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1. BAKGRUND

När jag gick på högstadiet läste jag tyska. Jag hade en väldigt bra lärare och tyckte att tyskan

var både lätt och kul. Jag hade andra kompisar som läste franska och som också tyckte det

var roligt. De flesta elever i min klass läste språk, men inte alla. De elever som var skoltrötta

eller hade svårigheter i de teoretiska ämnena hade alternativ. De läste exempelvis

vardagsekonomi eller idrott och hälsa.

När jag gjorde min slutpraktik på Nya Munken i höstas blev jag medveten om att systemet

hade ändrats. Nu är alla elever tvungna att läsa ytterligare ett främmande språk utöver

engelska. För elever med svårigheter eller brist på motivation finns nu inte möjligheten att läsa

något praktiskt ämne. Istället får de läsa ytterligare engelska och svenska. Det här har olika

namn på olika skolor. På Nya Munken kallade man de här timmarna för grundspråk.

Jag var med under några lektioner i grundspråk under min praktik. Här träffade jag elever som

inte alls hade samma positiva syn på språkundervisningen som jag själv hade när jag gick i

skolan. Jag blev nyfiken på att närmare undersöka både elevers och lärares attityder till ämnet,

särskilt som eleverna inte får betyg i ämnet.



2. SYFTE

Med detta arbete syftar jag att:

• undersöka om alla elever har samma möjligheter att lära sig språk

• redogöra för olika teorier om språkinlärning, både modersmål och främmande språk

• se vilken ställning språken har i läroplaner och kursplaner

• undersöka lärares och elevers attityder till grundspråk samt att se om eleverna påverkas

då de inte får betyg i ämnet.



3. PROBLEMFORMULERING

Jag har valt detta ämne dels för att jag vill lära mig mer om olika teorier om språkinlärning men

också för att jag vill se om det finns individuella skillnader då elever ska lära sig ett främmande

språk.

 I mitt arbete ämnar jag att besvara följande frågor:

• Vad säger forskningen om inlärning av modersmål samt främmande språk?

• Finns det individuella skillnader eller har alla samma möjligheter att lära sig språk?

• Vad står det i läroplan och kursplan när det gäller undervisning av främmande språk?

• Vad tycker elever och lärare om grundspråksundervisningen?

• Påverkas eleverna på något sätt då de inte får betyg i ämnet?



4     LITTERATURGENOMGÅNG

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för olika teorier för hur man tillägnar sig sitt första

språk, d v s modersmålet. Jag kommer vidare redogöra för skillnader mellan att tillägna sig sitt

modersmål och ett främmande språk för att sedan berätta om olika teorier om hur man

tillägnar sig ett främmande språk. Jag kommer att behandla individuella skillnader vid

inlärningen av ett främmande språk samt ta upp några villkor som bör vara uppfyllda för att

inlärning ska kunna äga rum.

I min litteraturgenomgång använder jag termen andraspråksinlärning. Jag har då tagit Vibergs

definition där han menar att andraspråksinlärning avser ett språk som lärs in då modersmålet

redan är befäst. Det kan röra sig om ett andra, tredje eller till och med ett senare språk. Jag

har valt att fokusera på formell andraspråksinlärning som innebär att man tillägnar sig det

främmande språket via undervisning, d. v. s. så som eleverna lär sig språk i skolan. (Viberg

1987, s.10f)

I andra böcker, exempelvis Tornberg (1997) talar man istället om inlärning av främmande

språk. Jag kommer att använda dessa två termer parallellt, beroende på ur vilka källor jag

hämtat mitt material.

4.1     Teorier om språkinlärning

Det finns oerhört många olika teorier om hur man tillägnar sig ett språk. Jag har valt att ta upp

några framträdande forskares teorier om språkinlärning.

4.1.1    Behavioristisk teori

Behavioristerna, med Skinner som företrädare, anser att man lär sig ett språk genom att

imitera och härma.. Skinner menar att komplicerade beteende, såsom språk, lärs in genom

kedjor av stimuli och respons. Ett visst stimuli resulterar i en viss respons som i sin tur ger

upphov till ett nytt stimuli. Våra mänskliga beteende utvecklas alltså från medfödda reflexer.



Behavioristerna menar också att inlärning lättare sker om positiv förstärkning förekommer. Om

man får belöning befäster man det beteende som förekom belöningen. På samma sätt kan man

via negativ förstärkning, dvs någon form av bestraffning ta bort oönskade beteenden.

Det behavioristiska tankesättet har fått mycket kritik genom synsättet att inläraren ses som en

passiv individ som  endast reagerar på givna stimuli. Samtidigt kan barn så otroligt många ord,

när de börjar skolan räknar man med att de har ett ordförråd som består av 14 000 ord.

Barnet kan omöjligt ha fått positiv förstärkning för att kunna lära sig alla de här

orden.(Svensson, 1998)

4.1.2    Nativistisk teori

En person som reagerade mot Skinner och behavioristerna var Noam Chomsky. Han lade

fram en teori som lade stor vikt vid mognad och arv. Chomsky menade något så komplicerat

som ett språk inte enbart kan vara inlärt. Hans åsikt var istället att den mänskliga hjärnan är

konstruerad för att kunna tillägna sig språk. Människor har ett inbyggt system LAD (language

acquisition device) för att lära sig de komplicerade system som språk är uppbyggda av. Hans

argument för detta synsätt var att alla språk är  grammatiskt uppbyggda på ungefär samma

sätt. Han menade också att tillägnandet av ett språk verkar ske lättare före puberteten, vilket

tyder på att språkinlärning har med hjärnans utveckling att göra. Ett annat argument var att de

flesta barn har en likartad språkutveckling och att de under endast ett par år faktiskt tillägnar

sig ett språk helt utan någon som helst undervisning.

Kritik som har riktats mot Chomsky tar upp faran i att tro att barnet själv utvecklar sitt språk

och att man som vuxen därför kan inta en passiv ställning. (Svensson, 1998)

Pit Corder har med Chomskys teorier som utgångspunkt lagt fram sina idéer om språkliga fel.

Corder menade att språkliga fel är ett tecken på att de språkliga strukturerna håller på att

utvecklas. Barn som lär sig ett språk sätter upp hypoteser om språket som de sedan testar för

att få bekräftade eller reviderade. Om hypotesen visar sig vara felaktig ställs sedan nya

hypoteser som i sin tur testas. (Tholin, 1992)

4.1.3     Kognitiva teorier



Inom de kognitiva teorierna finns två teorier jag kommer att diskutera, Jean Piagets och Lev

Vygotskys teorier. Trots många olikheter finns även flera likheter mellan de båda teorierna.

