Strike är i slutet av år 4. De är då 10-11 år och avslutar
snart sitt första år som engelskelever.

8.4.1 Presentation av klasserna

De två klasser jag mötte kom från en skola utanför Hirtshals. Gruppstorleken var liten, knappt
20 elever, jämt fördelade mellan könen. Det var uteslutande barn med danska som modersmål
i båda klasserna. Grupperna var mycket olika; medan den ena klassen var spontan och framåt,
så fick man jobba mycket hårdare med den andra klassen för att få dem att agera och tala så
att det gick att höra vad som sades. Det var flera barn i klassen som verkade ha mycket svårt
att läsa och flera var extremt blyga. Ett stort problem i gruppen var att eleverna hade så
tydliga roller, och att flickor och pojkar verkade tro att motsatta könet bar på någon farlig
smitta och därför aldrig frivilligt beblandade sig med dem. De flesta elever var rädda att göra
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bort sig, vilket inte var fallet i den första klassen. Den första klassen var kognitivt och socialt
mera jämn och trygg. Språkmässigt bedömde Cheryl den första gruppen som medelgod och
den andra gruppen som svag. Den första klassen hann med fler moment, eftersom de hade
kommit längre i sitt språktillägnande. De gjorde även övningar som byggde på egen
språkproduktion t ex rollspel. Detta var svårare att genomföra i den andra gruppen, då det var
så många som inte ville/kunde tala spontant. Det affektiva filtret (se sid 32) var i den första
gruppen lågt och i den andra gruppen högt, enligt min bedömning.

Att komma till English House är för eleverna som att komma till en helt annan kultur än de är
vana vid på skolan. Veckan på English House är ett riktigt äventyr, och förväntningarna den
första dagen är höga. Cheryl kräver, på ett mycket sofistikerat sätt, att eleverna lyssnar hela
tiden och gör som hon säger. Hon har en speciell förmåga att få eleverna dit hon vill. Eleverna
är praktiskt taget på besök i Cheryls engelska hus och de försöker verkligen göra sitt bästa att
tolka vad det är för kod som gäller här. Detta är en viktig aspekt med English House. Eleven
är tio år och får möjligheten att under en vecka förflytta sig till ”England”. Jag upplevde de
danska barnen som hövliga och vänliga, ingen protesterade eller bråkade under lektionstid och
de visade både Cheryl och mig respekt. Jag har svårt att tro att det fungerade lika smärtfritt i
den vanliga skolsituationen.

8.4.2  Att finna utgångsläget för undervisningen

Cheryl lägger de första dagarna ned mycket möda på att ta reda på vad eleverna kan sedan
tidigare, och vilka barn som har lätt respektive svårt för sig. Detta sker på ett ganska obemärkt
sätt. Hon talar till dem, uteslutande på engelska, med visuellt och auditivt stöd, och försöker
att få alla att säga något. Genom elevernas respons blir det möjligt för henne att försöka
avgöra deras förståelse, och deras vilja och förmåga att kommunicera. Att tillsammans med
barnen skapa en tolerant och trygg lärandemiljö hör till det grundläggande för att
kommunikation ska kunna äga rum. På bara några dagar ska Cheryl Strike klara av att skapa
en relation med ett stort antal barn, så att de kan bli mottagliga för hennes undervisning. I och
med att hon ofta vet vem elevernas ordinarie lärare är och känner till deras kursplan i engelska
har hon en viss kunskap om vad klasserna har gått igenom. Däremot har hon ingen kunskap
om klassen i sig, utan måste bilda sig en uppfattning om vad gruppen kan, och hur eleverna
jobbar tillsammans, under de första dagarna. Hon utgår från att alla barn har samma
förutsättningar att lära sig engelska, och alla behandlas i allra största utsträckning lika. Detta,
tillsammans med det okonventionella lektionspassen, gör att även de som normalt har svårt att
följa undervisningen, får en helt annan chans att lyckas här. Många ordinarie lärare förvånas
över hur annars tysta barn vågar ta för sig och prata. Cheryl har övat upp en förmåga att
snabbt ta reda på vilka barn som är talföra, och vilka som har svårt respektive lätt att följa
undervisningen. Detta sker genom att hon har upprop där eleverna svarar med –”I´m here
today.” Genom att lyssna och småprata med varje elev under tiden, kan hon redan vid första
mötet bilda sig en uppfattning om eleven. Hon får också en känsla för huruvida hon kan
använda denne som hjälp vid introduktioner och genomgångar etc. eller ej. Cheryl gör
markeringar vid barnens namn, för att komma ihåg vilken uppfattning hon kontinuerligt får
om ett barn ur olika aspekter; det kan vara sociala, intellektuella, emotionella och kognitiva.
Cheryl är mycket noga att inte utsätta ett barn, som inte är trygg nog med språket eller
kamraterna, för situationer som han eller hon inte klarar ut. Detta verkar eleverna snart bli
medvetna om, vilket får dem att slappna av. Att föra anteckningar om eleverna är viktigt även
för de kommande besöken i år 6 och 8. Det hjälper henne att minnas hur klassen var då och att
se hur klasserna och de enskilda eleverna har utvecklats.
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Skratt och lek är de viktigaste medlen för att få eleverna aktiva och deltagande. Tempot är
hela tiden högt, för att eleverna inte ska tappa koncentrationen, och för att alla ska vara så
aktiva som möjligt. Hela konceptet bygger på aktivt deltagande. Många elever får en chans att
verkligen blomma ut, och visa vad de går för eftersom invanda roller lättare kan sättas ur spel
vid detta miljöbyte. För år 4 handlar det mycket om att skolas in på de arbetssätt och de
rutiner som gäller, för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. Det är viktigt att alla
ska få största möjliga utbyte av vistelsen. Veckan på English House ska inte ge eleverna
specialundervisning, utan är mer till för att komplettera den vanliga undervisningen i
Engelska. Genom detta språkbad ges möjlighet att få en annan slags förtrogenhet med språket
och med kulturen. Vistelsen ska också öka den egna fö rmågan att kommunicera både verbalt
och ickeverbalt.

Att prata engelska blir för de flesta elever en självklarhet, eftersom Cheryl inte gör någon som
helst affär av elevernas första blygsel. De får lära sig hur det är på en brittisk skola, och hur
man tilltalar läraren korrekt redan den första dagen.

8.4.3 Dagsschema

En dag på English House börjar för år 4 eleverna klockan 8.45. De tar sig till skolan på egen
hand, de flesta på cykel. Eleverna sitter på dynor på golvet i väntan på att läraren ska komma
in. Varje dag börjar med hälsningsfraser och upprop.

-Good morning, class!
-Good morning, mrs Strike!
-How are you today?
-Fine, thank you. How are you?

Efter tre längre arbetspass, med fika- och lunchpaus mellan, avslutas dagen klockan 12.45.
Även under pauserna är de flesta elever inomhus, och Cheryl måste hålla uppsikt över dem
även då. Det finns en liten uteplats där eleverna får vara, men de yngsta har inte tillåtelse att
gå ifrån området. De har med sig egen matsäck: smörgåsar, frukt, godis och kakor, som de
äter under rasterna. Det  kan låta som en kort skoldag, men det är fullt tillräckligt. Eleverna
blir snabbt trötta, framför allt på grund av språket men också det ovanliga sättet att arbeta. Det
är nytt stoff mest hela tiden, lokalerna är små och det krävs av eleven att ständigt vara
uppmärksam för att förstå vad som händer. Gemensamma övningar varvas med pararbete,
arbete i liten grupp och individuella uppgifter. Som avslutning på dagen får eleverna ofta titta
på en tecknad film på video. De är så trötta efter den intensiva dagen att de inte orkar med
något nytt utan är nöjda om de får vila sig lite.
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8.5 ÖVNINGARNA

Övningar som kretsar kring olika teman: t ex shopping, the body, directions, numbers  och the
weather varvas med spel, sånger och lekar. Eleverna får lära sig olika spel som de sedan
spelar på egen hand, under rasterna och ibland på lektionstid. Det finns också böcker och
serietidningar som eleverna får bläddra i och läsa. Genom comands, lekar, tävlingar, spel och
rollövningar ökar elevernas ordförråd hela tiden. De får förståelse genom att härma, både det
som görs och det som sägs. Om eleven uppfattat rätt får hon/han respons på detta ganska
omgående i de lekar som de deltar i. Många av övningarna ger också möjlighet till egen
produktion av språk, för dem som har kommit så långt i sin utveckling. Det viktigaste i de
flesta av  övningarna på English House är att samarbeta, och alla i gruppen drar sitt strå till
stacken.

8.5.1 Grupparbete

Eleverna arbetar ofta i mindre grupper. Varje dag finns tid avsatt för övning vid olika
stationer, för att eleverna ska få möjlighet att arbeta med att befästa nya ord och fraser i sin
egen takt. I den lilla gruppen ökar elevens möjlighet att tala, och barnen hjälper och korrigerar
varandra. Genom samarbetet i gruppen får de svagare stöd och hjälp av de som är duktigare,
vilket gör att det blir ett ömsesidigt utbyte. Cheryl försöker se till att stationerna är olika för
att skapa variation i arbetssätt, svårighetsgrad och innehåll. Eleverna spelar spel kring t ex
klockan eller veckodagarna, löser ordgåtor och enkla skriftliga uppgifter som rör sådant som
de tidigare gått igenom i helklass. Genom att rotera grupperna efter en stund får alla prova på
allt, och arbetet blir omväxlande.

8.5.2 Realia

Cheryl berättar för eleverna om den engelska skolan och de får t ex lära sig hur man knyter en
slips. I år 6 är en dag avsatt för ”engelsk skoldag” då eleverna ska bära skoluniform och
English House förvandlas till en traditionell brittisk skola s. 29 (skolbarn 6-16 år) Lite
historia kring den brittiska flaggan och annat som eleverna kan ta till sig, får de förståelse för i
en givande dialog mellan lärare och elever. Vid arbetet med väder och vädersträck utgick vi
mycket från kartan över de Brittiska öarna. Bland annat gjorde vi ett tärningsspel med kartan
som spelplan och ett rollspel där man skulle ställa en väderprognos. Här fick eleverna, med
hjälp av sina kunskaper i geografi, ta hänsyn till de geografiska vilkoren.

8.5.3 Spel

Spelen som används på English House är antingen hemmagjorda, eller vanliga konventionella
spel, köpta i England. Traditionella brittiska spel är t ex Jacks (som består av en liten
studsboll och ett antal taggiga metallföremål) och Snakes and Ladders. De ingår i första hand
i realian för att visa på vad brittiska barn sysselsätter sig med. Några av spelen som används
är utan text, och går att köpa även i Sverige. Ett spel är Twister som går ut på att hålla sig kvar
på en stor spelmatta med olikfärgade prickar. En caller snurrar en pil på en bricka med olika
färger. Varannan gång ska de två spelande utföra det som pilen pekar på, t ex ”Left foot on
green”, eller ”right hand on blue”. Detta spel tränar förutom färger och höger vänster även
balans och styrka. Ett annat spel är Guess Who? eller Vem Där? som det heter på svenska. I
detta spel tränar man sig i att ställa frågor rörande färger, storlek, ansiktsuttryck t ex. för att ta
reda på vad motspelaren har valt för figur. Båda dessa spel är uppskattade, språkträngen blir
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för många det sekundära och sker på ett ganska omedvetet plan, eftersom barnen är sysselsatta
med att ha roligt, och försöka lösa andra problem än de rent språkliga. Tävlingsmomentet i
spelet är också viktigt i det här sammanhanget. För många elever är det viktigt att försöka
vinna, vilket gör att man ”glömmer” bort att vara blyg; det affektiva filtret minskar och man
blir mer mottaglig för lärande.

8.5.4 Lek och tävling

Lekar och tävlingar är flitigt förekommande i nybörjarundervisningen på English House.
Tävlingsmomentet är enligt Cheryl ett effektivt sätt att få eleverna att komma loss ordentligt,
och släppa sina spärrar när det gäller att våga tala, och även uppfatta och förstå nya ord. I den
här åldern ( 10-11 år) tycker barn om att tävla och har oftast utvecklat en generositet gentemot
sina kamrater. Tävlingen upplevs inte vara livsavgörande. Spänningen i tävlingsmomentet är
det vitala och utgör ett viktigt redskap att åstadkomma indirekt inlärning av målspråket. Oftast
tävlar hela klassen mot t ex klockan, eller annars delar Cheryl upp klassen i två till tre delar. I
ivern att vinna över tid eller motspelare, sänks det affektiva filtret. Stämningen var alltid god
och sportsligheten var hög i båda klasserna. En lek som eleverna uppskattade gick ut på att en
kamrat med förbundna ögon skulle gå tvärs över rummet utan att trampa på ”ormarna”,
(slipsar utlagda på golvet.) I tur och ordning fick kompisarna tala om hur nästa steg skulle
utföras; one step to the left, turn around etc. Alla engagerades och varje gång kamraten, till
allas uppriktiga förfäran, trampade på en ”orm”, lades fem sekunder till den slutliga tiden. Det
gällde för klassen att slå den hittills bästa tiden. Detta var en tävling utan förlorare som togs
på fullaste allvar. Många lekar som Cheryl använder har hon hittat på själv eller tagit från
andra sammanhang och anpassat till undervisningen. TVs sällskapslekar är en viktig
inspirationskälla.

8.5.5 Action Word List

Varje dag ägnas en stund åt en ”Action Word List”. Denna ordlista är i sin tur utgångspunkten
för flera andra övningar som blir föremål för många skratt. Med hjälp av flash cards, kort med
ord på, introducerar Cheryl nya verb och adjektiv. Verb och adjektiv har en stor betydelse i de
metoder Cheryl använder. Kommunikation handlar mycket om att tala om händelser och
känslor och ska man kunna vara aktiv krävs aktivitetsord. Verben talar om vad man gör och
adjektiven hur man mår eller är. Detta är lätt att förstärka och ge mening, genom drama och
mimik. Att se orden i skrift samtidigt som man uttalar dem på rätt sätt ger eleverna en
möjlighet att känna igen ordet genom ordbildsmetoden, som är den vanligaste metoden at lära
sig läsa på engelska på. Orden i de tre första listorna är:

attention
run on the spot
tiptoe
hop
skip
jump
shuffle
curtsy
bow
turn around

happy
miserable
boiling
reezing
nervous
brave
angry
pleased
shy
bored

twist
slide
sway
bend forwards
bend backwards
chrouch
kneel
crawl
lie down
roll
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Med hjälp av dessa ord kan man göra roliga dramatiseringar och lekar. Se vidare i boken
Bookless Beginners, Cheryl Strike, 1997. Genom de många upprepningarna, och den fysiska
responsen i leken, på t ex ordet miserable vet eleven, på engelska, vad ordet innebär. Kroppen
känner att det betyder väldigt ledsen och förtvivlad utan att man för den skull har verbaliserat
det på modersmålet. Att använda engelska synonymer hjälper eleven till förståelse: very sad,
etc. att lära sig en massa synonymer är inte alltid effektivt, det kan i många fall räcka att lära
sig det mest högfrekventa ordet. Om eleven sedan själv eller tillsammans med kompisen
översätter ordet är i Cheryls tycke inte någon nackdel, bara det inte behöver ske med varje
ord. Det viktiga i det här stadiet är att man förstår av sammanhanget.

