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Detta examensarbete behandlar Språkval engelska och syftar till att undersöka hur det är 

utformat i grundskolan, vilka orsaker det finns till språkvalsbyte samt hur elever, lärare och 

skolledare uppfattar ämnet. Språkval engelska saknar nämligen kursplan och betyg och 

organiseras olika på skolorna. Studien grundas i två olika undersökningsmetoder, kvalitativ 

metod, d.v.s. intervjuer med lärare och skolledare, samt kvantitativ metod d.v.s. 

enkätundersökning med språkvalselever.  

Resultatet visar att ämnet saknar riktlinjer och mål från Skolverket, att skolledare och 

undervisande språkvalslärare upplever ämnet som problematiskt samt att mycket arbete 

återstår innan ämnet fungerar optimalt. Elevenkäterna visar att majoriteten av eleverna anser 

sig ha blivit bättre på engelska sedan de påbörjat studier i språkval engelska men de är 

samtidigt missnöjda med ämnet med förklaringen att undervisningsmiljön är stökig och 

orolig.  
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1. Inledning 
 

Under lärarutbildningen genomförde jag flera verksamhetsförlagda utbildningar (praktik) i 

olika grundskolor som lärare i svenska och engelska. Med denna ämneskombination tenderar 

man även får undervisa i språkval engelska. 

Språkval engelska är ett ämne som jag har upplevt som mycket otydligt, ett ämne som 

verkar sakna grundläggande riktlinjer att utgå ifrån. I ämnet moderna språk finns det en 

kursplan och betygskriterier, men det saknas i språkval engelska. Det jag som lärare har att 

utgå ifrån vid undervisning är kursplanerna för kärnämnet engelska, som oftast undervisas av 

en annan lärare i en annan undervisningsgrupp. Språkval engelska är inte ett ämne som eleven 

får betyg i och det anser jag kan bidra till brist på motivation.  

Detta är vad min uppsats behandlar – språkval engelska, vad är det för ämne?  

 

1.2 Syfte och problemformulering 
 

Min utgångspunkt för studien är att ett populärt språkval av de moderna språken, engelska, 

saknar kursplan och betyg. Undervisande lärare har inga riktlinjer eller mål att följa och vet 

inte vad det ska lära ut för moment. Detta minskar motivationen och intresset hos eleverna, 

vilket resulterar i att de inte tar ämnet på allvar och undervisningens syfte att öka kunskaperna 

i engelska fallerar.  

Jag vill med den här undersökningen visa hur språkval engelska kan se ut på olika skolor, 

varför eleverna gör detta språkval samt hur skolledarna, lärarna och eleverna själva uppfattar 

ämnet. 

Sammanfattningsvis vill jag följa språkvalsledet från toppnivå med Skolverket i spetsen 

ner på grundnivå - eleverna. Hur uppfattar alla parter i ledet ämnet, samt hur förmedlas 

informationen från topp till grundnivå? 

 

1.2.1 Frågeställningar 
 

Vad har Skolverket för riktlinjer och mål med ämnet språkval engelska? 

Hur ser olika skolledningar och lärare på ämnet? 

Hur ser upplägget för ämnet ut och hur upplevs det i praktiken av både lärare och elever? 

Varför väljer elever att läsa språkval engelska? 
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1.2.2 Uppsatsens disposition 
 

Den här studien är uppbyggd på så sätt att under forskningsbakgrunden behandlas 

styrdokument, rapporter,  tidigare studier inom språkval engelska samt litteratur som jag 

finner väsentlig för studiens syfte. 

Under metod och material presenteras vilka metoder somvalts för att så svar på studiens 

forskningsfrågor, en metoddiskussion som förklarar varför dessa valdes behandlas i avsnittet 

metod och material. Vad undersökningarna kommit fram till redovisas genom diagram och i 

löpande text under rubriken resultat. En analys av resultatet med jämförelser från liknande 

studier under analys. Avslutningsvis sammanfattas studien samt diskuteras eventuell vidare 

forskning. 

