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SAMMANDRAG Jag finner det ganska anmärkningsvärt att det i skolorna idag finns ett 

ämne som inte ens har en riktig benämning. Jag har i skolorna märkt att det råder stor ovisshet 

om språkvalet svenska och engelska. Ämnet verkar ha fallit mellan stolarna och skolorna 

utnyttjar denna tid helt individuellt. Samtliga skolor jag undersökt saknar styrdokument och 

gemensamma ramar för hur upplägget ska se ut. Mitt syfte är att reda ut hur olika skolor 

utnyttjar dessa lektioner och hur eleverna ser på språksituationen i skolan. Jag har tagit del av 

elevers och skolledares syn på språkval och deras tankar kring detta. Efter att ha gjort 

enkätundersökningar med elever i årskurs åtta i fyra olika skolor och intervjuat deras 

skolledare, hoppas jag kunna redovisa en någorlunda tydlig bild av skolornas språksituation. 

Forskning har visat att språkvalet i skolan idag ses av en del elever och lärare som ett valfritt 

ämne som man kan välja bort om man vill. Väljs bort görs det av olika skäl, det kan vara för 

att man vill satsa mer på de andra ämnena, d v s taktiska skäl. Andra väljer bort språket då de 

tycker att det är för tråkigt och svårt. En tredje grupp väljer bort det eftersom de har riktigt 

svårt att lära sig språk och verkligen är i behov av att lära sig mer engelska eller svenska. 

Elevernas uppfattningar av språkämnet är skilda och anledningarna till varför man valt som 

man gjort likaså.   
______________________________________________________________________ 
Emma Jernberg 
Språkval – obligatoriskt för vissa men frivilligt för andra 
 
År 2008 Antal sidor: 30 
______________________________________________________________________ 
Nyckelord: moderna språk, språkval, språkundervisning, betyg, grundskolans senare år 



3 

 

Innehåll 

 
1. Introduktion    5 

1.1  Inledning    5 

1.2  Syfte    6 

1.3 Frågeställningar    6 

1.4 Begreppsdefinitioner   6 

2. Metod     7 

2.1  Val av metod    7 

2.2  Urval    8 

2.3 Metoddiskussion    9    

3. Teori     10 

3.1  Bakgrund    10 

3.2 Skolans styrdokument   11 

3.2.1 Skollagen   11 

3.2.2 Grundskoleförordningen  11 

3.2.3 Lpo 94    12 

3.2.4 Kursplaner    13 

3.3  Tidigare forskning   13 

4. Resultatredovisning   17 
    

4.1 Intervjuer med skolledare                         17 

4.1.1 Skola 1                         17 

4.1.2 Skola 2                            19 

4.1.3 Skola 3                                 20 

4.1.4 Skola 4                         20 

4.2   Enkätundersökning med elever  21 

4.2.1 Resultat i cirkeldiagram  22 

4.2.2 Resultat i text   24 



4 

 

4.3  Resultatanalys    25 

4.3.1 Skolledningen   25 

4.3.2 Eleverna    26 

4.3.3 Allmänt    27 

5. Slutsatser     28 

5.1  Diskussion    28 

5.2  Sammanfattning    31 

6. Källförteckning    33 

7. Bilagor    35 

7.1  Förfrågan till skolledare   35 

7.2  Godkännande av målsman   36 

7.3  Elevenkäter    37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



5 

 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I grundskolan är det obligatoriskt att läsa ett språk utöver svenska och engelska. Men detta 

språk kan vara just svenska eller engelska. Idag finns i skolorna ett ämne som ingen riktigt 

verkar veta vad det i grund och botten är och vad det innebär. Ämnet saknar, till skillnad från 

alla andra ämnen i årskurs åtta och nio, betyg och målkriterier. Det finns följaktligen inget 

extra betyg i ämnet, däremot ska läraren vid betygssättningen i ursprungsämnena svenska och 

engelska göra en allsidig utvärdering av elevens kunskaper genom att utnyttja så mycket som 

möjligt av den information den kan få om elevens kunskaper (Skolverket).  
       I och med Lpo 94 uppstod ämnet med många olika namn såsom svenskengelska, SvEn, 

extra engelska, engelska plus för att nämna några. Med andra ord saknas ett gemensamt namn 

för ämnet. Officiellt sett finns inte ämnet SvEn som jag kommer att benämna det som i 

fortsättningen av min uppsats. Idag ska det dock erbjudas på samtliga skolor i Sverige. Det 

finns ingen kursplan för den, inte heller några betyg. Då reglerna om språkvalet i grundskolan 

är så pass diffusa, har jag märkt att det skiljer sig kraftigt mellan olika skolor, vilka regler det 

är som råder gällande språkval. Skolan ska enligt Lpo 94 se till att eleven ”lär sig 

kommunicera på främmande språk” (Lpo 94:9) däremot står det inte specificerat huruvida det 

är ett eller flera språk. 

       Enligt dagens fritt tolkningsbara och luddiga kursplaner (se kapitel 3.1.4) och mål är jag 

fullt övertygad om att alla elever skulle vara fullt kapabla till att uppnå godkänt i moderna 

språk. Det handlar om de individuella lärarnas bedömningsprinciper och betygskrav. Med rätt 

resurser, mindre språkvalsgrupper och möjligheten att motivera eleverna skulle 

språksituationen kunna se annorlunda ut i den svenska skolan. Att läraren har möjlighet att 

verkligen kunna arbeta med varje individ i klassrummet är viktigt, men det absolut viktigaste 

för inlärningen är enligt forskning, egen vilja och motivation. Det framkom i enkäten att den 

största utmaningen för oss lärare är med andra ord att skapa en motiverad samling elever och 

ett motiverande klassrum. Enligt eleverna själva är en bra språklärare snäll, lagom sträng och 

bra på att förklara. Men framförallt anser eleverna att läraren ska tycka att det är kul med det 
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språk den lär ut och vara intresserad av det, och helst ska läraren ha varit i målspråkslandet. 

Med andra ord tycker eleverna att läraren ska vara motiverad och motiverande. 

           1.2 Syfte 

       I och med att jag haft två olika syften har jag arbetat med två olika informationskällor,     

d v s informanter i form av elever samt skolledare och lärare. Det huvudsakliga syftet med 

denna studie är att undersöka språkvalet svenska och engelska. Jag vill ta reda på hur de olika 

skolorna behandlar det odefinierbara ämnet SvEn. Jag har även för avsikt att undersöka hur 

skolorna har löst problemet runt valet av språkval, om det är fritt att välja SvEn eller om det 

finns särskilda regler för hur valet går till och vem som har rätt att välja SvEn. Jag tar reda på 

vilka lärare det är som undervisar i SvEn för att få reda på vilka signaler som ges om vikten 

av språkval. Jag ämnar också se om de respektive skolorna har några lokala styrdokument för 

ämnet samt att ta reda på hur lektionerna ser ut. 

       Mitt andra syfte är att undersöka elevernas uppfattning av språkval. Jag vill se om skolans 

språksyn påverkar elevernas uppfattning och deras val. Jag avser också ta reda på skolornas 

syn på språkval.  

          1.3 Frågeställningar 

• Vad har skolledningen respektive eleverna för syn på språkval? 

• Erbjuds eleverna att läsa extra engelska och svenska eller erbjuds de att 

slippa läsa ett extra språk?  

• Hur ser SvEn-undervisningen ut i skolorna? 

• Hur påverkar skolans syn på språk elevernas språkuppfattning och val? 

                 1.4 Begreppsdefinitioner 

       SvEn är ett begrepp som används på några grundskolor. Det är en förkortning av svenska 

och engelska, alternativt svenskengelska. Begreppets innebörd är ett ämne som läses som 

språkval då en elev valt, att av någon anledning, inte läsa franska, spanska eller tyska som är 

de moderna språken som undervisas i grundskolan, årskurs 6-9. 
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Begreppet språkval innefattar de moderna språken franska, spanska och tyska som de flesta 

skolor erbjuder från årskurs sex. 

2  Metod 

2.1 Val av metod 

       Jag har använt mig av tre olika metoder för min undersökning. Jag beslutade mig för att 

börja med att intervjua skolledare och samtala med språklärare. Intervjuerna med skolledarna 

har jag valt att redovisa medan samtalen med språklärarna har främst gett mig 

bakgrundsinformation om de valda skolorna och hur de ser på språkvalet. Jag har med dem 

fått resonera och argumentera mina åsikter. Efter noga övervägande valde jag att även 

använda mig av en enkätundersökning med elever i årskurs åtta.  Jag valde att börja med att 

intervjua skolledning och språklärare efter att ha tagit reda på så mycket som möjligt på egen 

hand med hjälp av litteratur i böcker och internet. Jag hörde mig också för om siffror och viss 

statisktik. Johansson och Svedner (2006:41) menar istället att man får smal men djupgående 

information genom intervjuer, därför återupptog jag intervjuerna igen, denna gång via 

telefonsamtal och e-mail. 