Både Piaget och Vygotsky ansåg att ” det krävs en allmän intellektuell förmåga för att den

språkliga utvecklingen ska komma till stånd” och att ”vuxna är betydelsefulla för att lära barnet

hur språket kan användas”.(Svensson 1998, s.39) De hävdade också att individen utvecklas

dels så han eller hon bearbetar erfarenheter inombords och dels då individen delar sina

erfarenheter med andra. (Svensson, 1998)

Enligt Piagets teorier utvecklas kan ett språk alltså inte utvecklas innan personens kognitiva

utveckling nått en viss mognad.

”Genom att barnet successivt sammanfogar alla upplevelser

utvecklas tänkandet. Erfarenheter leder således till kognitiv

utveckling. Den kognitiva utvecklingen leder så småningom till

språklig utveckling och till ett språkligt samspel. Det språkliga

samspelet leder till ytterligare kognitiv förmåga. På detta sätt

blir tanken en hjälp för barnet att utveckla språket”.(Svensson

1998, s.30).

Lev Vygotskys menar att det mänskliga tänkandet utvecklas med hjälp av språket. Vygotskys

tankar står i motsats till Piagets på den här punkten eftersom Piaget menar att tanken föregår

språket medan Vygotsky hävdar det motsatta, det vill säga att språket föregår tanken. För att

människan ska kunna utvecklas menar Vygotsky att hon måste socialt skapa nya

aktivitetsformer som så småningom görs om till inre erfarenheter. (Arnqvist, 1993)

4.2 Skillnader i inlärning av modersmålet och främmande språk

Tornberg menar att det finns många likheter när det gäller att lära sig sitt modersmål och att

lära sig ett främmande språk, men samtidigt finns det viktiga skillnader. Tornberg tar upp Bley-

Vromans tankar som innebär att ett barn aldrig misslyckas med inlärning av sitt modersmål.

Däremot misslyckas en del äldre som vill tillägna sig ett främmande språk. En annan skillnad är

att barn inte behöver någon undervisning medan en inlärare av ett främmande språk antagligen

har nytta av undervisning.



Barns språkfel blir inte bestående som fallet kan bli med äldre inlärare. De stannar ofta på en

viss nivå utan att komma vidare i sin språkliga utveckling. Det kan till och med bli så att

utvecklingen går tillbaka.

Den sista stora skillnaden enligt Bley-Vroman är att barn inte är i behov av motivation för att

tillägna sig sitt modersmål medan motivationen är en avgörande faktor för att en inlärare ska

lära sig ett främmande språk.

Han menar också att en inlärare av ett främmande språk måste använda sig av andra strategier

såsom problemlösning och allmänna minnes –och informationsbearetningsstrategier för att

uppnå ett bra resultat. ( Tornberg 1997 s. 64)

Enligt Rod Ellis är det skillnad på att lära sig sitt förstaspråk och att lära sig ett andra språk.

När man ska lära sig ett främmande språk har man sitt modersmål att utgå ifrån och i och med

detta är man medveten om hur ett språk fungerar. Inläraren kan dra nytta av de kunskaper han

redan har om sin omgivning och kan därför lättare förstå den input, de yttranden inläraren

utsätts för samt vad inläraren kan observera i sin omgivning, han utsätts för. Man är medveten

om vilka strategier man kan använda då språkkunskaperna inte är tillräckliga.(1997 )

Vivian Cook( 1996) hävdar att modersmålet hjälper inläraren i de avseenden då språket har

likheter, men att modersmålet samtidigt innebär svårigheter då de båda språken skiljer sig åt.

4.3   Teorier om andraspråksinlärning

De språkinlärningsteorier jag tidigare har behandlat handlar i första hand om

förstaspråksinlärning. Under 70-talet började forskningen att koncentrera sig på hur man

tillägnar sig ett andra språk..

4.3.1   Färdighetsteorin

Viberg redogör för olika teorier om andraspråksinlärning. Han tar bland annat upp

färdighetsteorin som utvecklats vid andraspråksinlärning av Levelt. Levelt tänker sig språket

som ett system av en mängd delkomponenter. I början krävs stor uppmärksamhet vid varje

delmoment, men allteftersom momentet nöts in går användningen snabbare och blir så

småningom närmast automatiserad. Han liknar språkinlärning vid en snickares arbete då han



slår i en spik. I början krävs koncentration, men efter en tids övning går processen i det

närmaste automatiskt. På detta sätt kan inläraren använda mer komplicerade strukturer

eftersom de lättare momenten efter en tid inte kräver någon större koncentration. (Viberg

1987, s.26f)

McLaughlin, som har liknande tankar, menar att det finns ”en grundläggande distinktion mellan

kontrollerade och automatiska processer. De kontrollerade processerna kan bara tillämpas en

åt gången och lägger beslag på mycket bearbetningskapacitet. I gengäld kan de modifieras och

användas till  nya situationer. De automatiska processerna tar liten kapacitet i anspråk  och

kan tillämpas flera åt gången och parallellt. Men de utvecklas långsamt och är svåra att

modifiera när de väl blivit etablerade” (s.28)

4.3.2    Krashens monitormodell

Under 80-talet kom Krashen med sin monitorsmodell och hans teorier blev mycket

omdebatterade.  Krashen skiljer på acquisition, det vill säga kunskaper  man tillägnat sig utan

någon som helst undervisning, och learning som svarar mot de kunskaper man tillägnat sig via

regler. Viberg kallar även de båda inlärningssätten implicit (acquisition) och explicit (learning)

inlärning.

Inläraren bygger upp ett regelsystem, en mental grammatik, på målspråket via de implicita

kunskaper den tillägnat sig.  Krashens huvudtanke är att ”regler som lärts in genom explicit

inlärning inte genom övning eller på annat sätt kan utnyttjas för att bygga upp den mentala

grammatiken, som används då man producerar (och tolkar) yttranden i normal

kommunikation.” (Viberg, 1987 s.114) Han menar att de explicita kunskaperna samlas i en

monitor. Denna monitor kan kontrollera och rätta inlärarens yttranden, men bara om det finns

tillräcklig tid till detta. Vid tidsbrist används därför endast de implicita kunskaperna.

En annan av Krashens teorier är den så kallade inputhypotesen. Krashen hävdar att :

”acquisition endast kan ske om inläraren konfronteras med

begripliga yttranden på målspråket. /…/ Särskilt effektiva är

begripliga yttanden som samtidigt ligger en liten bit över den

nivå som inläraren för närvarande aktivt behärskar.” (Viberg,

1987 s.115)



Om nivån ligger för högt ges inget resultat, inte heller om nivån är alltför låg.

