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Abstract 

Language choice is a required course in years 6-9 of compulsory school. Those who do not 
wish to study a Modern language of French, Spanish or German may choose language choice 
English or language choice Swedish instead. These two courses are meant to provide students 
with additional support and advanced work in those subjects. Although grades are given in 
Modern Languages, language choice English and Swedish do not merit a grade. Neither 
language choice English nor language choice Swedish has a set curriculum or syllabus. The 
regulations regarding these courses are dubious as well which results in varied interpretations 
among schools. Other research discussed in this thesis indicates that student motivation is low 
and truancy high. The intention of this thesis is to shed light upon an area left very much in 
the dark. Who are these students choosing language choice English and language choice 
Swedish? What have they based their choice upon? How are these courses organized, 
prioritized and taught? How do the students and teachers experience these courses? Data has 
been collected at three schools in the form of in depth teacher interviews and student 
questionnaires in order to answer these questions. In addition, school statistics have been 
examined and similar research utilized in the analysis of the collected data. 

Keywords: language choice, English, Swedish, curriculum, grades, Modern languages 

 

Sammanfattning 

Språkval är en obligatorisk kurs i grundskolan årskurs 6-9. Elever som inte vill studera 
moderna språk som franska, spanska eller tyska får välja språkval svenska eller språkval 
engelska istället. Meningen med de här två kurserna är att erbjuda elever extra stöd och 
fördjupning i svenska eller engelska. Fastän betyg ges i moderna språk, ges det inga betyg i 
språkval svenska eller språkval engelska. Det finns inte heller någon kursplan eller några 
uppsatta mål. Dessutom är regleringen av dessa kurser tvivelaktig vilket resulterar i olika 
tolkningar bland skolorna. Annan forskning som diskuteras i min studie visar att motivationen 
bland eleverna är låg och frånvaron hög. Intentionen med denna uppsats är att belysa ett 
område i skolan som ligger i skuggan. Vilka är eleverna som väljer språkval svenska eller 
språkval engelska och varför har de gjort det valet? Hur organiseras, prioriteras och 
undervisas kurserna? Hur upplever eleverna och lärarna språkval svenska och språkval 
engelska? Data har samlats in från tre olika skolor i form av djupintervjuer med lärare samt 
enkätundersökningar med elever för att söka svar på dessa frågor. Dessutom har skolstatistik 
granskats och annan forskning använts i analyseringen av insamlad data. 

Nyckelord: språkval, engelska, svenska, kursplan, betyg, moderna språk 
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Bakgrund 

Inledning 

Språkval är ett val av ett andra främmande språk som vanligtvis görs inför årskurs 6 i 

grundskolan. Skolorna ska, enligt lag, erbjuda minst två av språken tyska, franska och 

spanska, men flera skolor erbjuder alla tre, samtliga ingår i ämnet moderna språk. Betyg ges i 

ämnet moderna språk från och med årskurs 8 i enighet med kursplanen och ämnets mål. 

Sedan införandet av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94] är språkval 

obligatoriskt, men däremot inte moderna språk. Elever som inte vill läsa tyska, franska eller 

spanska får, i de flesta fall, välja mellan språkval svenska eller språkval engelska som en 

fördjupningskurs. Så länge det finns minst fem elever som önskar sig det, är skolan skyldig, 

enligt lag, att även erbjuda modersmålsundervisning till dem med annat modersmål, eller 

teckenspråk. Till skillnad från moderna språk räknas inte språkval svenska eller engelska 

kurser som ett eget ämne. Det finns ingen kursplan för just språkval svenska eller engelska 

och därför ges inte heller betyg. Emellertid är det tänkt att de kunskaper som man tar till sig 

under språkval svenska eller språkval engelska ska räknas in i det vanliga svenska eller 

engelska ämnesbetyget. Detta är något som visar sig vara problematiskt speciellt när elever 

har olika lärare i ämnet och språkval. Som blivande engelska lärare, upplevde jag under VFU 

perioderna ute i skolorna denna kurs som väldigt rörig och ostrukturerad. Jag hörde lärare 

beklaga sig i personalrummet över sina timmar i språkval svenska eller engelska. Vad ska jag 

hitta på för övningar idag? Hur ska jag lyckas få de att arbeta? 

Språkval svenska och språkval engelska har ganska låg status bland både elever och lärare. 

Samtidigt anses det vara svårt att motivera eleverna när inget betyg ges. Någon dag kan det 

vara jag som står inför uppdraget att hålla i undervisningen i språkval engelska och jag känner 

att jag behöver vara bättre utrustad inför denna möjliga, framtida utmaning. Hur ser språkval 

svenska/engelska ut på skolorna? Är det verkligen kunskapsfördjupning eller är det en kravlös 

uppehållsplats? 

Språkval – Ett historiskt perspektiv 

I den svenska realskolan fram till 1946 var det tyska som fick högst prioritering inom 

språkval. Som B-språk erbjöds både tyska och franska, där båda krävdes för tillträde till 

gymnasium. Däremot tilldelades tyska fler undervisningstimmar än franska. År 1946 blev 
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engelska det primära valet inom främmande språk och tyskan fick nöja sig med andraplats 

(1999 Sörensen s. 2). När grundskolan etablerades 1962, spelade engelska en central roll i 

undervisningen i främmande språk. Utöver det fick eleverna göra ett val av antingen tyska 

eller franska som sitt B-språksval. Dessutom fick eleverna välja mellan två olika storlekar av 

språkkurser, en större och en mindre (ibid.). 

I Läroplan för grundskolan 1969 [Lgr 69] minskades B-språkens undervisningstid och 

samtidigt erbjöds eleverna två olika sorters språkkurser, ”allmän” eller ”särskild”. Vid samma 

tillfälle slutade man kräva B-språk för inträde till gymnasium. Dessutom erbjöds andra 

studieinriktningar än bara språk som tillval i grundskolan. Här kunde eleverna istället välja 

mellan ekonomi, konst eller teknik (1999 Sörensen s. 2). 

Med Lgr 80, förblev antalet undervisningstimmar i B-språk oförändrat. Istället för de tidigare 

alternativen till B-språk, erbjöds kurser inom praktiskt estetiska ämnen, naturvetenskap och 

teknik eller samhällsvetenskap (Ibid.). 

Under den senare delen av 80-talet såg man stora avhopp från B-språken vilket ledde till oro 

och olika undersökningar genomfördes på riksnivå för att försöka förstå vad som orsakat det 

minskade intresset i B-språk. Här undersöktes även undervisningens innehåll och metod. Det 

resulterade i att man under 1985-92 gjorde ett försök i flera kommuner till ett dubbelt tillval. 

Här fick elever göra ett språkval vilket inkluderade även alternativet av fördjupning i svenska 

eller engelska och samtidigt ett tillval som bestämdes lokalt och kunde väljas allt efter 

elevernas intresse inom andra ämnen såsom naturvetenskap, estetik eller samhällsvetenskap 

(1999 Sörensen s.4). 

Med flera undersökningar och testförsök som belägg, förde Lpo 94 med sig en del 

förändringar inom B-språksval, som därefter kallades språkval, samtidigt som språk 

överhuvudtaget fick högre prioritering. Engelska fick en tidigare start i grundskolan för att 

svenska skolor inte skulle ligga efter andra europeiska länder (1999 Sörensen s. 5). Samtidigt 

uttrycktes behovet av ytterligare språkkunskaper med tanke på Europa. Språkval blev 

obligatoriskt och antalet undervisningstimmar ökade med 25 % (1999 Sörensen s. 3). 

Kommuner blev nu skyldiga att erbjuda minst två av språken tyska, franska eller spanska. 

Spanska, som redan erbjöds på många gymnasier, las till här även på grundskolenivå. 

Undervisning i språkval ska börja i årskurs 6, men utrymme lämnades för skolor som av 

organisatoriska skäl inte kan erbjuda språkval förrän årskurs 7. Samtidigt klargjordes det att 

enligt Grundskoleförordningen 18 § får elever tillsammans med målsman välja mellan 

följande alternativ till språkval tyska, franska eller spanska: 
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Som språkval för en elev ska i stället för språk enligt 17 § [moderna språk] erbjudas 
följande språk, om eleven och elevens vårdnadshavare önskar det: 

• det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i, 

• svenska som andraspråk för elever som i övrigt får undervisning i svenska som 

andraspråk, 

•  svenska för elever som i övrigt får undervisning i svenska, 

•  engelska, eller 

•  teckenspråk. 

Grundskoleförordning (1994:1194) 18 § 

År 1999 publicerades Sörensens studie, Språkval en pilotundersökning, där han granskar 

resultaten av Lpo 94:s förstärkta språkprogram. Han undersöker konsekvenserna på att B-

språk startas tidigare, att B-språk är obligatorisk och att det har tilldelats mer 

undervisningstid. Hans undersökning omfattar samlade data från 3 skolor i olika delar av 

Sverige i form av öppna intervjuer med skolledare, lärare och elever. Han drar slutsatsen att 

språksatsningen inte har gett det tänkta resultatet. Fast den tidigare starten är uppskattad av 

eleverna och många väljer B-språk i årskurs 7, är avhoppen problematiska. Enligt hans 

forskning, är avhoppen från språkval tyska, franska och spanska lika stora som de var med 

tillvalssystemet under Lgr 80. Dessutom uppmärksammar han att dessa avhopp resulterar i 

stora, ofta ohanterliga, språkval svenska/engelska grupper vilket också orsakar problem för 

skolans organisation där B-språkselever ständigt minskar och språkval svenska/engelska 

grupper blir allt större (1999 Sörensen s. 17). 

Språk i ett europeiskt perspektiv 

Språk är något som har diskuterats mycket inom skolvärlden men också på riksnivå och även 

inom EU. Det finns en oro för att elevernas avhopp från moderna språk i grundskolan skulle 

kunna bidra till en försämring av elevernas språkkompetens. Inom Europeiska unionens råd 

har diskussioner kring moderna språk och flerspråkighet varit prioriterad den senaste tiden. På 

det Europeiska rådets vårmöte 2008-05-22, samlades utbildningsministrar från EU länderna, 

inklusive Jan Björklund, för att diskutera olika initiativ för att främja utbildning och 

samarbete inom EU. Stor vikt las på prioritering av de moderna språken i utbildning och hur 

de främjar inte bara förståelse, men också samarbete på akademiska och yrkesmässiga nivåer 

som kan leda till ökade arbetsmöjligheter över ländernas gränser. Här framgick en tydlig 
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uppmaning till de olika länderna att satsa på de moderna språken tidigt och med hög didaktisk 

kompetens (Europeiska unionens råd. Pressmeddelande 9149/08). Årets möte 2009-02-16, 

lyfte återigen upp dessa punkter och dessutom poängterade att det nu är av särskild vikt med 

tanke på dagens ekonomiska läge (Europeiska unionens råd. Pressmeddelande 6071/09). 