8.5.6 Sång

Varje dag fick eleverna sjunga rörelsesånger, oftast en ny och två kända sånger varje dag.
Även svåra sångtexter blir möjliga att förstå genom att göra rörelser till.  Cheryl går igenom
texten med eleverna och svåra ord hjälps man åt att förklara, genom synonymer och
dramatisering. Anledningen till att inte använda sig av översättning, är att förståelsen ska bli
direkt, och inte gå omvägen via modersmålet. Att översätta kräver ytterligare kunskaper,
färdigheter och minneskapacitet hos eleven. Det är viktigt att inte slösa med elevernas dyrbara
energi. Det är enligt Cheryl viktigt att eleven förstår och får tilltro till sin egen språkliga
kapacitet på målspråket. När det är ord som är väldigt lika danskan, är det lätt hänt att
eleverna associerar till sitt eget språk, vilket visar på elevernas förmåga att dra paralleller och
analysera språkens inbördes likheter. Att upptäcka språkens skillnader och likheter, är en
analytisk och metaspråklig process, som eleverna mer och mer utvecklar, men som också
beror på deras personliga läggning. Grammatik behandlas inte analytiskt, utan eleverna får
själva upptäcka mönster och system i språket. När eleverna förstått den övergripande
meningen med texten sjunger man sången tillsammans. Givetvis finns det stora skillnader i
hur snabbt eleverna behärskar text och melodi, men återigen dras de svagare med av de andra.
Ingen tvingas att sjunga om de inte vill, men  de är ändå delaktiga genom att de lyssnar; alla
är med på sina vilkor. Att inspirera och lätta på stämningen hör här till lärarens roll. Sångerna
är ofta humoristiska och lite tokiga.

John Browns baby’s got a cold upon his chest. 3 ggr
And he rubbed it with camphorated oil.
Camphor amphor amphor ated. 3 ggr
He rubbed it with camphorated oil.

Texten ovan är ett exempel på en sång som vi sjöng med nybörjareleverna. Den är inte den
lättaste, men med hjälp av rörelser får alla ändå en god förståelse för innehållet. Att sjunga
tillsammans eller läsa ramsor ger eleverna möjlighet att lära sig intonation, uttal, rytm och
frasering på ett för dem obemärkt sätt. Det primära är inte att förstå varje ord utan att uppleva
gemensam sångglädje och träna uttal. Eleverna lär sig också att läsa genom att de har texten
framför sig  på blädderblock. Sångtexterna hänger framme så att eleverna själva ges möjlighet
att läsa dem om de så vill.

8.5.7 Metodutveckling

Det är en viktig del i Cheryls arbete att utforma nya övningar och lekar. När en grupp elever
varit på English House tar de med sig sina erfarenheter och nya kunskaper tillbaka till sin
skolvardag. Detta gör att Cheryl hela tiden tvingas förnya sig. Lärarna lär sig av sina elever
och införlivar lekar och övningar i den vanliga engelskundervisningen.
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Jag fick själv prova på att utforma nya arbetsområden. Ett område var väder, väderstreck och
riktningar. Jag utformade lekar och spel som jag provade på eleverna. Det var roligt men svårt
att hitta på spel som var roliga och samtidigt uppmanade till kommunikation. Att utgå från
kartan över Storbritannien var naturligt och eleverna var till stor hjälp då de tydligt visade om
de gillade övningen eller ej. Vi fick prova, förkasta och förändra beroende på hur väl det föll
ut bland eleverna. Det svåraste var att hitta övningar som var roliga även andra gången man
utförde dem. Jag skrev även sångtexter till färdiga melodier vilket föll väl ut.

Aktiviteterna på English House är ofta utformade på ett sätt som gör att eleven får direkt
respons på om hon förstått eller ej. Cheryl har en aktiv roll i flera av övningarna, speciellt i
introduktionsskedet, men hennes funktion är inte att kontrollera och bedöma elevernas
förmåga. Det finns inga bestämda målsättningar för hur mycket ett barn ska kunna efter en
vecka på English House, och övningarna är till för att utveckla och stimulera till fortsatt
lärande. Vid alla lekar och spel är det eleverna som är de aktiva, och materialet det som ger
dem respons på om de lyckats. Detta ser Cheryl som en förutsättning för att hon ensam ska
kunna orka med arbetet.

Games are of great educational value, for many reasons:
• They develop language skills in a natural way
• They help to reinforce language already learned
• They encourage pupils to participate because they are fun
• They encourage co-operation through pairwork and teamwork
• They can be used to introduce traditions and other cultural aspects- see 2.9

…when they taste success , their confidence grows rapidly.
s. 6 (Strike, 1997)

8.6 LÄRANDEMILJÖN

Den fysiska miljön på English House bidrar till undervisningens prägel. Den skiljer sig
mycket från en traditionell skolmiljö. Huset är ett vanligt danskt bostadshus som tidigare
använts som vaktmästarbostad. Det har två våningar plus källare, är vitrappat med blåmålat
staket omkring. Sex rum fördelade på tre plan har fått olika namn: England, Scottland,
Northern Ireland, Wales, London och the Subway. Färgerna är genomgående vitt rött och
blått. Alla rum är sparsamt dekorerade med karaktäristiska föremål och informativa planscher.
Möbleringen är ytterst sparsam. Den består av enkla träbord med fasta bänkar, en sådan grupp
per rum. Öppna hyllor med arbetsmaterial, böcker, spel och tidningar finns i ett par av
rummen och där finns också Whiteboardtavla, blädderblock, TV och OH-projektor. Väggarna
används som anslagstavlor och eleverna sitter oftast på små sittdynor på golvet i England,
som är det största rummet, vid genomgångar och gemensamma aktiviteter. Det finns också
några datorer i huset men de är gamla och saknade, när jag var där, betydelse för
nybörjargrupperna. Vid grupparbeten fördelar sig eleverna på de olika rummen och kan arbeta
helt ostört. På källarplanet har Cheryl sitt kontor och där är också köket, the Subway. Ibland
får eleverna baka och laga enklare brittisk mat i mindre grupper där. Hela huset är litet och
trångt. Trapporna är branta, men de många gardinlösa fönstren ger ett ljust och luftigt intryck.
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8.7 ATT VARA LÄRARE PÅ ENGLISH HOUSE

Cheryl Strike kom till Danmark 1989 och är utbildad grundskollärare i England med sång,
musik och drama som sin specialitet. Hon arbetade som lärare i England i 15 år innan hon
kom till Danmark. Hon har ingen akademisk utbildning i andraspråksundervisning, men har
ändå stor ofta tyst kunskap som hon tillägnat sig genom erfarenhet och självstudier. Cheryl
trivs med det mera lediga, öppna klimatet mellan elever och lärare i Danmark, och med de
små klasserna. Efter ett år som gästlärare på English House bestämde hon sig för att stanna.
Hon är i mångt och mycket English House. Hon har satt sin prägel på stället i och med att hon
i stort har fria händer rent metodiskt och praktiskt. De ekonomiska resurserna är ytterst små
(English House kostar kommunen en lärarlön) och hon måste hela tiden vara kreativ vad
gäller nya övningar och aktiviteter. Papper och skrivredskap, spel, blädderblock och
häftmassa, rekvisita såsom olika förpackningar, utklädningskläder och bilder, är hennes
viktigaste arbetsmaterial.

Cheryl är för det mesta helt själv med sina funderingar och saknar ofta någon att bolla sina
idéer med. Hon är anställd i kommunen och hennes rektor är också hennes pedagogiska
rådgivare och samtalspartner. Cheryl kan inte binda sin undervisning till någon speciell teori
utan låter eleverna vara de som genom sin respons utvärderar hennes arbete. Cheryl kallar sitt
arbetssätt ” learning by doing” vilket stämmer ibland, men om man jämför med olika
språkundervisningsmetoder är det oftast frågan om the Funktional Notional approach,
direktmetoden och total physical respons (se  kap. 9),   i vart fall när det gäller de yngre
eleverna. Utan att riktigt kunna verbalisera det i termer av metoder och teorier så har hon en
mycket modern syn på språkundervisning med betoning på kommunikation och interaktion.
Hon poängterar vikten av att ha roligt, känna sig trygg och att använda engelska indirekt, som
ett medel; hon är oftast inte lärare i engelska utan på engelska.

Cheryl har utarbetat det mesta av det material hon använder sig av själv. Varje veckas
lektionspass utformas utifrån den grupp som hon har framför sig. Hon försöker planera in
olika slags övningar så att så många sinnen som möjligt ska stimuleras under dagen. Beroende
på gruppen väljer hon vad, och hur mycket nytt stoff hon går igenom. Valet av aktiviteter är
också helt beroende på eleverna hon har framför sig. Är gruppen mycket ojämn blir det
givetvis svårare att utmana alla rent språkligt. Hon kan dock med hjälp av drama använda fler
ord än vad hon skulle kunna, om hon inte lät kroppsspråket tala. Det viktiga är att eleverna får
en övergripande förståelse, inte att de kan översätta, eller ens vet betydelsen av varje ord.

Humor är Cheryls allra största  tillgång. Genom att få eleverna att skratta vinner hon oerhört
mycket rent pedagogiskt. Hon får eleverna att våga spela ut sitt kroppsspråk, skratta åt sig
själva och upptäcka att det inte gör något att säga fel. Cheryl börjar redan från första mötet att
försöka kartlägga var eleverna ligger kunskapsmässigt och även socialt. Genom att använda
de barn som vågar prata när hon går igenom nya moment, så undviker hon att utsätta någon
för olustkänslor. Efter hand när eleverna vant sig kan hon på ett annat sätt utmana varje
enskild elev. Alla anteckningar om vilka övningar hon valt och hur varje elev fungerar, sparas
för att kunna tas fram när hon möter gruppen igen i år 6 och 8. Med de äldre barnen arbetar
Cheryl på ett lite annorlunda sätt. När eleverna går i år 8 inbjuds engelska ungdomar till
English House där de fungerar som sekreterare åt de danska eleverna som i sin tur guidar de
engelska runt i Hirtshals, och den danska kulturen.
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8.7.1 Handledning  och fortbildning

Att hjälpa lärarna ute på skolorna i deras undervisning är en viktig funktion som Cheryl Strike
har. Hon handleder dem i deras engelskundervisning, i den mening att de alltid är välkomna
att ringa och tala med henne om sin undervisning. Genom sitt eget företag är hon en
uppskattad föreläsare. Hon håller i workshops både för lärare i den egna kommunen och för
andra intresserade. När jag var där kom en busslast pedagoger från en kommun någonstans i
Sverige, för att ta del i utvecklingsarbetet i Hirtshals kommun. Ett besök på English House
ingick givetvis i programmet. Cheryls föreläsning var för dem mycket inspirerande. I mån av
tid kommer hon ibland till skolor som gästlärare, för att hålla i en engelsk skoldag, på
engelskt maner med uniformer och stram disciplin. Även skolor i andra kommuner har
möjlighet, att köpa ”engelska skoldagar” av Hirtshals kommun. Detta inspirerar både eleverna
och de lärare som håller i engelskundervisningen, vilket bekräftas av de artiklar som skrivits
om henne i flera tidningar runtom i Danmark. De positiva resultaten av English House och
den respons Cheryl  Strike fått hos skolfolk och i media, har resulterat i att flera andra danska
kommuner inrättat egna institutioner liknande den i Hirtshals. English House har blivit ett
begrepp i Danmark.

8.7.2 Elevinformation

År 4 eleverna har Cheryl Strike aldrig träffat tidigare, och lärarna ger henne för det mesta
ingen information om gruppen, eller enskilda individer, på förhand. Den andra gruppen som
jag träffade hade tre elever med diagnosen damp och detta fick vi reda på först den sista
dagen, när läraren var på besök. (Jag vet fortfarande inte med säkerhet vilka dessa barn var.)
Denna brist på information har både positiva och negativa sidor. I det här fallet kunde det ha
varit bra att veta lite mera för att vara beredd om något skulle hända. Som lärare inser man att
det är något som inte är som det ska, men på dessa få dagar är det omöjligt att veta vad som
ligger bakom elevers beteenden. Det finns också stora fördelar med att man inte har någon
förhandsinformation om eleverna.  Den roll man spelar i gruppen i vanliga fall kan ta en paus,
och man ges möjlighet att visa andra sidor av sin personlighet. Cheryl Strike berättade att
elevernas lärare, på det obligatoriska besöket den sista dagen på English House, ofta förvånats
över vissa elevers spontanitet och talförhet. Elever som vanligtvis är helt tysta i klassen talar
lika mycket, skrattar och sjunger precis som sina kamrater.

Dagarna för de yngre barnen är mycket styrda. Det är läraren som bestämmer vad och hur
övningarna ska utföras. Detta fungerar bra under denna korta tid som de är på English House.
Eleverna är på ett sätt utelämnade till läraren och de verkar förvänta sig av henne att hon ska
ta hand om dem på bästa sätt. Att Cheryl inte vet vilket läromedel eleverna arbetar efter under
året, och ej heller vet vilken metodik läraren använder, underlättar givetvis inte hennes
möjlighet att anpassa undervisningen till den aktuella gruppen, men minskar också risken för
negativa förväntningar.
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9 SPRÅKUNDERVISNINGSMETODER - och deras användning på
English House

Här ger jag en kort överblick (i tidskronologisk ordning) över några undervisningsmetoder i
främmande språk. Varje metod är analyserad i relation till verksamheten på English House.
Jag har försökt att klarlägga om den används i undervisningen på English House, och i så fall
hur. Det gör även denna del till en resultatframställning. Mitt val av metoder beror på deras
användning i Sverige. Några metoder som inte är lika flitigt använda, har tagits med på grund
av att de har klara likheter med verksamheten på English House.

Olika metoder fyller olika funktioner och passar därför olika bra in på de människor som
läraren har framför sig. Det finns ingen universell undervisningsmetod som passar alla
människor vid alla tidpunkter i livet. Det är mycket mera en fråga om personliga
förutsättningar och kvaliteter, hos såväl lärare som elev. (Ericsson 1989)

Jag har framför allt använt mig av Per Malmbergs bok Engelska Metodbok (1993)
Eie Ericsons Att undervisa i Språk (1989) och Ulrika Tornbergs Språkdidaktik  (1997)

9.1 GRAMMATIK- ÖVERSÄTTNINGSMETODEN

Denna metod har sina rötter i undervisningen av klassiska språk  och ”klostertraditionen”.
Den har använts mycket som undervisningsmetod i grundskolor världen över, trots att den
inte särskilt anpassats till barn och ungdomar. Metoden strävar efter att analysera och ge
förståelse av målspråkets grammatik, vilket gör den olämplig som metod för undervisning av
yngre barn. Detaljerade grammatiska förklaringar och abstrakta resonemang gör att metoden
passar bäst för välbegåvade elever med en analytisk förmåga och en egen drivande kraft att
klara undervisningens krav. ”Sådana elever blir också duktiga på att översätta från målspråket
till modersmålet. Vid översättning åt andra hållet producerar de ofta meningar som kan vara
korrekta och förståeliga om än inte uttryckta på ett naturligt språk” s. 60 (Malmberg,1985)
Ofta ges en grammatisk regel först med efterföljande exempel. Grammatiska regler och
paradigm lärs in mekaniskt och undervisningen sker till största delen på modersmålet.
Högläsning av text förekommer på målspråket då eleverna ofta läser en och en. Skriftlig
översättning av konstruerade meningar intar en dominerande plats i undervisningen och
meningarna behöver inte ha någon innehållslig relevans för eleven, därför händer det att
meningar som ”Sten är yngre än sin mamma” kan förekomma i exemplen, vilket ju är en
innehållsmässigt absurd självklarhet. Fritt skapande och kommunikation förekommer inte
inom ramen för denna metod men grammatisk korrekthet garanteras. Läraren intar en
kontrollfunktion och kan komma väl förberedd till lektionen, utan att behöva oroa sig för att
planeringen kommer att rubbas alltför mycket; det är oftast ett givet textmaterial i läroboken
som styr undervisningen.

