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Språklärarna Carina Barkéus, till vänster och Erika Zaar jobbar på Elin Wägnerskolan och sitter i styrelsen för Språklärarnas riksförbund Krono
berg. FOTO: HILDA FRANKKI

VÄXJÖ

140 språklärare från halva södra Sve-
rige fyllde på med kunskap då Språklä-
rarnas riksförbund bjöd in till inspira-
tionsdag. Många ögonbryn höjdes 
igenkännande under föreläsningen 
om kommunikation mellan personer 
från olika kulturell bakgrund.

Huvudföreläsaren Julien 
Bourrelle, kanadensare bo-
satt i Norge, satte igång 
många tankar hos deltagar-
na när han pratade om hur 
det känns att som icke-
skandinav lära sig vårt sätt 
att vara. Att den som väntar 
på bussen redan långt inn-
an pandemins riktlinjer, 
köar med någon meters 
mellanrum och att man inte 
sätter sig mellan två perso-
ner på en parkbänk. 

– Om en person till exem-
pel bär slöja och folk flyttar 
sig en bit, är det lätt att 
missuppfatta signalerna 
och tolka det som att andra 
inte vill vara nära en själv, 
säger han. 

Det är lätt hänt att tolka 
andras beteende genom 
sina egna kulturella glasö-
gon menar Julien Bourrelle. 

– I Sverige och Norge ser 
vi varandra i ögonen i sko-
lan och på jobbet, oavsett 
ålder, kön, religion eller so-

cial status. Men i Asien tit-
tar man ner för att visa re-
spekt, ja, till exempel som 
elev i skolan. Det är en bra 
lärdom, sa Julien Bourrelle.

Det är något som Carina 
Barkéus, fransk- och eng-
elsklärare på Elin Wägner-
skolan, mycket väl känner 
igen.

– Vi kanske tycker att 
eleven är ointresserad med-
an man i själva verket visar 
respekt. Det gäller att vara 
tydlig i sin kommunikation. 
Blir det fel är det viktigt att 
prata om vad som ligger 
bakom, säger hon.

Hon och kollegan Erika Zaar, 
som undervisar i spanska 
och engelska på samma 
skola, sitter båda i styrelsen 
för Språklärarnas riksför-
bund Kronoberg som efter 
några års uppehåll åter ord-
nade en fortbildningsdag i 
samarbete med Linnéuni-
versitetet och Språklärar-

nätverk Kalmar Kronoberg. 
Erika Zaar menar att en 

anledning till att färre elev-
er läser språk på gymnasiet 
har med betygssystemet att 
göra.

– Eleverna får meritvärde 
om de läser språk i ettan 
och tvåan på gymnasiet 
men inte i trean. De flesta 
läser språk i ett år, få två år 
och väldigt få läser språk i 
tre år, säger Erika Zaar.

Julien Bourrelle började 
sin akademiska bana som 
raketforskare vilket tog ho-
nom till universitet i värl-
dens alla hörn. Han har en 
oavslutad doktorsavhand-
ling i bagaget, bor i Norge 
och arbetar som föreläsare 
både i sitt nya hemland och 
i Sverige. 

– Jag flyttade runt i värl-
den och tog med mig de oli-
ka kulturerna, säger Julien 
Bourrelle som ledigt pend-
lar mellan att prata engel-
ska, franska, norska och 
spanska.

Julien Bourrelle har skri-
vit flera illustrerade, humo-
ristiska böcker om hur man 
knäcker de svenska sociala 
koderna.
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FAKTA
Språkval i skolan – så funkar det

EU-länderna har som gemensamt mål att alla ska kunna två 
språk utöver sitt modersmål och att man ska lära sig språk ti-
digt. 
Skolverket har föreslagit att fler elever ska läsa moderna språk 
redan från sexan. Möjligheten att läsa extra svenska och eng-
elska, i stället för moderna språk, föreslås tas bort.
Alla skolor ska erbjuda minst två av språken franska, tyska och 
spanska. Ämnet moderna språk är obligatoriskt på fyra av sex 
högskoleförberedande program. Den som pluggar moderna 
språk får extra poäng, så kallade meritpoäng, att addera till 
sin meritpoäng.
Källa: skolverket.se och education.ec.europa.eu

Föreläsaren och författaren Julien Bourrelle kommer från 
Kanada men bor sedan många år i Norge. Han har skrivit 
böcker om hur man knäcker de sociala koderna i Skandi
navien.

Stor igenkänning när svenskarnas 
sociala koder skärskådades

Språklärare:  
Därför är det  
viktigt att läsa 
språk i skolan 

Jessica Sardar är engelsk
lärare på Kronoberg skola. 

Karin Risedal Olsson 
undervisar i engelska och 
svenska som andraspråk 
på Kronoberg skola.

Jennifer Franzén undervi
sar i svenska och engelska 
på Katedralskolan.

Christopher Roth undervi
sar i tyska på Väggaskolan  
i Karlshamn. 

Jakob Winnberg är engelsk
lärare på Katedralskolan.

140 språklärare var på  
inspirationsdag på Linné-
universitetet. Här är deras 
svar på frågan varför det är 
viktigt för ungdomar att 
plugga språk.

”Man får en bättre och dju-
pare förståelse för andra 
kulturer och människor.”

”Man lär sig om sitt eget 
språk och sig själv när man 
läser ett nytt språk. Det är 
synd att så få läser tyska, 
språken är så lika.”

”Det är en otroligt viktig nyck-
el till världen. Språk öppnar 
dörrar, ger människor möjlig-
heter och mod att prata med 
andra. Språk bygger broar.”

”Kommunikation är det vik-
tigaste som finns, männis-
kan behöver kunskap om 
olika språk. Det mänskliga 
samhället globalt står och 
faller med kommunikation.”

”Att läsa ett språk handlar 
inte bara om grammatik 
och ordkunskap utan även 
om kultur.”


