
Om lust och olust i språkinlärning

Ett nytt läsår betyder nya elever, nya möjligheter och förhoppningsvis
nya krafter. Vad ska ändras, vad gäller det att behålla? Hur ökar vi
 elevernas lust att lära språk och vad hotar motivationen? 

Vi har alla hört att formativ bedömning ökar elevernas lust att lära. Något som det varit  mindre
tal om är att den gynnsamma effekten bara gäller i sjuttiofem procent av fallen. För tjugofem
procent av eleverna medför bedömningen att inlärningen backar – att deras kunskaper och
 färdigheter minskar. Bedömning som skadar – det vill man inte ägna sig åt som lärare. Vad är
det då vi ska undvika?  Hur kan man använda bedömning för att öka  elevernas motivation?

Viktigast av allt är att ha fokus på vad eleven gör och att undvika att bedöma vad eleven kan
eller inte kan lära sig – dvs vad eleven är. Det gäller därför i all kommunikation med eleverna
att lägga bort allt prat, alla signaler om språkbegåvning, talang, lätt att lära, svårt att lära. Allt
sådant begränsar eleven. Samtidigt begränsar vi oss själva som lärare. Vilken elev, vilken
lärare anstränger sig om problemet uppfattas som bristande begåvning?

En annan fälla man lätt ramlar i som lärare är att man uttalar sig tvärsäkert. Det kommer med
uppdraget. Vi har i uppdrag att göra en bedömning, det är vårt jobb. Inte ska vi då darra på
manschetten. Men att tala i utropstecken är också att begränsa och passivisera eleven. Läraren
blir subjekt och eleven objekt. 

Vi har alla fått höra att vi ska ha höga förväntningar på våra elever. Jag skulle vilja byta ut det
ordet mot två andra: hög beredskap och höga förhoppningar. Det är nämligen elevens
 förväntningar på sig själv som är nyckeln till framgång. Ibland kan de öka av lärarens
 förväntningar och ”jag tror att du kan”. Men eleven kan också sänka sina egna förväntningar,
eller slappna av i att det här ordnar läraren. Vi lärare vill gärna vara duktiga. Ibland är det så
att ju flitigare vi surrar omkring desto mer avslappnad blir eleven. Ju mer avslappnad eleven
blir desto mer surrar läraren. Men det är elevens aktivitet som ger resultat, snarare än lärarens. 

Fokus på kunskaper och färdigheter – inte på begåvning, frågor istället för utropstecken – det
är allt gott och väl. Men hur kan man tända riktigt raketbränsle med bedömning? Tyvärr går
det inte att ge ett lika tydligt facit när det gäller vad som lyckas. Våra startmotorer är alldeles
för olika för det. Beröm och framgång motiverar en del, motgångar och misslyckanden andra.
Men det är alltid bra att diskutera förhållandet mellan arbetsinsats och mål. Det är alltid bra
att svara på kommunikation – en elev som blottat sitt innersta eller skrivit ett roligt kåseri vill
veta att kommunikationen har gått fram, att vi blivit rörda eller skrattat – inte bara vilka  stavfel
och brister i styckeindelning vi hittat.

6 Lingua 3 2013 

Ordföranden har ordet



Lingua 3 2014 7

Motivationen är själva motorn i all inlärning. Därför måste målet för en språklärare vara att
göra inlärningen till ett gemensamt, betydelsefullt och lustfyllt projekt för eleverna. Men än
viktigare är att inte hälla grus i motorn så att den blir obrukbar. Om vi har gäspande,
 omotiverade elever som inte lär sig är det förstås tråkigt. Men nästa vecka, nästa termin, nästa
lärare, nästa skola kan en sådan elev komma på andra tankar och uträtta rena språkmirakel.
Skadar vi självbilden, elevens tilltro till sin förmåga att lära sig, finns det stor risk att skadan
är permanent.  Därför måste det viktigaste målet för lärare vara detsamma som för läkare –
att inte skada. Vi språklärare ska öppna nya världar för våra elever. Aldrig stänga dem.

Helena von Schantz
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