Detta sätt att arbeta förekommer inte på English House, men är fortfarande mycket vanlig i
språkklassrum världen över. Det är på detta sätt jag själv blivit undervisad i grammatik på
Linköpings universitet. Grammatik är ingenting man systematiskt tränar på English House;
den grammatik som barnen tillägnar sig sker omedvetet. Över huvud taget så analyserar man
inte språket med de yngsta besökarna.
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9.2 DIREKTMETODEN.

Den här metoden uppkom i slutet av 1800-talet som en protest mot ”klostertraditionen” i
språkundervisningen. Man ville att fokus skulle gå från grammatisk korrekthet till ett mera
användbart språk där målspråket är undervisningsspråk.

• Talet kommer först och läsningen sker på talets grund.
• Målspråket talas under hela lektionen
• Stor vikt läggs på uttalet, fonetisk skrift är viktig.
• Eleverna lär in nya ord med hjälp av föremål i klassrummet eller handlingar som utförs av

eleverna.
• Översättning används bara undantagsvis som en sista utväg.
• Eleverna får tidigt vänja sig att höra fullständiga meningar och sammanhängande tal.
• Grammatiken lärs induktivt. ( Eleven kommer själv på språkets inre struktur utan att

grammatiska regler ges.)
• Läsning anknyts till det stoff som övats muntligt.
• Genom textens sammanhang får eleverna försöka komma fram till betydelsen av nya ord

och uttryck.
• Texter översätts aldrig, utan läraren ställer frågor och eleverna diskuterar innehållet.
• Så småningom får eleverna lära sig skriva ”creative compositions”.

” Vad man framför allt vet om direktmetoden är att den kan leda till att eleverna
vågar och vill använda det främmande språket, framför allt i tal. Metoden tycks
särskilt ha förutsättningar att lyckas på lägre stadier.”
(Malmberg 1993)

Kraven på läraren som vill följa direktmetoden är stora. På grund av metodens fysiska
karaktär måste även läraren vara rörlig i rummet. Det är viktigt att hon behärskar målspråket
mycket väl för att kunna vara flexibel i sitt möte med eleverna. Uppfinningsrikedom och
förtrogenhet med en utvecklad frågeteknik är viktiga egenskaper, för att eleverna ska kunna
aktiveras.

Denna metod har många likheter med det sätt man arbetar på English House. Likheterna
ligger i att man aldrig översätter, utan eleverna får förståelsen genom sammanhanget och
genom visuella stöd. The action word list är ett typiskt exempel på hur eleverna agerar ut
ordens betydelse, vilket synliggör deras användbarhet. Grammatiska regler ges inte på English
House, utan det är innehållet som är det väsentliga. Eftersom man inte använder sig av några
läroböcker, så förekommer ej fonetisk skrift som betonas så starkt i denna metod. De
språkliga kraven och den flexibilitet och aktiva insats som ställs på läraren i denna metod
uppfylls på English House. Målet för Cheryl Strike är att få eleverna att vara aktiva och på så
sätt föra undervisningen framåt. Även om uttal och betoning är viktigt, så undviker Cheryl att
korrigera elevernas tal direkt. Det är genom att lyssna på, och imitera Cheryl, som eleverna lär
sig hur det ska låta.
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9.3 DEN MODIFIERADE DIREKTMETODEN

Direktmetoden har fått kritik för att sakna struktur och tydlig progression. Många lärare och
elever upplevde att de inte hade grepp om vad man egentligen lärde sig. Lärarens
kontrollfunktion var låg och elever med analytisk begåvning upplevde ett missnöje med att
inte  kunna hänga upp korrekt språkbruk på systematiska grammatikregler.
För att direktmetoden ska bli mera användarvänlig för läraren i det språkliga klassrummet har
den modifierats. I det här klassrummet är översättning tillåten om lärare och elever anser det
nödvändigt, och för att läraren ska kunna kontrollera elevernas förståelse av en läst text.
Grammatiska fenomen som behöver en förklaring kan ske på modersmålet, efter det att man i
ett induktivt arbetssätt behandlat en viss företeelse. På modersmålet diskuteras också
skillnader och likheter mellan språken när det gäller ord och meningsbyggnad etc. Mera
systematiska grammatikövningar förekommer, för att eleverna ska få grepp om system i
språket.

Detta sätt att arbeta är en kompromiss som närmar sig Grammatik- översättningsmetoden.
Den är inte användbar på English  House, eftersom grammatikstudier inte är aktuella den
korta tid eleverna är där. Danska används över huvud taget inte som undervisningsspråk.

9.4 DEN AUDIO- LINGVIALA METODEN

Med inlärningsmodeller hämtade från behaviorismens ide om ”habit formation” och stimuli-
respons utvecklades den audio-lingviala metoden i USA i början av 1900-talet. Metoden
fokuserar framför allt på formen, och baseras på en fast uppbyggd, oftast läromedels-
kontrollerad, lärogång. T ex kommer presens före imperfekt och jakande sats före nekande.
Ordningen vid inlärandet av främmande språk är här den samma som när barn lär sig
modersmålet. Höra, tala, läsa, skriva. Även högre upp i stadierna har lyssna och tala en viktig
roll. Grammatiska strukturer har en mer framträdande plats än att bygga upp ordförrådet i
nybörjarstadiet. Eftersägning, körläsning och utantillinlärning är vanligt och grammatiken lärs
in genom drillövningar som bygger på Skinners modell för stimuli- respons. Lärarens roll har
ibland liknats vid en hundtränares, och undervisningen är mekanisk, utan särskild hänsyn till
innehållet i det som sägs. Kritik har riktats mot den papegojkunskap som eleverna får om de
aldrig får tillfälle att använda språket kommunikativt.

Körläsning och eftersägning förekommer på English House men i ganska liten omfattning.
Det rör sig då nästan aldrig om att träna in grammatiska mönster, utan mera om uttalsträning
av vissa ord och inlärning av sångtexter. Vid ett tillfälle satte Cheryl på ett band som handlade
om olika klockslag. Eleverna skulle upprepa det speakern sade samtidigt som Cheryl visade
på en klocka. Meningen var att träna hur man skulle använda to och past. Denna övning
upplevde jag som en grammatisk drill. Eleverna var inte särskilt entusiastiska under övningen
utan upprepade orden mekaniskt. Ett spel, som även det handlade om klockan, var uppbyggt
som stimuli- respons. När jag observerade eleverna som spelade detta spel upplevde jag hur
de svarade av ren plikt, eftersom de inte upplevde det som vare sig spännande eller särskilt
givande. Spelet var utformat så att det gick att spela även utan att säga något.
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9.5 INSIKTSMETODEN

Som reaktion på den audio- lingviala metodens mekaniska natur behövdes en metod som
rymde mera kognitiva inslag. Tankeprocesser, begreppsbildning och minne började intressera
forskarna och den kognitiva psykologin utvecklades under 1960-talet. Chomskys teori om
LAD, människans inbyggda förmåga att analysera språk och grammatik byggde på samma
tankar och ett samarbete mellan lingvister och psykologer uppstod för att finna en metod som
tog tillvara den samlade kunskapen om hur inlärning går till. Skolan var dock inte redo för
några större förändringar i undervisningsmetoder. Resultatet av debatten blev den Audio-
lingviala metoden kompletterad med regler och grammatiska förklaringar vilket inte var
särskilt revolutionerande.

Denna metod har som den audio-lingviala metoden ett mycket begränsat utrymme på English
House. Den tid jag var där förekom inga grammatiska förklaringar över huvud taget.

9.6 TOTAL PHYSICAL RESPONSE

Denna metod, som har stora likheter med direktmetodens initialstadium, passar bra för yngre
barn som är fysiskt aktiva om den utförs på ett lekfullt sätt. Genom att utföra det som läraren
ber dem får eleverna direkt respons på om de uppfattat rätt. Genom olika befallningar,
comands som eleverna ska utföra, lär man sig betydelsen av ord och fraser. Läraren agerar
även själv. Eleverna är till att börja med tysta och talar inte förrän de själva känner att de
klarar detta. (Malmberg, 1993) I början är målspråket läraren använder mycket enkelt, men så
småningom blir det relativt komplicerat. Gradvis bygger eleverna upp en färdighet att förstå
och tolka det som sägs. Förståelse visar de genom att ge fysisk respons och/eller genom att
svara med enstake ord och fraser. Antingen svarar de på målspråket eller på sitt modersmål.
(Jämför hur barn lär sig ett andra språk i det land där det talas. Sid 29.) Metoden anses
effektiv vid tidig språkinlärning och eleverna har visat att de minns praktiskt taget allt de lärt
sig. Metoden vill utnyttja elevens hela personlighet och stimulera den inbyggda kapaciteten
att tillägna sig målspråket. Lekar som Simon Says och många rörelsesånger om t ex kroppen
är användbara i initialstadiet av den här metoden. Den lanserades av den amerikanska
inlärningspsykologen Ascher. ”gradvis börjar eleven använda sig av det främmande språket.
Det är fråga om en mognadsprocess, som bäst gagnas av en ickekorrigerande, positiv
klassrumsatmosfär, där deltagarna kan känna sig trygga utan rädsla för läraren, språket,
gruppen eller sig själva.” s.165 (Ericsson 1989)

Det här arbetssättet är flitigt använt på English House. Det stämmer väl överens med hur
Cheryl på sitt engagerade och självklara sätt lockar barnen att delta. Hon bjuder med sitt raka
sätt alla elever att vara med på sin nivå och även de allra blygaste är aktiva utan att tvingas
producera eget tal. Comands är ett sätt att lära barnen nya verb och adjektiv. Just de aktiva
verben och adjektiven är mycket användbara i kommunikationen mellan individer. Att kunna
förmedla hur man mår, och vad man vill och tycker om, är det som kommunikation bygger
på. Vissa moment såsom vid uppropet ska alla svara var för sig, men de som behöver den
hjälpen, får stöd; Cheryl säger före och eleven härmar. Att svara på danska var dock inte till
så stor hjälp. Cheryl använder över huvud taget inte det språket inom husets fyra väggar. Om
ett barn svarar på danska får kamraterna hjälpa till att finna det rätta ordet. På detta sätt lockar
läraren eleverna att, med hjälp av gester och synonymer, kommunicera. Eftersom hon vet
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vilket svar eleverna är ute efter, kan hon komma med kvalificerade ”gissningar” som hjälper
eleverna på traven.

9.7 THE NATURAL APPROACH.

Denna metod vill, så långt det är möjligt, föra in modellen för hur barn lär in sitt modersmål i
klassrummet. Den mest kända företrädaren för denna metod är Stephen Krashen. Med sina
fem hypoteser för tillägnande av språk (se sidan 30 f) sammanfattar han sina teorier.

Det omedvetna språktillägnandet ser Krashen som den centrala processen och det är viktigt att
inflödet av, för eleven relevant och intressant och icke grammatiskt tillrättalagt, språk är så
stort som möjligt. Detta inflöde ska presenteras på ett sätt som gör eleven villig att ta emot.
Det affektiva filtret ska vara så lågt som möjligt för att tillägnandet ska bli optimalt. I the
Natural Approach vill man att målspråket, engelskan, ska fungera som ett medel med ett
innehåll som appellerar till eleverna och fyller en kunskapsmässig funktion, i stället för att
vara ett mål i sig.

På English House är engelskan medlet, men givetvis också ett av målen. Som enda verbala
språk fungerade det utmärkt, trots att eleverna bara haft det i skolan i knappt ett år. Flera
elever var fenomenala på att kommunicera på engelska, och dessa utnyttjades flitigt vid
demostationer av olika spel, och  vid introduktioner av olika övningar. Detta var ett sätt för
Cheryl att sänka det affektiva filtret i klassen, men också att ge alla utmaningar efter deras
förmåga. Ingen som inte var mogen för det, behövde känna sig tvingad att stå inför klassen.
När några dagar gått då grupp 2 var på English House, märkte jag att det fanns flickor som
tyckte att vissa barn fick ett för stort utrymme; de var nu själva mogna att ta mera plats.
Cheryl var mån om att eleverna skulle förstå det hon sa, med hjälp av gester och mimik. Även
om språket i sig inte var tillrättalagt, så använde hon sig alltid av det förenklade sätt att tala
som man gör när man vet att mottagaren är nybörjare.(Cook,1996). Eleverna exponerades för
det främmande språket under lång tid varje dag, vilket gav rika tillfällen att möta autentiskt
språk. Det var sällan som jag kunde se att barnen helt kopplade ifrån, för att de inte begrep
vad som försiggick omkring dem. Vakenheten och viljan att delta var stor i båda grupperna.

9.8 THE FUNCTIONAL NOTIONAL APPROACH

Denna metod som fick sin fulla genomslagskraft på 1980-talet gör en omorientering från form
till innehåll. Europarådet utarbetade en baskurs, The Treshold Level, (van Ek 1975) där man
specificerade olika sammanhang där elever i främmande språk behöver förstå och själva
använda språket. Det kan vara specificerade sammanhang som hemmet, i affären, osv., och
mera generella abstrakta sammanhang rörande t ex tid och rum, kvalitet etc. Genom att utgå
från det man vill uttrycka (istället för att som i de formorienterade metoderna, utgå från en
bestämd grammatisk ordningsföljd) har man övergått till en mera kommunikationsvänlig
orientering. I planeringsstadiet undersöks elevernas behov när det gäller innehåll, och vilka
språkliga handlingar eleverna förväntas kunna utföra med hjälp av språket: fråga, be om
ursäkt, befalla, påstå. Tex. dessa handlingar kategoriseras funktions. Det innehåll som
funktionen förhåller sig till kategoriseras notions.
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Tre aspekter i denna metod är av stor betydelse:

1. Miljön man befinner sig i
2. Rollen den talande har
3. vad man talar om

Den reviderade upplagan av the Treshold Level ( van Ek) från 1990 har utökats med flera
avsnitt som bland annat behandlar sociokulturell kompetens och kompensationsstrategier när
den egna språkfärdigheten inte räcker till.