Inrikes kan man konstatera att regeringen ställer sig bakom EU:s mål att alla ska lära sig två 

språk, förutom sitt modersmål (Gemensam europeisk referensram för språk: Lärande, 

undervisning och bedömning). De nya antagningsreglerna som träder i kraft hösten 2010 ger 

meritpoäng för gymnasiestudier i moderna språk, engelska och matematik. Tanken är att 

motivera fler elever att satsa på moderna språk i gymnasiet och förhoppningen är att det även 

kan påverka elevernas språkval redan i grundskolan. Däremot har inte särskild 

uppmärksamhet getts till Grundskoleförordningen som fastställer elevens rätt till att läsa 

engelska, svenska, svenska som andraspråk, modersmål eller teckenspråk istället för moderna 

språk. I en intervju som Lärarna i Moderna Språks ordförande Ann Englund och 

viceordförande Barbro Holmdahl genomförde med Jan Björklund och 

utbildningsdepartementet redan februari 2007 framgick det att han var medveten om de stora 

problemen med avhopp från moderna språken i grundskolan och att det orsakar stora språkval 

svenska/engelska grupper med spridda kunskapsnivåer där vissa inte ens är i behov av stöd i 

ämnet (Lärare i Moderna Språk (LMS): en artikel fr. 2007). Elisabet Nihlfors diskuterar i sin 

artikel från 2008, Kunskap vidgar världen – Globaliseringens inverkan på skolan och lärande 

hur språk behöver ha främsta platsen i dagens skola. Här anser hon att flera språk borde 

erbjudas inom ramen för språkval samt att de språk som många elever redan har hemifrån, 

behöver värderas högt och uppmuntras (s.57). 

Språkval svenska/engelska i dagens skola 

Språkvalet som är tänkt som en fördjupning i antingen svenska eller engelska har olika namn. 

I schemat på många skolor står det tillsammans med moderna språkens koder Fr/Sp/Ty och 

får benämning Sven eller SvEn. I talspråket runt om på skolorna kallas det språkval engelska, 

engelska förstärkning eller språkval svenska eller svenska förstärkning, om grupperna är 

särskiljda. För blandgrupperna kallas det ofta Svengelska. Jag kommer att använda begreppet 

språkval svenska/engelska som generell benämning för att inkludera alla varianter av 

grupperingar inom detta språkval. Grundskoleförordningen definierar ämne som något ”för 

vilket regeringen fastställt en kursplan” (kapitel 1§2). Språkval svenska/engelska är enligt den 

definitionen inget ämne i sig, även om den benämningen förekommer ibland under 
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intervjuerna. Inget betyg ges och det finns ingen särskild kursplan. Jag kommer därför att 

använda begreppet kurs för språkval svenska/engelska och behålla begreppet ämne för 

engelska och svenska som undervisas enligt kurs- och timplan i hel klass och tillsammans 

med ämneslärare. Organisationen av grupperna ser olika ut på olika skolor och i olika 

årskurser. I vissa skolor finns det särskilda grupper i språkval engelska och språkval svenska. 

Det kan också finnas kombinerade grupper där eleverna arbetar med båda språken i skiftande 

perioder. Dessutom förekommer sammanslagna grupper där elever som arbetar med svenska 

och elever som arbetar med engelska finns i ett och samma klassrum med en och samma 

lärare. 
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Litteraturgenomgång och forsknings-
anknytning 

Att det finns så väldigt litet forskning om språkval svenska/engelska medför vissa svårigheter 

för den egna studien. Det som finns är i stort sett två större studier som genomförts inom 

området och ett antal examensarbeten. Den senaste och mest omfattande forskningen inom 

området är den som Jörgen Tholin och AnnaKarin Lundqvist genomfört under senare hälften 

av 2007 i uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Båda har många års pedagogisk 

erfarenhet inom grundskolan med bland annat undervisning i språkval svenska/engelska. 

Tholin är nu vice-rektor vid Högskolan i Borås och Lundqvist är universitetsadjunkt på 

Högskolan i Borås och biträdande forskare vid Göteborgs Universitet. Resultatet som heter, 

Språkval svenska/engelska på grundskolan – en genomlysning omfattar i sin nuvarande 

opublicerade form, 227 sidor. Undersökningen består av djupintervjuer med skolledare, lärare 

som undervisar i moderna språk, lärare som undervisar i språkval svenska/engelska och elever 

i 8 olika skolor som valdes för att representera Sverige. Dessutom har Tholin och Lundqvist 

genomfört en elektronisk enkätundersökning med 124 rektorer på slumpmässigt valda skolor. 

De har också utnyttjat Skolverkets statistik om språkval svenska/engelska och skolhistoriska 

dokument. Rapporten är i dagens läge i väntan på publicering under 2009 men Jörgen Tholin 

var mycket generös och tillätt mig att få tillgång till rapporten. Syftet med deras rapport är att 

genomföra en omfattande undersökning av språkval svenska/engelska och att väcka 

uppseende till kursen på nationell nivå. Slutsatsen som Tholin och Lundqvist redovisar är en 

bild av en mycket problematisk kurs som ligger i skolans mörker, utan kursplan, betyg eller 

status. De efterlyser förändring av den nuvarande situationen och föreslår försöksverksamhet 

där skolor som har lyckats med organisationen av språkvalsundervisning delar med sig av sina 

metoder (2009 s. 220).  

Christer Sörensens undersökning, Språkvalet i grundskolan, en pilotundersökning, publicerad 

1999 av Skolverket, är en pilotstudie som tittar på resultaten på Lpo 94:s förstärkta 

språkprogram och dess konsekvenser. Undersökningen genomfördes i tre skolor i form av 

djupintervjuer med skolledare, lärare och elever. Även om fokus på hans undersökning är det 

förstärkta språkprogrammet, lyfter han också fram lärarnas svårigheter med språkval 

svenska/engelska med grupper som växer under läsårets gång. Han belyser problemen med de 

resulterande stora, heterogena grupperna som kännetecknas av hög frånvaro och låg 
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motivation, något som visar sig stämma överens med Tholin och Lundqvists rapport och min 

egen studie. Dessutom är Sörensens 10 år gamla rapport av intresse inte minst för att upplysa 

att svårigheterna med språkval har pågått under en längre tid utan att lösningar eller konkreta 

förändringar som gynnar språkval svenska/engelskas svåra situation har utvecklats eller 

genomförts. 

Det är intressant att det finns en mindre mängd lärarexamensarbeten som på ett eller annat sätt 

diskuterar och problematiserar situationen med språkval svenska/engelska medans det saknas 

inom högre forskning. Detta tyder på en medvetenhet om språkval svenska/engelskas 

situation på det lokala planet men att detta inte har lyfts till en högre forskningsnivå eller den 

politiska arenan. 

Som sagt, det finns flera intressanta examensarbeten skrivna inom området. Emma Axelssons 

Varför inte språk? En undersökning av varför högstadieelever väljer bort moderna språk från 

2008 undersöker varför elever i årskurs 7 väljer bort moderna språk. Studien omfattar fyra 

skolor med intervjuer med spansklärare och enkätundersökningar av språkval 

svenska/engelska elever i årskurs 7. Studien visar att många i undersökningsgruppen är 

ointresserade av moderna språk och därför väljer bort ämnet. Denna studie, understryker det 

som framkommer i flera andra liknande studier, att det är fler pojkar än flickor som väljer 

språkval svenska/engelska. Resultaten visar också en korrelation mellan elever som väljer 

bort moderna språk och föräldrarnas utbildningsnivå där elever vars föräldrar saknar högre 

utbildning oftare väljer bort moderna språk. 

Johanna Forsténs examensarbete från 2007, Är det vanligare att pojkar väljer bort moderna 

språk? En studie i grundskolans högre åldrar om språkinlärning, genus och motivation ur ett 

lärarperspektiv undersöker elevernas bortval av moderna språk utifrån lärarintervjuer och 

skolstatistik på tre olika skolor. Undersökningen visar att fler pojkar än flickor väljer språkval 

svenska/engelska istället för moderna språk. 

I boken, Didaktik för lärare belyser också Arfwedson & Arfwedson teorier om könsaspekten 

av elevernas skolprestationer samt påverkan av föräldrarnas utbildningsnivå på detsamma. 

Här konstaterar de att elever med högutbildade föräldrar har det lättare och lyckas bättre i 

skolan än elever med föräldrar som saknar högre utbildning (s. 181). 

Teorier om mål, bedömning och motivation spelar in i diskussionen kring problem med 

språkval svenska/engelska. Astrid Pettersson i Bedömning – varför, vad och varthän, 

illustrerar bedömningens inverkan på elevernas uppfattning på vad som är viktigt i skolan. 
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Genom bedömning och betyg ges en ram för elevers lärandeprocess där feedback står som ett 

viktigt hjälpmedel i den processen. Naturligtvis förutsätter det att det också finns tydliga 

kriterier för själva bedömningen. Dessutom krävs bra kommunikation mellan lärare och elev 

där det tydligt framkommer var eleven befinner sig nu samt mot vilket mål den är på väg. Om 

varken lärare eller elev får klart för sig vad det finns för uppsatta mål eller bedömningens 

kriterier, blir det omöjligt att skapa en lärande miljö som gynnar elevens utveckling. 

Teorier om lärande, som Vygotskijs begrepp av den proximala zonen vilket syftar till nästa 

steg som eleven har att ta i sin utveckling, blir inaktuell i en situation där stegen i sig inte är 

definierade. Samtidigt krävs det både lärares och elevers aktiva deltagande i lärandeprocessen 

för att kunna utnyttja elevens proximala zon (2003 Kroksmark s. 452). Detta är något som blir 

en omöjlig uppgift när läraren och eleven inte vet vart eleven är på väg i en kurs utan kursplan 

eller betygskriterier. Detta förvärras ytterligare genom att kursen inte organiseras, som vid 

tjänstefördelning, gruppstorlek eller undervisningsmiljö, utifrån ett pedagogisktmedvetande 

om vad som krävs för att främja elevernas utveckling. Min forskning om språkval 

svenska/engelska placeras här inom ramen för lärande i skolan och lärandemiljö.  
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Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka språkval svenska/engelska och ta reda på hur elever i 

årskurs 9 och undervisande lärare upplever kursen, hur kursen organiseras, prioriteras och 

undervisas samt vilka elever som väljer detta språkval och varför. 

Jag kommer att undersöka syftet med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilka elever väljer språkval svenska/engelska? 

• Varför väljer eleverna språkval svenska/engelska? 

• Hur upplever eleverna språkval svenska/engelska? 

• Hur organiseras språkval svenska/engelska på skolan? 

• Hur sker undervisningen av språkval svenska/engelska på skolan? 
 

Slutligen och viktigast, ämnar jag att utifrån svaren på ovanstående frågor, ta reda på hur detta 
påverkar elevernas lärande.  
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Metod 

Val av metod 

Metodtriangulering har utnyttjats då både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder 

har använts. 57 elever har deltagit i en enkätundersökning i form av ett anonymt 

frågeformulär. Sedan har 6 lärare som undervisar i språkval svenska/engelska intervjuats. 