       Efter att ha fått en överskådlig inblick genom intervjuer med skolledarna i de utvalda 

skolorna valde jag att göra en enkätundersökning som enligt Johansson och Svedner 

(2006:30) skulle ge en bredare och ytligare information. Jag ville ha båda delar då jag ville 

säkerställa att bästa resultat skulle lyftas fram. Enligt Trost (2007:10) kan informanter förstöra 

undersökningen genom att uppföra sig olämpligt och inte svara seriöst på frågorna. Detta var 

jag rädd för och försökte därför hålla ögon och öron öppna för att se hur eleverna uppförde 

sig. Vid något tillfälle var det några elever som flamsade och troligen inte svarade helt seriöst 

på frågan om vilka språk de skulle vilja se att man kunde välja att läsa i skolan. Trost (2007) 

menar vidare att det är viktigt att den som ställer frågorna lyckas motivera eleverna att svara 

seriöst genom att motivera dem. Jag förklarade för eleverna vad jag skulle använda min 

undersökning till och pratade om språk och språkinlärning med dem innan undersökningen 

påbörjades.   

       Jag har använt mig av både kvalitativa som kvantitativa undersökningar. I enkäterna har 

jag försökt använda mig av så tydliga frågor som möjligt för att utesluta missförstånd och 
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ungefärlighet. Det var dels för att få ett kvantitativt resultat som jag valde enkätmetoden, men 

genom att ha ett antal öppna frågor fick jag den även till att vara en kvalitativ sådan. Frågorna 

är övervägande attitydfrågor, en del av dem med svarsalternativ i rangordning enligt Trost 

(2007:19). De öppna frågorna kan enligt Trost (2007:74-76) vara mer svårtolkade och 

tidskrävande än de slutna frågorna, men jag valde att använda mig av några sådana för att som 

sagt få en lite djupare inblick i elevernas tankar. 

        Jag valde intervju med skolledarna i form av en kvalitativ sådan där jag följde formen av 

semi-strukturerad intervju. Jag hade under hela samtalet en intervjumanual enligt Brorsson 

(Brorsson, seminarium MDH 080903), alternativt en checklista som jag kunde falla tillbaka 

på om det var nödvändigt.  

         2.2 Urval 

       Jag har varit på fyra olika skolor i en mellanstor stad i Sverige. Alla skolor har olika 

årskurser. Den första skolan, skola nummer 1, består av årskurs 4-9. Den andra skolan, skola 

nummer 2, består av årskurs 7-9. Den tredje skolan, skola nummer 3, årskurs 6-9 och den 

fjärde och sista skolan, skola nummer 4, har årskurs F-9.  

       Skola nummer 2 och 3 har samma slags elevunderlag där de flesta elever har svenska som 

enda modersmål. Skola nummer 1 och 4 har ett stort antal elever med annat modersmål än 

svenska. Jag valde medvetet att inte höra mig för vidare om hem- och sociala förhållanden då 

jag anser att det inte har någon relevans för min undersökning.  Jag har i denna undersökning 

inget intresse av någon genusundersökning då jag valt att inte redovisa huruvida de är pojkar 

eller flickor som svarat på enkäter eller om rektorer och lärare är kvinnor respektive män. 

Eleverna som har svarat på mina enkäter är tretton till fjorton år gamla och går samtliga i 

åttonde klass på grundskolan. Jag valde att göra enkätundersökningen med elever i årskurs 

åtta som läser sina språk för tredje året då det kunde vara bra att de hunnit vänja sig vid 

språkundervisningen och eventuellt ha hunnit reflektera över den.  

        Jag har intervjuat fyra rektorer samt tre språklärare. Enkätundersökningar har jag gjort 

med totalt 88 elever. Eleverna valde jag att träffa under lektioner som inte var 

språkvalslektioner eftersom jag ville ha blandade grupper oberoende vad de läste för språkval. 

Jag har gjort undersökningen av elevenkäter på tre av skolorna där jag tidigare har besökt 

skoledningen. Det visade sig vara svårt att få genomföra enkätundersökningen på den fjärde 
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skolan då projektarbeten och studiebesök minskade på undersökningstillfällena. Jag har fått 

tillåtelse av deras målsmän för att göra enkätundersökningarna. Jag började med att skicka 

hem information där målsmän fick skriva under sitt godkännande. På en av skolorna lade 

läraren upp samma information på skolans hemsida där målsmän kunde avsäga sin sons eller 

dotters medverkan i undersökningen (se bilaga 2).  

       Min VFU, verksamhetsförlagda utbildning har jag gjort på olika skolor i landet, dels på 

skola nummer 2 som jag därav känner till lite bättre än de andra tre. 

2.2 Metoddiskussion 

      Jag kom i kontakt med de fyra skolorna i Västmanland efter att ha skickat ut mail och 

hört mig för om deras intresse att medverka i min undersökning som skulle komma att handla 

om språkval i grundskolan (se bilaga 1). Jag kontaktade sedan de fyra skolor som först 

besvarade mina intresseförfrågningar. De fyra visade sig vara bra representanter i min 

undersökning då de ligger spridda i kommunen med olika elevunderlag och skolprofileringar. 

Intervjuerna med skolledarna och lärarna gav mig mycket väsentlig information. Det märktes 

tydligt huruvida de var insatta i språkfrågan på skolan eller ej.  
       Jag valde att göra enkätfrågorna med elever i årskurs åtta då de vid tillfället läst språk i 

mer än två år och har hunnit bilda sig en egen uppfattning om det. Först hade jag tänkt 

undersöka enbart informanter i SvEn-grupperna men jag kom senare fram till att jag inte ville 

peka ut en viss grupp så att frågorna inte skulle bli riktade åt enbart de eleverna. Jag inbillar 

mig att det för vissa kan vara känsligt att inte kunna läsa ett språk utöver svenska och 

engelska. Jag inser att det skulle vara intressant att få veta just de elevernas synpunkter, men 

jag väljer trots det att behandla alla elever i en och samma grupp i denna undersökning då det 

skulle bli en ny undersökning att fördela dem. Innan jag delade ut enkätfrågorna till eleverna 

var jag noga med att poängtera att jag verkligen uppskattade att eleverna frågade mig om de 

tyckte att någon fråga var oklar eller om det var någon fråga som de tyckte kunde 

missuppfattas eller feltolkas. Jag såg en stor skillnad mellan de olika skolorna och vad det var 

för mentalitet i klassrummet och i skolan överlag. Det var synd att jag inte lyckades 

genomföra elevundersökningen på den fjärde skolan, det hade gett mig ett ännu bättre 

underlag för min undersökning.  
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       Jag har sökt information om SvEn och insett hur lite det faktiskt är publicerat av det. 

Istället redovisar jag en hel del om de moderna språken i skolan då jag anser att de också har 

att göra med min undersökning.  

3. Teori 

3.1 Bakgrund 

       Alla elever är olika, likaså deras inlärningsförmåga och mognad i utvecklingen. Detta gör 

att språkundervisningen i grundskolan är mer eller mindre lämpad för alla elever. Vissa elever 

borde eventuellt koncentrera sig på att få en stadigare grund i svenska och engelska. En del 

forskare menar att ett tredje språk skulle hämma deras utveckling av svenska och engelska. 

Tanken var från början med SvEn att stärka just dessa elever genom att erbjuda dem extra 

stöd i dessa språk enligt Cissela Carlin (2005), förbundsstyrelsens representant i Lärarnas 

Riksförbunds forum för engelska och moderna språk. Det var tanken från början, det 

framkommer i min undersökning att det idag inte ser ut så på alla skolor. Givetvis finns de 

elever som läser SvEn eftersom de behöver just stöd, men som det framkommer av studier 

visar det sig att de flesta elever som väljer SvEn faktiskt inte orkar läsa ett extra språk 

(Agnevall & Hettinger Olsson, 2006). När då alternativet finns att välja bort språket görs det 

enkelt för dem att överväga alternativet och att faktiskt göra det. I andra fall är det lärarna som 

anser att vissa elever borde byta till SvEn då de verkligen är i behov av det. Det finns också 

de lärare som vill slippa de ”stökiga” eleverna i sin språkgrupp i de moderna språken och 

förespråkar då att eleven byter till SvEn. Lärarna på skolorna jag har besökt, frågar sig vad de 

stökiga studieomotiverade eleverna gör i samma undervisningsgrupp som de svaga 

studiemotiverade eleverna? En lärare beskriver SvEn som en förvaring av elever som saknar 

ambition och motivation till att studera. 

       I målkriterierna för moderna språk står det att ”Utbildningen i moderna språk syftar till att 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.” Det står också om betydelsen av att kunna 

använda sig av flera språk i kontakten med andra länder då arbetsmarknadens 

internationalisering ökar. Språket omtalas även som en viktig del i informations- och 

kommunikationsteknik och för framtida studier. Det står att ”Språkkunskaper behövs vid 

studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika slag.” 
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Samtidigt menar skolverket att det är fullt möjligt att byta bort ett tredje språk vilket tydligt 

visar att språk inte är ett prioriterat ämne i skolan. Vidare står det att syftet med moderna 

språk är att vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer och att moderna språk 

syftar till att eleven ska vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig språk 

(Skolverket, kursplanen i moderna språk).   

      3.2 Skolans styrdokument 

       Den svenska skolan följer tre nationella styrdokument, skollagen, läroplanen och 

kursplanerna. Grundskoleförordningen kompletterar i sin tur dessa tre. Lagar, förordningar 

och bestämmelser som finns i dessa dokument ska efterföljas av samtliga Sveriges skolor. 

Kommunerna bär ansvaret i att de statliga ramarna följs (Fredriksson & Zetterblad, 1996).  