På English House utgår Cheryl ofta från vad eleverna behöver kunna i olika miljöer, så som
det är beskrivet ovan. Kommunikationsaspekten är, som här, den centrala och att lära eleverna
hur de ska bete sig i t ex en affär leks fram genom rollspel och små dramatiseringar. Exempel
på generella notions som behandlades på English House var directions (höger, vänster, framåt
bakåt osv.) och vädersträck. Tonvikten läggs inte bara på vad som sägs, utan också hur det ska
sägas. Den engelska hövligheten framtonar i användandet av ”please” och ”thank you”.
Eleverna får på English House träna sin förmåga till kompensationsstrategier, genom att de på
engelska får försöka förklara sig, även om de inte kan den rätta termen för ett specifikt ord.
Detta är inte alltid så lätt; vid ett tillfälle blev en pojke mycket frustrerad och ledsen när han
inte kunde hitta sina kamrater, och jag inte förstod vad det var han ville fråga mig om.

9.9 NYARE SPRÅKUNDERVISNINGSMETODER

Nyckelordet i den moderna språkforskningen är kommunikation och verklighetsanknytning.
De involverades behov och intressen är det som anger vad, hur och varför vissa innehållsliga
och formella aspekter bearbetas. Målet är kommunikation (att förstå och göra sig förstådd på
målspråket i olika kontexter) och språkfärdighet: att kunna lyssna, tala, läsa och skriva på
målspråket.

Dagens språkundervisning består ofta av en blandning av metoder, i ett försök att anpassa den
till de olika sätt att lära som finns i en klass, och för att åstadkomma största möjliga variation.
Alla metoder har både starka och svaga sidor, och belyser olika aspekter av språkinlärningen.
Det är mycket beroende på vad de inblandade vill åstadkomma med ett speciellt arbetssätt
som avgör resultatet. Traditionen inom språkundervisningen är seglivad och mycket av gamla
metoder, som forskarna har förpassat till historien, lever kvar även i dagens skola och
kurslitteratur. Bristen på grundutbildning och fortbildning på det språkdidaktiska området är
en viktig del i detta dilemma; i brist på nyare kunskap undervisar man som man en gång själv
blivit undervisad, oavsett vilken nivå eller vilka behov de lärande har. (Tornberg, 1997)
Också elevernas och omgivningens förväntningar på att undervisning i skolan ska bedrivas på
ett speciellt sätt, bidrar till att undervisningen förändras så långsamt.

I Lpo 94 poängteras elevernas kommunikativa färdigheter i engelskan. Det är vitalt att försöka
flerfaldiga tillfällena till meningsfull, verklig språkanvändning. Elevplanerad undervisning
eller Learners Autonomy är en metod på frammarsch som innebär att eleverna intar en aktiv
roll i planering, utförande och reflektion av arbetet, i samråd med läraren. Att ta eget ansvar
för vad man behöver lägga ner energi på, och få kunskaper om hur man lär, är viktiga
ingredienser metoden. Att undervisa andra ämnen, t ex matematik eller historia, på engelska
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börjar bli populärt högre upp i åldrarna. Det kan vara ett bra sätt att uppnå autentiska
språksituationer där språket är ett medel att uppnå även annan kunskap.

På English House är situationen en annan än i den vanliga klassrumssituationen, vilket gör
den speciell i dessa sammanhang. English House kan ses som en mycket modern inrättning
vars kommunikativa mål är högt satta och i många fall väl uppfylls. Språkflödet är stort och
intensivt och eleverna får tillfälle att öva på många olika sätt. Eleverna upplever att de lär sig
väldigt mycket under den korta tid de vistas där. Övningarna är av varierande slag med
betoning på förståelse, ökat ordförråd och ökad trygghet i det egna språkanvändandet. Det
finns även inslag av traditionella språkövningar, såsom ordflätor, insprängda i undervisnigen.
och som vi sett finns flera metoder representerade i undervisnigen. Kommunikation och
språkfärdighet är ett viktigt syfte med de flesta inslag. (undantaget är några aktiviteter som är
till för att låta eleverna koppla av och vila när orken tryter, t ex videovisning och vissa spel
t ex Jacks.) Önskvärt i den vanliga skolsituationen är att eleverna får stort utrymme till egna
initiativ och eget ansvarstagande, och att läraren inte hela tiden intar en kontrollfunkton.
Tempot på English House är givetvis mycket högre än vad man kan begära i den normala
skolsituationen. Det finns av förklarliga skäl inte utrymme att ta hänsyn till varje elevs
individuella nivå, vad gäller kognitiva utveckling och språkliga färdigheter, under denna
vecka. Detta är inte heller meningen med English House utan det viktigaste målet är att
eleverna ska få inspiration och upptäcka tjusningen med att kunna kommunicera på engelska.
Eleven ska kunna förstå och göra sig förstådd på engelska trots att han/hon är nybörjare.
Eleven kanske också får möjlighet att uppleva den egna utvecklingen på olika plan. För de
äldre eleverna ökar delaktigheten i planering och genomförande avsevärt. Grupparbetena blir
större och friare i takt med elevens mognad, samtidigt som engelskan behåller och stärker sin
funktion som medel till kommunikation.
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10 SPRÅKFORSKNING

I denna del av mitt arbete ska jag redogöra för vad språkforskare och språkutbildare har
kommit fram till, när det gäller att befrämja språkinlärningen hos barn som lär sig ett
främmande språk i skolan. Cheryl Strike hänvisar inte så mycket till forskning då hon talar
om sin undervisning, utan den bygger mycket på vad hon själv provat och funnit användbart.
Ändå stämmer hennes sätt att fundera, överens med det som språkforskarna betonar vara
väsentligt för en effektiv språkinlärning.

Genom att ta del av forskning om språkinlärning kan jag bli en effektivare språklärare, som
bättre kan anpassa undervisnigen till de elever jag har framför mig. Elevernas bakgrund,
inställning till lärande, intressen, ålder, kognitiva mognad och medvetenhet är faktorer som
spelar roll när jag planerar och genomför mina lektioner, liksom deras inlärningsstil, minnes-
och inlärningsstrategier. Som lärare behöver jag bli medveten om hur jag bemöter mina
elever: hur jag ställer frågor, fördelar tid och talutrymme, möjliggör för eleverna att vara
delaktiga i planering, utformande och utvärdering av lektioner. Om jag reflekterar över detta
har jag bättre möjligheter att utveckla inlärningsmiljön och befrämja elevens eget
ansvarstagande över sin inlärningssituation. (Lendahls, Runesson 1999)

Olika människor har olika mål med sin språkinlärning och de har också individuella sätt att
internalisera kunskaper. (Cook, 1997) Målet med engelskundervisningen i Sverige har också
varierat från tid till tid. Dagens undervisning i engelska på grundskolan har som sitt
huvudsakliga mål att eleverna, i en allt mer komplex internationell verklighet, ska kunna
kommunicera på engelska i de olika sociala och kulturella sammanhang där språket
förekommer, både privat och offentligt. (Lpo 94) När det gäller de lägre årskurserna är de
viktigaste målen att stärka elevens lust att kommunicera, framför allt muntligt på engelska,
(Ericsson, 1996) men även försöka påverka deras attityd till internationalisering och
språkinlärning i allmänhet.

10.1 MODERSMÅLET

Det finns ett vitalt värde i att beröra hur barn tar till sig första, och även tidigt tillägnat andra
språk i detta sammanhang, just för att denna inlärning sker i verkliga, och för barnet
meningsfulla möten med andra människor. Ju yngre barn desto viktigare är det att bedriva
undervisningen i meningsfulla och autentiska situationer. Små barn är mycket konkreta i sitt
språktillägnande, och har inte samma möjlighet till viljestyrd inlärning och medveten
språkanalys som vuxna lärande har. Istället sker deras språkliga bearbetning på ett för dem
omedvetet sätt.

Det inre behovet och glädjen i att lära sig och utvecklas är något som driver människan
framåt. När det lilla barnet lyckas lära sig nytt, skapa mening och balans där det tidigare fanns
frågor och problem upplever det tillfredställelse och glädje. Detta skapar förväntan och
nyfikenhet som stärker lusten och behovet att lära sig. (Ericsson 1990) Det är under denna
upptäcktsfärd i världen som språkinlärningen sker, konkret, tillsammans med andra som kan
hjälpa till att göra den begriplig. Aktiviteter och föremål förbinds med ljud, om och om igen,
tills ljuden får mening för barnet.
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När ett litet barn börjar tala är omgivningen mycket tillmötesgående. Föräldrarna ger
oavbrutet spontan, positiv respons på barnets tidiga tal. De gör allt för att förstå vad det
försöker säga. Föräldrarnas eget tal till barnet lägger de omedvetet på en nivå som är enkel,
men ger barnet möjlighet att utveckla sitt språk; det vill säga på en nivå som ligger någon grad
över vad barnet förstår. ”It is motivated by the caretaker’s desire to be understood. Caretakers
modify their language in order to communicate, not in order to teach language!” (s. 34
Kraschen, mfl, 1983)

Kunskapen om hur vi tillägnar oss vårt modersmål har utvecklats de senaste decennierna.
Behavioristerna ansåg att barnets språkinlärning sker genom imitation, men dagens lingvister
är överens om att barn har en inbyggd och medfödd förmåga att själva skapa språk.
(Tornberg, 1997) Som observatör av barns tidiga språktillägnande kan man märka att barnet
trots att det tidigare använt ett korrekt språkbruk t ex börjar böja oregelbundna verb
regelbundet: t ex. kommde, gådde Det kan vid en första anblick te sig som om barnet går
tillbaka i sin språkutveckling, men forskning tyder på att det första stadiet med de korrekta
försöken handlar om ren imitation av vad de hört av människor i sin omgivning. Det andra
stadiet innebär att barnet prövar en alldeles egen, omedveten hypotes om att alla verb böjs på
samma sätt. En hypotes som barnet så småningom blir tvungen att överge; barnet accepterar i
nästa fas att det finns oregelbundna imperfekt- och pluralformer. (Nässtrand, 1987) Denna
kreativa process att bygga upp sitt språks grammatik gav belägg för Amerikanen Noam
Chomskys teori om barns förmåga till självständig förmåga till språklig analys. Chomsky
förkastade behavioristernas teori i slutet på 1950-talet. Med sin hypotes om ett slags inbyggd
universalgrammatik kunde han visa på hur ett barn, trots omgivningens bristande
språkanvändning, kan bygga upp en individuell grammatisk förmåga, competence, och lära
sig sitt modersmål perfekt. Han visade på att inlärningen styrs av andra faktorer än imitation. I
sin språkanvändning har barnet en förmåga att producera yttringar hon aldrig tidigare hört.
(Malmberg,1997) Ulrika Tornberg (1997) förklarar den universella grammatiken (LAD;
Language Aqcusition Device) så här:

Denna term används av Chomsky och av lingvisterna kring honom för att beskriva
det abstrakta system av språkliga principer som man antar att alla språk har
gemensamt. Den universella grammatiken både styr och begränsar det sätt på vilket
grammatiska regler kan utformas på olika språk. När det lilla barnet lär sig sitt
modersmål upptäcker det hur dessa universella principer realiseras i modersmålet.
Den universella grammatiken anses vara medfödd och mest verksam hos små barn.
Sid. 171

Nyare forskning visar dessutom på att barn, med hjälp av den universella grammatiken, inte
bara lär sig sitt modersmål själva, utan att de också skapar språket själva. (Tornberg, 1997)
Det är på detta sätt som kreolspråken har uppkommit. Barn till bland annat slavar har skapat
fullvärdiga språk med komplex grammatik och ett utvecklat ordförråd utifrån deras föräldrars
ofullständiga pidginspråk. Pidginspråket hade sin tur uppkommit med hjälp av lösryckta ord
och grammatiska former från många olika språk.

De första årens direkta tal är präglat av här och nu, vilket hjälper barnet att skapa begrepp
kring ord och ge dem mening. De ord, som barnet så småningom kan säga, används ständigt. I
takt med att barnet växer förändras automatiskt den vuxnes sätt att tala, både grammatiskt och
innehållsmässigt, så att det fortfarande ligger strax över vad barnet förstår. Det råder inte
perfekt balans mellan barn och vuxen i alla lägen, men generellt sätt får barnet optimala
möjligheter att ta till sig språket i sin strävan att kommunicera. Redan innan barnet börjat tala
förstår det många ord och fraser och kan på olika sätt visa vad det vill.
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Ragnhild Söderbergh ( de Geer, Söderbergh 1997) ställer upp fyra principer om hur barn
tillägnar sig sitt modersmål:

• Inlärning av det talade språket sker i samspel med andra människor där språk och
handling  tillsammans har en funktion.

• Inlärning sker i konkreta, för barnet begripliga situationer där orden får sin betydelsedirekt
ur sammanhanget.

• Barnet lär sig genom att själv få tillfälle att använda språket.
• Barnet upptäcker själv språkets inre struktur.

Dessa fyra principer gör sig gällande även vid inlärning av ett andra språk, när ett barn
kommer till ett främmande land och börjar kommunicera med sin omgivning,  t ex på dagis
eller i skolan. När det gäller engelskundervisningen i svenska skolan är de yttre förhållandena
nästan alltid annorlunda. Ofta är deras lärare inte infödd engelsman, utan en svensk lärare som
eleverna möter hela dagarna. Lärandesituationerna är inte autentiska, utan måste skapas av de
medverkande i rummet. Ofta har men en bok som utgångspunkt för vilka ord och fraser som
är aktuella att lära sig.

10.2 BARN SOM LÄR SIG ETT ANDRA SPRÅK

Små barn som lär sig ett andra språk använder olika omedvetna strategier som kan vara till
hjälp när man ska undervisa ett främmande språk på de lägre stadierna. Ylva Ellneby (1998)
beskriver en vanlig process om hur det lilla barnet tar till sig ett andra språk, t ex när ett
invandrarbarn kommer som ny till Sverige:

Barnet använder modersmålet. När barnet inte kan göra sig förstådd på det nya språket
väljer det till en början at fortsätta på sitt eget språk. Vissa barn fortsätter tala sitt eget språk
även då de märker att de inte blir förstådda, medan andra slutar prata då de märker att det inte
hjälper.

Barnet har en tyst period. När barnet inte kan göra sig förstått på sitt modersmål kommer
det vanligtvis in i en tyst period. Längden av denna period varierar från barn till barn, från
några veckor upp till ca ett halvt år. Barnet kommunicerar ickeverbalt, med hjälp av handling,
mimik och olika ljud. Genom att peka och visa får barnet reda på vad olika saker heter på det
nya språket. Barnet verkar inte vara medveten om sitt sätt att kommunicera, men är mycket
konsekvent i sitt språktillägnande. Det försiggår ett intensivt inre språkarbete som kan vara
svårt att uppfatta.

 Helfrasperioden. Barnet använder sig av hela fraser där de enskilda orden kanske inte har
någon betydelse, men som det förstår i sin helhet. Det är inte säkert att barnet kan urskilja
orden och förstå dem i andra sammanhang. Det är lätt att lura sig att tro att barnet behärskar
språket bättre än det gör. ”Hejdå, visesimorgon!” låter avancerat men kan vara inövat som en
mening. Fraserna fyller en viktig social funktion. Genom att lära barnen fraser som är
användbara i mötet med andra människor, kan den ”sociala språkutvecklingen” påskyndas.