Dessutom har ett informativt möte genomförts med rektorn på en av skolorna. Med tanke på 

den begränsade tiden, var avgränsningen av metoderna viktig. Till skillnad från Tholin & 

Lundqvist som intervjuade 17 elever, valde jag att försöka få information från många elever i 

enkätform istället för bara några få i form av djupintervju eller gruppintervju. Detta för att ha 

ett så stort underlag som möjligt för att kunna dra jämförelser mellan olika skolor och också 

analysera resultaten med hjälp av statistik på kommun och riksnivå. Förutom elevernas 

synpunkter, är det viktigt att höra från lärarna som undervisar språkval svenska/engelska för 

att få en annan vinkel och en djupare förståelse av kursens organisation och pedagogiska 

tanke. Dessutom skulle det ge en referensram till elevernas enkäter med tanke på att det finns 

ett väldigt stort bortfall av elever i enkätundersökningen på grund av olovlig frånvaro. Även 

annan forskning av liknande storlek har i vissa fall använt elevintervjuer men har då valt att 

begränsa undersökningen till två skolor (2006 Andersson, 2006 Hudson & Manalili). Jag 

ansåg att det var viktigare med tre skolor för att få ett rikare underlag. 

Intervjuerna 
Jag genomförde halvstrukturerade intervjuer med lärarna med hjälp av en genomtänkt 

frågelista (se Bilaga A). Mycket utrymme lämnades för lärarna själva att berätta i den 

ordningen som kändes naturligt för dem, samtidigt som checklistan fanns tillgängligt för att 

tillförsäkra att jämförbarheten mellan intervjuerna bevarats. Intervjuerna spelades in digitalt 

på en liten MP3 spelare med väldigt bra ljudupptagning för att inte verka störande eller på 

annat sätt påverka den intervjuade negativt. Ljudfilerna överfördes till en dator och 

transkriberades. Jag valde att transkribera intervjuerna i sin helhet för att kunna få en så bra 

uppfattning av vad som sagts som möjligt. Jag blev förvånad över skillnaderna mellan att 

lyssna på inspelningen av en intervju kontra att läsa den i transkriberad form. Jag anser att den 

transkriberade formen berikade analysen. Intervjuerna genomfördes, förutom med ett 

undantag, med enskilda lärare. 
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Enkäterna 
Jag skapade enkäten i form av ett strukturerat frågeformulär baserat på frågeställningarna och 

med tanke på att undersökningsgrupperna med språkval svenska/engelska har olika 

konfigurationer på olika skolor (se Bilaga B). Den strukturerade formen gör att oväsentliga 

svar undviks samtidigt som den försäkrar att eleverna svarar på ett sätt som gör det möjligt att 

kategorisera och analysera svaren från många enkäter. Enkäten testades i förväg på några 

vuxna inom skolverksamheten samt utanför. Jag närvarade under enkätundersökningens 

genomförande och kunde därför svara på frågor som uppstod. Se exemplet nedan1. 

Val av undersökningsgrupp 

Urval av skolor 
Jag valde att genomföra undersökningen på tre olika skolor i två förorter söder om Stockholm 

som valdes utifrån sitt läge. Skola A ligger centralt i en större stad med nära 85 000 invånare 

och har 734 elever i årskurs F-9. Arbetslagen är organiserade årskursvis. Skola B ligger 

utanför statskärnan i samma stad i ett område med ett högt antal invånare med 

invandrarbakgrund. Skolan består av vanliga klasser i årskurs 6-9 och engelska profilklasser i 

årskurs 4-9. Skolan har fyra olika arbetslag, två som arbetar parallellt i årskurs 6-9, ett som 

har hand om förberedelseklasserna för de nyanlända eleverna i årskurs 6-9 och ett arbetslag 

som ansvarar för skolans engelska profil i årskurs 4-9. Sammanlagt har skolan 372 elever, av 

vilket hela 326 läser svenska som andraspråk. Skola C är en F-9 skola som ligger i ett 

villaområde i en mindre stad med cirka 12 000 invånare belägen i en närliggande kommun. 

Skolan har 480 elever i årskurs F-9 som fördelas mellan två spår. Arbetslagen organiseras 

årskursvis i årskurs F-5 för att sedan delas i två spår i årskurs 6-9 med en klass från varje 

årskurs i de två arbetslagen. 

Skola C var särskilt intressant eftersom skolinspektörerna besökte skolan under nuvarande 

läsår. I deras slutrapport förekommer anmärkningar angående skolans organisation av 

språkval svenska/engelska, något som jag kommer att ta upp tillsammans med studiens 

resultat. 

                                                 
1 En flicka uppmärksammade att hennes klasskamrat kryssade fel vid frågan om någon av 
hennes föräldrar har högskole- eller universitetsutbildning. Den tillfrågade flickan svarade att 
det var ju inte i Sverige. Då stannade vi upp och tog en diskussion om värdet av högre 
utbildning oavsett ursprungsland. Den underliggande värderingen som avslöjades här hos en 
elev är förkastlig och oroväckande. 
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Urval av elever 
Min första intention i undersökningen var att genomföra enkätundersökningen i en språkval 

engelska klass i årskurs 9 på tre olika skolor. Så blev det egentligen inte eftersom skolornas 

upplägg av kursen ser så annorlunda ut. Skola A har 3 kombinerade grupper i årskurs 9 med 

både svenska och engelska och kursen kallas svengelska. Här valde jag att undersöka alla tre 

grupperna eftersom gruppindelningen vid undersökningstillfället var av en sådan karaktär att 

det annars var risk för opålitliga resultat. Skola B har språkval engelska för sig och språkval 

svenska för sig. Här undersökte jag en språkval engelskagrupp i årskurs 9 hos ett av skolans 

fyra arbetslag samt kompletterade undersökningen med skolans statistik angående dem som 

har valt språkval svenska i samma arbetslag i årskurs 9. Skola C har språkval svengelska, som 

det kallas även här, som kombinerat svenska och engelska språkval. 

Jag valde att genomföra enkätundersökningen med elever som läser språkval 

svenska/engelska just i årskurs 9 för att kunna fånga upp elever som har valt bort moderna 

språk under sin studiegång på högstadiet. Detta övervägde jag mot det faktum att enligt 

lärarna på flera skolor är elever i årskurs 9 mindre motiverade under sen vårtermin och därför 

mer benägna till olovlig frånvaro som i så fall skulle kunna orsaka problem med elevunderlag 

till enkätundersökningen. 

Tabell 1 

Andel flickor och pojkar i årskurs 9. Uppdelade per skola. 

Skola Flickor Pojkar Totalt 

A 50,4% 49,6% 100,0% 

B 37,8% 62,2% 100,0% 

C 41,5% 58,5% 100,0% 

Tabell 2 

Andel elever i årskurs 9 som har valt språkval svenska/engelska. Uppdelad per skola och kön. 

Skola Flickor Pojkar Samtliga 

A 48,5% 38,5% 43,5% 

B 70,6% 85,7% 80,0% 

C 9,1% 29,0% 20,8% 
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Tabell 3 

Antal elever som deltog i enkätundersökningen. Uppdelad per skola och kön. 

Skola Flickor Pojkar Totalt 

A 16 19 35 

B 5 10 15 

C 2 5 7 

Totalt 23 34 57 

Urval av lärarna 

Jag valde först och främst att intervjua lärarna som undervisar språkval svenska/engelska i de 

undersökta elevgrupperna. Detta för att kunna dra paralleller mellan resultaten från 

enkätundersökningen. På skola A intervjuade jag de tre lärarna som undervisar språkval 

svenska/engelska i årskurs 9 eftersom de arbetar mycket nära varandra samt växlar mellan 

elevgrupperna. På skola B intervjuade jag två lärare i två olika arbetslag som undervisar i 

språkval engelska. En av lärarna undervisar i årskurs 9 och den andra läraren undervisar 

årskurs 7 i den engelska profilen. Den senare läraren valde jag på grund av hans roll inte 

minst som språkval engelskalärare, men ännu mer för att han ansvarar för schemats upplägg 

och är därför väldigt insatt i skolans fördelning av lärarresurser samt dess möjligheter. På 

skola C intervjuade jag en språkval svenska/engelska lärare samt förde ett informellt samtal 

med de två andra lärarna som också undervisar kursen i årskurs 9. Detta på grund av att 

tjänsten på skolan delas lika mellan de tre lärarna där de ansvarar för varsin av de tre språkval 

svenska/engelska lektionerna per vecka. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Undersökningens form valdes för att garantera så pålitliga svar som möjligt. Hur frågorna 

formulerades och ibland upprepades, försäkrade svarens riktighet. Dessutom, att få underlag 

från både elever och lärare gav en allsidig bild av undersökningens syfte som jag anser höjer 

undersökningens reliabilitet och validitet. Samtidigt krävs det att man ställer sig kritisk till 

den samlade informationen. Svagheterna i studien är att det finns ett stort bortfall av elever på 

alla tre skolorna när enkätundersökningen genomfördes. Dock är det enligt lärarna 

karakteristiskt för just språkval svenska/engelska och därför också av intresse i sig. Jag anser 

att problemet kan minimeras så länge bortfallet diskuteras samt framkommer i resultaten. Vad 

det gäller lärarintervjuerna, så kan funderingar finnas kring ärligheten av lärarnas svar. 
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Genom att bevara lärarnas anonymitet minskar risken att lärarna ger svar som de tror 

förväntas av dem från kollegor eller skolledningen. Intervjuerna genomfördes enskilda 

förutom på Skola A där en gruppintervju genomfördes med alla tre lärarna vid samma tillfälle. 

Dock var det oproblematiskt eftersom lärarna arbetar mycket nära varandra i samma arbetslag 

och har lätt att uttrycka sig i samspel med varandra. Tiden var obegränsad vid intervjuerna på 

Skola B och C. På Skola A däremot var tiden mer begränsad på grund av lärarnas schema. 

Alla frågorna besvarades men tid för djupare diskussioner saknades. 

Först och främst, på grund av undersökningens begränsade storlek, så gäller resultaten för de 

undersökta skolorna, men tillsammans med större undersökningar såsom Tholin & 

Lundqvists, kan man dra ännu mer övergripande paralleller och slutsatser. 
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Resultat 

Lärarintervjuerna 

En innehållsanalys av intervjuerna har genomförts utifrån likheter och skillnader angående 

hur språkval svenska/engelska organiseras, undervisas, och prioriteras samt vad lärarna har 

för visioner. Lärarna benämns här med bokstav som korrelerar med skolan och en siffra för att 

kunna garantera deras anonymitet. 

Elevenkätundersökningarna 

En statistisk analys har genomförts med hjälp av programmet SPSS och D. Muijs bok, Doing 

Quantitative Research in Education with SPSS. Enkäternas data har bearbetats i samband med 

skolornas statistik och Skolverkets statistik på kommun-, län- och riksnivå. Varje fråga har 

analyserats och de mest intressanta teman redovisas. 

