
NÖDINGE. Ale gymna-
sium språksatsar.

Till hösten ska det 
vara möjligt att läsa 
språk på universitets-
nivå.

En spetsutbildning i 
språk och internationa-
lisering med riksintag 
kan Ale gymnasium bli 
ensam om.

Skolverket gör en nysatsning 
på gymnasiala spetsutbild-
ningar med riksintag. Gym-
nasieskolorna har fått ansöka 
om vilka utbildningar de vill 
arrangera. Ansökningstiden 
för att få delta i försöksverk-
samheten gick ut 1 december. 
Försöksverksamheten gäller 
utbildningar inom matema-
tik eller naturvetenskapli-
ga, samhällsvetenskapliga 
eller humanistiska ämnen. 
Spetsutbildningarna ska ge 
de elever som har förutsätt-
ningar för ämnena stimulans 
i sin kunskapsutveckling och 
göra det möjligt för en elev 
att vid sidan av av sina gym-
nasiestudier läsa kurser vid ett 
universitet eller en högskola. 
Ale gymnasium har ansökt 
om att få leda en spetsutbild-
ning i språk och internatio-
nalisering.

– Jag tror vi har goda för-
utsättningar att bli godkända, 
då de flesta skolor har ansökt 
om att få driva spetsutbild-

ningar i matte och naturo-
rienterade ämnen. Vi erbju-
der redan idag en bra språk-
undervisning i tyska, franska, 
spanska och italienska, be-
rättar språklärare, Kristina 
Neldén.

Ale gymnasium har kommit 
långt i språkundervisningen. 
Skolan har ett utvecklat kon-
taktnät med skolor i Europa. 
Nyligen var tio tyskastude-
rande elever i Wien för ett 
givande utbyte.

– Det var fantastiskt lä-
rorikt och givande att få an-
vända språket i sin rätta miljö. 
Det gick bättre än väntat, be-
rättar en av eleverna, Eric 
Lindblad.

Alla bodde i varsin familj 
och fick på nära håll följa var-
dagen i Österrike.

– Det mesta är väl som här, 
men vi har kommit längre 
med skolmaten. Grönsaker är 
de inte mycket för och de äter 
ganska sällan, men när de äter 
så äter de rejält, konstaterade 
Gabriella Andersson.

Eleverna kunde notera att 
deras språkkunskaper räcker 
långt. När det gäller engel-
skan är de ett par steg före, 
vilket de också hade en för-
klaring till.

– I Sverige omges vi av eng-
elska varje dag. Filmer vi ser är 
ofta på engelska medan man i 
Österrike väljer att dubba all 
film. Det gör att deras uttal 

också är något sämre än vårt, 
säger Eric Lindblad.

I april är det ombytta 
roller. Då kommer vännerna 
från Wien till Ale.

– Vi får planera noga, de 
hade fyllt kalendern rikligt 
och vi fick uppleva otroligt 
mycket. Nu gäller det att 

bjuda tillbaka, säger Johan-
na Henricsson som tyckte 
resan gav ny motivation att 
fortsätta studera tyska.

Utbyte med andra europe-
iska skolor är ett sätt att höja 
nivån på språkundervisning-
en och idag läser eleverna 
steg 5 i tyska språket. Normal 

gymnasienivå är upp till och 
med steg 4.

– Får vi förtroendet att 
leda en spetsutbildning blir 
det studier upp till nivå 7, 
säger Kristina Neldén.

Ale gymnasiums redan 
goda samarbete med Göte-
borgs Universitet är ett plus 

när Skolverket ska behandla 
ansökningarna.

Inför läsåret 2010-2011 är 
spetsutbildningen även tänkt 
att omfatta arabiska.
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Flitiga tyskastuderande. Gabriella Andersson, Eric Lindblad, Maria Kagerin, Elin Jensen, Jenny Korhonen, Kristina Neldén, 
lärare, och Johanna Henricsson har nyligen genomfört en utbytesresa till Wien.

LÄSTE OCKSÅ TYSKA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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