 

3.2.1 Skollagen 

       Skollagen är antagen av riksdagen. Skollagen innehåller de grundläggande målen och 

bestämmelserna om utbildningen i alla former. 

Kapitel 4 Grundskolan, I § : 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i 

övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 

gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. (Skollagen 4:1) 

Kapitel 2 Grundskolan, 3 § : 

     Varje kommun och landsting är skyldig att för undervisningen använda lärare som har en 

utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva (Skollagen 2:3). 

3.2.2 Grundskoleförordningen 

       Grundskoleförordningen är fastställd av regeringen och har en funktion att komplettera 

skollag, timplan och läroplan. 

GrF Kapitel 2, 17 §  
I timplanen anges ett visst antal timmar för språkval. Som språkval skall erbjudas minst två av 
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språken franska, spanska och tyska. En kommun är skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits 

enligt första stycket, om minst fem elever väljer språket och eleverna kan bedömas ha möjlighet att fortsätta 

studierna i språket i gymnasieskolan. Finska och samiska får erbjudas eleverna som språkval enligt första 

stycket. Om dessa språk erbjudits som språkval skall undervisning anordnas även om färre än fem elever 

väljer språket. Även andra språk får erbjudas som språkval, om eleverna kan bedömas ha möjlighet att 

fortsätta studierna i språket i gymnasieskolan (Grundskoleförordningen, 2000:449). 

 

GrF Kapitel 2, 18 § 

 Som språkval för en elev skall i stället för språk enligt 17 § 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. 

 

En kommun är skyldig att anordna undervisning i ett sådant språk, om minst fem elever väljer 

språket. När det gäller modersmålsundervisning för samiska, tornedalsfinska eller romska 

elever är en kommun skyldig att anordna undervisning även om färre än fem elever väljer 

språket (2000:449). 

(Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194), 2 kap. §17 och §18) 
 

3.2.3 Läroplanen, Lpo 94 

       Läroplanen är fastställd av regeringen och anger de värden undervisningen ska grundas 

på samt skolans, d v s personalens uppgifter och skyldigheter.  

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 

• lär sig kommunicera på främmande språk (Lpo 94, 2:1) 
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3.2.4 Kursplanen  

       Regeringen fastställer kursplanerna som är bindande föreskrifter. Det finns en kursplan 

för varje ämne som anger de mål undervisningen ska sträva mot. Nedan följer ett utdrag ur 

kursplanen för moderna språk:  

Eleven skall 

- kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och 

beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden,  

- kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen, 

- kunna muntligt berätta något om sig själv och andra  

                                                               (Skolverket, Kursplanen för Moderna språk) 

http://www3.skolverket.se/ki03/), 

              3.3 Tidigare forskning 

       Christer Sörensens undersökning med namnet Språkvalet i grundskolan – en 

pilotundersökning (2000) gjordes på begäran av Skolverket som hade för avsikt att se om det 

skedde någon förändring i attityder till språkvalet i och med LPO 94:s införande med ökat 

timantal i språkval och även att man inte längre kunde välja andra lokala alternativ för 

språkval såsom extra idrott och bild. 

       Paula Agnevall och Helene Hettinger Olsson (2006) publicerade Elevers attityder till 

moderna språk – kul, användbart eller drygt? De hade som syfte med sin undersökning att ta 

reda på vad elever i grundskolan och gymnasiet anser om moderna språk för att förstå deras 

motivation att fortsätta eller inte med ämnet. De visar oss ett positivt resultat genom att säga 

att majoriteten av eleverna trivs med moderna språk och med undervisningen i det. De menar 

vidare i sin undersökning att de elever som valt att inte läsa språk har olika skäl till det. 

Agnevall och Hettinger Olsson menar att elevernas motivation består av flera olika faktorer 

där språkundervisningen och elevernas valfrihet samt självförtroende är determinerade 

(2006:1). 
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       2007 publicerade Sylvia Göransson 35 av 51 elever tror att de kommer att lära sig ett till 

språk i framtiden – varför inte redan nu? Hennes syfte var att ta reda på varför elever i 

årskurs 9 valt att inte läsa ett språk utöver engelska, och vad som hade kunnat få eleverna att 

läsa ytterligare ett språk. Enligt Göransson (2007:21-22) avslutar majoriteten sina språkstudier 

då de anser dem vara för svåra eller för tråkiga. I Johansson och Wiklundhs undersökning 

Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 (2007:12) ansåg eleverna däremot att det bara gällde att 

vara på lektionerna och vara någorlunda uppmärksam för att nå ett godkänt betyg. Vad som i 

själva verket står i Skolverkets kursplaner i moderna språk är att de mål som eleverna ska ha 

uppnått då de slutar nionde klass är som följer: 

Eleven skall 

- kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och 

beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden,  

- kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen, 

- kunna muntligt berätta något om sig själv och andra, 

- kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, 

- kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller 

beskriva något, 

- känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket 

används, 

- kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till vad gäller t. ex tal och läsning, 

- kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på 

egen hand 

(Skolverket, kursplaner för moderna språk),   

        Trots detta är det på grund av att eleverna inte förstår grammatiken och därför får dåliga 

resultat på proven det som elever hoppar av (Sundell, 2001). Hur kommer det sig?  

Tornberg (2000) menar att kompetensbegreppet avsåg den infödde talarens kompetens och 

var från början inte inriktat på undervisning i främmande språk. Att det sedan togs upp och 
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vidareutvecklades till ett mål inom undervisningen i främmande språk är främst Europarådets 

förtjänst. 

‐ Språk är ett medel för kommunikation 

‐ Språk är handling 

‐ Språk har ett innehåll 

‐ Språkets funktioner står i fokus 

‐ Kommunikation lär man sig bäst genom att kommunicera (Tornberg, 2001:40) 

 

     Österlind (1998:19) menar att en överskådlig granskning av grundskolans läroplaner sedan 1962 

beträffande elevmedverkan i planeringen av skolarbetet visar en strävan efter ökat elevinflytande, främst i 

form av ökade valmöjligheter. Till detta har man knutit förhoppningar om ökad motivation och effektivitet 

samt ökat ansvarstagande från elevernas sida. Hon skriver vidare att valfriheten anses kunna leda till ökad 

självkännedom och ses som värdefull i samband med skolans fostran av eleverna. 

       ”Ett annat indirekt, diskret och modernt sätt att disciplinera eleverna är att skola in dem i 

ett tänkande om tiden som en resurs att utnyttja. Tid är en omstridd och central dimension i 

skolan.”(Österlind, 1998:20) Det gäller att få eleverna medvetna om sin tid och hur de kan 

utnyttja den på bästa sätt. Agnevall och Hettinger Olsson (2006:47) menar vidare att skolan 

visar att det är ett valfritt alternativ att läsa moderna språk vilket gör att eleverna får en känsla 

av att det inte är oumbärligt att kunna ytterligare ett språk. 

       Då tydliga riktlinjer saknas för skolans SvEn skapar varje skola egna regler gällande 

SvEn. En skola kan inte vägra elever som i grundskolan vill byta från sitt språkval franska, 

spanska eller tyska till SvEn. Det finns då olika alternativ enligt kap. 2 § 17 och § 18 i 

grundskoleförordningen. Däremot måste skolan få en rimlig tid att organisera bytet då eleven 

måste räkna med att vänta med bytet (Grundskoleförordningen). 
  

       En positiv förändring ser ut att ske inom moderna språk om man ser till Skolverkets 

kursplaner och Läroplanen. Ett nytt poängsystem som ska ge högre poäng från gymnasiet för 

att sedan söka vidare till högskola och universitet, är ett tecken på språkets erkännande.  

Sundell (2001:38) skriver om att de moderna språken i grundskolan i Lpo94 fick en 
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timförstärkning och ambitionen då blir tvetydig: ”Alla behöver kunna ett främmande språk 

utöver engelskan och fler behöver kunna sitt andra språk bättre. Både ”bredd och spets” 

eftersträvas alltså.” Vi vet att det pågår en utveckling i skolan gällande språkvalet. Trots det 

minskar intresset för studier i moderna språk i hela Europa. Per Malmberg skriver om 

dåtidens språklärares konservering av sina ämnen. Idag är det en helt annan integrering vad 

gäller just språkämnena och de ska vara en del av skolans verksamhet. Beteckningen 

främmande språk var redan där en antydan om utanförskap menar Malmberg. (Malmberg, 

2001:16) Idag heter det istället moderna språk.  

      Cissela Carlin (2005) ser risker i att eleverna får välja fritt redan i årskurs sex och sju då 

språkvalen ska göras. I artikeln Språklärare dömer ut fritt val i Skolvärlden menar Carlin 

vidare att SvEn är till för svaga elever som är i behov av extra stöd i svenska och engelska. 

Tydligen väljer alltför många elever SvEn av andra skäl. Ett av skälen är taktiska, då det är 

lätt med SvEn eftersom det inte ställs några krav och det saknas betyg i kursen. Carlin säger 

att SvEn blivit ett uppsamlingsämne för de som inte orkar anstränga sig. Några av skolledarna 

menar att de kommer att sköta det lokalt så länge det inte kommer bättre alternativ eller att 

andra direktiv uppifrån ges.  