Likheter 

Likheterna mellan språkval svenska/engelska på de undersökta skolorna är relativt få. För det 

första ligger detta språkval parallellt med de moderna språken, det vill säga vid tre tillfällen i 

veckan. Inga av skolorna har just nu särskilt stora språkval svenska/engelska grupper. Störst 

är Skola A med 22 elever i två av sina grupper. Mest intressant är ändå att lärarna på alla tre 

av skolorna berättade om hur mycket sämre situationen var förut med språkval 

svenska/engelska och hur de har kämpat för och lyckats få igenom vissa positiva förändringar, 

samtidigt som de har olika visioner för ytterligare förändringar i jakten på den optimala 

arbetsformen. 

Lärarna på Skola A beskriver en rörig organisation av språkval svenska/engelska för två år 

sedan när de nuvarande 9:orna gick i årskurs 7. Matematikläraren och svenskläraren hade 

hand om varsin stor grupp. Året därpå blev det lärare A1 som tog engelskagruppen och A3 

tog svenskagruppen. Nackdelen var att grupperna var större än vanliga klasser på Skola A, 

men fördelen var att eleverna i språkval svenska/engelska blev undervisade av ämneslärarna i 

svenska respektive engelska vilket underlättar kopplingen mellan språkval svenska/engelska 

och de vanliga ämnena. I höstas fick de bilda tre grupper. Lärarna anser att det har blivit så 

enbart på grund av att de har påpekat vikten av det till skolledningen och att skolledningen 
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gav dem tillåtelse att lösa det inom arbetslaget. Läraren A1 uttrycker att ”en så bra koppling 

som vi har nu kan jag inte säga att jag har haft någon gång. Och jag har ändå jobbat med 

svengelskan sedan 2001”. 

Lärare B1 berättar att under läsåret 2007/2008 undervisade hon språkval engelska i en grupp 

med 36 elever. Dessutom undervisade hon få av dessa i det vanliga ämnet. Till slut fick hon 

hjälp av en assistent som saknade engelskkunskaper. Hon menar att situationen var väldigt 

påfrestande och hoppas att den aldrig upprepas. 

För fem år sedan när Lärare C1 började på skolan var språkval svenska/engelska i årskurs 9 

det största språkvalet bland 9:orna och stor som en hel klass. Hon anser att det var på grund av 

skolans lättvindiga hållning till moderna språk och språkval. Det är något som sedan dess 

medvetet skärpts till från ledningens sida. Numera läser alla i årskurs 6 ett modernt språk och 

hoppet är att alla fortsätter sitt språkval till hösten i årskurs 7. 

Skillnader 

Tjänstefördelning och arbetssätt 
Det finns många skillnader bland de tre skolorna och hur de har organiserat språkval 

svenska/engelska. Mest påtagligt är att tjänstefördelningen ser olika ut. Skola A har en 

svenska/engelska lärare, en svenska/svenska som andraspråklärare och en träslöjdslärare som 

också har kunskaper i engelska. Alla tre undervisar i språkvalet och vissa har några av sina 

elever som de undervisar i vanliga fall i ämnena engelska eller svenska. På Skola B är det 

elevernas ämneslärare i engelska som också undervisar i språkval engelska. På skola C är det 

en ämneslärare i engelska och svenska, en samhällskunskapslärare och musikläraren som 

delar på språkval svenska/engelska timmarna i årskurs 9. Varje vecka får lärarna varsin av de 

tre språkvalslektionerna med gruppen. 

Skola A har den mest invecklade språkval svenska/engelska gruppindelningen av de tre 

skolorna. Dels på grund av skolans storlek och det höga elevantalet, med 57 stycken som har 

valt detta språkval, men också på grund av lärarnas engagemang i att hitta den bästa formen. 

Lärarna A1 och A3 har vissa elever som de också undervisar i de vanliga ämnena. Men, A1 

ser det som en möjlig nackdel eftersom, som hon uttrycker det, ”det skulle vara ganska 

jobbigt för eleverna om de har mig i svenska, engelska och svengelska alltid… åtta gånger i 

veckan med [A1]!” I detta läsår har hon en grupp och arbetar med svenska. Lärare A2 har på 

motsvarande sätt en grupp med engelska och A3 har sin egen elevgrupp i svenska som 
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andraspråk. Lärarna A1 och A2 byter plats med varandra varannan vecka så att eleverna 

växlar mellan arbete med svenska och arbete med engelska. Systemet roteras med utrymme 

för flexibilitet så att elever som behöver ett visst stöd eller förstärkning har möjlighet till det. 

Lärarna berättar att det finns elever som ibland fortsätter med ett längre pass engelska eller 

svenska för att kunna stödja ett särskilt behov vid tillfället. Det viktigaste för de här lärarna är 

att eleverna kommer till något av språkval svenska/engelska klassrummen och arbetar. 

Mindre viktigt är att hela tiden hålla strikt på lärarnas uppdelning. 

På Skola B har lärare från 2 av de 4 arbetslagen intervjuats. Lärare B1 arbetar i den vanliga 

skolan, det vill säga inte i engelska profilklasserna, och undervisar de elever i språkval 

engelska som hon även undervisar i själva ämnet engelska. Enligt henne är det en stor fördel 

att ha det på det sättet eftersom hon vet exakt vad de behöver öva på och kan stödja dem på 

bästa sättet. Lärare B2 har organiserat sina språkvalstimmar på ett mycket annorlunda sätt 

jämfört med de andra. Han undervisar en engelska profilklass och har några av sina elever i 

språkval engelska fast de egentligen inte alls är i behov av extra engelska. De valde språkval 

engelska för att kunna arbeta mer med matematik som de har svårt med och är i behov av 

stöd. Läraren försvarar sitt sätt att använda språkval engelska genom att argumentera att all 

undervisning på profilen är på engelska, inklusive matematik och eftersom stödtimmarna i 

matematik ges genom det engelska språket kan man erbjuda det inom ramen för språkval 

engelska. 

Lärarna på båda skolorna A och B har organiserat språkval svenska/engelska utifrån elevernas 

behov. Skola C har däremot organiserat kursen utifrån att först och främst anpassa sig till 

schemat. Läraren C1 som också intervjuats undervisar årskurs 9 gruppen i språkval 

svenska/engelska en gång i veckan. De andra två passen täcks av samhällskunskapsläraren 

och musikläraren. Några av språkval svenska/engelska eleverna har lärare C1 i de vanliga 

ämnena svenska eller engelska. Skolan är uppdelad i två spår med en klass från varje årskurs i 

varje spår. Men eftersom skolan är liten, slås spåren ihop vid språkvalstimmarna så att några 

av eleverna i språkval svenska/engelska inte kommer från samma spår som läraren. Som hon 

uttrycker det, ”Det är mycket lättare för mig att jobba med dem [som jag har i de vanliga 

ämnena] för de kan ju aldrig säga till mig att de inte har något att göra… Det vet jag att de 

har”. 
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Skolornas regler vid byte av språkval 
Enligt Grundskoleförordningen, så kan skolan inte neka en elev som vill byta till språkval 

svenska eller engelska. Emellertid står det på Skolverkets hemsida att skolan inte heller kan 

förväntas tillgodogöra önskan direkt eftersom en viss planering i organisationen krävs 

(Engelska och språk, Frågor & svar, Skolverkets hemsida). Dock står det inte preciserat hur 

lång tid skolan har på sig att möta önskemålet, om det gäller en månad eller till och med till 

terminen därpå. Det finns inga preciserade regler för hur bytet ska gå till och kanske mindre 

förvånansvärt, råder det märkbara skillnader mellan skolornas regler angående byte av 

språkval. 

På Skola A och B gäller tidsmässiga avgränsningar mer än en allmän attityd att försöka 

uppmuntra eleverna till att läsa moderna språk. Båda skolorna har som regel att bytet ska äga 

rum i början av terminen och att mitt i terminen blir det mycket mer komplicerat. Lärare A2 

berättar att det finns ett par elever på Skola A som sitter med i spanska, till exempel, men 

arbetar med annat eftersom de inte får byta så sent i terminen. Lärare A1 inflikar att, ”det är 

för att säkerställa för de elever som har svengelska”. Det finns en klar tanke om 

begränsningen av gruppens storlek och bibehållning av kontinuiteten och stabiliteten i 

gruppen. Skola B har en liknande inställning till den frågan och här kan ett möte med 

biträdande rektor krävas för att kunna byta till språkval svenska eller engelska sent i terminen. 

Till skillnad från Skola A, säger Lärare B1, ”Det är möjligt, [men] det blir krångligare”. 

Däremot ställer skolan sig inte kritisk till byte från moderna språk om det görs i tid. Lärare B1 

berättar att Skola B har som utgångspunkt, ”att det heter språkval/…/ och då har vi utgått från 

elevens val oavsett om de behöver extra engelska eller inte. Det är elevens språkval och 

eleverna får välja vilket språk de vill läsa eller fördjupa sig i”. 

Skola C är helt klart den skolan som har den mest restriktiva hållningen angående byte till 

språkval svenska/engelska. Skolan vill helst se att eleven har ett åtgärdsprogram i svenska 

eller engelska för att tillåta ett byte från moderna språk till språkval svenska/engelska. Det är 

den hållningen som nyligen har kritiserats av skolinspektörerna. Under rubriken ”Skolan 

erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i enlighet med 

författningarna” i deras rapport, står det att åtgärder behövs för att styrdokumentens mål och 

krav ska uppfyllas. Här motiverar skolinspektörerna detta med följande förklaring,  

Enligt grundskoleförordningen ska eleverna som språkval erbjudas minst två av de 
moderna språken franska, spanska och tyska. Om eleven och elevens vårdnadshavare 
önskar det ska i stället för moderna språk erbjudas bland annat engelska och svenska 
som språkval. I [Skola C] kan eleverna i årskurs 6 inte välja svenska som språkval och 
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engelska erbjuds endast dem som riskerar att inte nå målen i ämnet. Skolinspektionen 
bedömer att åtgärder behöver vidtas så att eleverna erbjuds språkval i enlighet med 
författningarnas krav.  (3.1.3.) 

Samtidigt har Skola C lyckats hålla väldigt många elever kvar i moderna språk och de 

befintliga språkval svenska/engelska grupperna är små. Lärare C1 anser att, ”självklart om 

någon verkligen vill ha det så får vi inte neka men vi kan ju råda, det skiljer sig vilken attityd 

man har till det/…/ det ska vara till dem som verkligen behöver extra hjälp med svenska och 

engelska”. 

Men även hon erkänner att ”även om det där är den linjen man kör så i slutändan så kanske 

man ger med sig ibland”. I särskilda fall om en elev i moderna språk stör väldigt mycket och 

är helt ointresserad av ämnet kan denna elev tillåtas byta till språkval svenska/engelska även 

om det inte finns ett behov av stöd i de ämnena. I ett informellt möte med skolans rektor, 

informerar han att skolan anser att kunskaper i moderna språk är viktiga för fortsatta studier, 

speciellt nu när det tilldelas meritpoäng för språkstudier i gymnasiet. Vidare berättar han att 

beslutet att byta till språkval svenska/engelska ofta har tagits utan att eleven eller föräldrarna 

inser att de tackar nej till ett 17:e betyg som i slutändan kan vara avgörande i gymnasievalet. 