Produktiv utveckling. Barnet kan själv börja producera eget språk. Först ettordsfraser, och så
småningom meningar med flera ord. Kroppsspråket får en minskad funktion i
kommunikationen med omgivningen. ”Sitta – sitta stol – sitta på stolen”



30

Barns sätt att lära skiljer sig från den äldre läranden på flera sätt. Deras förmåga att medvetet
arbeta metaspråkligt med form och grammatiska mönster är relativt outvecklade, men
däremot är de mycket duktiga på indirekt lärande. De lär sig språkets struktur omedvetet
medan de är upptagna med en meningsskapande uppgift. Det är på detta sätt barnet lär sig sitt
modersmål, det är helt upptaget med att kommunicera och utforska sin värld, och språket
utvecklas parallellt med detta lärande, utan att barnet är medveten om det. (Tornberg 1997,
Kraschen 1983)

10.3 BARN OCH FRÄMMANDE SPRÅK

Barn som börjar lära sig ett främmande språk de första åren i skolan kommer inte tomhänta.
De har en stor vana att hantera språk som de inte riktigt förstår, och de är duktiga på att tolka
ickeverbala budskap. När det gäller engelska i Sverige kan de flesta barn många ord på
engelska innan de sätter sig i skolbänken. Många är också nyfikna på språk och människor
från andra länder. Halliwell (1992) tar i boken Teaching English to Children upp flera
aspekter på barns beredskap att lära språk; bland annat är barn duktiga på att uppfatta
meningen, utan att för den skull förstå de enskilda orden i ett budskap. De är skickliga på att
använda ett begränsat språk kreativt, och framför allt tycker de det är härligt att prata.

10.4 OMEDVETEN – MEDVETEN SPRÅKINLÄRNING

Stephen Krashen är den mest kända företrädaren för den naturliga ansatsen som bygger på
barns tillägnande av modersmålet. Han är inte oemotsagd men hans hypoteser har haft stor
betydelse för modern språkforskning. Kraschen ställde upp fem hypoteser för hur människor
tillägnar sig ett andraspråk:

The Acqusition-Learning Hypothesis. Hypotesen går ut på att alla vuxna människor har
tillgång till två olika processer när de lär sig främmande språk. Den ena är språktillägnande-
(aquisition) som sker på ett omedvetet plan (LAD), och den andra är språkinlärning (learning)
som är en medveten process för språklig analys och grammatiska förklaringsmodeller. Denna
används bland annat när vi studerar språkets form och rättar till språkfel.

The Natural Order Hypothesis. Hypotesen bygger på den naturliga följd som ett barn tar till
sig grammatiska fenomen i modersmålet. Det föreligger många likheter mellan ordningen när
det gäller modersmåls- respektive andraspråkstillägnandet, men också skillnader.  Det
empiriska underlaget för denna hypotes är litet. Den naturliga ordningen för språktillägnande
kan vara beroende av vilket målspråket är i förhållande till modersmålet.

The Monitor Hypothesis. Hypotesen vill visa på relationen mellan aquisition och learning:
Det vi medvetet lärt oss (learning), övervakar det vi omedvetet tillägnat oss (aqusititon). I
muntlig språkproduktion har det vi lärt oss enbart en övervakande roll, en ”monitor”-funktion.
Det finns stora individuella variationer på hur starkt en språkinlärare använder sig av denna
språkkorrigerande funktion. Vissa människor har monitorn inkopplad nästan hela tiden när de
pratar, vilket hämmar deras förmåga till kommunikation. Andra människor är helt
obekymrade om sina formella språkfel. En ”optimal user” utnyttjar enligt Krashen monitorn
utan att det nämnvärt hämmar deras kommunikationsförmåga.
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The Input Hypothesis Genom att som utbildare använda ett språk som ligger någon grad
över det språk som eleven själv passivt behärskar sker ett språktillägnande. Detta beskriver
Kraschen i sin input hypotes och det gäller enligt honom såväl vid tillägnandet av
modersmålet som ett andra eller främmande språk. För att kunna gå vidare i sin språkliga
utveckling behöver man utsättas för ett stort inflöde (input) av språk som ligger på den
strukturella nivå man är mogen för i nästa fas d v s det man redan behärskar (i) plus lite till
(1): formeln för inflödet är alltså (i +1). (kraschen m fl, 1983) Enligt Kraschen söker vi först
efter innebörden i det budskap vi får, för att sedan utifrån detta tillägna oss den språkliga
strukturen. (Malmberg, 1997) Genom att se till att eleverna utsätts för ett stort språkligt
inflöde som de förstår meningen i, ökar automatiskt deras möjligheter att själva tillägna sig
just det som de är mogna för. Detta skiljer sig från individ till individ både när det gäller vad
och hur mycket.

Affektivt filter Kraschens hypotes om det affektiva filtret visar på förhållandet mellan
elevens självförtroende och känslor och förmågan att ta till sig språk. Känslomässiga tillstånd
hindrar eller ökar på olika sätt möjligheten att lära. Otrygghet, svårigheter att se personlig
mening med inlärning och  negativa attityder till skolan och till målspråket bidrar till att det
affektiva filtret ökar.  Hur det ”affektiva filtret” fungerar beskriver Krashen med en bild:

Operation of the ” Affective filter”

                   Filter

Input  -----     acuired competence

The affective filter acts to prevent input from being used for language acquisition.
Acquirers with optimal attitudes (se text) are hypothesized to have a low affective
filter. Classrooms that encourage low filters are those that promote low anxiety
among students, that keep students off the defensive.
s. 39 (Kraschen mfl, 1983)

10.5 FAKTORER SOM PÅVERKAR SPRÅKINLÄRNINGEN

Här belyses viktiga individuella och miljömässiga faktorer som påverkar språkinlärningen.
Intresse, motivation och inlärningsstil hör till de personliga och dessa faktorer kan man
påverka i positiv riktning genom att vara lyhörd som lärare. Verklighetsanknytning och
synliggörande av varför och hur man lär språk hjälper eleven att se mening med
undervisningen, vilket ökar motivationen. Ju bättre självförtroende man som lärande har desto
större är möjligheterna att tillägna sig kunskap. Elevernas attityd till språk och lärande är
något som har stor betydelse för undervisningen, och följaktligen blir lärarens viktigaste roll
att skapa goda attityder och trygga arbetsförhållanden i rummet, så att verklig kommunikation
för alla kan bli verklighet. Ytterligare faktorer, som har stor relevans för hur läraren ska
undervisa, är elevens ålder och kognitiva mognad.

10.5.1   Intresse

Intresset är den naturliga drivkraften för barnets beteende. Är barnet intresserat och ivrigt att
ta itu med en uppgift och den har en svårighetsgrad som passar barnet, finns alla

Language
Acquisition
Device
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förutsättningar att det ska lyckas. Det är därför viktigt att vi bygger upp undervisningen med
hänsyn till elevernas intressen. Det räcker inte att bara väcka barnens intresse för ett visst
fenomen, utan man måste också se till att intresset riktas på det man har som avsikt att de ska
lära sig. Det är inte ovanligt att lärare i ivern att göra ett ämne intressant framkallar ett annat,
konkurrerande intresse, än det som avsågs. ( Lindqvist, 1999)

Både Dewey och Vygotskij betonade verklighetsanknytningen och lärarens medvetna roll
som organisatör och handledare. Vygotskij drog tre viktiga pedagogiska slutsatser i samband
med barns intressen och skolan:

• Ämnena måste ha samband med varandra i en kurs för att kunna knyta an till elevens
intressen.

• Undervisningen får inte innehålla en repetition, då blir innehållet ointressant, utan istället
ska stoffet vidgas och fördjupas.

• Det ska finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet.

En generell psykologisk regel för upparbetandet av intresset är följande:
För att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som
intresserar oss, med något redan känt och därtill innehålla några nya
verksamhetsformer, ty annars blir det resultatlöst…Följaktligen måste vi för att sätta
detta ämne eller denna företeelse i ett personligt förhållande till eleven, göra studiet
av detta till elevens personliga angelägenhet. Då kan vi vara säkra på framgång.
s. 58 (Lindqvist, 1999)

10.5.2   Motivation

Engelskundervisningen i den svenska skolan är obligatorisk från år 4, vilket innebär att de inte
kan välja bort den. Många elever behöver kontinuerligt motiveras för att de ska kunna bli
mottagliga för vår undervisning. Eleverna har redan ett språk som, för det stora flertalet,
fungerar utomordentligt väl som kommunikationsmedel dem emellan. Denna aspekt på
språket är därför kanske inte synlig, eller ens aktuell som motivation i ett klassrum för
främmande språk. Den vanligaste indelningen av långsiktiga  motiv för språkinlärning är den
som Gardner och Lambert introducerade på 70-talet: integrativ och instrumentell motivation.
(Cook, 1997) Den integrativa motivationen innefattar en vilja att integreras med de människor
vars språk man lär. En positiv attityd till denna kultur, en vilja att kommunicera med
människorna och identifiera sig med dem, ökar den lärandes möjligheter till effektiv
inlärning. Instrumentell motivation innebär att man behöver språket för att uppnå andra mål i
sin karriär eller utveckling. Det kan handla om att kunna söka en speciell utbildning, kunna få
ett speciellt arbete eller liknade där språket ingår som kommunikationsmedel. Den ena
utesluter inte den andra, och det finns ytterligare motiv som jag inte kommer att gå in på här. I
Sverige är den instrumentella motivationen vanligast när det gäller engelskan. Att förstå och
kunna göra sig förstådd när man reser utomlands är ett exempel på integrativ motivation som
dock blir allt viktigare. Behovet av goda engelskkunskaper ökar för alla som kommunicerar
via Internet, och som konsumerar film och musik där språket är engelska.

Ju mera ett barn upplever att det kan desto lättare blir det oftast att motivera till fortsatt arbete.
Genom att medvetandegöra eleverna vad som händer när man lär sig, och ge dem möjlighet
att lära sig god studieteknik, kan de hjälpas att bli effektivare i sin strävan att lära sig språket.
Kunskaper om hur motivationen påverkar studieresultaten är viktiga för språkläraren att
diskutera med sina elever. Genom att låta barnen sätta ord på varför de vill och behöver kunna
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tala, läsa och skriva på engelska, hjälper man sannolikt eleverna att känna sig mera
motiverade och benägna att satsa tid och energi på ämnet. ( Skolöverstyrelsen, 1990)

10.5.3   Inlärningsstil

Olika människor har olika biologiska och sociokulturella förutsättningar att lyckas i skolan. Ju
närmare en elevs hemmiljö och sätt att lära ligger skolans kultur och sätt att lära ut, desto
större blir förutsättningarna för att lyckas med skolarbetet. (Imsen, 1988) En elev som har
begåvningar som inte utnyttjas i skolan får inte samma stöd i sin utveckling som det barn med
begåvningar som ingår i lärarens utlärningsstil. Detta drabbar eleven på olika sätt: upplevelsen
av framgång uteblir, och eleven kan få upplevelsen av att inte duga i lärarens och kamraternas
ögon. Detta gör att elevens självkänsla påverkas negativt. Det är svårt att känna glädje och
entusiasm när man inte kan leva upp till skolans krav. Lusten att lära i skolan minskar. Genom
att anpassa undervisningen till barns naturliga behov av fantasi, lek och rörelse ökar man
möjligheten för fler barn att snabbare kunna börja kommunicera på det nya språket. Howard
Gardners teori om de multipla intelligenserna har inte undgått någon lärare som följer den
pedagogiska forskningen. Att som lärare vara medveten om vilka dessa är, och ge dem ett
bättre fördelat utrymme i undervisningssituationen befrämjar elevernas mångsidiga
utveckling. (Tornberg, 1997)

10.5.4   Självförtroende

Självförtroendet spelar stor roll för hur man lyckas, inte minst i språkklassrummet. Människan
försöker hela tiden bibehålla eller stärka sitt självförtroende. Får man inte bekräftelse eller om
kraven är för höga eller för låga, så sänks självförtroendet. Den vanligaste strategin är att
sänka sina egna anspråk för att skapa balans. Självvärdering = framgång/anspråk ( Taube,
1987) Ett barn som hela tiden möter motgång tenderar att bli stökigt; det är bättre med negativ
uppmärksamhet än ingen uppmärksamhet alls.

Är en människa trygg i sig själv och litar på sin egen förmåga att ta itu med problem av olika
slag blir hon inte lika känslig för hur omgivningen reagerar, och vågar därmed ta itu med
saker som ligger på gränsen för hennes kapacitet. En person med en sådan grundtrygghet
värderar inte sig själv efter prestation, och har ett stabilare självförtroende än den som ”är” det
den presterar. Lärarens sätt att bemöta elevers prestationer får konsekvenser för hur de
värderar sig själva. Om läraren klarar att skilja på individ och beteende kan hon genom sitt
språk påverka elevers självuppfattning och därmed deras möjlighet att lära. I boken pedagogik
och barns utveckling skriver Ingemar Gunnarsson; enligt den organistiska modellen

måste man som lärare eller annan vägledare lita till den inneboende drivkraften till
utveckling, som tilltros alla människor, och stimulera denna genom att bidra med en
utvecklingsmiljö och ett bemötande som berikar och inte hämmar av individen
sjä lvinitierade processer. Processen själv är det viktiga och inte i första hand
slutprodukterna.
s.65 (Westin-Lindgren m fl 1989)

I språkundervisningen får det konsekvensen att det är viktigare att eleverna upplever
tillfredställelse och glädje med det de gör än att slutprodukten är formellt korrekt.

Hur individen tolkar omgivningens reaktioner är av stor betydelse. Om jag är van att på
positiv respons är det lättare att ta till sig beröm eller uppskattning, än om jag är van att få
negativ respons på det jag gör. En lärandemiljö där belöningen är en annan än
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tillfredställelsen av att ha klarat av något, ökar personens känslighet för misstag och fel. En
miljö där individen kan utveckla en självkänsla som inte bygger på andra människors
bedömningar, befrämjar viljan att lära sig och våga ge sig ut på okänt vatten.

10.5.5   Metaspråk

Metakognitiv medvetenhet hos den som lär är av stor betydelse för att öka dennes möjligheter
att bli effektivare i sin strävan att lära sig ett främmande språk. Att som lärande bli medveten
om varför och hur de bästa betingelserna för språkinlärning skapas, ökar möjligheten för
individen att medvetet påverka sin inlärning, och utveckla ändamålsenliga strategier.
(Tornberg 1997) Det har visat sig att både den omedvetna språktillägnelsen, och den
medvetna språkinlärningen påverkas positivt om den lärande får hjälp att bli medveten om
sina strategier. Hedberg skriver (kommentarmaterial Lgr 80, s. 75) ”Jag har funnit att eleverna
är intresserade av att få veta en del om språkinlärning…Jag brukar nämna att man anser att
alla människor föds med en förmåga att lära sig språk, en sorts inbyggd grammatik.” Att ge
eleverna metakunskaper kring kommunikation och språk, sociala möten och språktillägnande
har visat sig vara ett effektivt sätt att öka elevers motivation, och möjligheter att lära.
Studieteknik är en förutsättning för att inlärningen ska kunna bli så effektiv som  möjligt.
Vikten av att ge eleverna verktyg för inlärning är något som ofta underskattas i
ungdomsskolan. Även med yngre barn är det meningsfullt att tala om språk som fenomen. Att
människor i olika länder talar olika språk fascinerar barn och i allmänhet är de mycket villiga
att lära. De flesta barn tror sig också kunna språket redan efter några inlärda fraser vilket utgör
ett mycket gynnsamt utgångsläge. (Dunn, 1989). De är beredda att börja kommunicera.
I boken Speach Within Reach, 1996 (sid. 212) skriver Eje Ericsson rörande metaspråk och
studieteknik:

The teacher and the class together can work out a number of self-assessing questions
with respect to meta-cognitive aspects of study skills and learning. The learners, also
young ones, can, in their mother tongue and in small groups, discuss themes like:
- What is a foreign language?
- What does it mean to know a foreign language?
- What does it mean to learn a foreign language?
- Why do I  learn this foreign language?
- What do I want to achieve by learning this foreign language?
…
- What am I good at? What am I going to do about that?
- What am I not so good at? Consequences?
- How do I learn what? Practical tips on how to study?
…
There is a point in letting the students start thinking along these lines, questioning
what and why they learn, how they work and learn and how they use what they have
learnt.