Krashen menar att inläraren bör utsättas för ett stort inflöde av målspråket. Ett inflöde som är

väl anpassat för inläraren och som utmanar inläraren ger resultat. I början menar Krashen, ska

inläraren inte ha några som helst krav på sig att själv prestera yttranden på målspråket, utan

ska bara kunna bearbeta den tal och skrift han eller hon utsätts för. Språktillägnelse sker ändå,

även om inläraren bara iakttar och inte aktivt deltar. När inläraren sedan är mogen att bryta sin

”silent period” kommer han att börja tala. (Ericsson, 1989)

Krashens teorier har fått utstå en hel del kritik. Många menar att man inte kan påstå att

acquisition och learning är två totalt olika system som aldrig kan komma i kontakt med

varandra. Många forskare menar att Krashens teorier har uppkommit från alltför tunna bevis.

(Cook, 1996)

Rod Ellis menar att explicita kunskaper kan omvandlas till implicita kunskaper under

förutsättning är att inläraren har kommit tillräckligt långt i sin utveckling. Han säger också att

explicita kunskaper kan underlätta processen då inläraren lär sig känna igen vissa drag i ett

språk. Om man har lärt sig om en grammatisk företeelse har man lättare att ta till sig den. Det

är alltså inte säkert att explicita kunskaper direkt kan bidra till implicita kunskaper. Men de

kan indirekt hjälpa inläraren att bearbeta den input som han eller hon utsätts för. (Ellis, 1997)

4.4     Interlanguage

Under inlärningsprocessen av ett främmande språk menar man att inläraren utvecklar ett

speciellt inlärarspråk, interlanguage. Tornberg (1997) redogör för Selinkers teorier där han

säger att det så kallade interlanguagespråket i mångt och mycket liknar

barnspråksutvecklingen.

Interlanguage uppvisar stora likheter med de fel som små barn gör då de lär sig sitt

modersmål. Interlanguage utvecklas i mer eller mindre förutsägbara sekvenser precis som

barnspråket gör. Båda börjar med ettords- eller  tvåordssatser för att sedan bli mer komplext.

En annan likhet mellan de båda språksystemen är att:



”barnspråket och interlanguage tycks slutligen också utvecklas

genom att barnet/inläraren kontinuerligt reviderar och

omstrukturerar sina hypoteser om hur språket fungerar”

(Tornberg 1997 s.64)

Då man lär sig ett nytt språk överför man ofta vanor som man känner till från sitt eget

modersmål till det främmande språket. Denna process kallas transfer. Selinker betonar

betydelsen av transfer då man ska lära sig ett främmande språk. Vi använder de kunskaper vi

redan har om ett språk  när vi vill lära oss ett nytt. Detta gäller speciellt när modersmålet och

målspråket liknar varandra.

4.5  Individuella skillnader vid språkinlärning

När jag nu har redogjort för en hel del olika teorier om hur man tillägnar sig språk, dels sitt

modersmål men även  främmande språk, anser jag det vara av vikt att undersöka om det finns

några individuella skillnader vid språkinlärning eller om alla har samma förutsättningar.

4.5.1     Kognitiva faktorer

Den amerikanske psykologen John B Carroll menar att språkbegåvning verkligen existerar.

Han menar att den här sortens begåvning skiljer sig från den allmänna intelligens, även kallad

IQ. Begåvningen skiljer sig även från verbal intelligens på modersmålet. Carroll har utvecklat

ett särskilt test för att mäta språkbegåvning, MLAT ( Modern Language Aptitude Test).

Testet innehåller fyra delar och man testar bland annat huruvida eleven kan använda fonetisk

skrift för att urskilja fonemen i språket. Man testar även elevens förmåga att komma ihåg

utländska ord som står tillsammans med förklaringar till orden. (Cook 1991 s.101)

Den här sortens test har dock fått utstå en hel del kritik eftersom man menar att det här främst

testar den analytiska förmågan. Man har upptäckt att språkbegåvning som mätts med MLAT

spelar en avgörande roll då det främmande språket lärs in i skolmiljö då man endast hade



begränsad kontakt med den kultur där språket talas. Men då språket lärdes in i en miljö där

språket talades hade språkbegåvning enligt MLAT ringa betydelse. (Viberg 1987 s.98)

4.5.2    Affektiva faktorer

Enligt Brown (Viberg 1987, s.100ff) finns det ett antal affektiva faktorer som alla är av stor

vikt vid inlärning av ett nytt språk. Han delar upp dem i fyra olika underkategorier:

egocentriska faktorer, transaktionella faktorer, motivation och attityder

Den första kategorin egocentriska faktorer innebär exempelvis att individer som inte känner

sig hämmade uppnår bättre resultat vid inlärningen av ett främmande språk. Som lärare är det

alltså viktigt att försöka skapa en miljö där eleverna kan känna sig trygga och vågar uttrycka

sina åsikter.

Kategori nummer två, transaktionella faktorer, behandlar områden som empati och

individens personlighet. För att en individ ska kunna uppnå goda resultat vid inlärning av ett

främmande språk är det oerhört viktigt att ha förmågan att känna empati med andra

människor, att kunna sätta sig in i deras situation. Man har ofta ansett att en utåtriktad

personlighet har lättare att lära sig ett nytt språk än en inåtvänd individ, men enligt Viberg finns

ännu inga klara bevis för det.

Motivation och attiyder är områden som noggrant undersökts. Gardner &Lambert har infört

begreppen integrativ och instrumentell motivation. Det som skiljer dessa två typer av

motivation är att vid integrativ motivation vill man lära sig ett främmande språk för att ”kunna

umgås med talare av målspråket och bli socialt accepterad av dessa” (Viberg 1987, s 102),

medan instrumentell motivation är då man vill lära sig språket i ett praktiskt syfte som att få ett

bättre jobb. Jag kommer nedan att närmare beskriva motivationens roll vid inlärning av ett

främmande språk.

Attityder grundläggs oftast i hemmet eller i vänskapskretsen. Som lärare kan det vara svårt att

påverka de attityder som redan är befästa hos individen. Vid språkinlärning är det oerhört

viktigt att inläraren har positiva attityder till landet där målspråket talas.

