Hovåsskolan
Askim-Frölunda-Högsbo

Att välja språk inför årskurs sex
Två gånger under din grundskoletid har du möjlighet att välja till ett språk utöver engelska.
Första gången är nu när du går i femman och ska göra ditt språkval inför årskurs 6. Det kallas
för ditt språkval och på schemat står det Steg 2.
Du kan då välja mellan franska, spanska, tyska eller modersmål. Om du, dina föräldrar och
din lärare tycker att det skulle bli för många ämnen för dig, kan du avstå från ett språkval och
istället få mer hjälp i engelska och svenska i en speciell grupp. Ditt val gäller i fyra år, alltså
upp till och med årskurs 9.
Den andra möjligheten är att välja ett språk inför årskurs 8 och 9. För de elever som gjorde ett
språkval inför årskurs sex, blir detta ytterligare ett språk. Detta språk läser du i två år. Då kan
du välja mellan franska, spanska, tyska och modersmål. Detta kallas tillval eller elevens val
och på schemat står det Steg 1.
Syfte
Sverige är ett litet land som är beroende av sina kontakter med omvärlden. Ett redskap i det
sammanhanget är förmågan att kommunicera på flera andra språk. Förutom språkfärdigheten
får du också bekanta dig med hur människorna lever i de olika länderna, hur deras kultur är
och vilka traditioner de har. Våra styrdokument betonar språkens betydelse, något som också
präglar reglerna för gymnasieintagningen. Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som
fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de
16 bästa betygen i övrigt.
Mål
Genom att delta i olika övningar, muntliga likväl som skriftliga, är målet att du ska uppnå en
sådan färdighet i det nya språket att du vågar, vill och kan använda det, när du möter
människor från det aktuella språkområdet.
Hur fungerar detta i praktiken?
När du har gjort ditt val och lämnat blanketten till din klassföreståndare sammanställs valen.
Sedan görs lagom stora språkgrupper. Grupperna kan bestå av elever från fler än en skola.
Det kan innebära att du kanske inte läser ditt språk på just din skola utan på grannskolan.
Välkommen med ditt språkval!
Språklärarna på Hovåsskolan

Språkval inför årskurs 6, Steg 2
Du väljer mellan att läsa tyska, franska, spanska eller modersmål. Väljer du inget av dessa
språk placeras du i gruppen för undervisning i svensk-engelska på din skola.
Ditt val gäller i fyra år och byte till undervisning i svensk-engelska sker endast om synnerliga
skäl föreligger.
Anmälan om språk lämnas senast fredagen den 2 mars till klassföreståndare.
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