Genom att öka elevernas medvetenhet kring lärandeprocedurer kan de själva komma på och
utveckla fler idéer och förslag på hur de skulle kunna studera målspråket mera effektivt och
strategiskt.
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10.5.6   Attityder och grupptryck

Att elevattityden spelar en nyckelroll vid språktillägnandet är något man som språklärare bör
ge hög prioritet. Kan man få eleverna att få en positiv attityd till undervisningen och
språkinlärningen, bidrar man till att deras motivation ökar, vilket är en förutsättning för en
effektiv inlärning. ”It should not loose sight of content goals but should at the same time give
clear priority to promoting the attitudes and responses mentioned above, i.e. confidence,
willingness to ’have a go’, risk taking. s.11(Halliwell, 1992) Att diskutera attityder och hur
inställningen påverkar en individs förmåga att lära kan ge eleverna möjlighet att upptäcka hur
stort ansvar för den ena inlärningen man har. Attityder, i synnerhet de negativa, har en
förmåga att sprida sig i elevgrupper. Om det i en klass eller kamratgrupp uppstår negativa
attityder till ett speciellt ämne, är det svårt för den enskilda individen att erkänna att han/hon, i
själva verket tycker ämnet är roligt och viktigt.(Granström, Einarsson, 1998)

10.5.7   Begrepp

När det gäller språkundervisningen är det viktigt att eleven har de begrepp som behandlas
klara för sig på sitt modersmål, för att snabbare kunna ta till sig det på det främmande språket.
Innan man t ex arbetar med right and left, är det viktigt att de känner till höger och vänster på
svenska först. Det är användbart att integrera engelska i andra ämnen, såsom matematik, men
det är en klar fördel om eleverna har de begrepp som man arbetar med befästa på svenska,
innan man arbetar med dem på det nya språket. Ett exempel från English House är att arbeta
med geometriska figurer. Först när eleverna kan para ihop de geometriska formerna med rätt
benämning på svenska, är det lämpligt att göra det på engelska. Eleverna har då möjlighet att
upptäcka likheter i språken: Circle - cirkel, triangle - triangel etc. Den begreppsliga förmågan
på ett andra språk ligger alltid under det första språket, och kräver mera tid för bearbetning än
om det skulle ske på modersmålet. Flera undersökningar visar att den kognitiva kapaciteten på
det främmande språket är mycket lägre än på modersmålet, även om man kan tala i det
närmaste flytande. (Cook, 1996) I och med att man blir snabbare att t ex räkna ut något på sitt
andra språk blir man även snabbare på sitt första språk.

10.5.8   Emotionellt klimat

Barn behöver tydliga ramar för att känna trygghet. Ju yngre barnet är desto viktigare är det att
de känner igen sig i situationen, för att kunna slappna av och få möjlighet att koncentrera sig
på det som vi vill uppnå med undervisningen. Forskning har visat (Granström, Einarson 1998)
att mycket av elevernas energi går åt till att försöka reda ut problem som inte har någon direkt
anknytning till den aktuella inlärningssituationen. Kan man som lärare underlätta för eleverna
genom att skapa en trygg miljö som de känner igen sig i, är det lättare att fånga och bibehålla
deras uppmärksamhet.

10.5.9   Ålder

När det är lämpligt att börja undervisa barn i främmande språk har varit ett hett ämne i
skolkretsar, och vad som anses vara lämpligt växlar i olika länder och under olika tider. Att
börja så tidigt som i år 1 med engelska har i en stor undersökning, Epål projektet,
(Holmstrand, 1983) inte visat sig vara skadligt för elevernas övriga utveckling. Resultatet
visar heller inte att de tidiga nybörjarna är bättre än de som börjat med engelska i år 4, när de
sedan kommer upp i gymnasiet. Rent uttalsmässigt är det dock fördelaktigt om barnen är
yngre när de börjar med ett främmande språk. Barn har en mycket god förmåga att imitera
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ljud, och blir ofta mycket duktigare än vuxna nybörjare på rätt uttal och intonation.
Undersökningar visar att det mera är frågan om hur undervisningen bedrivs om en elevgrupp
visar på bättre resultat än sina jämnåriga. De elever som får ta eget ansvar för sin
språkinlärning, och som utsätts för mycket autentiskt språk där innehåll och övergripande
förståelse betonas, och grammatik lärs induktivt, visar bättre resultat än de som undervisats på
ett deduktivt, lärarstyrt sätt. (Malmberg, 1993)

Att isolera elevens ålder från andra faktorer som har att göra med elevens kognitiva, sociala
och affektiva utveckling är omöjligt, och därför har forskning på elevens ålder inte lett till
några resultat som det går att dra faktiska slutsatser av. (Faerch, 1984) Schematekniska,
kursplanemässiga faktorer, och hur läraren undervisar och handleder eleverna, spelar också de
en stor roll för elevens språkutveckling. Faerch  tar upp flera faktorer som påverkar, bland
annat intensiteten av studierna, tiden som läggs ned på målspråket, elevens lingvistiska
färdigheter i modersmålet, och elevens motivation, som ofta är beroende av föräldrarnas
attityd till målspråket, men inte deras kunskaper i det.

Det finns mycket som tyder på att ungdomar och vuxna har en medvetenhet som gör att de är
effektivare i sitt språkinlärande än yngre barn, när det gäller ett främmande språk. De kan på
ett annat sätt planera sitt arbete, och motivera sig att jobba intensivt och medvetet med olika
aspekter av språkinlärningen. Tiden som man planerar att studera har också en viktig
betydelse: om det främmande språket är något man enbart ska ägna några år åt, är det bättre
att börja när man är äldre, men om språket ska studeras en lång tid, som t ex engelska i
Sverige, kan det vara lönsamt att börja tidigt. (Cook, 1997) Även ickespråkliga mål är värda
att ha i beaktning, och ett argument för tidig språkundervisning är att det bidrar till att bryta
den monokulturella, etnocentriska utbildningen i de lägre klasserna. (Malmberg, 1985)
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10.6 SKOLAN OCH LÄRAREN

Det är viktigt att skilja på inlärning och utlärning. Det finns inget som garanterar att utlärning
automatiskt innebär inlärning hos eleverna i skolan. Inlärning är en inre process hos eleven
som vi inte kan se, utan endast kan försöka underlätta, genom att anpassa undervisningen efter
elevens individuella förförståelse och intressen, sätt att lära och andra personliga
förutsättningar.

vi kan alltså försöka underlätta inlärningen, men inlärningen i sig kan vi inte med
säkerhet åstadkomma…En lärare kan inte tvinga kunskaper eller färdigheter på en
elev.
s. 18  (Ericsson, 1989)

Ericsson skiljer på mål och medel.
Lärarens mål för att försöka åstadkomma målet inlärning hos eleven bör enligt Ericsson vara
att åstadkomma:

positivt emotionellt klimat
hög elevkoncentration
hög elevaktivitet

Lärarens kunskaper och hans/hennes förmåga att förvalta dessa kan har stor betydelse för
möjligheten att uppnå dessa mål. Ericsson ställer upp en ( icke rangordnad) medel-katalog för
att visa på de faktorer som spelar en roll för att uppnå målet med skolan. s. 21 (Ericsson,
1990)

Lärarfaktorer:
• kunskaper i aktuellt ämne
• kunskaper i pedagogik, psykologi och

andra beteendevetenskaper
• kunskaper om eleverna:

- vad varje elev kan i det aktuella
ämnet

- eleven som person: sociala
situationen

- eleven som person: värderingar,
attityder, intressen

• kunskaper om undervisningsmetoder
• personlighet, undervisningsstil
• grundläggande värderingar, attityder

elevfaktorer:
• kunskaper och färdigheter
• beredskap att lära sig, motivation
• intressen, attityder
• inlärningsstil, intelligens, kreativitet
• personlighet

inlärnings-undervisningssituationen:
• rumsfaktorer
• tidsfaktorer, schema
• emotionellt klimat
Läromedel
Läroplan

Alla dessa faktorer bidrar till att underlätta, eller försvåra vägen till målet, som är inlärning av
såväl kunskaper och färdigheter, men också mera övergripande sociala och emotionella mål,
så som de är angivna i läroplanen.

Att behärska målspråket är viktigt om man som lärare ska kunna vara en förebild och en
vägledare för eleverna. Olika metoder kräver olika sorters kunskaper om och i språket hos
läraren (Malmberg 1993). Om man i sin undervisning betonar den kommunikativa aspekten
av språk, kräver det också att man i sin undervisning kan förmedla att man tycker det är
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viktigt, och själv strävar efter verklig kommunikation på målspråket. Detta innebär till
exempel det korrekta svaret på frågan ”What is the capitol of Sweden?” är ”Stockholm” inte
”The capitol of Sweden is Stockholm.” Att som lärare ha ett reflekterande förhållande till sin
undervisning betonas ofta i pedagogisk litteratur. (Lendahls, 1995) Genom att ha ett analytiskt
förhållningssätt till sin undervisning och sitt stoff, likaväl som till mötet med varje enskild
elev, har man möjlighet att utvecklas som lärare. I en situation där negativa attityder sprids
bland eleverna måste läraren granska undervisningen och sitt sätt att undervisa, och inte bara
skjuta över problemet till eleverna. Att föra en öppen dialog med sina elever har en
framskjutande roll i den svenska läroplanen. Om man som elev upplever att man kan påverka
sin situation och vara delaktig i planering av stoff och arbetssätt, är det lättare att få en positiv
inställning och bjuda till. När det gäller yngre barn som inte på samma sätt kan verbalisera sitt
missnöje eller frustration, krävs att läraren är lyhörd för elevernas behov och reaktioner.

För att kunna skapa sig en uppfattning om elevernas situation ur olika aspekter som nämnts
ovan, kräver det av läraren att vilja och få möjligheter att ta reda på var eleven befinner sig.
Detta är inte alltid fullt möjligt i dagens skolsituation med stora klasser. Det finns stora
fördelar med att ha eleverna under en längre tid, och vid flera tillfällen under dagen. Detta är
ofta fallet när man undervisar i de lägre stadierna. En av argumenten mot att börja med
engelska i år 3 har varit att eleverna ofta byter lärare redan efter ett år, och att läraren i sin tur
bara undervisar i engelska vart tredje år. Detta gör att kontinuiteten saknas, vilket gör att de
egna kunskaperna inte underhålls och utvecklas i den utsträckning man kan kräva.
(Holmstrand 1983)

10.6.1   Klassrumsinteraktion

Vygotskij var en av de stora tänkarna i pedagogiska sammanhang, och hans idéer har fått stor
genomslagskraft på senare tid. Enligt honom är inlärning och utveckling varandras
förutsättningar, (Lindqvist 1999) vilket ger konsekvenser för skolan, och även undervisnigen i
språk. Människan påverkas av den miljö hon lever i, och det är i det sociala samspelet och
kommunikationen med andra, som språk och tanke utvecklas. En individ kan med hjälp av
andra lära sig sådant som hon inte är kapabel att klara av på egen hand. Den vuxne ger barnet
möjlighet att vidga sin värld, och fördjupa sin förståelse kring olika fenomen, genom att bidra
med sin syn på världen.
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10.6.2   Proximal utvecklingszon

Ovanstående kan förklaras med en modell där den inre cirkeln är individens komfortzon, och
den yttre kvadraten är den proximala utvecklingszonen. Komfortzonen är det område som
barnet klarar på egen hand, och utvecklingszonen är det som barnet kan klara med hjälp av
andra.
Denna zon skiljer sig från individ till individ, och med hjälp av den kan man beskriva
utvecklingstakten.

individ 1 individ 2
 

Är zonen stor kan utvecklingen gå mycket fort, under förutsättning att personen får den yttre
stimulans som motsvarar dess kapacitet. Detta ger konsekvenser för skolan; två elever som
befinner sig i samma komfortzon, men som har olika stora utvecklingszoner, kräver också
olika stimulans från sin omgivning för att utvecklas efter sin kapacitet. Eleven och dess behov
och intressen blir med detta synsätt utgångspunkten för undervisningen.

10.6.3   De nationella kursplanerna och engelskan

Den moderna människan möter det engelska språket i allt fler sammanhang, både privata och
offentliga och därför hör engelskan till svenska skolans basämnen.

Till denna breddning och fördjupning hör sådana kunskaper som ger vidgade
perspektiv på levnadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur i engelskspråkiga
länder.

Vidare står det:

Syftet med undervisningen i engelska är att eleverna ska förvärva så goda
språkfä rdigheter och så mycket relevant samhälls- och kulturkunskap att de kan
fungera i de olika sammanhang där engelskan används för språklig kommunikation.
(s. 25, Grundskolan Kursplaner Betygskriterier, skolverket 1996)

Under rubriken ämnets uppbyggnad och karaktär, står det att det är väsentligt att redan i den
tidiga undervisningen i engelska ska utgå från elevernas intressen, för att skapa en positiv
lärandemiljö. ”bilder, rörelse, musik och eget skapande kan ytterligare stimulera och stödja
språkutvecklingen och därmed svara mot elevernas behov av fantasi och lek.” (s. 26.
Skolverket 1996)

10.6.4   Fantasi och lek

En persons förmåga till fantasi har betydelse för hur abstrakt hon kan tänka. Forskning visar
att människan inte kan tänka ut någonting hon inte har upplevt, känslomässigt eller genom
sina sinnen. (Lindqvist 1999) Därför är fantasin alltid sprungen ur den individens verklighet.
Allt som vi lär känna utan egen direkt erfarenhet lär vi känna genom fantasin. Vi konstruerar
vår egen verklighet, både med hjälp av direkt erfarenhet av olika fenomen, och med hjälp av
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fantasin, dvs. lagrad erfarenhet av känslomässiga och materiella upplevelser. Ju rikare
erfarenhet vi har desto större är förmågan till fantasi. Därför har en vuxen människa större
förmåga än ett barn, till abstrakt tänkande och fantasi; det är lättare för en vuxen att föreställa
sig saker i framtiden och i historien. (Lindqvist 1999)

I leken, lögnen och sagan finner barnet en oändlig källa till upplevelser, och fantasin öppnar
på så sätt liksom nya dörrar för våra behov och strävanden till utlopp i verkligheten.