4.5.3    Motivation

Ericsson (1989) talar också om vikten av motivation hos inläraren. Lärarens uppgift är att

försöka få sina elever motiverade och för att uppnå detta bör man tänka på ett flertal olika



komponenter. Man bör som lärare tänka på att variera sin undervisning eftersom alla

undervisningssätt inte passar alla elever. Eleverna upplever också undervisningen som mer

intressant om man arbetar på flera olika sätt. man bör ta tillvara på elevernas intressen och

tidigare kunskaper och även låta eleverna delta vid planeringen av undervisningen.

”Träning är nödvändig men inte tillräcklig. Utan intresse eller

positiv emotionell inställning kan övningen ge ingen eller ringa

förändring av prestationsnivån.

Elevens beredskap inför inlärningsuppgiften, vilja att lära,

motivation, är ibland helt avgörande för resultatet.” ( Ericsson

1989 s.75)

4.5.4    Good Language Learner Strategies

Enligt Cook (1991) har ofta goda språkinlärare strategier för hur de bäst ska kunna tillägna sig

språket. Mindre goda språkinlärare kanske inte använder sig av dessa strategier eller så gör

de det mindre effektivt. Naiman har försökt hitta gemensamma beröringspunkter för dem som

har lätt för att tillägna sig ett främmande språk. I det här fallet har man funnit sex stycken

strategier som de alla använde sig av då de tillägnade sig ett främmande språk. Cook tillägger

dock att det bör nämnas att det här är vad personerna säger att de gör, undermedvetet kanske

det inte riktigt fungerar så här.

Det första de hade gemensamt var att de alla var medvetna om hur de bäst lärde sig, de hade

hittat  strategier som passade deras inlärningsstilar. Den andra gemensamma punkten är att de

inte nöjde sig med att passivt ta emot  materialet de skulle lära sig, utan deltog aktivt i

inlärningsprocessen. De tog egna initiativ och var ofta synliga i klassrumsmiljön. Den tredje

strategin rör deras sätt att se på språket. De var medvetna om språkets  uppbyggnad av regler

men även att språket har ett syfte. Nästa sak de hade gemensamt är att de inte var nöjda med

den kunskap de redan hade tillägnat sig, utan försökte ständigt utöka sina kunskaper. De drar

slutsatser om språkets uppbyggnad och jämför sitt eget språk med inföddas språk. Den näst

sista strategin de här människorna hade gemensamt var att de försökte se det nya språket som

ett eget system och försökte inte hela tiden jämföra det nya språket med deras eget



modersmål. Den sista strategin de innebar att de insåg att det är krävande att lära sig ett

främmande språk. De var medvetna om att misstag lätt uppkommer och att man måste kunna

skratta åt de misstag man gör.

4.5.5    Olika typer av inlärningsstrategier

O’Malley och Chamot har mer ingående studerat inlärningsstrategier. De har  funnit tre

huvudsakliga strategier som användes. Den första är den metakogonitiva strategin som

innefattar planering och tankar om inlärning. Eleven kontrollerar sitt eget språk och utvärderar

sin egen insats.

Kognitiva strategier innebär att eleven medvetet arbetar för att lära sig så mycket som möjligt.

Detta kan t ex innebära att eleven antecknar eller använder uppslagsböcker och även andra

källor för att kunna ta till sig så mycket som möjligt.

Den sista strategin de fann vid undersökningen kallade de sociala strategier. Här menar man att

eleverna lär sig genom att agera med andra i sin omgivning, exempelvis arbeta med andra

elever eller fråga läraren om hjälp. Elevens strategi beror mycket på hur uppgiften som ska

lösas ser ut. Olika uppgifter kräver ofta olika strategier. ( Cook 1991 s.105)

4.5.6    Villkor för inlärning

Enligt Ericsson finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att någon inlärning ska

kunna ske. Effekterna av inlärningen kan grupperas i tre huvudgrupper. Den första gruppen är

faktorer hos den enskilde individen, där individens behov, motivation och vilja att lära sig,

ingår.

Gestaltpsykologen Katona har genomfört olika inlärningsexperiment. Han fann att det absolut

bästa sättet att lära sig något nytt är genom förståelse och inte genom memorering. Inlärning

genom memorering innebär att behållningen inte blir speciellt god. Försökspersonerna kunde

visserligen återge de rätta lösningarna direkt efter inlärningstillfället, men de glömde snabbt.

Vid inlärning genom förståelse var återgivningen av lösningarna något långsammare men de

återgavs med större säkerhet. Katona påpekade att ” inlärning genom förståelse t o m inte

krävde någon repetition: en gång inlärt och förstått och det fanns i medvetandet” (Ericsson

1989s.84)

Katona menade också att personerna lärde sig både lättare och mer effektivt om de inte fick

hjälp. Inlärning ”by discovery” var effektiv.



Den andra gruppen innefattar inlärningssituationen och materialet.

”Stoffets omfång och uppgiftens längd är av stor  betydelse för

inlärningens effekt /… / De enskilda uppgifterna tar längre tid,

då de ingår i ett större material. De olika delarna påverkar

varandra. De kan verka ömsesidigt störande, hämmande.

Detta kallas interferens.(Ericsson 1989 s.87)

Då eleven exempelvis verbalt ska lära sig något kan man iaktta att de olika delarna lärs in olika

snabbt. De första och sista delarna får snabbast och lättast att lära in. Man har försökt att

förklara detta fenomen med att mittendelarna omspänns av fler hämmande associationer.

En annan viktig del att ta hänsyn till i inlärningsprocessen är det som Chase och Ericsson  visar

i ett experiment, nämligen att inlärningsprocessen underlättas om man kan ”referera till en

välkänd kontext, ett uppenbart schema”. (Ericsson 1989 s. 88)  Jag kommer närmare att

beskriva schema och dess betydelse för inlärningen nedan.

Den tredje gruppen behandlar inlärningsövningens utformning som spelar en avgörande roll för

behållningen av inlärningen. Hur övningstillfällena fördelas är av stor vikt. Spridning av

övningstillfällena befrämjar snabb inlärning

Man kan också fundera på hur man ska angripa uppgiften för att nå så bra resultat som

möjligt. Man kan begränsa uppgiften i delmoment eller börja med helheten. Enligt Ericsson kan

det vara klokt att kombiera de båda metoderna eftersom man då först skapar en översikt över

uppgiften för att sedan gå in på detaljerna. (Ericsson 1989  s82ff)

4.5.7    Schema

Tornberg tar också upp begreppet schema. Hon hänvisar till Bartletts teorier om att vi väljer ut

och tolkar ny information utifrån våra erfarenheter och kunskaper vi har inom ett specifikt

område. Bartlett kallar dessa kunskapsområden för schema. ” Det är genom dessa scheman

som vi skapar oss en mening i ny information och i vår tillvaro överhuvudtaget” (Tornberg

1997 s.14).  De schema man redan bildat är alltså till stor hjälp då man ska tolka ny

information men samtidigt riskerar man att sålla bort sådan information som inte riktigt passar



in i det schema man skapat. Istället för att ompröva sitt schema är det risk för att man istället

väljer att enbart se det man vill se.