      Eva Österlind (1998) frågar sig om barn över huvudtaget kan planera. Hon ställer sig 

frågan om planering kan beskrivas som att i relation till ett mål göra bedömningar och val 

bland olika alternativ. Hon menar att det är en aktivitet som bl. a. kräver reflexion mot 

bakgrund av egna erfarenheter, och har ett inslag av abstraktion. Det skulle kunna betyda att 

eleverna tränas att bedöma tidsåtgång, arbetskapacitet, ambitionsnivå samt arbetsuppgifternas 

omfattning och svårighetsgrad.  

”För att elevplanering ska fungera krävs enligt Bickham(1982)  att varje elev kan göra en 

realistisk bedömning av sin egen kompetens och varken underskattar eller överskattar sin 

förmåga. Bickham finner detta paradoxalt, för att eleverna ska kunna planera krävs att de 

redan kan planera” (Österlind, 1998). 

      

       Ulrika Tornberg (2000:13) menar att eleverna inte alltid lär sig vad vi försöker lära dem, 

detta trots att vi med olika medel försöker förklara så tydligt som möjligt, vi försöker fånga 

alla elevers intresse och vi försöker vara underhållande och ”roliga”. Tornberg menar vidare 

att det ”kan kännas som en lättnad för en frustrerad lärarsjäl” att det går att förklara detta 
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fenomen.  Hon skriver att den information som eleven får tolkas och bearbetas inom eleven 

själv på ett högst personligt sätt. Hur genomtänkt en kursplan än är och hur engagerande ett 

läromedel än är skrivet och hur pedagogiskt skickligt en lärare än presenterar sin 

undervisning, så är det ändå alltid inom individen och mellan individer som tolkningen, 

bearbetningen och inlärningen sker (Tornberg, 2000:13). Att man som lärare då kan tycka att 

det känns som ett alternativ att eleven ska byta grupp från ens egen språkgrupp till en extra 

engelskundervisning blir mer eller mindre given enligt lärarna på de undersökta skolorna.   

4.  Resultatredovisning 

       Jag har valt att sammanställa svaren nedan i en löpande text på ett sammanfattande vis. 

Jag kommer att redovisa intervjuerna med rektorerna skola för skola. Elevenkäterna däremot 

redovisar jag utan att dela upp dem efter respektive skola då det inte är relevant för 

undersökningen. Jag har valt ut de mest relevanta, för min frågeställning, frågorna och svaren 

från elevenkäterna som jag har valt att redovisa i cirkeldiagram. Detta är för att förtydliga 

dessa. Jag redovisar därefter de frågor och svaren jag finner ha betydelse för undersökningen, 

i en löpande text.  

 

4.1 Intervju med skolledning  

4.1.1 Skola 1 

       På skola nummer ett läser alla elever introduktionskurser i samtliga tre språkval, d v s 

franska, spanska och tyska. Detta gör de under höstterminen i sexan och har således inte gjort 

något specifikt språkval i årskurs fem. Till vårterminen i årskurs sex har de sedan valt vilket 

språk de vill läsa, det är även då de väljer om de hellre vill läsa SvEn eller sitt modersmål, 

vilket skolan erbjuder. Hittills har dock ingen valt det sistnämnda alternativet under de år den 

nuvarande rektorn har varit på skolan. Det finns inga regler om vem som får välja vad på 

skolan, vill man välja SvEn fast man inte är i behov av det är det alltså tillåtet. Om eleven 

under pågående läsår vill byta språkval kontaktas målsman och skriver sitt godkännande på 

valblanketten. Rektorn tycker att det är lärarens ansvar att eleverna inte ska byta språk, han 
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frågar då läraren vad han eller hon har gjort för fel då eleven väljer att byta bort språket.  

Framförallt tror han att läraren misslyckats med att motivera eleven. 

       Rektorn påpekar att språkundervisningen är väldigt viktig och lägger gärna tyngd på den. 

Han menar att man inte får byta bort andra ämnen, varför skulle man då få välja bort 

språkval? De flesta avhoppen i språkvalet på skolan sker från spanskan. Rektorn tror att detta 

kan bero på att eleverna som väljer tyska och franska har ett annat stöd hemifrån där han 

menar att någon av föräldrarna med större sannolikhet har läst något av språken själva i 

skolan. Han tror också att det har att göra med att spanskan anses som lättare än franska och 

tyska så att ett annat elevunderlag väljer just spanska. Rektorn menar vidare att det är ett 

ansvar att lärarna går igenom konsekvenserna med föräldrarna innan eleven byter språkval, 

vad det kommer att innebära senare. 

       Rektorn ser problematiken med att SvEn saknar betyg. Han menar att de på skolan i så 

stor utsträckning som möjligt försöker ha undervisande svensk- respektive engelsklärare i 

SvEn för att förankringen i den ordinarie undervisningen ska bli optimal. 

       Rektorn tycker att alla ska läsa språk istället för att ha andra alternativ såsom data eller 

idrott. Det är viktigt att det finns ”prova på språk” så att alla har samma grund från 

grundskolan, troligtvis många som kommer att sluta med språk på gymnasiet då många 

kommer att välja gymnasieutbildningar såsom bygg och el där språk saknas. Han är däremot 

för eventuell nivågruppering, en s.k. ”light-version” av språkvalet som riktar in sig på g-nivå. 

       Han frågar sig varför språkvalet ska vara så kravlöst, att det går att byta bara sådär. 

Varför är det inte mer som fotbollsträning? Kommer du inte på träningen kan du inte spela 

match. Man hänger inte med om man inte övar och tränar och gör det man ska. Därför blir det 

heller inte roligt sen när man inte hänger med. 

       På skola nummer ett arbetar så långt som det är möjligt ordinarie svensk- och 

engelsklärare med undervisningen i SvEn. På skolan har det förts diskussioner om 

gemensamma dokument för SvEn men i dagsläget finns det inga sådana. Under SvEn-

lektionerna arbetar eleverna med de delar de har svårt med i ordinarie undervisning som ett 

extra stöd. 
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4.1.2 Skola 2 

       På skola nummer två inleds sjätte skolåret med tre perioder om sex veckor där eleverna 

får prova på de tre språken franska, spanska och tyska. Efter det görs val av språk som det 

sedan är meningen att eleverna ska läsa fram till att de slutar nionde klass. I slutet av 

höstterminen i årskurs sex väljer sedan eleverna vilket av språken de ska läsa, är det något av 

franska, spanska eller tyska, eller väljer de då att läsa SvEn? På skolan erbjuds 

modersmålsundervisning, men denna utnyttjas i mycket liten utsträckning. Det tros bero på att 

vissa elever måste gå till en annan skola som ligger längre bort och dessa lektioner ges senare 

på eftermiddagarna. En annan aspekt enligt ledningen, är att eleverna inte vill sticka ut. På 

skola nummer två ger skolledningen stort intryck av att visa en stor acceptans till att välja bort 

språkval. En av skolans två rektorer säger att språkgrupperna är så pass stora då det ändå sker 

så pass många avhopp från språkvalen, d v s franska, spanska och tyska. Grupperna kommer 

följaktligen automatiskt bli mindre med tiden.  

       Vill man välja att läsa SvEn ska man som första steg ha ett samtal med elev, språklärare 

och ansvarslärare. Enas man om att det är för elevens bästa tar man kontakt med målsman 

som godkänner eventuellt byte och så ansöker man om byte hos rektorn. Främst görs bytena 

vid terminsstart, om det inte är av någon särskild anledning. I vissa fall, om så krävs, 

framställs ett åtgärdsprogram åt eleven.  

       På skola nummer två är det svensk- och engelsklärare som står för undervisningen i 

SvEn. På skolan är det blandade grupper då eleverna inte nödvändigtvis har sina ordinarie 

svensk- och engelsklärare i ämnet SvEn. Det finns inga utarbetade gemensamma dokument 

om vad som borde ingå i undervisningen, men det har diskuterats. Man har på skolan försökt 

lägga upp undervisningen på språkvalstimmarna genom att under en vecka ha en lektion 

svenska, en lektion engelska och en lektion läxläsning av valfritt ämne. Lärarna uppfattar inte 

tiden på lektionerna som så givande då eleverna kommer från flera olika klasser och har olika 

lärare i både svenska som engelska. Därav uppstår svårigheterna med att på ett enkelt sätt 

förankra SvEn-undervisningen med elevernas ordinarie svensk- samt engelskundervisning. 

       Vissa elever har bytt av andra anledningar än att de är svaga i engelska, men de har 

samma uppgifter. Vissa elever behöver extra tid i andra ämnen förutom svenska och engelska, 

därav den extra läxläsningstimmen. 



20 

 

4.1.3 Skola 3 

       På skola nummer tre är språk och språkundervisningen är ett aktuellt tema och det har 

varit mycket omdiskuterat. Rektorn ifrågasätter varför eleverna ska välja mellan just franska, 

spanska och tyska som är de språk som idag erbjuds i grundskolan i Sverige. Han menar att 

det finns så många språk i världen som idag är så pass mycket större och viktigare än de som 

idag erbjuds, såsom kinesiska och ryska för att nämna några. På skolan finns även 

möjligheten att läsa sitt modersmål om man har något annat än svenska hemma.  

Alla elever på skolan får, om de vill, läsa SvEn. Både de elever som har svårt med svenska 

eller engelska, och de som vill, läser SvEn. Med andra ord ser grupperna mycket blandade ut 

rent ambitions- och kunskapsmässigt då det är en valmöjlighet för alla elever att välja SvEn. 