Leken är en suverän metod att lära sig ett rationellt tänkande och bli medveten. Lek
och arbete hör ihop, säger Vygotskij och Dewey, och visar hur leken är ett naturligt
sätt för barnet att arbeta och vara aktiva och därigenom förbereda sig för framtiden.
(Lindqvist, sid 77, 1999)

I språkklassrummet är lek ock fantasi en stor tillgång för att skapa roliga och meningsfulla
tillfällen till kommunikation, där språktillägnande kan ske. Leken innehåller många moment
av frivillig repetition som ökar möjligheten till förståelse och förtrogenhet. Barnen är väl
förtrogna med lekens form, vilket sänker det affektiva filtret, och ger de förutsättningar till
språktillägnelse, förutom att glädjen som leken innebär för barnet i sig innebär möjligheter att
ta till sig nya kunskaper. Shelagh Rixton (Brumfit m fl 1995) skriver med anledning av ”fun
and Games” att det är alltför lätt att bli oanalytisk när det handlar om just detta. Det är viktigt
att, liksom med annan verksamhet, analysera lekarna, för att se om de fyller den funktion som
avses. Det är lätt att förblindas av att eleverna blir engagerade i leken.

We are all apt to be so delighted by the fact that children do get absorbed in play or
fun in a language classroom that we tend to assume that something worthwhile must
be going on.
s. 33 (Brumfit m fl 1995)

Fransmannen Gouins (1892) var bland de första som försökte använda sig av psykologi för att
utveckla språkinlärningsmodeller. Hans psykologiska teori om språkinlärning var att språkliga
uttrycksmedel är intimt förknippade med tankar kring verkligt upplevda händelser. Barnet har
ett behov av att uttrycka varje perception eller upplevelse språkligt, att klä dem i ord. Det går
alltså inte att verbalisera utan att tänka. Händelser beskrivs språkligt, inte bara med ord, utan
med meningar. Framför allt verben är viktiga. Detta ger belägg för en handlingsbaserad
undervisning i främmande språk, där aktivitetsord och känsloord blir viktiga.

Med hänvisning till Gouin kan vi hävda att språk bör tränas med så äkta innehåll
som möjligt. Framför allt bör eleven själv skapa sitt eget innehåll, uttrycka egna
tankar , beskriva egna upplevelser, egna fantasier.
s. 156, Ericsson (1989)

Barn har en naturlig fallenhet för lek och fantasi och skapande av mening.

Language teaching should be concerned with real life, But it would be a great pity if
we were so concerned to promote reality in the classroom that we reality for children
includes imagination and fantasy. The act of fantasizing, of imagining, is very much
an authentic part of being a child.
s. 7 (Halliwell, 1992)

Att barn inte bara härmar språk, utan i allra högsta grad är skapare av språk ger konsekvenser
för läraren, vars kontrollerande och korrigerande funktion tar allt mindre plats. I stället ska
man vara den som berikar och utmanar eleverna. Det är läraren som ser till att eleverna får
möta ett rikt och varierat flöde av autentisk engelska (sådan som inte i första hand är
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producerat för språkundervisning); till att börja med som tal, och sedan även i skrift. Det
viktigaste är inte att barnet kan översätta varje enskilt ord, utan att det förstår budskapet,
känner sig delaktigt, vill och vågar ta utmaningen som språkinlärningen innebär.

Om man vill att barnet ska våga lita på att de är kompetenta skapare av förståelse och mening
så kan man inte avkräva perfektion och ordagrann översättning. Inte ens på sitt modersmål
begär man att de ska förstå varje ord som sägs. De tolkar betydelsen av sammanhanget, och
ett ord taget ur sitt sammanhang kan sakna mening. Om språkläraren hela tiden ligger ett litet
snäpp över elevernas kunskapsnivå förblir det utmanande och givande att kommunicera på det
nya språket, detta under förutsättning att eleven känner delaktighet och mening. Det är mycket
svårt att producera språk, jämfört med att förstå. Innan man kan börja tala ett språk förstår
man mycket mera. När man förstår ett ord innebär inte automatiskt att man kan verbalisera
det. Alla människor har ett aktivt och ett passivt ordförråd, både i sitt modersmål och i språk
man lär sig senare i livet. (Gunnemark, 1996) Att låta eleverna själva välja när de känner sig
redo att börja kommunicera verbalt på engelska, betonas i många metoder. Detta är också vad
som sker när ett barn tillägnar sig ett andra språk i den miljö där det normalt talas.

Barn visar med sin kropp att de förstår det som sägs (kroppslig kommunikation) innan de
själva kan yttrycka sig på sitt modersmål, och detta anser flera författare att man ska ta vara
på i nybörjarundervisningen av främmande språk. Här återger jag Anders Burmans (1996)
tolkning av den naturliga inlärningsprocessen.

örat   →   benen   →   munnen   →   ögat   →   handen

Så bör alltså inlärningsgången vara. Benen får symbolisera hela kroppen och alla
rörelser vi kan utföra med den. Avståndet mellan ”örat” och ”munnen” antyder att
man ska vara generös med tiden för lyssnandet och de kroppsliga aktiviteterna.
s. 13

Med kroppen kan man visa att man förstått. Inte förrän man fått tillräckligt med ”kött på
benen” (högst individuellt) förmår barnet producera eget tal. Beroende på barnets mognad,
läggning och intresse kan det snart börja läsa och till slut producera i skrift på det främmande
språket. Munnen i det här sammanhanget innefattar inte gemensam sång och läsning av
ramsor som ju kan användas (reproduktion) innan barnet själv är redo att tala av sig självt och
blir på så sätt lika mycket öra och ben.

Att försöka utforma kurser på olika sätt beroende på hur elevernas mognad och läggning är
betonas av flera rapporter. Om man även i de svagaste grupperna har samma analytiska sätt
att undervisa, som i de mest studiemotiverade grupperna och betonar form och inte innehåll,
tappar många snabbt intresset, eftersom de inte ser mening i det de åläggs. ”Eleverna når
aldrig dithän att de får uppleva hur de själva kan använda språket i för dem meningsfulla
situationer.” s. 51. (Rigmor Eriksson, kommentarmaterial Lgr 80,) I stället borde man, menar
forskarna, se till att undervisningen ger eleverna omedelbara upplevelser av att kunna använda
språket som angår dem själva. Att i möjligaste mån sträva efter att hitta sätt att närma sig
språket på som passar elevernas sätt, motivationsnivå och intresse är giltigt på alla stadier.

I den moderna andraspråksundervisningen är kommunikation det viktigaste nyckelordet, och
kritiska röster riktas mot den individanpassning som innebär att eleverna befinner sig i ett
socialt vakuum. Problemet blir således att individualisera undervisningen, utan att isolera
eleven. Systemet att göra nivågrupperingar är inte helt lyckat, då det verkar socialt
segregerande. (Malmberg 1993) Den kommunikativa språkmetodiken öppnar vägar för andra
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grupperingar än just de av typen allmän och särskild kurs. ”språklig kommunikation
förutsätter inte alls homogena grupper i den utsträckning som formell färdighetsträning
förmodligen gör.” (s. 46, Malmberg, 1993)

10.6.5   Böcker och läsning

Att lära eleverna att läsa på engelska bör man spara tills de någorlunda behärskar sitt eget
modersmål i skrift. Engelskans skriftspråk är inte så lätt, då stavningen skiljer sig mycket från
hur det uttalas. Ordbildsmetoden är ett sätt att bekanta sig med de skrivna orden. Detta kan
ske genom att man använder så kallade flash cards. De användes flitigt på English House. Att
först lära sig en sång eller ramsa utantill, och sedan läsa den tillsammans är också ett sätt att
introducera skriftspråket. Att avsätta ett litet hörn i klassrummet för engelska alster är bra och
rekommenderas av flera författare (Burman 1997). Ju fler tillfällen man har att möta
skriftspråket spontant, desto snabbare tar man det till sig. Sångtexter och ramsor kan gärna
sitta uppe, liksom flach cards, bilder och annat man använder på engelskan. Elever som på sitt
modersmål har integrerat skriftspråket som kommunikationsmedel, och väg att nå kunskap,
förväntar sig även att lära sig läsa och skriva på engelska.

Någon egentlig lärobok i engelska anses allmänt inte nödvändig i de lägre stadierna, och det
finns heller inte så många på marknaden. Lärarhandledningar kan hjälpa läraren med uppslag
på aktiviteter. Lekböcker, sångsamlingar och  rimböcker är användbara, liksom bilderböcker
avsedda för små barn med engelska som modersmål, går utmärkt att omarbeta för att fylla de
behov som finns i gruppen. Att rita samtidigt som man berättar något, fungerar som ett
visuellt stöd för barnen.
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11 RESULTATDISKUSSION

Här sammanfattar jag resultaten av min studie av English House och hur den förhåller sig till
den litteratur jag läst. I det avslutande kapitlet diskuterar jag även möjligheten att arbeta på
liknande sätt i den vanliga klassrumssituationen.

Mycket av den didaktiska och pedagogiska litteratur jag läst stämmer väl överens med det
synsätt Cheryl har på språkundervisning. Den kunskap som Cheryl besitter är ofta
erfarenhetsbaserad och oformulerad, så kallad tyst kunskap. Trots detta finns det en
kunskapssyn och en människosyn som präglar undervisningen. Svårigheten ligger i att tolka
praktiken; en och samma situation kan tolkas på flera olika sätt, beroende på vilken inställning
den som ligger bakom tolkningen har, och hur man vinklar sin analys. Cheryl Strike utgår från
att alla elever har samma förutsättningar att lära engelska, och att alla vill kommunicera, och
är kompetenta skapare av språk. Denna inställning lockar fram de goda egenskaperna hos
eleverna, de tycker det är spännande och roligt att komma till English House. Äldre syskon
och kamrater har också byggt upp en positiv förväntan som gör att eleverna är beredda att
kommunicera. Cheryls viktigaste vapen mot rädsla och psykologiska spärrar är skrattet och
humorn. När eleverna skrattar och har roligt glömmer de bort att skydda sin egen roll i
gruppen som blyga eller bortkomna, och blir därför mottagliga för det språk som de utsätts för
(input), och beredda att använda det de, både passivt och aktivt, redan kan. Teorier är inte
värda något om de inte förverkligas i praktiken och jag anser att English House utgör ett
utmärkt exempel på hur teorier om hur barn lär sig språk, kan fungera i praktiken. Genom att
använda sig av elevernas inlevelseförmåga och behov av lek, rörelse och fantasi tar Cheryl
vara på deras sätt att inhämta kunskap.

Undervisningen på English House kan inte relateras till enbart en språkundervisningsmetod,
eller en teori, om hur barn lär sig främmande språk. Målet med English House har fler bottnar
än de rent språkliga, och därför kan det vara svårt att sätta en etikett på undervisningen som
bedrivs där. Den grundläggande tanken med English House är att vara ett komplement till den
vanliga undervisningen ute på skolorna. Mera systematisk språkträning förekommer inte, utan
betoningen ligger på det kommunikativa och kulturella planet. Idéen är att ge eleverna en
inblick i den brittiska kulturen, samtidigt som de utvecklar sin kommunikativa kompetens
både i engelska och mera generellt. Under veckan på English House ges eleverna en möjlighet
att få att upptäcka sin förståelse av, och muntliga färdigheter i, engelska. Många klasslärare
upplever, enligt Cheryl Strike, att barnen får ett nyväckt intresse för engelska efter vistelsen;
de tycker att ämnet är roligare och lättare. Detta underlättar givetvis det fortsatta arbetet i
klassen. Eleverna kommer också varandra närmare under den här veckan. Det är mycket
fysisk aktivitet och övningarna bygger ofta på samarbete, vilket gör att eleverna lär känna
varandra på ett annat sätt. När ett barn pratar är de andra uppmärksamma och beredda att
hjälpa till och stötta om det skulle behövas. Den empatiska förmågan utvecklas, och
gruppkänslan stärks. De sociokulturella och kommunikativa målen tar sig många olika
uttryck, och beror mycket på de elever som för tillfället vistas där. Finns det stora sociala och
kognitiva problem i en klass tenderar undervisningen bli mera lärarstyrd och ytlig än i en
grupp som är tryggare och mera harmonisk. På den korta tid som Cheryl har eleverna är det
svårt att åstadkomma mera långsiktiga förändringar, men miljöombytet och det faktum att hon
inte känner till elevernas status i gruppen, har visat att negativa mönster och rollfördelningar
kan brytas för några dagar. Detta uppmärksammas ofta av besökande klasslärare, speciellt när
ett annars tyst barn tar för sig och inte blygs för att t ex spela upp små rollspel inför hela
klassen den sista dagen på English House.
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Arbetssättet på English House är varierat. Meningen är att eleverna ska få möta språket på
många olika sätt, och själva vara aktiva språkanvändare. Cheryl menar att om eleverna
utvecklar många sätt att kommunicera på, kan deras språkinlärning underlättas och bli
effektivare. Det stämmer bra överens med senare forskning på området språkdidaktik. (Cook,
1996, Tornberg, 1997) Cheryl har en god förmåga att få eleverna att känna sig som hemma i
huset, vilket bidrar till den avslappnade atmosfären; hon bjuder verkligen till för att få dem att
skratta och släppa på sin blygsel, och sina invanda roller. Det är viktigt att ha god
människokännedom om man ska möta så många nya barn varje vecka, och här har Cheryl en
enorm förmåga att snabbt kunna lyssna av läget i gruppen. Hon följer inte en bestämd
lärogång, utan anpassar schemat efter gruppens mognad, sett ur olika aspekter, både socialt,
kognitivt och attitydmässigt. Svårigheten ligger i den begränsade tiden, och de stora
skillnaderna mellan olika individers förmåga och mognad som ibland förekommer i en grupp.
Cheryl lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna, oavsett var de befinner sig i sin
utveckling. Hennes stora erfarenhet, och hennes sätt att ständigt reflektera över
undervisningssituationen, gör denna flexibilitet möjlig.

Undervisningen på English House är en blandning av olika metoder. Som grund kan man se
den naturliga ansatsen som använder språket som ett medel för kommunikation. The
Funktional Notional Approach ,som utgår från olika sammanhang, där eleverna ska kunna
kommunicera på det nya språket, finner sitt stöd i de teman som Cheryl bygger mycket av sin
undervisning på. T ex lär sig eleverna hur man beter sig i en affär, och får lära sig namnen på
olika butiker, och varor som man kan tänkas behöva köpa. Jag ser många likheter med Total
Physical Respons och Direktmetoden i de fysiska övningar som förekommer. (Avsaknaden av
böcker gör att jämförelsen inte sträcker sig längre än till den muntliga delen.) Cheryl avkräver
inte egen språkproduktion av någon som inte känner sig redo, däremot begär hon att alla
elever själva svarar på engelska vid upprop t ex. efter ett bestämt mönster. Detta kan hjälpa
tysta elever att så småningom själva vilja tala mera spontant, eftersom de får uppleva att det
inte är så farligt och att ingen kritiserar eller skrattar åt någon. Istället blir man lika behandlad
som alla andra. Cheryl betonar att det är viktigt att ha positiva förväntningar på eleverna, en
tillit att de är kompetenta och klarar att kommunicera. Den metodiska litteratur jag läst som
rör nybörjare använder sig alla av liknande idéer som Cheryl Strike förespråkar. Även äldre
litteratur lägger, trots skolors ofta mycket traditionella analytiska undervisning (vilket är en
indikation på at teori och praktik inte alltid gå hand i hand), stor vikt vid det talade språket,
och att innehållet ska vara intressant och meningsfullt för eleverna, så att kommunikation kan
äga rum.