Om man saknar ett schema i anslutning till ett kunskapsområde kan det bli svårt att

tillgodogöra sig den nya informationen. Som lärare måste vi alltså tänka på att ge våra elever

hjälp att skapa nya schema inom olika kunskapsområden innan vi kan kräva att de ska kunna

förstå och tolka ny information. (s.14f)

4.6   SPRÅKENS STÄLLNING I LÄROPLANER OCH KURSPLANER

4.6.1    Starkare ställning för språken i Lpo94

I Lpo94 skulle språken få en starkare ställning. ”Språkprogrammet ges större tyngd och

tilldelas ett ökat timutrymme.” (Lpo94 s.7)

I en artikel i Lingua sammanfattas språkundervisningen som den skulle komma att se ut i och

med Lpo94. Nu blev nämligen B-språk obligatoriskt och veckotimmarna utökades från 11

veckotimmar till 13,5.

”Vilka språk som skall erbjudas vid skolorna finns reglerat i

grundskolförordningen §7: Som språkval skall erbjudas

minst två av språken franska, tyska, spanska.” Endast ”om

eleven och elevens vårdnadshavare önskar det” , skall istället

för B-språk även hemspråk, svenska som andraspråk,

svenska, engelska eller teckenspråk erbjudas. (§8) Tanken är

alltså att i princip alla elever skall läsa något av de tre B-

språken ovan. På vissa skolor har andelen som valt engelska

och svenska som språktillval blivit så stor,  att det är tveksamt,

om man kan tala om någon förstärkning av språkutbildningen.

Breddningen i elevgrupperna har i vissa fall inte blivit den

avsedda. ( Lingua 3:1995 s.10)

Eleverna skall få betyg i de ämnen som det finns en kursplan för. De elever som väljer ett B-

språk får således betyg i ämnet medan de som har exempelvis svenska eller engelska som



språktillval inte får ett särskilt betyg i ämnet. Istället ska lärarna ta hänsyn till det som eleven

presterar under språktillvalstimmarna och räkna in detta i motsvarande betyg i engelska eller

svenska. (s.11)

4.6.2    Kursplaner i moderna språk 1996 och 2000

När man tidigare talat om tyska, franska eller spanska kallades de B-språk eller C-språk. Den

här beteckningen övergavs i och med kursplanerna för år 2000. Man kallar dem nu istället för

moderna språk då nu en samordning av språkundervisningen mellan grundskola och

gymnasium gjorts. (Tornberg 2000, s.46)

I kursplanerna från 1996 finner man följande motivering till studier av främmande/moderna

språk i grundskolan:

”De ökade kontakterna mellan länder och teknikens snabba

utveckling ställer krav på att allt fler får kunskaper i främmande

språk utöver engelska. Att lära sig kommunicera på

främmande språk – lyssna, tala, läsa och skriva- är en väsentlig

del av en internationellt orienterad utbildning. I Europa och

världen i övrigt kommer man ofta , att utöver engelska, behöva

goda kunskaper i ytterligare minst ett större främmande språk,

vanligtvis franska, spanska eller tyska.” (Tornberg, 2000

s.231)

Det ställs alltså krav på att medborgarna i Sverige ska lära sig främmande språk eftersom

internationaliseringen och teknikens utveckling kräver det. Kursplanerna reviderades dock

under år 2000. Innehållet är i stort detsamma men formuleringarna har ändrats något.

Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig

kommunikativ förmåga. Att kunna använda flera språk är

betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer

internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av

den snabba utvecklingen som sker genom informations- och

kommunikationsteknik samt för framtida studier.



Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder

och för sociala och yrkesmässiga kontakter av olika slag./…/

Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare

på sina kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet moderna

språk syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och

utveckla sin lust och förmåga att lära sig språk. (Tornberg,

2000 s.231f)

Här menar man att den internationaliserade arbetsmarknaden liksom informations- och

kommunikationsteknikens snabba utveckling utgör en klar grund till varför alla elever bör

tillägna sig ett främmande språk. (Tornberg 2000, s.232)

Alla håller dock inte med om att språken verkligen har fått en förbättrad ställning. I en

debattartikel i Lingua (1997:2) skriver Lillemor Holmgren att hon istället upplever motsatsen,

det vill säga att språken istället har fått en försämrad ställning i och med Lpo94. Hon tror att

det nya betygssystemet kommer att leda till att färre elever väljer att läsa B-språk. Hon menar

att de elever som riskerar att få problem med att uppnå målen för godkänt i sitt B-språk

kanske ger upp alldeles för lätt för att istället läsa ytterligare engelska i sitt språkval.

”Signalen till mindre flitiga och svaga elever blir alltså: Byt till

engelska! Här behöver du inte vara rädd för att misslyckas och

inte klara godkänt!

Holmgren menar att i den tidigare läroplanen kunde även de elever som bara fått en svag tvåa

eller etta i betyg fortsätta läsa B-språk. De kunde stanna kvar i den grupp de var och gå

vidare med den kunskap de tagit till sig. Men idag riskerar vi att tappa dessa elever eftersom

de inte vill riskera att inte bli godkända. Enligt Holmgren har Lpo94 inneburit en försvagning av

språken istället för det motsatta som det var meningen.



5      UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

5.1    Metod

Jag valde att göra enkätundersökningar. Min undersökning består av två delar som jag

kommer att redovisa nedan. Jag vill tillägga att jag är medveten om att undersökningen bara

genomförts på en högstadieskola och därför kan man kanske inte dra några slutsatser av de

resultat jag kommit fram till. Men tror jag ändå att det här visar en bild av verkligheten  som

det ser ut i skolorna idag när det gäller grundspråksproblematiken.

En annan nackdel med att ha enkätundersökning är att svaren blir begränsade. Det är många

tankar som aldrig skrivs ned av en eller annan anledning. Jag skulle ha kunnat intervjua elever

för att på så sätt få utförligare svar, men jag insåg snabbt att jag inte hade möjlighet att

intervjua alla elever och därför skulle jag vara tvungen att välja ut några ur varje grupp. Det

hade visserligen varit möjligt men jag ville få en så bred uppfattning som möjligt av elevernas

attityd till ämnet och därför ville jag inte begränsa mig på detta sätt.

