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Till elever och vårdnadshavare, åk 6

Inför språkval, åk 7
Att kunna använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter i en alltmer
internationaliserad utbildnings- och arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba
utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik. Språkkunskaper
behövs vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av
olika slag.
Inför åk 7 ger Adolf Fredriks musikklasser eleverna möjlighet att påbörja studier i språken
tyska, franska eller spanska. Vissa andra skolor ger eleverna möjlighet till detta språkval
redan inför åk 6, men vi har istället samlat timantalet till tre år istället för fyra. Den
sammanlagda tiden som läses i språket hos oss är således lika omfattande som på andra
skolor. Undervisningen i det nya språket börjar givetvis från nybörjarnivå. Detta innebär att
elever som redan talar något av språken och/eller deltar i modersmålsundervisning, inte bör
välja just det språket.
Målet för språkundervisningen är att eleverna successivt ska utveckla sin förmåga att förstå
det talade och skrivna språket och kunna göra sig förstådda på språket i vardagliga
sammanhang.
Språkundervisningens uppbyggnad i grund- och gymnasieskolan
Det finns sju olika kurser i moderna språk som bygger på varandra.
Kurserna betecknas steg 1 – steg 7 och hänger ihop genom hela grundskolan och
gymnasieskolan. Under grundskolan läser eleverna steg 1 och 2. I gymnasiet kan eleverna
sedan läsa steg 3 till och med 7 beroende på val av program. Det är inte obligatoriskt att läsa
ämnet moderna språk på alla gymnasieprogram. Det kanske känns avlägset att tänka på
gymnasieval eller framtida högre studier nu men faktum är att språkvalet får konsekvenser för
möjliga val och meriter längre fram i utbildningskedjan. Det hänger ihop med nya
behörighetsregler till universitet och högskola.
För att få tillgodoräkna sig meritpoäng vid övergången till universitets- och högskolestudier
krävs att man har lägst betyget E i gymnasiekursen. Högre betyg ger inte mer poäng. Ämnet
moderna språk kan som mest ge 1,5 meritpoäng av maximala 2,5. Kurser, utöver moderna
språk, som ger meritpoäng på gymnasiet är engelska och matematik.
Information om de olika språken
För att bilda sig en uppfattning om vilket språk man ska välja har samtliga elever i åk 6 fått ta
del av information från språklärarna i spanska, tyska och franska i sina nuvarande klasser.
Valet ska sedan vara gjort fredagen den 24/2 då ifylld blankett lämnas till mentor.
Välkomna att lära ett nytt språk!
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