Det är 16 av de 17 betyg som räknas i ansökan till gymnasiet, vilket framkommer även på 

skolans språkvalsblanketter. Enligt rektorn händer det ofta att efter eleven och föräldrarna har 

fått upplysningar om konsekvenserna av sitt val, beslutar de att eleven stannar kvar i moderna 

språk. 

Vem väljer språkval svenska/engelska? Hur motiveras deras val? 

Lärarnas syn 

Lärarna anger olika anledningar till att elever väljer språkval svenska/engelska samtidigt som 

alla är överens om att språkval svenska/engelska består av väldigt heterogena elevgrupper. På 

Skola A upplever lärarna att det är främst elever som känner att de inte orkar med ytterligare 

ett språk speciellt eftersom det finns många på skolan som redan kan tre eller även fyra språk. 

Det finns flera andra som har prövat på något av de moderna språken och tackat nej. Sedan 

förekommer det också att det väljs på grund av kompisar, att man väljer att följa med sina 

vänner. För några kan språkval svenska/engelska även vara ett icke-val dit man hamnar på 

grund av att man inte gjorde ett val. Lärare B1 på Skola B upplever en liknande situation som 

lärarna på Skola A. Hennes språkvalsklass är en väldigt blandad grupp. Enligt henne har vissa 

valt språkval svenska/engelska av taktiska skäl. Det finns elever i gruppen som redan har 

MVG i engelska och som är mycket starka i engelska. De väljer språkval engelska, ”eftersom 
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de inte kommer att få betyg i det här ämnet, så kommer de och jobbar lite sådär och det ställs 

inte så stora krav på dem”. I samma grupp finns det också nyanlända, invandrarelever från 

skolans förberedelseklasser som aldrig har studerat engelska förut och är i stort behov av 

förstärkningen som erbjuds. Däremot uppger Läraren B2 en mycket annorlunda bild av hans 

språkvalsgrupp samtidigt som han generaliserar för skolan som helhet. 

Across the board most of the people take English or Swedish because they don’t want to 
take French, German or Spanish because it’s extra work and they don’t think about the 
long term effects of having a third language. Or for many of them a fourth 
language…so for the pupils it’s two or three easy hours a week where you don’t really 
have to do anything and half the time don’t even have to go there and you don’t get a 
grade – except both of them are core subjects so you do get a grade but not for those 
specific hours. 

När han talar för sig själv och sin egen grupp ser bilden mycket annorlunda ut eftersom 

önskemålet att använda språkvalstiden i hans klass för extra arbete i matematik kom direkt 

från eleverna själva. För vissa elever som studerade moderna språk men funderade på att byta 

hjälpte argumentet om ett extra betyg och meritpoäng på gymnasiet och de beslöt sig för att 

stanna kvar med sitt språkval. Men, enligt Lärare B2, är argumentet lite för långt ut i 

framtiden för vissa elever för att kunna använda det som grund för språkvalet. Samtidigt, 

upplever han att eleverna i hans språkvalsgrupp är mycket drivna och målmedvetna och 

utnyttjar tiden på ett positivt sätt. 

Lärare C1 på Skola C anser att elever väljer språkval svenska/engelska i första hand på grund 

av, ”stress och det totala trycket från skolans ämnen” som många elever känner. De flesta 

elever har läst ett modernt språk under grundskolan, men valt att hoppa av. 

Elevernas syn 

Elevernas enkätsvar hjälper till att kartlägga vilka elever som väljer språkval 

svenska/engelska och varför de har gjort detta val. På frågan Varför har du valt språkval 

svenska/engelska? på enkätundersökningen är det vanligaste svaret, för att få extra hjälp för 

att kunna få godkänt i svenska och engelska, som tabellen nedan visar. Elva elever, flest 

pojkar valde att skriva in ett eget svar under alternativet, Annat, (ange). Några utmärkande är 

följande: 

”Man kan använda engelskan i större utsträckning än franska, tyska och spanska” 

”Jag vart avstängd från spanskan” 

”Är lat o behövde höja mig i andra betyg” 

”Skönare att kunna jobba med det man ligger efter i” 
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Figur 1 

 

I genomsnitt har 53 % av eleverna i undersökningen prövat att läsa moderna språk innan de 

bytte till språkval svenska/engelska. Minst antal elever som prövat förekommer på Skola B, 

som också ska ses i samband med det faktum att skolan har många invandrarelever och att de 

flesta elever har ett annat modersmål än svenska och därför redan kan tre eller fler språk. Flest 

antal elever som prövat moderna språk förekommer på Skola C. 

Tabell 4 

Antal elever i undersökningsgruppen som läst moderna språk under grundskolan. Uppdelat 
per skola. 

Skola Har studerat 

Moderna Språk 

Har inte studerat 

Moderna Språk 
Totalt 

A 18 17 35 

B 6 9 15 

C 6 1 7 

Totalt 30 27 57 
 

Ett flertal av eleverna i undersökningsgrupperna har annat modersmål än svenska. Mest 

anmärkningsvärt är det på skolan B där 100 % av eleverna som deltog i undersökningen har 

annat modersmål än svenska. Samtidigt behöver den statistiken tolkas i samband med statistik 

på skolan som helhet för att kunna ge en rättviss och giltig bild av verkligheten. På Skola B 

37%

22%

5%

10%

10%

16%

Varför har du valt språkval svenska/engelska?

Jag vill ha extra hjälp för at få 
godkänt i svenska/engelska.

Jag vill inte läsa franska, spanska 
eller tyska

Jag fick inte godkänt i 
franska/spanska/tyska

Lärarna tyckte att jag skulle läsa 
språkval svenska/engelska

Mina föräldrar tyckte att jag 
skulle läsa språkval 
svenska/engelska

Annat



25 
 

läser 88 % av eleverna svenska som andraspråk. På Skola A är en sådan parallell svår att dra 

eftersom skolan inte har en så tydlig uppdelning av ämnen svenska och svenska som andra 

språk. Däremot har statistik om antal elever som får modersmålsundervisning kunnat 

användas för att ge någon sorts kontext. Dock behöver den tas med försiktighet då långt ifrån 

alla med annat modersmål väljer modersmålsundervisning. På Skola A får 65 elever, det vill 

säga 50 % av eleverna i årskurs 9 modersmålsundervisning. 60 % av eleverna i 

undersökningsgruppen uppger att de har annat modersmål än svenska. Skola C har väldigt få 

elever med annat modersmål och alla i undersökningsgruppen uppgav svenska som sitt 

modersmål. Statistik på skolan visar att sammanlagt 20 elever, vilket utgör 4 % av skolans 

elevantal, får modersmålsundervisning. 

Kartläggningen av utbildningsnivån av föräldrar och äldre syskon visar att ett stort antal 

elever i undersökningsgrupperna kommer från familjer med högskole- eller 

universitetserfarenhet. Andelen elever med språkval svenska/engelska i 

undersökningsgruppen som kommer från familjer med högskole- eller universitetsutbildning 

är i majoritet, vilket är i stark kontrast med Statistiska centralbyråns statistik på stads- och 

riksnivå. 

Figur 2 
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vanliga ämnena som möjligt samtidigt som de erbjuder extra förberedande övningar inför de 

Nationella proven. Lektionsplaneringar utgår ofta från elevernas specifika behov, vilket kan 

betyda att flera elever arbetar med olika saker under lektionerna. 

På språkval engelska lektionerna med Lärare B1 får eleverna möjlighet att fördjupa sig i 

teman som är aktuella i det vanliga engelska ämnet. Det kan handla om extra uppgifter, 

gloslistor eller läsning. Hon berättar att skolan har nyinköpta engelskböcker som eleverna får 

utnyttja. 

Lärare C1, precis som på Skola A och B, arbetar också utifrån elevernas vanliga engelska 

textböcker. Hon berättar att andra skolor löser problemet med textböcker genom att använda 

en bok i språkval engelska från ett konkurrerande förlag till den de använder i engelska 

ämnet. Fast på Skola C arbetar eleverna med de extra uppgifter som finns längst bak i 

textboken samt med särskilda övningar som läraren har med sig. Eftersom språkvalsgruppen 

på Skola C är så liten är det möjligt att läsa en roman tillsammans för att sedan kunna använda 

den i skrivning och diskussion. När Lärare C1 undervisade i en stor grupp för 5 år sedan 

tittade eleverna ofta på gamla klassiska filmer som de sedan arbetade med under lektionerna. 

Fast syftet med språkval svenska/engelska är officiellt att få stöd och fördjupa sig i ämnen, så 

händer det att elever arbetar med annat än svenska eller engelska under språkvalslektionerna. 

Som Lärare C1 förklarar,  

Jag säger alltid i första hand svenska engelska och då säger de ibland, men jag har inget 
där. Jag ligger långt fram i engelskan, jag har läst ut min bok i svenskan. Vi har inte 
börjat på något nytt, och vi har prov i hemkunskap imorgon… och det är jättesvårt att 
säga nej, nu hämtar jag de här extra grammatikövningarna för dig. Så då blir det ofta 
plugga till provet… 

På samma gång, tillägger hon att hon inte vill att språkval svenska/engelska ska förvandlas till 

en sorts extra läxläsning eftersom hon anser att det redan finns på schemat som elevens val. 

Samtidigt är hon medveten om att det är en känslig balans och innebär eviga kompromisser. 

Elevernas svar på frågorna om hur de spenderar sin tid i språkval svenska/engelska 

understryker lärarnas beskrivning. Påståendet Jag arbetar med andra ämnen än 

engelska/svenska under språkvalslektionerna visar att hela 51 % av undersökningsgruppen 

anser att de ibland, ofta eller alltid gör det. Vanligast var det på Skola B där 80 % av elevernas 

svar stämde överens med påståendet och minst förekommande på Skola A med 34 %. 
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Finns det en utarbetad lokal arbetsplan för språkval svenska/engelska? 
Lärarna på de tre skolorna var eniga om att det inte finns några lokala bestämmelser över 

språkval svenska/engelskas utformning, arbetssätt eller innehåll förutom det som finns i de 

allmänna kursplanerna för svenska och engelska samt läroplanens bestämmelser om hur betyg 

och bedömning går till. På Skola A förklarar lärarna att de följer planeringen som finns för 

både svenskan och engelskan och att de är medvetna om vad eleverna arbetar med. Eftersom 

alla tillhör samma arbetslag underlättas kommunikationen de emellan samt att A1 och A3 är 

ämneslärarna. Läraren B1 och B2 anser att de vet exakt vad eleverna behöver eftersom de 

undervisar sina vanliga elever även i språkval engelska, vilket enligt dem är en klar fördel. 

Enligt Lärare C1, har brist på en lokal arbetsplan för språkval svenska/engelska diskuterats på 

skolan och de är överens om att en behövs arbetas fram. 