5.2     Insamling av data

Den första delen av min undersökning består av den enkät jag delade ut bland de lärare som

undervisar i grundspråk på Nya Munken (se bilaga 1).  På skolan är det 10 stycken lärare

som undervisar i grundspråk. De fick svara anonymt på de frågor jag  ställde och nedan

kommer jag att redovisa de synpunkter som kom fram. Jag har valt att sammanfatta en del av

de svar jag fått, samt att använda en del svar i sin helhet.

Den andra delen av min undersökning avser den enkät jag delade ut bland

grundspråkseleverna på Nya Munken (se bilaga 2). Jag valde att göra undersökningen i alla

tre årskurserna på högstadiet för att försöka få en så bred bild som möjligt. Undersökningarna

genomfördes under lektionstid där eleverna enskilt svarade på mina frågor. Några elever var

frånvarande och därför har jag inte lyckats genomföra undersökningen till hundra procent men

eftersom de allra flesta var närvarande tycker jag ändå att jag har fått en klar bild av hur

eleverna upplever grundspråksundervisningen.



Antalet elever som svarade på min enkät uppgår till 60 stycken fördelade över de tre

årskurserna på högstadiet. Jag vill tillägga att alla enkäter inte gick att använda på grund av

mer eller mindre ofullständiga svar. En del elever svarade bara på några av frågorna medan en

del överhuvudtaget inte har tänkt till. De allra flesta är dock svar som jag kommer att redovisa

nedan för att därmed försöka få en bild av elevernas syn på grundspråk.

Jag har valt att återge svaren från enkäten utan att ta hänsyn till i vilken årskurs eleverna går

eftersom jag anser det vara oväsentligt.

6    RESULTAT

6.1    Lärarnas enkät

De tre första frågorna har jag valt att ta med för att få en allmän bild av hur mycket lärarna

undervisar i det här ämnet, samt hur stora elevgrupperna är. Jag kommer att lägga större vikt

vid de tre övriga frågorna där lärarnas åsikter om ämnet kommer fram. Som sammanfattning

av undersökningen kan jag nämna att de flesta av lärarna har liknande åsikter när det gäller

grundspråksundervisningen.

Eftersom det endast är tio lärare som undervisar i grundspråk så är det begränsat med materiel

som jag har fått fram i min undersökning. Det är svårt att utförligt beskriva lärarnas synpunkter

och samtidigt vara objektiv, men jag återkommer till detta ämne i min diskussion.

På frågan ”Hur upplever du grundspråksundervsiningen?” fick jag en allmän bild av

lärarnas uppfattning. Lärarna var i största del eniga om att undervisningen var rörig  och

ostrukturerad. En del av problematiken ligger i att elevernas ambitionsnivå skiljer sig enormt.

En av lärarna svarade:

” Frustrerande. Jag hinner inte med att hjälpa de som vill ha

hjälp utan tvingas ”hålla gruppen i schack”.

En annan åsikt som kom fram på den här frågan var:



”Varierande. Frustrerande p.g.a. att jag inte kan testa nya

idéer. Eleverna har ingen struktur i sin tillvaro – de vill ha

rutiner i skolan. Bara läroboken gäller. TRIST för mig, men en

nödvändighet för dem.”

I grundspråk finns det många olika sorters elever. Det finns svaga elever som verkligen skulle

behöva hjälp, sedan finns det även skoltrötta elever som inte orkar bry sig om skolan samt

stökiga elever som inte är intresserade av undervisningen. Det blir svårt att genomföra

undervisning i en sådan grupp.

Men alla är inte lika negativa. En lärare menar att grundspråkslektionerna inte innebär några

större problem. Om man fokuserar på enkla saker och låter eleverna arbeta efter bästa

förmåga så fungerar det.

” Det gäller att koncentrera sig på enkla baskunskaper! Del av

tid för de arbeta med läxor och provinläsning i ämnen med

mycket och svår text, exempelvis SO och NO”

Det gäller alltså att komma ihåg att man faktiskt kan anpassa stoffet till eleverna. De övar ju

faktiskt på att läsa och ta till sig en text även om de läser inom andra ämnen.

Följande fråga i enkäten var: ” Eleverna får inget betyg i grundspråk. Vad anser du om

det?”

Det här upplever de flesta lärare negativt. Problemet blir att eleverna upplever ämnet som

oviktigt eftersom de inte bedöms här. Många elever anser därför att man inte behöver

anstränga sig speciellt hårt under de här lektionerna och att det inte spelar så stor roll om man

kommer för sent eller överhuvudtaget inte är närvarande. En lärare svarade:

”Eleverna tolkar ämnet som oviktigt. Därmed inte sagt att betyg skulle innebära

någon förändring. En stor del av eleverna tillhör den kategori som inte anser att

skolan är speciellt viktig.”



En annan lärare svarade:

”På ett sätt är det bra för att grundspråk blir en oas utan

betygshets och utan sådan kan man göra saker i en annan takt.

Men å andra sidan så struntar de i att jobba också.”

En lärare menade att de inte kan få betyg i ämnet eftersom de redan får betyg i svenska och

engelska.

”Det måste vara så! De kan bara få ett betyg i svenska och

engelska eftersom de är målrelaterade! Det är viktigt att de

förstår kopplingen mellan grundspråk och svenska resp.

engelska!”

Min avslutande fråga i enkätundersöknngen till lärarna var: ” Tycker du att grundspråk är

ett bra alternativ för dina elever? Om inte, hur skulle du istället vilja att

undervisningen lades upp?”

Här svarade de flesta att man borde dela upp grundspråk i en teoretisk och en praktisk del för

att på så sätt kunna motivera skoltrötta elever som inte orkar ta del av den teoretiska delen av

grundspråksundervisningen.

”För de som verkligen vill ha hjälp med stöd i svenska ska det

finnas ”seriösa” grupper som pluggar. För de andra, de som

inte ids, eller bryr sig kunde modellen vara att ha ett mer

praktiskt grundspråk. Göra något och därigenom lära sig.

Detta skulle kunna bryta ner deras barriär mot att lära sig"

En lärare menade att man inte borde låta eleverna välja bort sitt språkval fullt så lätt. En del

elever väljer att byta över till grundspråk för att slippa anstränga sig så mycket även om de i

själva verket skulle kunna klara av språkvalet med lite ansträngning. Ett annat alternativ skulle

kunna vara att ”införa ”lättare” tyska /och/ franska som alternativ”.

En annan lärare svarade:



”Synd att tillval som ekonomi, konst, teknik ej finns kvar. Alla

ska inte behöva läsa språk.”