Det märks att det är frivilligt för alla som vill läsa SvEn att göra det, då eleverna som gör det 

är större till antalet är de i skola 1,2 och 4. Rektorn pratade vid flera tillfällen om att välja bort 

ett språk, han nämnde inte att välja extra stöd i svenska och engelska.  

       Eleverna väljer språkval redan då de går i femte klass och börjar läsa det då terminen 

startar i årskurs sex. Valen sker hemma med föräldrarna och blanketter med de färdiga valen 

lämnas in ifyllda. Vill en elev på skolan byta språk ska det göras vid terminsstart vid jul och 

sommar. Detta sker då i samråd med mentor och den biträdande rektorn. De tar då reda på vad 

bytet grundar sig på och om det verkar rimligt. Målsmans underskrift krävs för att bytet ska gå 

igenom, målsman blir innan det väl informerad om vad det innebär att välja bort sitt språkval. 

       På skola nummer tre är det uteslutande svensk- och engelsklärare som undervisar i SvEn, 

däremot är det inte alltid elevernas ordinarie lärare då grupperna är blandade från olika 

klasser. På skolan finns inga gemensamma dokument såsom arbets- eller kursplaner. SvEn är 

på skolan en förstärkning av de båda språken, med andra ord är det inte till för den som är 

”duktig” i ämnet även om det ibland finns sådana i gruppen p g a omval.  

4.1.4 Skola 4 

       På skola nummer fyra börjar eleverna med sitt språkval i sexan. På skolan finns inga så 

kallade provveckor utan man börjar direkt med språket man valt i femte klass. Skolan har en 

stark och tydlig policy om att alla elever borde läsa ett extra språk utöver engelskan. Därför 
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visar man inte ens SvEn som ett alternativ då de ska göra sina val. Däremot är det möjligt att 

välja att läsa sitt modersmål istället för ett extra språk. 

       För att komma i bukt med att ett så stort antal elever varje år väljer spanska så försöker 

man på skolan jämna ut valet genom att man i femte klass låter en populär fransk- respektive 

tysklärare på ett roligt och frestade sätt presentera sina språk. Ingen från spanskan gör 

likadant. Eleverna i femman har en diskussion med läraren om vad de ska välja för språk till 

sexan. Läraren och eleven kommer gemensamt fram till vad som är lämpligt för eleven.  

       Behöver en elev byta språkval till SvEn sker det en process som börjar med ett möte med 

elev, målsmän, handledare och rektor. Detta för att det ska verka så besvärligt som möjligt för 

eleven och att man bara ska göra bytet i yttersta nödfall. På mötet skrivs ett åtgärdsprogram 

och en IUP, individuell utvecklingsplan.  

       Policyn om vikten av språk på skolan är som sagt stark. Rektorn menar att det inte finns 

något ”jag vill inte”, bara ”jag kan verkligen inte”, ett språkval är med andra ord ett måste.  

       På skola nummer fyra är det behöriga svensk- och engelsklärare som undervisar i SvEn. 

Samtliga elever som läser SvEn har sina ordinarie svensk- och engelsklärare i språkvalet. På 

skolan finns inga lokala arbetsplaner för SvEn-undervisningen utan de arbetar mot 

kursplanerna i svenska respektive engelska beroende på vilka mål de har svårigheter i. 

Eleverna arbetar mot de mål som de har i sin IUP, individuella utvecklingsplan, då det finns 

behov för ett sådant då eleverna valt SvEn. Annars är det inte tillåtet på skolan vilket rektorn 

är fast beslutsam om. Hon berättade om en förälder som varit insatt i skolans värld som till 

slut fick igenom beslutet att flytta sin son till SvEn-gruppen trots att han inte hade behov av 

det. Hon hade rätt enligt skollagen.  

 

              4.2 Enkätundersökningar med elever 

       Totalt 66 elever i årskurs åtta svarade på frågorna. Av dem läser 12 elever läser franska, 

38 elever läser spanska, 9 elever läser tyska och 8 elever läser SvEn. Totalt är de 5 elever som 

har bytt från det språkval de valde att läsa i årskurs 6. En elev läste inte språkval alls i årskurs 

6 av okänd anledning.  
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              4.2.1 Resultat i cirkeldiagram  

Fråga 13.  

Tycker du att det känns som att man är tvungen att läsa ett extra språk utöver engelskan? 

  

 

Fråga 14. 

Tycker du att moderna språk (franska, spanska och tyska) är lika viktigt som andra 

skolämnen? 

 

Fråga 15.  

Vad tycker du om nivågrupperingar i språk? T ex snabbare och långsammare tempo eller mer 

eller mindre avancerat. 
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Fråga 16. 

Tycker du att alla borde läsa språk eller borde det finnas annat att välja på? Vad skulle det 

vara? 

 
På frågan vad man skulle kunna läsa om man inte läser språk var några av elevernas svar 

följande: datorspråk, teknik, slöjd, juridik, idrott, mekanisk teori och praktik. 

 

Fråga 17. 

Tycker du att det är bra att man har möjlighet att välja extra svenska eller engelska istället för 

ett annat språk? 
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4.2.2 Resultat i text 
       På frågan om eleverna påverkats av någon angående sitt val av språkval svarade 14 elever 

att de har påverkats av sina vänner då de gjort sitt val av språkval. 9 elever har påverkats av 

sin familj medan 43 elever påstår sig inte ha påverkats av någon. Ingen elev tror att deras 

lärare haft påverkan av valet. 

 

       21 elever tycker att språk inte alls är svårt. 39 elever tycker att språk är ganska svårt. 6 

elever tycker att det är svårt med språk och 1 elev tycker att språk är mycket svårt.   

 

       Nästan hälften, 30 elever, tycker att språkvalet är som de trodde innan de började läsa det, 

varken roligare eller tråkigare. 13 elever har blivit glatt överraskade, de tycker att det är 

roligare än de trodde medan 23 elever tycker att det är tråkigare än de trott. 

 

       62 elever säger att de tror att de kommer att ha nytta av att kunna flera språk i framtiden. 

Många tror att de kommer att använda sig av språket då de reser och att det alltid är bra att 

kunna kommunicera. 3 elever tror inte att de kommer att ha nytta av språket, varav en tror det 

beror på att han kommer att glömma det han lär sig. 1 elev tror både och. 

 

       64 elever tror att det är bra att kunna flera språk vid resor, 56 elever tror att det är vid 

arbete de kan ha användning av det. 47 elever har svarat att de kommer att ha användning för 

språk vid studier. Minst trodde de att de skulle ha användning för språket för vänskap, 36 

elever och fritid, 37 elever. Eleverna hade här som möjlighet att kryssa för flera av 

alternativen. 

 

       På frågan om varför man har valt det språk man har valt kunde eleverna fylla i flera 

svarsalternativ. 10 elever har svarat att de tror att man valt att läsa antingen franska, spanska 

eller tyska för att det är ett vackert språk. 2 elever tror att man väljer det för att det verkar 

enkelt att lära sig. 59 elever tror att det är för att man tycker att det kan vara bra att kunna och 

bara 4 elever har svarat att de tror att man väljer som sina kompisar. 
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       Vad läraren beträffar tycker 34 elever att läraren är mycket viktig för om man tycker om 

språk eller inte. 25 elever tycker att läraren är viktig. 6 elever tycker inte att läraren är så 

viktig medan 3 elever inte tycker att läraren är viktig alls för om man tycker om språket eller 

inte.  

 

       En bra språklärare är enligt eleverna snäll, trevlig, lagom sträng, kunnig och bra på att 

lära ut och förklara. En bra lärare ska kunna språket flytande och ha varit i länder där språket 

talas. Läraren ska också tycka att det är kul med språket och den ska vara intresserad av det. 

En bra språklärare ska enligt eleverna vara bra på svenska och inte bara vilja få saker gjorda 

utan att se att eleverna verkligen har lärt sig och förstått.  

 

       På frågan om vilka språk eleverna tycker borde finnas att välja på som språkval är det 

mest populära så som det ser ut idag, dvs. spanska som var överlägset mest populärt, sedan 

kom franska. Tyskan kom efter både kinesiskan och italienskan. Totalt var 19 språk 

representerade på denna lista.      

 

4.2 Resultatanalys  

4.2.1 Skolledningen 

       Samtliga skoledare var överens om att det för eleven skulle vara en relativt ansträngande 

process att byta språkval till SvEn så att eleverna inte skulle byta i onödan. Gemensamt på 

skolorna är att läraren skall föra samtal med både elev och målsman innan det kan ske ett byte 

av språkval. Carlin (2005) menar att det har blivit en social fråga, inte bara ett fel i systemet 

eftersom föräldrarna måste engagera sig genom att skriva under bytesblanketten. De föräldrar 

som då tycker att det är viktigt med språk påverkar eventuellt sina barn att fortsätta läsa det 

och vice versa (http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=305). Vid pedagogiska samtal 

kommer elevernas kunskap om sina referensramar och en utveckling av dessa referensramar 

fram i det pedagogiska samtalet vilket gör lärarens roll i dessa samtal oerhört betydelsefull 

(Tornberg, 2000). 