Kursens status enligt lärarna 
Lärarna på de tre skolorna anser att språkval svenska/engelska har ganska låg status bland 

eleverna. Det finns ganska stor frånvaro med undantag för Lärare A3 som undervisar svenska 

som andra språk i en mindre språkvalsgrupp och för Lärare B2 som undervisar några elever i 

matematik under språkvalet. Samtidigt, berättar Lärarna A1 och A2 att det finns motiverade 

elever i grupperna som ser kopplingen mellan arbetet de gör under språkvalet och deras 

slutbetyg i svenska och engelska. Lärare B1 anser att eleverna tar språkval engelska ”ganska 

lättvindigt”, men även hon har elever som tar språkval engelska mer på allvar. Lärare B2 går 

ytterligare ett steg och lägger skulden för elevernas bristande studiemoral i språkval 

svenska/engelska på otydliga kopplingar till de vanliga ämnena samt det faktum att eleverna 

inte får ett betyg för just språkval svenska/engelska. 

…if it’s not connected to a grade, most 14 year olds blow it off…We set up a system of 
rewards and then say, but here it doesn’t count. So, the whole hour doesn’t count for 
most of them. It has to be really disciplined people and how many 14 year olds are there 
at this point? There are a few, but I wasn’t ‹‹ skratt ››… 

Språkval svenska/engelska har även en låg status bland andra lärare. Som Lärare C1 uttryckte 

det, det är ”väl inget ämne man jublar över att få... Det är krångligt och svårt att få till det…” 

Dessutom anser hon att på språkval svenska/engelskalektionerna saknar man känslan eller 

”kicken”, som hon kallar det, att man verkligen har lyckats med en perfekt lektion. Samtidigt 

anser hon att många lärare har valt läraryrke mycket på grund av att de gillar struktur och 

ordning och just det saknas på språkval svenska/engelska eftersom kursen i sig har väldigt 

otydliga ramar. Lärare B2 ansvarar för schemauppläggningen på Skola B och berättar att 
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lärare kommer till honom och ber om att få slippa språkvalstimmar eller åtminstone att få så 

lite språkval som möjligt. 

Kursens status enligt eleverna 
Majoriteten av eleverna uppger att de är antingen nöjda, ganska nöjda eller mycket nöjda med 

språkval svenska/engelska. Mest nöjda är eleverna på Skola B och Skola C. Flest svar om 

ibland nöjd, sällan nöjd eller inte alls nöjd gav eleverna på Skola A. Statistiken bör tolkas 

med en viss försiktighet på grund av den till antalet relativt lilla undersökningsgruppen och 

den höga frånvaron.  

Lärarna berättar att motivationen bland eleverna i sina språkvalsgrupper är generellt låg. I 

enkätundersökningen förekommer frågan Hur motiverad känner du dig oftast på språkval- 

lektioner? Eleverna anger en betydligt ljusare uppfattning om hur pass motiverade de känner 

sig på språkvalslektionerna. Dessutom ställdes frågan, Hur motiverade är dina klasskamrater 

under språkval svenska/engelska lektioner?  

Figur 3 

Hur motiverad känner du dig på språkval svenska/engelska lektioner? 

  

Figur 4 

Hur motiverade är dina klasskamrater under språkval svenska/engelska lektioner?
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Frågorna analyserades utifrån uppdelning av svaren i positiva svar, det vill säga, mycket 

motiverad, ofta motiverad och ganska motiverad och negativa svar som aldrig motiverad, 

sällan motiverad och ibland motiverad. I samband med den andra frågan anger eleverna ett 

betydligt mindre antal positiva svar, särskilt bland pojkarna. Dessutom är det intressant att det 

skiljer sig även mellan skolorna. På Skola A uppger 37 % att de anser att sina klasskamrater 

är mycket, ofta eller ganska motiverade medans 74 % anser att de själva är det. På Skola B 

skiljer svaren inte mycket mellan frågorna. 87 % anser att de är mycket, ofta eller ganska 

motiverade medans 80 % anger att sina klasskamrater är det. På Skola C rör det sig om 72 % 

som uppger att de är själva motiverade och 43 % som anser att sina klasskamrater är.  

Ytterligare en faktor som är av särskilt intresse är elevernas svar på frågorna Känner du att 

språkval svenska/engelska hjälper dig att nå målen i svenska och/eller engelska? och Känner 

du att det arbete som du gör i språkval svenska/engelska räknas med i ditt svenska eller 

engelska betyg? Medan 73,7 % av undersökningsgruppen anser att språkval hjälper dem att nå 

målen i svenska och/eller engelska, upplever 47,4 % att arbetet som de gör i språkval inte 

räknas med i ämnesbetyget. Enligt Lpo 94 kapitel 2.7, Bedömning och betyg, klarläggs 

följande direktiv: 

Läraren ska vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en alldisig bedömning av 
dessa kunskaper.  

Språkval svenska/engelska nämns inte här, däremot kan det tolkas som att ämnesläraren vid 

betygsättning är skyldig att väga in arbete som eleven producerar och kunskaper som eleven 

tar till sig på språkval svenska/engelska lektionerna. 

Figur 5 
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Elevernas närvaro vid undersökningens tillfälle talar högt om elevernas uppfattning om vikten 

och betydelse av det svenska/engelska språkvalet. Vid första anblick tyder Skola A:s elevantal 

på att fler pojkar än flickor utgör språkvalsgruppen. Men vid närmare granskning visar det sig 

att 50 % av flickorna är frånvarande jämfört med 24 % av pojkarna vid undersökningen. 

Skola B visar att alla fem flickor är närvarande men 28 % av pojkarna är frånvarande. 36 % 

av undersökningsgruppen på Skola C var frånvarande vid undersökningen och alla var pojkar. 

På Skola A var undersökningstillfället första lektionen på en onsdag morgon. På Skola B 

genomfördes undersökning kl. 10.25 på samma onsdag. Undersökningen på Skola C 

genomfördes på en torsdag efter lunch kl. 12.20. Vid varje tillfälle genomfördes 

undersökningen 10-15 minuter efter lektionens start för att vänta in elever med sen ankomst. 

Tabell 5 

Frånvaro i undersökningsgruppen uppdelade på skola och kön 

Skola Flickor Pojkar Hela klassen 

A 50 % 24 % 39 % 

B 0 % 29 % 21 % 

C 0 % 44 % 36 % 
 

Lärarnas visioner för språkval svenska/engelska 
Gemensamt för alla skolor är att de intervjuade lärarna har visioner för hur de vill att språkval 

svenska/engelska ska se ut i framtiden. På Skola A upplever de att de har åstadkommit 

mycket med den nya grupperingen med färre elever i varje grupp och att lärarna samarbetar 

och kommunicerar med varandra. På Skola B anser man att prioriteringen av mindre grupper 

och att undervisa sina egna elever i språkval svenska/engelska är avgörande för att språkval 

svenska/engelska ska fungera. Lärare B2 vill utöka innehållet i språkval svenska och engelska 

för att inkludera även andra ämnen som man arbetar med utifrån språkets perspektiv. Han 

tillägger att detta är av yttersta vikt speciellt för Skola B där många har annat modersmål och 

har därför nytta av extra stöd i alla ämnen med just språket. På Skola C önskar Lärare C1 att 

nu när nya kursplaner arbetas fram, att det vore till stor hjälp om även språkval 

svenska/engelska vore med. Båda Lärare B1 och C1 önskar att det vore möjligt till flera 

grupperingar för att kunna dela grupperna efter nivåer och på det sättet lättare kunna anpassa 

lektionerna efter behovet. Lärare C1 skulle vilja ha inriktningar som utmanar de starkare 

eleverna, till exempel fokus på konversationsengelska. Lärare B1 beklagar att heterogeniteten 

av gruppen gör att hon är tvungen att alltid ha flera olika planeringar till varje lektion. Hon 
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uttrycker att hon upplever ångest och oro hela tiden över sin planering och ifall hon har hittat 

något som passar till varje elev. Hon anser att flera nivågrupperingar i språkval 

svenska/engelska skulle underlätta mycket. 
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Diskussion 

Andras forskning som har nämnts och diskuterats i min studie visar att språkval 

svenska/engelska är problematisk i verkligheten. Min empiri demonstrerar att det råder många 

olika uppfattningar på skolor om tjänstefördelning av svenska/engelska språkvalstimmar, 

reglerna angående val och omval av språk, samt kursens syfte och innehåll. Eleverna 

uppskattar för det mesta språkval svenska/engelska och är som regel nöjda med kursen, 

samtidigt som frånvaron och arbetsklimatet under lektionerna tyder på att lärandet är 

bristfälligt. Kursens status kan diskuteras utifrån elevernas och lärarnas upplevelser men 

också i samband med brist på kursplan och lokalarbetsplaner för just språkval 

svenska/engelska. 

Tjänstefördelning 

Att lärarna på de tre undersökta skolorna har olika ämnesbakgrund visar sig stämma överens 

med annan forskning (1999 Sörensen, 2009 Tholin & Lundqvist). Av de åtta språkval 

svenska/engelska lärarna som ingick i denna studie, har fem ämnesbehörigheter i svenska 

och/eller engelska medan de andra tre undervisar i samhällskunskap, musik och träslöjd. I 

Tholin & Lundqvists forskning visar det sig att skolorna fyller tjänsterna för språkval 

svenska/engelska med andra ämneslärare som inte sällan saknar behörighet att undervisa i 

svenska eller engelska (s. 106). Dessutom redovisar Tholin & Lundqvist i sin rapport hur 

rektorer resonerar kring elevgrupperingar i språkval svenska/engelska. Här framkommer det 

att skolans organisation i sig påverkar hur eleverna grupperas (s. 20). Detta är något som 

återkommer i lärarintervjuerna på Skola A, B och C. Något anmärkningsvärt är att lärarna på 

Skola A och B själva har tagit initiativet för att förändra och förbättra språkval 

svenska/engelska. De la fram krav på mindre grupper med flera lärare och övertygade 

rektorerna om vikten av det. Skola C däremot har genomfört en förändring genom rektorns 

beslut om restriktiva regler för val av språkval svenska/engelska. Det är intressant att notera 

att lärarna på Skola A och B är samtidigt relativt nöjda med dagens situation och de 

genomförda förändringarna inom elevgruppering och inriktning av språkval svenska/engelska 

kurserna. Däremot på Skola C ser det ut som enbart elevantalet har påverkats. Lärare C1 

anger att fördelen med den restriktiva hållningen är att den har resulterat i små språkval 

svenska/engelskagrupper, men samtidigt tillägger hon att svårigheter med tjänstefördelning, 
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kursens innehåll och syfte fortsätter. Det blir uppenbart att de stora problemen kvarstår, något 

som hon själv är medveten om och som tas upp lite senare i diskussionen av visioner för 

kursen. 