I enkäten framkom också att man på skolan nu börjat diskutera möjligheten att låta

grundspråk bli mer praktiskt. Förslaget innebär att låta grundspråk samarbeta med

övningsämnen som bild, musik, idrott och slöjd för att låta eleverna få arbeta mer praktiskt.

6.2    Elevundersökningen

I min första fråga undrade jag vilket språk eleverna hade börjat att läsa. Av de 60 elever som

tillfrågades hade 24 börjat läsa tyska, 15 hade läst franska, 7 hade läst spanska och 14

elever hade valt grundspråk redan från början.

Min andra fråga handlade om hur länge de läste språket innan de bytte över till grundspråk.

Här fick jag in så många skilda svar att jag inte tyckte det var väsentligt att sammanställa

dem. Vad jag kan säga är att det var väldigt stor spridning på svaren. En del valt bort

språket redan efter några lektioner medan andra läste i flera terminer.

Min tredje fråga handlade om varför de bytte över. Här valde jag att ge dem några olika

svarsalternativ att välja mellan samt att ge dem möjligheten att själva ange andra alternativ.

Jag valde att utforma frågan på det här sättet eftersom en del av eleverna är skoltrötta och

inte gärna tänker till i onödan. Jag trodde att jag skulle få in fler svar på den här frågan om

jag hjälpte dem med olika alternativ.  Eleverna kunde välja ett eller flera alternativ .

De två svarsalternativ som klart dominerade var ”brist på intresse” och ”svårt”. Hela 42 %

av de tillfrågade eleverna upplevde att de inte hade tillräckligt intresse för att lära sig

främmande språk. Nästan lika många, närmare 40 %; menade att språkundervisningen hade

varit för svår och att de därför inte hade kunnat tillgodogöra sig språket.

Någon elev upplevde att den ” hade svårt för engelska och svenska ” och därför bytte över till

grundspråk. Några stycken elever uppgav att de hade haft konflikter med språkläraren. En

elev svarade att ” det var allmänt tråkigt och mycket grammatik”.



Min fjärde fråga var ”Hur upplever du grundspråkslektionerna? Motivera ditt svar!”

Här fick jag de mest skiftande svar. Närmare två tredjedelar av de tillfrågade eleverna var

positiva till grundspråksundervisningen. Anledningarna till varför de upplevde dem så varierar

givetvis. En del tyckte att de var ” slappa” och att man inte behövde anstränga sig speciellt

mycket.

”lätta och slappa”

”Dom är roliga men jag lär mig inte så mycket”

 Några menade att grundspråkslektionerna var lätta och att man därför inte behövde arbeta så

hårt. Man kan ta det lugnt och arbeta i sitt eget tempo, eller bara ta det lugnt.

En elev svarade:

”jag tycker grundspråk är jättebra, man kan jobba i det tempo

man klarar av”

Andra elever som hade ungefär samma åsikt tyckte att grundspråk är bra eftersom man slipper

pressen som man har på sig under de vanliga engelsklektionerna.

Dock framkom också den motsatta åsikten att grundspråk var tråkigt men att man inte

behövde jobba utan kunde ”typ bara sitta och softa”.

Några elever tycker inte att grundspråk är speciellt roligt men inser ändå att de timmarna är en

tillgång som man bör utnyttja för att bli bättre i engelska och svenska.

”Det är inte kul men jag måste bli bra i engelska och svenska.”

”Lättare och bättre. För att man läser svenska och engelska

och det är bättre att kunna längre fram i livet.”

En hel del upplever grundspråkslektionerna som stökiga och pratiga.

” Väldigt pratigt, man får inte så mycket gjort”



”Det är för enkelt och det är stökigt på lektionerna”

”Det är bra men ibland kan det bli lite jobbigt när inte killarna

och tjejerna jobbar och bara pratar”

I min sista fråga till eleverna undrade jag om det faktum att de inte får betyg i ämnet  påverkar

deras arbetsinsats.  Hela två tredjedelar tyckte inte att det påverkade deras arbete under

lektionerna.

Några elever svarade:

”nej /…/ jag är ju här för att jag vill lära mig något och inte för

att flamsa”

”Jag har inte så bra betyg i sv. och eng. så det jag gör här

påverkar mina betyg i sv. och eng.”

Men även den motsatta åsikten kom fram i enkätundersökningen. Elever menade att det är

dåligt att man inte får betyg i ämnet eftersom man inte anstränger sig lika hårt då. Några elever

menade att det inte alls verkar påverka betygen i svenska och engelska.

”Ja eftersom det känns onödigt att läsa läxorna lika mycket.

/…/ de säger att det påverkar engelska- och svenska betygen

fast det verkar som om det inte gör det.”

En elev menade att den fortfarande jobbar bra på lektionerna trots att de inte får betyg men att

man nu kan passa på att vila ibland.

7   DISKUSSION

I följande avsnitt kommer jag att diskutera litteraturgenomgången men även de resultat som

jag fick fram i min undersökning. Jag tycker att jag har fått svar på de frågor jag hade både

genom litteraturstudien och undersökningen.



7.1    Teorier om språkinlärning

När jag läste litteraturen upptäckte jag att det finns mängder med olika teorier om hur man

tillägnar sig både sitt modersmål och främmande språk. Jag valde att ta upp några teorier

men är samtidigt medveten om att det finns flera som jag inte nämnt.

När det gäller andraspråksinlärningen tror jag att det ligger en hel del sanning i

färdighetsteorin. Jag tror,  precis som Levelt, att man i början måste koncentrera sig på varje

delmoment innan man lärt sig dem så bra att de i det närmaste blir automatiserade. Jag kan ju

dra en parallell till när jag läste tyska och skulle lära mig de prepositioner som styr

exempelvis dativ. I början var jag tvungen att tänka efter vad jag skulle säga, men efter ett

tag behövde jag inte längre fundera på hur jag skulle säga. Den delen av språket hade blivit

automatiserad.

7.2    Individuella skillnader

Som framgår av litteraturgenomgången så är det många faktorer som måste stämma om

någon egentlig språkinlärning ska kunna äga rum. Eleven måste bl. a. vara motiverad, ha bra

självkänsla, ha förmågan att sätta sig in i andras situation och ha positiva attityder till språket

och landet där språket talas.

Elever som är framgångsrika i sin språkinlärning har ofta flera strategier gemensamt. De vet

hur de ska agera och resonera för att kunna lära sig så mycket som möjligt. De planerar sin

inlärning och tar ansvar för den och är aktiva under lektionstid.