       Rektorn på skola nummer ett ifrågasatte läraren i det ämne en elev ville byta ifrån, han 

frågade då vad läraren har gjort för fel då eleven vill byta bort språket. Det tyder på en misstro 
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mot läraren och dess arbetsinsats och ambition och kan i sin tur leda till att man tror att det 

enbart hänger på läraren huruvida eleverna vill läsa språk eller ej. 

       En rektor vidhöll att han tyckte att språkvalen borde nivågrupperas, vilket verkar vara helt 

i enighet med majoriteten av elevernas ståndpunkt gällande nivågruppering Han menar att alla 

inte har samma ambitioner eller begåvning gällande språkinlärning.   

       Det var på den skolan där rektorn visade minst intresse för språkval där även flest elever 

valt att inte läsa ett språk utöver svenska och engelska. Med inställningen att språk inte är till 

för alla elever smittar det nog av sig och man får som elev en acceptans om att inte behöva 

anstränga sig i onödan. Inte stället för att tänka att det är för svårt och det är lika bra att eleven 

byter från de moderna språken, så kanske man skulle se över de lokala kursplanerna och 

anpassa nivån efter eleverna, både i grupp och enskilt.     

4.2.2 Eleverna   

       På samtliga skolor jag har besökt har det varit möjligt att välja modersmålsundervisning. 

På skola nummer 1 kan man läsa det på språkvalslektionerna medan på de andra skolorna läsa 

det på speciellt utsatta tider. Detta har inte någon stor genomslagskraft då nästan inga elever 

valt det. Inte en enda elev på skolan där man kan läsa det på språkvalslektionerna har valt det. 

Det förvånar mig då jag tycker att det verkar vara ett ypperligt tillfälle att få större kunskap 

och insikt i sitt modersmål. Enligt Tornberg (2001) är det en omistlig hjälp att utgå från vårt 

modersmål, d v s den kunskap som vi redan har när vi ska förstå hur ett främmande språk är 

uppbyggt. Att kontrastera det främmande språket mot modersmålet kan således hos eleverna 

utveckla en ökande medvetenhet om hur språken är uppbyggda och på vilket sätt de skiljer sig 

åt. I många fall skulle det ge eleverna en ökad och djupare kunskap i både svenska och 

engelska. Valet för språkval görs i en så pass tidig ålder så jag tänker mig att målsmän borde 

ha ett så pass stort inflytande över sina barn att de skulle kunna hjälpa dem att välja det 

alternativet.  

        Mer än hälften av eleverna tycker inte att de moderna språken är lika viktigt som 

skolämne som övriga skolämnen. Vad är det som påverkar det? Kan det ha att göra med att 

det är ett ämne som är möjligt att byta bort och således har man visat att det inte väger lika 

tungt som resterande ämnen? Agnevall och Hettinger Olsson (2006:47) styrker detta då de 
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menar att då skolan visar att det är ett valfritt alternativ att läsa moderna språk visar de 

samtidigt för eleverna att det inte är oumbärligt att kunna ytterligare ett språk.  

Liksom skolledaren på skola nummer ett tycker nittiotvå procent av eleverna att det borde 

existera nivågrupperingar i språkundervisningen. Rektorn talade om en light-version medan 

eleverna fick alternativen snabbare och långsammare tempo samt mer eller mindre avancerad 

nivå på innehållet i undervisningen. Bo Sundblad (2009-02-04 föreläsning, Ullvigymnasiet, 

Köping) talade dessvärre emot nivågrupperingar i grundskolan och menar att det hämmar 

elevers inlärning då vissa elever lägger sig på en lägre kunskapsnivå än tvunget och andra 

satsar för högt.  
        På frågan om eleverna tyckte att det borde finnas andra alternativ än språk att välja på i 

grundskolan svarade sextiotvå procent jakande. Tidigare såg det ut så i skolorna, alternativ då 

var bl. a data och idrott & hälsa. Frågan ställdes inte till eleverna om de själva skulle välja 

annat om det fanns eller om de likväl skulle valt språk.  

       Elevernas beskrivning av en bra språklärare består av många i vissa fall självklara, 

egenskaper såsom snäll och bra på att förklara. Men ansvaret är större än så. 

Språkundervisningen hamnar lätt i ett slag Ingenmansland där avståndet till målspråkets talare 

och länder är mycket långt borta (Tornberg, 2000). Att som lärare försöka få det avståndet 

mindre på ett påhittigt sätt är en utmaning men som vid ett lyckande ger enorma resultat. 

4.2.3Allmänt  

       Det är svårt att se en gemensam nämnare hos de elever som valt att läsa SvEn. Jag skulle 

kunna sammanfatta det, styrkt av Jörgen Tholin (2001) att man kan dela upp eleverna i tre 

olika grupper. Den första gruppen bestående av mycket svaga elever som antingen saknar 

betyg eller riskerar att inte nå målet för godkänt i svenska och/eller engelska. Den andra 

gruppen är elever som vill välja bort ett språk på grund av att de inte orkar läsa ett språk och 

troligtvis väl känner till att det inte är några svårigheter i att byta bort ett språk. Den tredje och 

sista gruppen består av de elever som gjort det taktiska valet att få mer tid och hjälp i att höja 

sina betyg i framförallt svenska och engelska. Då vi talar om svaga elever är det enligt 

Tornberg (2001) ofta det kinestetiskt och taktilt begåvade eleverna som skulle koncentrera sig 

bättre och ha lättare för att lära sig mer om de fick mer rörelsefrihet och tillfällen att 

experimentera själva. Grupperna i SvEn kan för en lärare kännas som en större utmaning då 

eleverna ofta kommer med inställningen om att språk är svårt och tråkigt. Måhända har 
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eleverna sedan tidigare dåliga erfarenheter av språkundervisning. Ofta är det elever som 

kräver mycket struktur och enligt Tholin (2001) konkret behöver bevis på att de kan prestera i 

engelska. 

      En av skolorna har en stark idrottsprofil på skolan som jag inbillar mig har absolut högsta 

prioritet. Språkvalet kommer i skymundan och det är en enkel process att byta bort den. Jag 

ser här ett starkt samband mellan skolledningens och elevernas ståndpunkt. 

Språkvalslektionerna faller allt som oftast bort i förmån för andra idrottsaktiviteter såsom 

idrottsdagar eller turneringar. 

       Jag har valt att helt enkelt inte redovisa och analysera vissa frågor och svar både från 

elevenkäterna samt intervjuerna med skolledarna då jag inte finner relevans och belägg för 

dem. Hade jag gjort om undersökningen idag hade jag strukit dem helt. 

 

5. Slutsatser 

5.1 Diskussion 

       Intervjuerna med skolledarna och samtalen med lärarna på de fyra olika skolorna har gett 

mig många nya infallsvinklar på hur det är och hur det kan se ut på skolorna idag. Jag hade 

innan jag började skriva en klar bild över hur jag tyckte att man borde bedriva 

språkundervisningen i skolan, med andra ord att man kanske inte borde bedriva den för alla. 

Jag ansåg innan att språk faktiskt inte är till för alla, idag är jag inte lika säker. Däremot 

tänker jag idag att undervisningen inte behöver se likadan ut för alla, måhända inte ens målen. 

Jag frågar mig vem det är som avgör om målen för de moderna språken är för högt satta och 

därav för svåra för eleverna i grundskolan att nå. Är det meningen att skolan ska förenkla 

språkundervisningen och sänka kraven för att eleverna ska fortsätta sina språkstudier? De 

skolor som har höga ambitioner gällande de moderna språken försöker skapa egna regler där 

elever som har betyg i svenska och engelska inte får byta till SvEn. De skolledarna kommer 

undan så länge föräldrarna inte ifrågasätter och råkar vara insatta i de gällande reglerna för 

språkvalet i skolan.  Ska det finnas ett ämne i skolan som man kan avstå ifrån för att man helt 

enkelt inte har någon lust att lägga ner tid och kraft på det? Då alla 16 andra ämnen du läser i 
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grundskolan ger betyg, hur kommer det sig att det inte gör det i SvEn? Tar man det då på 

allvar som elev? Frågorna hopar sig fortfarande angående detta ämne.  

       Skolledarna och lärarna har styrkt mina misstankar om huruvida skolan påverkar 

elevernas syn på språk och språkval. Finns det t ex färdiga blanketter om byte av språkval på 

skolans hemsida visar de sin acceptans om att byte är helt i sin ordning och att valet är fritt, 

allt som krävs är en signatur på ett papper. Ett ämne mindre i skolan, så bekvämt! Samtidigt 

hävdar samtliga rektorer att skolorna värnar om språket. 

       Det vore intressant att vid senare tillfälle ta vid undersökningen och göra en mer 

grundläggande sådan om hur tydligt det faktiskt hänger ihop med skolans syn på språk, och 

huruvida man som elev lägger ner engagemang på att lära sig ett nytt språk om det faktiskt 

inte behövs. 

      År 2002 hölls ett språkdagsmöte i Barcelona där delegaterna från de olika länderna kom 

överrens om att barnen i Europa bör lära sig minst två språk utöver sitt eget modersmål. 

Delegaterna vill öka medvetenheten kring språk i Europa och de vill även uppmuntra till ett 

livslångt lärande (http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=305). Detta säger vi i skolan 

emot då vi erbjuder eleverna att välja bort ett språk.  