 

Enkät och missivbrev ligger som bilagor i slutet av uppsatsen. 

 

1.2.3 Begreppsförklaring 
 

Moderna språk = Moderna språk är ett akademiskt uttryck som förr användes som 

komplementuttryck till klassiska språk (latin och klassisk grekiska). Idag syftar det i huvudsak 

på tyska, franska och spanska.
1
 

Språkval  = eleven väljer antingen ett av de moderna språken (se ovan), svenska, engelska 

teckenspråk eller hemspråk att läsa som språkval i grundskolan och gymnasiet.  

 

                                                 
1
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Moderna_språk (2009-09-13). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Moderna_spr%C3%A5k
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2. Teori och forskningsbakgrund 
 

2.1 Styrdokumenten i rapporter och uppsatser 
 

En del av den här studiens syfte är ta reda på vad Skolverket har för riktlinjer och mål med 

språkval engelska och i detta avsnitt går jag igenom de styrdokument som skolan följer kring 

språkval. Jag undersöker även tidigare genomförda studier kring språkvalets styrdokument. 

 

Det finns tre styrdokument som alla anställda inom skolan måste rätta sig efter. Dessa tre är; 

skollag, läroplan samt kursplan. För att komplettera dessa finns Grundskoleförordningen. 

Sveriges kommuner är ansvariga för att dessa följs och Riksdagen ansvarar för upprättandet 

av skollagen som innehåller de grundläggande lagarna för skolan.  

Ett utdrag ur skollagen Kap 4:1: 

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) 

Skolverket är en statlig myndighet som verkar under utbildningsdepartementet, regeringen. 

Deras primära uppgift är att sätta ramar och regler för det svenska utbildningssystemet samt 

att styra, stödja, följa upp och utvärdera den svenska skolan (skolverket.se). Skolverket 

ansvarar för läroplanen, d.v.s. den plan som anger vilken värdegrund undervisningen bör ha, 

mål och riktlinjer för utbildningen samt vad lärarens uppgifter och skyldigheter består av. 

Lpo94 anser bland annat att skolan ska 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. 

Malmberg (2000) har sammanfattat ämnet engelska samt moderna språk i en rapport på 

uppdrag av Skolverket, där han bland annat hävdar att Läroplanskommittén bakom Lpo94 

betonade vikten av engelska som första främmande språk men också att det på grund av 

dagens internationella samarbete var mycket viktigt för eleverna att kunna komplettera med 

något av de moderna språken. Malmberg diskuterar det faktum att moderna språk som 

språkval, alltså tyska, franska och spanska, har kursplaner och betygskriterier. Märkligt nog 

nämner han inte att språkval engelska saknar betyg, vilket jag kommer att återkomma till 

nedan. Läroplanskommittén insåg att de inte kunde införa ett tvång för alla elever att läsa 
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moderna språk och skapade kap 2 18§ i grundskoleförordningen, som anger att eleverna ska 

göra ett språkval utifrån alternativen tyska, franska och spanska (§17) samt att även engelska 

bör finns som alternativ. Kommittén poängterar också att elever har möjlighet att välja ett 

annat språk om elev samt vårdnadshavare så önskar:  

18 § Som språkval för en elev ska 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 för elever som i övrigt får undervisning i svenska, 

- engelska, eller  

- teckenspråk. 

 Grundskoleförordningen är fastställd av regeringen och dess funktion är att komplettera 

läroplan, kursplan och skollag. Skolan erbjuder , utöver språkval engelska, även språkval med 

inriktning modersmål eller teckenspråk. 

De riktlinjer en lärare har att följa angående undervisningsinnehåll är grundskolans 

kursplaner. I Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier (2000) presenteras en 

kursplan i engelska samt en för moderna språk, men det finns ingen kursplan för engelska 

som språkval. 