För att eleven ska kunna tillägna sig språket är det viktigt att den förstår det uppgifter de

arbetar med och inte bara lär sig utan att ifrågasätta. Svårigheten här är att olika elever

förstår saker på olika sätt.

När man tittar på alla dessa olika punkter inser man snabbt att alla elever inte kan vara lika

motiverade, att alla inte har samma möjlighet att utvärdera sin arbetsinsats. Jag menar alltså

att jag via litteraturen kommit fram till att alla inte har samma möjligheter att lära sig språk.

7.3    Språkens ställning i läroplan och kursplaner



Språken har fått en starkare ställning i läroplanen nu än tidigare. Man har insett vikten av att

kunna flera språk i arbetslivet och vid fortsatta studier

Jag tycker att det är bra att man insett hur viktigt det är att kunna språk men tyvärr tycker jag

att det inte blev så lyckat i praktiken.

Jag är emot det faktum att det är obligatoriskt att läsa ytterligare ett främmande språk utöver

engelskan på högstadiet. Jag menar att alla inte är lika lämpade att lära sig språk. Många

elever kommer säkert att ha nytta av sina språkkunskaper i fortsatta studier, i arbetslivet eller

under resor men samtidigt måste man vara medveten om att alla elever inte kommer att läsa

vidare. En del kommer att vara fullt nöjda med att jobba någonstans där språkkunskaper inte

är det viktigaste. Jag menar att vi måste inse att alla är olika och därför är det fel att tro att

alla ska kunna lära sig samma saker.

Om man drar en parallell till idrottens värld så inser man snart att alla inte kan springa lika fort

eller hoppa lika högt, varför kan vi då inte inse att vi även är olika när det gäller att lära oss

språk.

De elever som inte vill läsa moderna språk kan ju välja på att läsa extra engelska och

svenska. Det är en bra tanke att ge dessa elever hjälp i de ämnen som de ofta har svårigheter

med, men det fungerar tyvärr inte alltid så bra. Grupperna är stora och eleverna kan inte alltid

få den hjälp de behöver. Många av de elever som läser grundspråk är trötta på skolan  och

alla teoretiska ämnen. Jag menar att det vore en bra idé att låta dessa elever arbeta mer

praktiskt för jag tror att de då skulle orka engagera sig mer i övriga skolämnen.

Elever som läser grundspråk eller motsvarande får inte betyg i ämnet eftersom det inte finns

någon kursplan för ämnet. Istället säger man att det eleven presterar under lektionstid ska

påverka betygen i svenska och engelska.

7.4    Undersökning och resultat

Min undersökning bestod av två delar. Den första delen innefattar den enkätundersökning jag

gjorde bland de lärare som undervisar i grundspråk på Nya Munken. För att sammanfatta

deras tankar så menar de att grundspråk är en bra idé i teorin men att det tyvärr inte fungerar

i praktiken. Problemen består bland annat i stora grupper och att ambitionsnivån och

kunskapsnivån är så otroligt spridd. Jag tycker synd om de elever som verkligen vill ha hjälp

med svenska och engelska för de kan inte alltid få det. Någon lärare sa i enkäten att den



mesta energin går åt till att hålla gruppen i schack och då kan man lätt räkna ut att det kanske

inte alltid blir så mycket tid till effektiv undervisning.

Jag tycker, precis som många av lärarna, att det är synd att man inte har möjlighet att

bedöma elevernas arbetsinsats i ämnet direkt utan att väga in det i ordinarie betyg.

På Nya Munken har man börjat prata om att integrera grundspråk med praktiska ämnen

som bild, idrott, hemkunskap och musik. Det här tycker jag är en ypperlig idé. Eleverna får

fortfarande hjälp med svenska och engelska men de skulle även få en chans att arbeta

praktiskt istället för bara teoretiskt..

Den slutsats jag kan dra efter att jag tittat på lärarnas enkäter är att de är trötta på det här

systemet och de vill att något ska hända. Hade de varit nöjda med grundspråk hade man inte

kommit fram med idén att integrera grundspråk med övningsämnena. Tankar om förändring

uppstår ju oftast  när man är missnöjd på ett eller annat sätt. Om allt fungerar finns ju ingen

anledning att ändra på det.

Det som förvånade mig i den undersökning jag gjorde bland eleverna på Nya Munken var att

hela två tredjedelar var positiva till grundspråksundervisningen. Jag hade nog förväntat mig

att lärarna och eleverna skulle ha liknande åsikter. Visserligen upplevde en hel del elever

grundspråksundervisningen som pratig och stökig, men samtidigt säger de allra flesta att det

är skönt att få arbeta i sitt eget tempo.

En del elever menar att grundspråksundervsiningen är alldeles för lätt. Min slutsats är att de

som svarat så är de elever som bytte bort sitt språkval enbart för att de inte orkade

anstränga sig. De borde egentligen inte alls vara på grundspråksundervisning eftersom de

mest sitter av tiden här. De kan redan allt det som de arbetar med under lektionerna.

När det gäller betyg eller rättare sagt bristen på betyg i ämnet trodde jag att de flesta elever

skulle säga att de inte arbetar lika bra under de här timmarna som under andra timmar. Jag

trodde att de skulle säga att de här timmarna var slöa där man inte behövde göra något.

Några svarade visserligen så. Men de allra flesta svarade att de inte arbetade sämre på de

här timmarna. De skrev att svensk- och engelskbetyget påverkades av hur de arbetade på

timmarna i grundspråk.



Om jag då jämför mina erfarenheter med vad lärare och elever säger så anser jag att det är

en stor utmaning att arbeta som lärare i grundspråk. Här har du en samling individer med

väldigt skiftande ambition och kunskap. Som lärare måste du  vara oerhört kreativ för att

lyckas motivera dem. Det förvånade mig att så många elever upplevde grundspråk positivt

eftersom jag precis som några av eleverna och de flesta av lärarna upplevde dessa lektioner

som pratiga och stökiga.

Som avslutning kan jag säga att jag hoppas att systemet med obligatoriskt språk på högstadiet

ses över.  Som det ser ut i dagens skola  ska man individualisera men utan att ta hänsyn till

individens möjligheter.

Tänk om vi kunde skapa en skola där eleverna verkligen skulle få utvecklas enligt bästa

förmåga. Tänk att låta dessa elever som är så skoltrötta få arbeta mer praktiskt under dessa

timmar. Vore inte det bättre än att tvinga dem till att läsa ytterligare svenska och engelska?

På så sätt skulle de elever som verkligen vill och behöver få hjälp i svenska och engelska

kunna få en ärlig chans att lära sig något!
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