Skolans regler vid val av språkval svenska/engelska 

Det finns stora skillnader mellan hur pass restriktiva skolorna är angående val eller omval till 

språkval svenska/engelska. Sörensens pilotundersökning och Tholin & Lundqvists rapport 

stämmer överens med bilden på de undersökta skolorna i denna studie. Tydligast ser man det 

på Skola C som anser att alla i stort sett ska läsa moderna språk, något som skolan har fått 

anmärkning för från skolinspektörerna. Skola C är inte ensam om det. Tholin & Lundqvist 

granskar i sin rapport skolinspektörers utlåtande angående språkval i flera olika kommuner. 

Det visar sig att det saknas tydliga riktlinjer vad det gäller språkval svenska/engelska, kursens 

innehåll, upplägg och regler vid omval. Något som inte får anmärkning i en kommun kan 

orsaka krav på åtgärder i en annan kommun (2009 Tholin & Lundqvist s.141). Till exempel, i 

en kommun fick en skola kritik för att matematik erbjuds inom språkvalstiden samtidigt som 

på en skola i en annan kommun ger andra skolinspektörer rektorn friare ramar genom att 

kommentera att det kan accepteras i särskilda fall då man bestämmer att det behövs ”utifrån 

en elevs individuella behov” (2009 Tholin & Lundqvist s.152). 

Skola A och B tillämpar en mer öppen hållning till omval från moderna språk till 

svenska/engelska jämfört med Skola C. Fokus ligger snarare på att behålla stabiliteten i 

gruppen och förhindra okontrollerade tillströmningar av elever under terminens gång än att 

hålla strängt i omvalsreglering, generellt. Läraren B1 försäkrade i sin intervju att Skola B 

anser att språkval är ett val och att alla elever oavsett nivå i engelska eller svenska, har rätt att 

välja språkval svenska/engelska om de vill. På samma gång är Skola B den skolan i 

undersökningen som prioriterar att särskilja grupperna och har separata grupper i språkval 

svenska och språkval engelska. Detta stämmer överens med Lärare B1:s beskrivning av 

elevernas rätt till val av språkval på Skola B. 

Vilka elever väljer språkval svenska/engelska? 

Elevgrupperna, precis som annan forskning visar (2009 Tholin & Lundqvist, 1999 Sörensen, 

2008 Axelsson, 2007 Forstén), är väldigt heterogena grupper där elevernas kunskapsnivåer 

skiljer sig åt väsentligt. Generellt är pojkar överrepresenterade i språkval 
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svenska/engelskagrupperna även om det inte visar sig stämma med Skola A i undersökningen 

med 44 % pojkar och 56 % flickor. Tholin & Lundqvist (s. 74), Sörensen (s. 14) samt flera 

lärarexamensarbeten ger belägg för det påståendet. Samtidig är det Skola A som hade störst 

elevfrånvaro vid undersökningstillfället. Att 50 % av flickorna i språkval svenska/engelska i 

årskurs 9 valde att vara frånvarande från lektionen är av betydelse. Lärarna förklarar 

frånvaron som ganska typisk och inte på grund av något hinder inom skolan, till exempel prov 

eller särskilda aktiviteter. Däremot kan lektionens placering i schemat påverka elevernas 

frånvaro. Där skulle det kräva en större undersökning över en längre period för att kunna 

konstatera sambandet samtidigt som det kan vara något väsentligt för skolorna att ha i åtanke 

vid schemaplanering. 

De vanligaste anledningarna till val av språkval svenska/engelska anges av eleverna att vara 

för att få extra hjälp för att nå målen i svenska och/eller engelska. Anledningen som anges 

ofta men i lite mindre utsträckning är Jag vill inte läsa franska/spanska/tyska. Andra 

anledningar förekommer och det visar sig vara mest pojkar som väljer att skriva en egen 

anledning. Lärarna däremot beskriver skilda bilder av varför elever väljer just språkval 

svenska/engelska. Eftersom det inte finns en kursplan och inga betyg ges anser flera lärare att 

en del elever väljer av taktiska skäl och för att kunna minska arbetsbördan i skolan. Lärarna 

anser att vissa elever, vilket också speglas i några av kommentarerna på enkäterna, utnyttjar 

språkvalstiden ansvarsfullt och använder tiden till sin fördel. 

En aspekt som undersöktes var elevernas språkliga bakgrunder. Det visar sig vara något fler 

elever med annat modersmål än svenska som väljer språkval svenska/engelska på både Skola 

A och B. Men långt ifrån alla med annat modersmål väljer bort moderna språk. Något som 

understryks av lärarintervjuer i Tholin & Lundqvists rapport (s. 74). 

Arfwedson & Arfwedsons forskning pekar på ett samband mellan föräldrars utbildningsnivå 

och deras barns skolprestationer. De poängterar att barn till högutbildade föräldrar ofta har det 

lättare att lyckas i skolan (s. 181). Tholin & Lundqvist upptäcker liknande kopplingar mellan 

föräldrars utbildningsnivå och språkval som visar att elever som bor i områden med ett stort 

antal lågutbildade invånare oftare väljer bort moderna språk än elever i områden med 

högutbildade invånare (s. 57, 134). Axelsson drar liknande slutsatser i sitt lärarexamensarbete 

vilket diskuterar språkval ur en socioekonomisk synvinkel. I hennes studie var det elever på 

landsbygden med icke-akademiska föräldrar som oftare valde bort moderna språk än elever 

som bor i staden med akademiska föräldrar. Ingen av de slutsatserna stämmer överens med 

resultaten i min undersökning (se figur 2). Utbildningsnivån för riket 2008 för personer 
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mellan 25-65 år med högskole- eller universitetsutbildning visar sig vara 36 %. I kommunen 

där Skola A och B hör hemma har motsvarande 30 % högre utbildning. I Skola C:s kommun 

är det 38 % (Utbildningsnivå i kommuner, SCB). I undersökningsgrupperna har 77 % av 

eleverna på Skola A föräldrar eller syskon med högskole- eller universitetsutbildning. På 

Skola B är det 60 % av språkval svenska/engelskagruppen. 85 % av eleverna i 

undersökningsgruppen på Skola C har föräldrar eller syskon med högre utbildning. Siffrorna 

ligger långt över både kommun- och riksnivåerna. På Skola A kan det konstateras att den 

höga procenten påverkas av den höga frånvaron, men även när man räknar med de eleverna 

som ej närvarade samt antar att ingen av dem har föräldrar eller syskon med högre utbildning, 

ligger ändå andelen över kommun- och riksnivåerna. 

Syfte, status, motivation och lärande 

I min undersökning finns det ett mycket nära samband mellan språkval svenska/engelskas 

syfte och dess status, vilket också stämmer överens med tidigare nämnd forskning (2009 

Tholin & Lundqvist, 1999 Sörensen). Ute bland skolorna finns det skilda uppfattningar om 

kursens syfte och innehåll. I vissa fall ses kursen som ämnesstöd, i andra fall som ett aktivt 

val. Alla lärarna medger att språkval som läxläsning förekommer samt arbete inom andra 

ämnen i olika utsträckning beroende på skola. Tholin och Lundqvist ställer sig kritiskt till att 

”eleverna i alltför hög grad förutsätts ansvara för att välja både ämne, innehåll, arbetssätt och 

nivå…” (s. 120) vilket förekommer när kursplan saknas och kursen liknar en 

läxläsningstimma. Även hos skolinspektörerna råder en viss förvirring eftersom tydliga och 

eniga regler saknas. Med så mycket oordning, är det egentligen överraskande att eleverna 

speglar denna förvirring? Som Lärare C1 berättar, blir det mycket filmklubb vilket även 

Tholin & Lundqvist upptäckte är den vanligaste gruppaktiviteten på språkval 

svenska/engelska (108). 

Språkval svenska/engelska är inget ämne. Det saknar kursplan med särskilda uppsatta mål och 

betygskriterier. Det finns många olika benämningar för kursen i skolvärlden och kopplingen 

till skolans ämnen är bristande. För att elever ska kunna ta kursen på allvar behöver de förstå 

syftet och målen samt uppfatta en koppling mellan språkval svenska/engelska och själva 

ämnena. Det är oroväckande att 47,4 % av elever inte tror att arbetet de gör på språkval 

svenska/engelska räknas med i ämnets betyg. Detta stämmer överens med Tholin och 

Lundqvists upptäckt, att språkval svenska/engelska lärare inte känner att ämneslärarna 

efterfrågar deras samarbete med bedömning av eleverna (s. 120). En av lärarna i 
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undersökningen som undervisar språkvalselever från utanför sitt arbetslag erkänner att det 

finns brister i kommunikation mellan språkval svenska/engelskalärarna och ämneslärarna på 

skolan. Eleverna kan inte förväntas se en koppling mellan språkval svenska/engelska och 

ämnesbetyget när det faktiskt saknas. Det är inte långsökt att inse sambandet mellan elevernas 

bristande motivation samt höga frånvaro och bristerna kring kursen. En elev i Tholin och 

Lundqvists rapport sammanfattar problemet med att det inte finns några negativa följder om 

man bestämmer sig för att inte arbeta under språkval svenska/engelska lektionerna (s. 120). 

Hjälp och stöd finns där för den som vill ta del av det men för den som inte vill ställs sällan 

några höga krav eller konsekvenser, förutom möjligtvis att missa tillfälle att höja ett betyg.  

De flesta eleverna i undersökningen uppger att de känner sig motiverade under 

språkvalslektionerna men detta behöver interpreteras i samband med att nästan samtliga också 

anser att sina klasskamrater är mindre motiverade (se figur 3 & 4). Detta kan tolkas som att 

deras klassrumsbeteende tyder på att gruppen egentligen består av elever som är mindre 

studiemotiverade än de vill själva erkänna. Detta kan också uppstå som ett resultat av 

otydligheten i kursens syfte samt saknad av belöning i form av betyg. I sin artikel, Bedömning 

– varför, vad och varthän? resonerar Astrid Pettersson kring bedömningens påverkan på 

elevernas uppfattning om vad som är viktigt i skolan. Hon förklarar att läraren genom 

bedömning signalerar vad som anses allra viktigast (2007 Pettersson s. 32). Detta resonemang 

kan även användas för att diskutera statusen på språkval svenska/engelska. Att elever arbetar 

med uppgifter som inte bedöms som i vanliga ämnen eller betygsätts överhuvudtaget, kan 

förståeligt påverka deras motivation och närvaro. 

Det är intressant att på Skola B, där eleverna har samma lärare i ämnet engelska och språkval 

engelska, anger eleverna också att de är mest nöjda, jämfört med de andra två skolorna. Här 

visar det sig också att 60 % säger att de känner att språkval engelska räknas in i engelska 

ämnesbetyg (se figur 5). Dessutom är eleverna på Skola B, enligt sina svar, mer motiverade 

än eleverna i grupperna på Skola A och C. Det är också intressant att svaren om sin egen 

motivation och sina klasskamraters motivation skiljer sig marginellt, till skillnad från de andra 

skolorna där stora skillnader visar sig mellan de två frågorna. 