I ett utdrag ur kursplanen för engelska står följande: 

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven: 

– utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift, 

– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina 

egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter, 

– utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och 

kunskaper, 

– utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att 

medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen, 

– utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i 

samarbete med andra. (Skolverket, 2000) 

Tholin och Lindqvist (2009) har på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling gjort en 

genomlysning av ämnet språkval engelska på 120 skolor i Sverige. De undersöker hur 

språkval engelska är upplagt i praktiken, varför elever valt engelska som språkval samt vad 

elever, lärare och rektorer anser om ämnet. De har genom enkätundersökningar, intervjuer och 

granskning av dokument funnit resultat som visar att ämnet språkval engelska bör betraktas 

som en verksamhet mer än som ett ämne då det inte finns någon kursplan eller några 

nationella riktlinjer i ämnet. Elever som väljer att läsa engelska som språkval får inget betyg i 

ämnet. Läraren bör, enligt Grundskoleförordningen 2 Kap. 18§, göra en övergripande 
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utvärdering av elevens kunskaper genom att granska all tillgänglig information om elevens 

färdigheter och utefter det göra en bedömning. Det framgår också av Lpo94 Kap 2.7 att 

ordinarie engelsklärare bör beakta språkvalslärarens information angående elevens kunskaper 

vid bedömning och betygsättning. Detta undersöktes i Tholin och Lindqvists rapport och i den 

framkommer att 88,2 %  av språkvalslärarna i studien överför denna information muntligt, 

22.2 % överför skriftligen medan 10,1 % inte överför alls. 

Det står skrivet i Grundskoleförordningen 2 Kap, 22§ att skolor ska upprätta arbetsplaner 

för att det ska vara möjligt för eleverna att nå målen, dvs betyg.  

23 § För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen 

skall det finnas en arbetsplan. 

Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och 

övrig personal samt företrädare för eleverna och deras 

vårdnadshavare. 

Rektorn beslutar om arbetsplanen. 

Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas. 

Anmärkningsvärt i Tholin och Lindqvists rapport var att 94 % av de 120 undersökta skolorna 

saknade en arbetsplan i ämnet trots att varje skola ska ha en arbetsplaner i samtliga ämnen. 

En studie vid Mälardalens Högskola av Jernberg (2008) undersöker språkval engelska, hur 

undervisningen ser ut i praktiken samt hur elever i årskurs 8 och skolledare upplever språkval. 

Genom intervjuer med skolledare på fyra skolor betonar Jernberg problemen kring 

avsaknaden av kursplan och betyg i intervjuerna. Samtliga skolor i studien saknar arbetsplan 

och lärarna följer kursplanen i engelska, för att ha några riktlinjer eftersom det inte finns 

några andra styrdokument att följa.    

Språkval engelska studerades 2006/2007 av 39 508 (32 %) svenska niondeklassare och var 

således den största gruppen i språkval enligt Tholin och Lindqvist (2009).  

Ett reportage från Skolverket (2 feb 2011), uppmärksammar språkval engelska och de brister 

som finns gällande ämnet och Skolverkets avdelningschef Tommy Lagergren informerar att 

Skolverket har skrivit en rapport till regeringen som behandlar ett avskaffande av 

kombinationen engelska/svenska som alternativt språkval. De vill minska elevgrupperna 

genom att begränsa antagningen till engelska språkvalet dvs. endast de elever som ej tidigare 

studerat eller studerat mycket lite engelska, ska få möjlighet till detta språkval. Skolverket 

menar i sin rapport att språkval engelska/svenska egentligen inte finns som kombination utan 

att skolorna har skapat detta själva, ett ämne som saknat mål och kriterier att följa. 