       Eleverna har beskrivit en god lärare som snäll och trevlig. De tycker att läraren ska vara 

lagom sträng, kunnig och bra på att lära ut. De menar också att en bra lärare ska tycka att det 

är kul med det undervisande språket och att han eller hon ska kunna det flytande. Tornberg 

(2000:18) i sin tur menar att den gode språkinläraren är någon som gissar gärna och gissar 

ofta rätt. Hon menar vidare att han eller hon försöker få fram sitt budskap även om 

språkkunskaperna är bristfälliga och personen i fråga inte är rädd för att göra fel. Den gode 

språkinläraren ser till att få tillfälle att öva så ofta som möjligt, men framförallt har den gode 

språkinläraren en positiv självbild och ett gott självförtroende. Jag menar att man skulle kunna 

få fram dessa egenskaper hos nästan vem som helst genom att först få dem motiverade och att 

få dem inse at det är möjligt att lära sig och att det är någonting de skulle kunna ha 

användning för i framtiden. Jag är övertygad om att alla elever skulle kunna uppnå de mål 

som finns för moderna språk idag.  Om eleverna skulle få vara med och lägga upp lektionerna 

och verkligen reflektera över hur de skulle kunna lära sig. Detta skulle dock kräva att 

elevantalet i undervisningsgrupperna i språkundervisningen minskade drastiskt. Fler lärare i 

en större eller en mindre grupp med färre elever så att den kommunikativa undervisningen 
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verkligen skulle kunna uppnås och underhållas. Det är inte idag grammatiken som styr 

språkundervisningen enligt kursmålen, det är den kommunikativa delen.  

       Eftersom det engelska språkets betydelse ökar och har ökat har de andra språkens 

betydelse omedvetet minskat. Jag ser en tendens av att man inte alltid väljer det språk som 

man tycker verkar mest intressant. Jag blir lycklig av att ens höra att det varit en genomtänkt 

val av eleven varför han eller hon valt just det språket som de har valt. 

Jag har under mina besök på skolorna mött elever med helt olika syn på språkvalet och jag 

undrar hur det kan variera så mycket som det faktiskt gör.  

Får en elev ett godkänt betyg i moderna språk i grundskolans slutbetyg får han eller hon inte 

börja läsa samma språk som nybörjarspråk, d v s steg 1 eller 2 på gymnasiet. Får däremot 

eleven inget slutbetyg i nionde klass kan eleven börja på steg 1 eller 2 beroende på vad som 

sägs i det skriftliga omdömet som eleven fått med sig från grundskolan istället för betyg 

(Skolverket). Det visar sig att det finns elever som gör taktiska val genom att byta bort sitt 

språkval och istället lägga tiden på att försöka höja sina betyg i andra ämnen genom att 

minska på arbetsbördan av studierna i moderna språk och istället koncentrera sig på svenska 

och engelska och i vissa skolor även i skolans övriga ämnen då det är tillåtet på SvEn-

lektionerna. 

      

  Att läsa skolverkets strävansmål för moderna språk i grundskolan frågar man sig för vilka de 

är framtagna. Är det för elever eller vuxna? Kontakterna mellan Frankrike och Sverige har genom 

århundradena varit intensiva på det vetenskapliga och kulturella området. Franska har också varit ett viktigt 

språk i kommunikation av olika slag, internationella organisationer och diplomati. Har en elev i årskurs 5 

tillräcklig mognad och förkunskaper för att bli nådda av den texten (Skolverket, kursplanen 

för moderna språk)? 

       Jag tycker att det är mäkta intressant och spännande att det i den annars så strukturerade 

svenska skolan finns ett ämne som helt har fallit mellan stolarna. Skolledare och lärare väljer 

att se genom fingrarna på hur hanteringen av lektionerna i SvEn bör ske. Skolorna sätter upp 

egna regler, allt som oftast verkar det till och med vara eleverna som bestämmer vad 

lektionerna ska innehålla och om de tänker arbeta eller inte. Då det är det enda ämnet som 

saknar betyg tar vissa elever tillfället i akt och strunta helt i det. 
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       Svensson (1998:12) menar att språket främst har en social funktion och att den är viktig 

för vår kognitiva förmåga som påverkar vårt tänkande. Att vi löser problem genom språket 

säger sig självt då vi har möjligheten att diskutera med andra, oss själva och göra analyser. 

Svensson talar med andra ord om vikten av språk. Det går sedan att tolkas på två olika sätt, är 

det lönt att lära sig ett språk bättre, d v s läsa extra svenska och engelska, eller bör man lära 

sig flera språk? Ann-Katrin Svensson (1998:12) anser vidare att vi får kontakt med andra 

människor med hjälp av språk då språket är en väsentlig del av människans hela utveckling. 

Hon menar också att språk enbart är ett av sätten att kommunicera på. Det finns andra sätt 

såsom minspel, skrik, gester, pekningar och blickar. Som undersökningen visar tycker inte 

alla elever att man ska ”behöva” läsa språk i skolan, kanske något av detta vore något att 

fördjupa sig i och döpa om hela ämnet till kommunikation. Svensson menar att språket är ett 

komplext och dynamiskt system av symboler, detta gör att vi kan använda det på ett 

varierande sätt för att just kommunicera.  

          5.2 Sammanfattning 

       Jag känner viss frustration över skolans situation. Det finns alla möjligheter till att stärka 

varje elev genom att erbjuda dem kunskap. Att erbjuda dem att lära sig ett helt nytt språk är 

stort. Att eleverna väljer att läsa språk är positivt och denna undersökning har gjort mig glad 

då jag ser hur många av eleverna faktiskt väljer att läsa språk. Men vi får inte tro att det räcker 

där. Sedan ska undervisningen hålla i sig i fyra år framåt. Jag tror att ett sätt är lagom stora 

språkgrupper, därför efterfrågar jag just mindre språkgrupper. Att kunna se varje individ, att 

kunna föra ett litet samtal med varje elev varje vecka skulle göra deras språkinlärning så 

mycket mer effektiv. Vi vet ju alla att språk handlar om kommunikation, men ändå sätter för 

många elever i gruppen som ska slåss om lärarens tid och uppmärksamhet. Vissa elever gör 

det, andra inte. Det är de som kommer i kläm. Jag får stöd i mitt resonemang av Eie Ericsson 

(1989:91) som menar att det ”måste vara av centralt värde för läraren att veta, hur enskilda 

elever uppfattar innehållet.” Han menar vidare att om man är en lyhörd lärare, är man beredd 

på olika signaler som visas av eleverna, och som i sin tur är mycket viktig information om hur 

eleven uppfattar det man arbetar med för tillfälle, men då krävs att relationen mellan lärare 

och elev är någorlunda avspänd. (1989:91) Detta skulle bli mer vanligt och betydligt enklare i 

mindre undervisningsgrupper. Jag tror att den andra viktiga delen för att språkstudierna ska 

fungera och motivationen ska hålla i sig under de fyra år då eleverna läser språket är just den 
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allmänna synen på språk. Signalerar vi inte som lärare, skolledare, föräldrar och politiker att 

språket lika viktigt som andra skolämnen är det svårt för eleverna själva att tycka det. Vi 

vuxna får inte själva döma ut språket ur skolan. Diskussioner om detta hålls kontinuerligt på 

hög nivå, huruvida språkbetyg bör ge högre poäng, vid antagningar till vidare studier, än t ex 

praktiska ämnen.  

       På flera skolors hemsidor har jag sett att det finns färdiga blanketter att skriva ut för byte 

av språkval. Bara det tycker jag tydligt speglar acceptansen av att byta bort ett språk. Skolans 

värld visar att det inte är så viktigt med ett språkval utöver engelskan.    

       Min ambition är liksom Ingvor Sundells, att eleverna ska få pröva på ett andra 

främmande språk utöver engelskan, och jag önskar att de fortsatte att pröva det under fyra års 

tid.  

Efter att ha arbetat med denna undersökning skulle jag gärna fördjupa mig ytterligare. En 

skulle vara att ta reda på mer ingående vad lektionerna i SvEn innehåller och vad 

undervisningen på de lektionerna går ut på. Jag skulle då gå tillväga så att jag skulle observera 

ett flertal lektioner i SvEn på ett flertal skolor. Bara observera och eventuellt föra öppna 

samtal med elever och lärare kring lektionerna.  

      Slutligen vill jag återknyta till arbetets titel, Språkval – obligatoriskt för vissa men 

frivilligt för andra. I den titeln finns ett flertal betydelser. En av dem är att det i en del skolor 

mer eller mindre råder ett tvång om att läsa språk. Trots att det egentligen är frivilligt att läsa 

ett språk i skolan eller inte så har skolorna sina egna regler om val av språkval och om byten 

inom det. Idag verkar det som att det är helt och hållet upp till respektive skolas ledning att 

avgöra hur det ska gå till. Samtidigt som inte. Låter det märkligt? 

       Det finns mycket att arbeta med då det gäller att skapa ett fungerande alternativ för de 

elever som av ett eller annat skäl inte läser språkval franska, spanska eller tyska. Samtliga jag 

har diskuterat frågan med är överens om att det är en god tanke med SvEn men att det inte ser 

likadant ut i praktiken som i teorin. Att enas om ett namn på ämnet kan vara en början. Vad 

som borde ingå i kursen likaså. Betyg, alternativt samma lärare som man har i sin ordinarie 

engelskundervisning vore att föredra då SvEn troligtvis skulle uppfattas mer seriöst om man 

såg kopplingen mellan ansträngning och betyg. 