Problemet med språkval svenska/engelska ligger inte hos eleverna vars bristande motivation 

leder till oproduktiva, stökiga lektioner. Det är inte heller enbart för att moderna språk inte är 

obligatoriska. Denna studie tyder på att det största problemet med språkval svenska/engelska 

är den bristande strukturen och otydligheten kring kursen. Lärarna på undersökningsskolorna 

efterlyser förändring inom kursen lokalt- men också på riksnivå. Lärare C1 anser att språkval 
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svenska/engelska behöver sin egen kursplan och tydliga regler. Samtidigt anser hon att detta 

inte får ske på bekostnad av flexibilitet inom kursen för att kunna fortsätta stödja elever där de 

behöver det. Tholin och Lundqvist instämmer med sitt resonemang kring möjliga vägar till 

förändringar inom språkval. Om språkval fortsätter som idag så anser de att förändringar och 

mer forskning krävs för förbättring av kursen (s. 219-20). De efterlyser försöksverksamhet på 

nationell nivå där skolor som har lyckats bra får rapportera tillbaka och dela med sig av sina 

metoder. De resonerar att, ”aktiviteter som är kreativa, varierade, integrerade med innehåll 

från olika ämnen och utvecklande för språket är förmodligen vad många elever i svensk skola 

behöver, både de som idag valt SvEn och de som har moderna språk” (2009 Tholin & 

Lundqvist s. 220). 

Här kan en genomtänkt kursplan vara till stor hjälp för att förändra språkvalet från grunden. 

Samtidigt ligger problemen med språkval på en högre nivå. Förändring och tydliggörande 

krävs även på politisk nivå för att skolinspektörerna ska bli eniga om kursens syfte, innehåll 

och upplägg. 

Förändringar som stödjer lärandet 
De förändringar som behövs för att språkval svenska/engelska verkligen ska bli 

kunskapsfördjupning istället för ett kravlöst tidsfördriv. 

• Språkval svenska/engelska bör ha en central kursplan och lokala arbetsplaner där syftet 
och innehåll tydliggörs för lärare, elever och föräldrar 

• Språkval svenska och språkval engelska bör hållas separat 

• Storleken på språkvalsgrupperna bör vara mindre än en hel klass 

• Undervisande lärare bör vara samma i ämnet och i språkvalet 

• Om detta är omöjligt bör undervisande lärare och ämneslärare ha avsatt tid för 
diskussioner om planering och elevernas utveckling. 

• Undervisande lärare bör vara behörig i ämnet svenska för språkval svenska, alternativt 
engelska för språkval engelska 

• Skolledningen bör vara öppen till vidgade tolkningar av ämnena svenska och engelska 
för att kunna anpassa arbetet inom språkval svenska/engelska efter elevernas behov och 
intresse 

Framtida forskning 

Mer uppmärksamhet behövs kring språkval. En undersökning i form av ett praktiskt 

skolexperiment vore mycket givande för att undersöka på en djupare nivå, sambandet mellan 

elevernas arbetsmoral på språkval svenska/engelska och kursens otydlighet med saknad av 
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kursmål, syfte och betyg. Dessutom skulle djupintervjuer med eleverna som har hög olovlig 

frånvaro på språkval svenska/engelska lektioner bidra till en bättre förståelse för 

problematiken. Ytterligare en intressant punkt som dök upp under undersökningens gång men 

som inte är direkt knuten till studiens frågeställningar, är elevernas syn på utbildning och 

språkkunskaper i ett globalt perspektiv. Anser de att vissa språk eller utbildningar har mer 

värde på grund av ursprung? Hur påverkar eller reproducerar skolan dessa attityder? 
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Slutsatser 

I skolverksamheten finns det många krafter som man själv som lärare inte råder för. Politiska 

beslut, ekonomi, ledningens prioriteringar, nedskärningar, et cetera. Samtidigt finns det stora 

möjligheter till att vara delaktig och påverka verksamheten. Detta förutsätter att man sätter sig 

in i frågorna och vågar tänka på ett nytt sätt. Detsamma gäller även språkval 

svenska/engelska. Det är ytterst viktigt att veta vilka krav man kan ställa på skolledningen. 

Skolans attityd till språkval svenska/engelska påverkar med all sannolikhet dess situation. 

Elever som väljer att inte läsa moderna språk erbjuds i dagens läge, på många sätt, något 

mindre värt. Kursen har inte någon kursplan och eleverna får inget betyg för kursen. Visst är 

det tänkt att det eleverna gör i språkval räknas in i ämnesbetyget, men studien visar att nästan 

hälften av eleverna känner att så inte är fallet. Kopplingen mellan språkval svenska/engelska 

kursen och den vanliga ämnesundervisningen behöver tydliggöras så att elevernas motivation 

ökar. 

Det är minst lika viktigt att lärare delar med sig av sina erfarenheter, kunskaper och 

kompetens. Språkval är i en knepig situation inom skolan, utan regler eller gemensamma mål. 

Då blir det ännu viktigare att lärare delar med sig om vilka arbetsformer de använder och 

vilka lösningar de har kommit fram till. När så lite forskning finns om språkval 

svenska/engelska, får man istället bistå varandra. Med publiceringen av Tholin och 

Lundqvists rapport kan uppmärksamhet väckas för språkvalets svåra situation. 

Förhoppningsvis kommer det leda till diskussioner om språkval ute i skolorna där 

förbättringar kan göras.  

Denna studie börjades med funderingar kring hur språkval svenska/engelska ser ut i praktiken. 

Att undervisa språkval engelska kan mycket väl bli ens eget uppdrag någon gång och denna 

studie är lika mycket värd för ens eget yrkesliv. Samtidigt kan jag hoppas att de frågor som 

ställdes till lärarna har väckt funderingar kring organisationen av språkvalet. Som en lärare sa 

efter intervjun, ”Det var intressant att prata med dig för nu känner jag att jag måste tänka på 

språkval för att jag har tagit det lite för givet.” Det är nog lätt gjort när man är mitt i 

läraruppdraget, men mycket viktigt är det att stanna upp och reflektera över det man faktiskt 

gör i skolan och vad meningen med det verkligen är. 
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Bilaga A 

Frågor till undervisande lärare av språkval svenska/engelska 

 

1. Hur ser verksamheten ut? Hur många timmar/vecka? Hur går undervisningen till? 
 

2. Vad finns det för regler för när en elev får göra omval till språkval Sv/En? Vem 
bestämmer? 
 

3. Varför, enligt er erfarenhet, väljer elever detta språkval? 
 

4. Vad har språkval Sv/En för syfte? Fördelar/nackdelar? 
 

5. Finns det en lokalarbetsplan för språkval Sv/En? Några överenskommelser? 
 

6. Vilka lärare undervisar språkval Sv/En? Elevernas vanliga ämneslärare eller någon 
annan? 
 

7. Får språkval Sv/En lärarna avsatt tid att diskutera och planera? Inför betygsättning? 
Individuell utvecklingsplan? 
 

8. Vad anser du att språkval Sv/En har för status? Bland eleverna? Bland lärarkåren? 
Bland ledningen? 
 

9. Vad har ni för visioner för språkval Sv/En? 
 

10. Något mer att tillägga? 
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Bilaga B 

Frågeformulär: Språkval Engelska/Svenska i år 9 

Språkval:  Svenska  Engelska  Kombinerad svenska/engelska 

           

1. Jag är…  Flicka  Pojke       

 

2. Har du läst moderna språk, (franska, tyska eller spanska) i år 6, 7, 8, eller 9? 

   Ja. Vilket språk? __________________________ Hur många terminer? ___________ 

   Nej 

 

3. Varför har du valt språkval svenska/engelska? Kryssa de alternativ som stämmer bäst. 

   Jag vill ha extra hjälp för att kunna få godkänt i engelska. 

   Jag vill ha extra hjälp för att kunna få godkänt i svenska. 

   Jag vill inte läsa franska, spanska eller tyska. 

   Jag fick inte godkänt i franska/spanska/tyska. 

   Lärarna tyckte att jag skulle vara i språkval svenska/engelska. 

   Mina föräldrar tyckte att jag skulle vara i språkval svenska/engelska. 

   Annat (ange) _________________________________________________________ 

 

4. Hur nöjd är du med språkval svenska/engelska?  (Kryssa ett alternativ) 

 Mycket nöjd  Ganska 
nöjd 

 Nöjd  Ibland nöjd  Sällan nöjd  Inte alls 
nöjd 

 

5. Hur motiverad känner du dig oftast på språkval svenska/engelska lektioner?  (Kryssa ett alternativ) 

 Mycket 
motiverad 

 Ofta 
motiverad 

 Ganska 
motiverad 

 Ibland 
motiverad 

 Sällan 
motiverad 

 Aldrig 
motiverad 

 

6. Hur motiverad känner du dig för övrigt i skolan?  (Kryssa ett alternativ) 

 Mycket 
motiverad 

 Ofta 
motiverad 

 Ganska 
motiverad 

 Ibland 
motiverad 

 Sällan 
motiverad 

 Aldrig 
motiverad 

 

7. Hur motiverade är dina klasskamrater under språkval svenska/engelska lektioner? (Kryssa ett alternativ) 

 Mycket 
motiverade 

 Ofta 
motiverade 

 Ganska 
motiverade 

 Ibland 
motiverade 

 Sällan 
motiverade 

 Aldrig 
motiverade 
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Hur spenderar du din tid i Språkval Svenska/Engelska? 

8. Jag använder tiden för att arbeta extra med uppgifter eller läxor från mina vanliga svenska och/eller 
engelska lektioner. 

 Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

9. Jag arbetar på egen hand med arbete som jag själv har valt i ämnet (till exempel tyst läsning). 

 Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

10. Jag arbetar med stenciler. 

 Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

11. Läraren leder lektionerna med undervisning och övningar som klassen gör tillsammans. 

 Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

12. Jag arbetar med andra ämnen än engelska/svenska under språkvalslektionerna. 

 Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

13. Känner du att språkval svenska/engelska hjälper dig att nå målen i svenska och/eller engelska? 

   Ja  Nej     

14. Känner du att det arbete som du gör i språkval svenska/engelska räknas med i ditt svenska eller engelska 
betyg? 

   Ja  Nej     

15. Vilket språk har du som modersmål? 

   Svenska  Annat språk. I så fall vilket? _______________________________ 

16. Är du född i Sverige? 

   Ja  Nej. Vilket år kom du till Sverige? __________________________ 

17. Om du har annat modersmål än svenska, har du modersmålsundervisning? (Kryssa ett alternativ) 

   Jag har svenska som modersmål. 

   Ja, jag deltar i modersmålsundervisning. 

   Nej, jag deltar inte i modersmålsundervisning. 

18. Läser du svenska som andra språk? 

   Ja  Nej     

19. Vilket gymnasium har du sökt i första hand? ___________________________________________________ 

20. Vilken linje vill du läsa på gymnasium? ________________________________________________________ 

21. Har någon av dina föräldrar studerat på högskolan eller universitet? 

   Ja  Nej     

22. Har du syskon som studerar eller studerat på högskolan eller universitet? 

   Ja  Nej     

Vill du berätta något mer om språkval svenska/engelska? 

 