English House är en inrättning av det ovanligare slaget som ligger den väl i tiden. På English
House finns de förutsättningar som möjliggör ett effektivt språktillägnande;

• stort inflöde av språkligt material
• positiv och avslappnad atmosfär
• stimulerande och varierande aktiviteter
• övningar utformade efter målgruppen
• engagerad och kunnig lärare
• en anledning att kommunicera på målspråket i och med att läraren enbart förstår engelska.

 Att erbjuda eleverna autentiska språksituationer med en engagerad, kunnig och infödd
engelsklärare är en idealsituation för den studerande; det är så nära en resa till England man
kan komma, utan att det kostar mer än en lärarlön. Många av språkövningarna och
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aktiviteterna som används på English House för de yngsta eleverna, förekommer även i den
vanliga undervisningen ute i svenska skolan; skillnaden ligger i kontexten och intensiteten,
och det faktum att läraren är engelsk och inte förstår elevernas modersmål. Detta gör att
eleverna anstränger sig att göra sig förstådda på det främmande språket. Om man som
elevernas lärare tillåter sig att tillsammans med eleverna låtsas att man enbart kan tala
engelska under engelsklektionen, tror jag att man kan undvika att gå omvägen till förståelse
genom översättning när det gäller innehåll och instruktioner. Just instruktionerna är ett sätt att
använda språk på ett meningsfullt sätt, som har ett syfte: att få eleverna att utföra en speciell
aktivitet eller liknande. Att enbart tala engelska med eleverna ställer krav på läraren att vara
enkel, tydlig i sitt kroppsspråk, och att använda sig av visuella hjälpmedel. Här är Cheryl
verkligen skicklig att få med sig eleverna. Att använda sig av ord och fraser som eleverna lärt
sig, och successivt introducera nya begrepp, är viktigt för att eleverna inte ska bli vare sig
osäkra eller uttråkade. Elevernas behov, intressen och förförståelse både rent språkligt, socialt
och kognitivt bör alltså ligga till grund för planeringen av lektionerna. Cheryls långa
erfarenhet gör att hon lärt sig bli lyhörd för vad som ”går hem ” hos eleverna och vad som
måste förkastas eller förändras, men hon kan givetvis aldrig med säkerhet veta vad barnen kan
och tycker är intressant, innan hon provat.

Undervisningen på English House svarar väl mot de mål som är uppställda för engelska i
svenska grundskolan, både till innehåll och arbetssätt. Den kommunikativa aspekten betonas
liksom den kulturella. Det språkbad som English House innebär för de danska eleverna är ett
lyft för hela klassen, och det är meningen att arbetet som påbörjats på English House ska
fortsätta när de kommer tillbaka till den vanliga skolsituationen. En viktig fördel som
poängteras i den litteratur jag läst med att börja tidigt med engelskundervisning är elevernas
naturliga sätt att lära genom lek. Detta betonas även i kursplanen för engelska. Att ta vara på
elevernas naturliga förmåga till lek, fantasi och rörelse blir en förutsättning för att kunna
kommunicera på det nya språket, om man vill undvika så kallad papegojkunskap, och strävar
efter riktig kommunikation från allra första början. Kunskapen om hur riktigt små barn
tillägnar sig språk, ger läraren stöd i sin strävan att skapa tillfällen för kommunikation och
autentiska situationer. Ju yngre barnen är desto naturligare är det att använda sig av ett
begränsat ordförråd. Har man börjat undervisa på ett lekfullt sätt redan i år 1eller 2 tror jag att
det är lättare att fortsätta även upp i åldrarna. Även äldre elever, och inte minst vuxna, mår
givetvis bra av att få leka ibland, men ju fylligare den verbala kommunikationen är, desto
mindre blir behovet av kroppsspråk och visuellt stöd. Om man förstår enkelt tal, och kan
uttrycka sig på engelska i år 4, är det lättare att ta till sig det engelska skriftspråket.

Kunskaper om hur barn lär, gör att undervisningen i främmande språk kan utvecklas för att
utmana elevernas förmåga att ta till sig, och lära sig mera och snabbare. Att intresse och
motivation spelar en avgörande roll är en kunskap som bör ägnas större uppmärksamhet i
ungdomsskolan. English House har en stimulerande effekt på elevernas motivation och
intresse för det nya språket, även om Cheryl inte diskuterar metakognitiva aspekter med
eleverna. Istället får de egna, empiriska erfarenheter, av att det är viktigt att kunna
kommunicera på engelska. Detta möte med Cheryl är säkert för många elever i klassen det
första påtagliga möte med en engelskspråkig  individ, som de har. Det kan bli en ny viktig
upplevelse som ökar deras vilja att lära sig, och engelskundervisningen kan på så sätt få ny
mening för elever, som tidigare inte upplevde något personligt behov av ett ytterligare språk.
Att samtala om hur man lär ,och varför, är givetvis svårt på ett främmande språk på
nybörjarstadiet; det kräver ofta att man talar barnens modersmål. Dessa diskussioner och
frågor är ju även giltiga för andra ämnen i skolan och livet, och bör tas upp kontinuerligt på en
nivå som passar gruppen och individen.
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Flera författare betonar vikten av att ta vara på elevernas olika inlärningsstilar och kompetens,
vilket ställer krav på läraren att individanpassa och variera arbetssätten. Många av de
övningar som görs på English House involverar hela klassen, och någon större språklig
individanpassning föreligger inte. Några av de elever som jag mötte har egentligen redan
passerat det stadiet i sin språkutveckling, där de flesta av kamraterna befinner sig. De talar
friare och förstår ett mera avancerat språk, och skulle därför kunna gå fortare fram. Detta är
givetvis svårt att komma åt under den korta vistelsen på English House, och hela idéen med
English House skulle falla om man delade in eleverna i fasta nivågrupper. Cheryl försöker
utmana eleverna genom samtal och korta personliga möten när de sitter i grupper eller par och
arbetar. Genom de varierande arbetssätten och aktiviteterna ökar möjligheten att det ska passa
olika barns läggning, och sätt att lära. Språkforskare betonar att det är viktigt att försöka
individanpassa mer utan att för den skull ha fasta nivågrupperingar. (skolöverstyrelsen 1990)
Vid nivågruppering finns det som tidigare nämnts en stor risk att man segregerar även socialt,
vilket inte främjar kommunikation. Att istället som på English House ha mer flexibla
grupperingar, är mer i linje med den kommunikativa idéen. Det får heller inte finnas risk för
att eleverna blir socialt isolerade i ivern att individanpassa.

12 SLUTREFLEKTION

Hur kan kunskaperna från English House i relation till modern språkforskning bidra till en
bättre språkundervisning i grundskolans de lägre klasser? Själv upplever jag att detta
examensarbete, både studierna och analyserna av English House och litteraturstudiet har
utvecklat mig som lärare, inte bara i engelska, utan även rent allmändidaktiskt. Vikten av
mening och intresse, trygghet och positiv inställning hos den som lär, har belysts från flera
olika håll, och är allmängiltigt när det gäller förmågan att ta till sig och lära sig nya saker. Det
är viktigt att försöka utveckla förmågan att se till gruppens och det enskilda barnets behov och
intressen. Behovet av, och förmågan till lek och fantasi är stort i de lägre klasserna, vilket är
viktigt att ta vara på, liksom elevernas vilja och förmåga att ta egna initiativ. Att den
metakognitiva aspekten av lärande har stor betydelse har också kommit i ny dager. Problemet
med engelska är att det bjuds så få tillfällen, och att dessa tillfällen är utspridda över tiden.
Det är svårt att uppleva kontinuitet, och få långvarigare tillfällen till fördjupning. Dessa
undervisningsproblem tål att reflektera över och försöka förändra. Detta är ingen omöjlighet,
eftersom ramarna för undervisningen inte är fasta utan kan skapas av de människor som är
involverade. Klassernas storlek kräver nya sätt att arbeta än de traditionella, för att alla ska få
möjlighet att kommunicera på målspråket så mycket det bara går. Jag arbetar i mina klasser på
ett sätt som liknar det i English House med ett mycket positivt resultat. Erfarenheterna från
min vistelse i Danmark påverkar mitt sätt att undervisa som präglats av mina nya kunskaper.
Jag strävar efter verklig kommunikation, språkglädje och experimentlusta.

En klar linje i planeringen är viktigt för att få överblick över vilka begrepp och fenomen man
går igenom. En god planering gör också att läraren lättare kan förändra under tiden och avvika
från det man tänkt utan att tappa den röda tråden. Eleverna och deras behov och intressen är
det som bör ligga till grund för lärarens planering. Repetition i den form som tar bort allt
sammanhang och mening är att slösa med energi, men barn finner trygghet i känt material och
har genom sin kreativitet förmåga att upptäcka nya saker i det. Jag håller med Vygotskij
(Lindqvist, 1999) att repetition är kreativitetssänkande om man plockar isär stoffet så att
helheten går förlorad, och det inte tillförs något nytt, men upprepningar är en naturlig del i
språk, och det är viktigt att man i undervisningen befäster tidigare kunskap. Leken är ofta
uppbyggd av återkommande rutiner, och har fasta ramar som eleverna känner igen och är
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trygga med. Barn skapar ofta mening i det de gör, genom att själva upptäcka nya saker i ett
känt fenomen. Att t ex träna in en pjäs för att spela upp inför andra, kan vara ett meningsfullt
sätt att bli förtrogen med språket, eftersom man använder många sinnen och färdigheter, och
resultatet blir en helhetsupplevelse. Barn är duktiga på att finna mening och nya dimensioner i
redan kända fenomen, och det är viktigt att eleverna får uppleva att de behärskar situationen,
och får den tid de behöver för att lära.

Klassrumsmiljön har betydelse när man väljer att arbeta på ett visst sätt. Ska man kunna leka,
dansa och sjunga krävs det att man har tillgång till en stor öppen yta på golvet. Man ska kunna
sitta i ring så att alla kan ha ögonkontakt med varandra. Akustiken ska vara sådan att det går
att vara glad och samtala i mindre grupper, utan att det skramlar och ekar för mycket. Att
utnyttja verkligheten utanför klassrummet ger möjligheter även när det gäller språk. Att baka
på engelska, äta lunch på engelska eller utföra ärenden ute i samhället, ger rika tillfällen att
prova sina färdigheter i verkliga livet. I Sverige är gruppstorleken större än den jag var med
om på English House, och det kan göra att det blir trångt och stökigt. Det är en fördel om man
kan dela på klassen ibland om den är stor, men många aktiviteter går bra att göra i helklass
eftersom barnen delas in i mindre enheter, där tillfälle till verklig kommunikation på engelska
ges. Att ha tillgång till grupprum är bra, men om man lär eleverna att tala tyst med varandra,
kan man även gruppera sig inom klassrummets fyra väggar.

En brist i lärarutbildningen är att inte alla studerande får kompetens att undervisa de yngsta
barnen i engelska. Engelska är ett kärnämne, som man på många skolor i Sverige introducerar
redan på de lägre stadierna, och som är obligatoriskt från år fyra. Jag anser att alla studerande
borde ha grundläggande utbildning i andraspråksmetodik, för att ha en ärlig chans att göra sitt
bästa för att engelskstarten ska bli en positiv upplevelse för våra elever. Våra invandrarelever
skulle också ha fördel av att jag som lärare vet lite mera om vilka förutsättningar som skapar
en effektiv och positiv miljö för språktillägnande. Av litteraturen framgår hur viktigt det är att
det allra första mötet med engelskan i skolan är en positiv upplevelse för varje enskild elev,
både när det gäller motivation och självförtroende. Om betoningen av undervisningen ligger
på ett plan som inte är anpassat till eleven, kan det ge svåra konsekvenser för fortsatt intresse.
Om jag som lärare vet hur barn tar till sig språk, och känner att jag har en metod som fungerar
på det sättet, har jag goda förutsättningar att ge eleverna en bra start.

Att vänja eleverna vid att bara tala engelska under varje engelsklektion, får stöd av didaktiker
och språkforskare. Man kan tillåta eleverna att översätta om de själva spontant väljer det, men
i nybörjarstadiet ska förståelsen prioriteras, och formen ha ett underordnat läge, vilket gör att
långa förklaringar inte behövs. Att ge eleverna tillfällen att bekanta sig med, och vänja sig vid
den engelska intonationen, rytmen och klangen är inte möjligt om man inte låter dem lyssna
mycket på autentisk engelska. Vänjer jag eleverna vid att jag bara talar engelska, och
undviker att översätta, så betonar jag den övergripande förståelsen, och ger utrymme för
eleverna att lita på sin förmåga att kommunicera. Om jag som lärare hela tiden kontrollerar
om eleverna förstår varje litet ord, så tror de till slut att deras kunskap inte duger om de inte
kan den svenska motsvarigheten till varje ord som sägs. Genom att t ex sätta på mig en
speciell hatt eller skarf kan jag som lärare markera att jag byter roll, från att vara en lärare
som undervisar på svenska till en teacher som undervisar på engelska.

Ibland kan det vara nödvändigt att tala svenska när ett barn frågar något om formen eller
grammatiken, och när det passar att jämföra med det svenska sättet att uttrycka sig på. Detta
varierar från grupp till grupp och gång till gång. Ibland kan det passa att analysera det man
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håller på med även i de lägre klasserna. Ett bra alternativ kan vara att ta en pratstund i
anslutning till engelskan i anspråk för arbete som kräver att man talar svenska om engelskan.

Att ge eleverna veckolånga språkbad är väl knappast aktuellt på lågstadiet här i Sverige, men
när eleverna är 10-11 år kan det vara ett roligt och spännande sätt att lära sig mera engelska
på, och som avsevärt skulle kunna höja kvaliteten på språkundervisningen. Det kräver
givetvis god planering och uthållighet hos läraren. Det bästa vore om man har möjlighet att ta
hjälp av någon som har engelska som modersmål, eller som talar flytande engelska och med
vilken eleverna inte kan kommunicera med på svenska. Ett språkbad liknande det som finns i
Hirtshals är en utmaning som kan ge eleverna en ordentlig skjuts framåt i sin kommunikativa
utveckling.

De färdigheter jag tillägnat mig under vistelsen på English House är ovärderliga för mig i
mötet med eleverna i skolan, och det är även de erfarenheter jag fått genom litteraturen jag
läst. Jag anser att den didaktiska och metodiska träning som ges inom ramen för
lärarutbildningens tillval i engelska på Linköpings universitet i dagsläget behöver utökas och
förändras. Det är av yttersta vikt att man som lärarstuderande får hjälp att lära sig hur man kan
gå till väga. Det finns inte minst många bra böcker i ämnet, som kan ge den studerande
verktyg att möta eleverna. Jag har under arbetets gång fått redskap för hur och  argument för
varför jag vill arbeta på det ena eller andra sättet, vilket gör mödan väl värd.
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