33 

 

Källförteckning: 

Agnevall, Paula. och Hettinger Olsson, Helene. (2006) Elevers attityder till moderna språk – 

kul, användbart eller drygt? Högskolan Kristianstad  

Brorsson, Birgitta. (2008-09-03) Seminarium MDH, Mälardalens Högskola, Eskilstuna 

Carlin, Cissela. (2005) Språklärare dömer ut fritt språkval, Språkvärlden, 

http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=305  

Ericsson, Eie. (1989) Undervisa i språk – språkdidaktik och språkmetodik, Lund: 

Studentlitteratur  

Fredriksson, Östen. & Zetterblad, Mariann. (1996) Boken om grundskolan – en handbok, 

Eskilstuna: Liber AB 

Göransson, Sylvia. (2007), 35 av 51 elever tror att de kommer att lära sig ett till språk i 

framtiden – varför inte redan nu?  Mälardalens Högskola 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2006), Examensarbetet i lärarutbildningen – 

undersökningsmetoder och språklig utformning, Uppsala: Kunskapsföretaget 

 

Johansson, Lina & Wiklundh, Stina. (2007), Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9, Luleå 

tekniska universitet 

 

Malmberg, Per.(2001), Språksynen i dagens kursplaner I Språkboken - En antologi om 

språkundervisning och språkinlärning, Stockholm: Liber 

 

Skollagen,  http://www.skolverket.se/sb/d/155  

 

Skolverket (2000), Kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000, Stockholm: 

Skolverket 

 

Strömberg, Siv. (2003), Uppsatshandboken tredje upplagan, Uppsala: Författaren och Halgren 

& Fallgren Studieförlag AB 

  



34 

 

Sundell, Ingvor. (2001), Från kursplan till klassrum- några reflektioner, I Språkboken - 

En antologi om språkundervisning och språkinlärning, Stockholm: Liber: Ferm, Rolf och 

Malmberg, Per 

 

Sundblad, Bo. (2009-02-04), Föreläsning Ullvigymnasiet, Köping 

 

Sörensen, Christer. (1999), Språkvalet i grundskolan - en pilotundersökning, Stockholm: 

Skolverket 

Svensson, Ann-Katrin. (1998) Barnet, språket och miljön, Lund: Studentlitteratur 

Tholin, Jörgen. (2001) Elevplanerad språkundervisning för 2000-talet – några personliga 

reflektioner, I Språkboken - En antologi om språkundervisning och språkinlärning. 

Stockholm: Liber: Ferm, Rolf och Malmberg, Per 

 

Tornberg, Ulrika. (2000) Språkdidaktik, Malmö: Glerups Förlag 

 

Trost, Jan. (2007) Enkätboken, Lund: Studentlitteratur 

Utbildningsdepartementet. (1994) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94). 

Stockholm: Fritzes 

Österlind, Eva. (1998) Disciplinering via frihet – Elevers planering av eget arbete, 

Stockholm: Gotab 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Förfrågan till skolledning 

Hej, 

Mitt namn är Emma Jernberg och jag är lärarstudent vid MDH där jag läser min sista termin. Jag har 
arbetat som spansklärare i grundskolans senare år och där stött på problematiken kring språkvalet.   

Jag har tidigare arbetat som spansklärare på en skola där språkvalet var obligatorisk för alla 
elever som klarade målen  i engelska. Riskerade man däremot att  inte nå målen  i engelska 
hade man möjlighet att byta bort språkvalet, dvs. franska, spanska eller tyska. Detta kunde 
ske ända upp till nionde klass. Jag tyckte då att det var ett bra alternativ, samtidigt som det 
inte såg ut i verkligheten som det gjorde på pappret. De elever som verkligen var i behov av 
extra  engelskundervisning  blandades med  de  elever  som  inte  nödvändigtvis  var  svaga  i 
ämnena men  vars  studiemotivation  var  i  botten.  Slutligen  blev  det  stökiga  grupper,  i  ett 
ämne där man inte fick betyg. Dessa elever borde kanske ha fått göra något helt annat. 

Ska alla  läsa ett språk utöver svenska och engelska? Om  inte, vad ska de som  inte har språkval  läsa 
istället? 

Får alla som vill läsa ett språk utöver svenska och engelska? 

Påverkas elevernas betyg? Kan man se skillnad på betygen i de grupper som är helt ”frivilliga” eller de 
som inte har möjlighet att välja något annat? 

Jag har en mängd frågor och funderingar. Jag hör av mig till er eftersom jag snart ska påbörja min c‐
uppsats som kommer att handla om just detta. Jag undrar därför om jag skulle kunna få komma till Er 
skola för informationssökning och intervjuer med ev. ledning, lärare och elever? 

Jag kommer att påbörja intervjuerna och undersökningarna tidigast vecka 38. 

 

Med vänlig hälsning / Emma Jernberg 

Tfn: 0709‐181361 

Mail: ejg08001@student.mdh.se 
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Bilaga 2 Godkännande av målsman 

                                               Hej!                                             

Jag heter Emma Jernberg och är lärarstudent vid Mälardalens högskola. Jag 

är  inne på min sista termin och är nu  i  full gång med mitt examensarbete 

inom moderna språk där jag har riktat in på mig på val av språkval. 

Jag har tänkt besöka ett antal klasser på olika skolor i Västerås kommun och 

låta eleverna svara på frågor angående just språkval. 

Undersökningen är helt och hållet anonym men  jag undrar ändå om du/ni 

godkänner att ert barn deltar i denna undersökning. 

Var snäll/a och  fyll så snart som möjligt  i  talongen nedan och be ert barn 

lämna den till sin lärare!                              Tack för hjälpen! 

Med vänliga hälsningar 

       Emma Jernberg                  

‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐  ‐‐ ‐‐ 

      Elevens namn: ___________________________________________   

       ◊   Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen. 

◊   Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen. 

Målsmans underskrift: _____________________________________ 
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Bilaga 3 Enkätundersökning till eleverna 

Vad tänker DU om språk i skolan?                                  

  

Svara på frågorna genom att sätta ett kryss i rutan vid det exempel du tycket stämmer bäst in på vad 
du tycker. På vissa frågor kan det finnas fler än ett svar som du håller med om, kryssa då för flera 
svar. Vissa frågor kräver svar där ni måste svara med egna ord. 

1. Vilket språk läser du? 

□ Franska 

□ Spanska 

□ Tyska 

□ Engelska 

□ Svenska/engelska 

□ Annat . Vilket? …………………………. 

 

2. Var det samma språk som du valde i sexan? 

□ Ja 

□ Nej 

 

3. Varför valde du att läsa det språket? 
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4. Påverkades du av någon när du valde språket? 

□ Ja, av mina kompisar 

□ Ja, av min familj 

□ Ja, av min lärare 

□ Nej  

5. Har någon i din familj läst samma språk som du läser tidigare? 

□ Ja 

□ Nej 

 

6. Hur svårt tycker du att det är med språk? 

□ Inte svårt alls 

□ Ganska svårt 

□ Svårt 

□ Mycket svårt 

 

7. Har du ändrat åsikt om språket du valt sedan du började läsa det? 

□ Ja, det är roligare än jag trodde. 

□ Ja, det är tråkigare än jag trodde. 

□ Nej, det är som jag trodde. 

 

8. Tror du att du kommer att ha nytta av att kunna flera språk i framtiden? 

□ Ja 

□ Nej 

Varför? 
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9. I vilka sammanhang tror du att det kan vara bra att kunna flera språk? Kryssa i flera 
alternativ om du vill. 

□ Resor 

□ Arbete 

□ Vänskap 

 □ Studier                                                                                                                                                     

□ Fritid                             

                                                         

10. Varför tror du att man väljer att läsa franska, spanska eller tyska?  

□ Vackert språk 

□ Lätt att lära sig 

□ Bra att kunna 

□ Kompisarna valde det 

□ Annat. Ge exempel ……………………………………………………………………………. 

 

11. Hur viktig är läraren för om man tycker om ett språk eller inte? 

□ Mycket viktig 

□ Viktig 

□ Inte så viktig 

□ Inte alls viktig 

12. Hur är en bra språklärare? 

 

 

13. Tycker du att det känns som att man är tvungen att läsa ett extra språk utöver engelskan? 

        □ Ja 

              □ Nej 

14. Tycker du att moderna språk (franska, spanska eller tyska) är lika viktigt som andra 
skolämnen? 
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□ Ja  

□ Nej 

 

15. Vad tycker du om nivågrupperingar i språk? T ex snabbare eller långsammare tempo eller 
mer eller mindre avancerat. 

□ Bra 

□ Dåligt 

 

16. Tycker du att alla borde läsa språk eller borde det finnas annat att välja på? Vad skulle det 
vara? 

□ Ja, alla borde läsa ett språk. 

□ Nej, alla behöver inte läsa språk. 

 Ge exempel på annat ämne. …………………………………………………………….. 

 

17. Tycker du att det är bra att man har möjlighet att välja extra svenska eller engelska istället 
för att annat språk? 

□ Ja  

□ Nej 

18. Vilka språk tycker du att man ska kunna välja på att läsa i skolan. Ge tre exempel: 

1. 

2. 

3.                                                            Stort tack för er hjälp!                                                                

                              Emma 

 