Undervisningen är bristfällig och de undervisande lärarna är mycket missnöjda med 

konceptet. Det är grupper av elever med blandade förkunskaper, betyg samt individuellt 
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intresse och vilja. Skolverket har undersökt detta problem och kommit fram till att något 

måste göras, grupperna är alldeles för stora för att de elever som verkligen är i behov av 

undervisningen hamnar i skymundan och får inte den hjälp som behövs. Lösningen på 

problemet kan bland annat vara ändrad undervisningsmetod för att skapa motivation hos 

eleverna (reportage Skolverket 2011-02-02).   

 

2.2 Språkval och motivation  
 

En del av studiens syfte är att ta reda på orsaken bakom valet att läsa språkval engelska. Alla 

elever som läser språkval engelska har inte bytt från moderna språk, en del har valt engelska 

från årskurs 6 av olika anledningar. I det här avsnittet behandlar jag tidigare studier kring 

språkval och motivation. 

Motivation anses vara en av de viktigaste beståndsdelarna vid språkinlärning. Sepanova 

(2009) undersöker i en studie gjord vid Mälardalens Högskola motivationsskapande metoder i 

tyskundervisning. Intervjuer med lärare på gymnasiet bekräftar enligt denna att de mest 

effektiva metoderna för motivationsskapande är verklighetsanknutna och elevaktiverande, 

men även variation i undervisningen är en avgörande faktor. Studien behandlar 

tyskundervisning men motivation som drivkraft återfinns även i engelskundervisningen. 

Stepanova definierar motivation som en drivkraft som driver människan mot ett bestämt mål 

och detta blir i den här studien språkinlärningen. 

Malmberg ( 2000) diskuterar avhopp från moderna språk och hävdar  i en tes baserad på 

Sörensens (2000) studieresultat att elever som har valt bort moderna språk och i stället önskar 

förstärka och fördjupa kunskaperna i engelska, kan delas in i tre olika kategorier baserade på 

motivation: de som är i behov av extra stöd, de som vill öka och stärka sina kunskaper i 

engelska, samt ”de som endast vill slappa” (Malmberg, s10). En studie gjord vid Malmö 

Högskola av Andersson (2005) undersöker hur språkval engelska ser ut på fyra olika skolor 

genom intervjuer med sex olika lärare. Upplägget av språkval engelska såg olika ut på 

samtliga fyra skolor. Orsakerna till det är enligt Andersson varierade, till exempel att det är 

för stora elevgrupper samt omotiverade lärare och elever, detta stödjer Sörensens (2000) teori 

om kategorier av elever och motivation . Andersson (2005)  menar att motivationen är mycket 

låg i vissa språkvalsgrupper och att detta beror på avsaknaden av betyg. Eleverna har valt bort 

moderna språk till förmån för andra ämnen. Samtliga lärare i Anderssons studie menar att ett 

införande av betyg i ämnet skulle höja motivationen och stärka ämnet.Ämnets status behöver 

höjas, för enligt rektorsintervjuerna i Hudson och Manalilis studie(2006) är denna mycket låg. 
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2.3 Betyg 
Intresse och motivation kopplas samman med bekräftelse och betyg i tidigare avsnitt. 

Skolverket har valt att språkval engelska ska vara ett ej betygsatt ämne av anledningar som 

inte finns i några officiella publikationer men orsaken härtill är oklar och adresserad. I det här 

avsnittet redovisar jag forskning om betygets funktioner, fördelar och försöker finna en 

anledning till varför betyget valts bort i språkval engelska.  

 

Egidius (2009) menar att grunden till måluppfyllelse (i samband med utveckling och 

motivation) härstammar från en forskare som ansåg att man kunde höja kvalitéten på arbetet 

genom att låta människor få större ansvar. Genom att ställa krav på att eleven skulle nå målen 

genom att själv ansvara för vägen dit, skulle man höja kompetensen och kvaliteten på elevens 

arbete. På 1990-talet övergick skolan från innehållsstyrning till målstyrning och Egidius 

(2009) slutsats gällande måluppfyllelse är att det bör finnas tydliga krav om vad som 

förväntas av eleverna och dessa bör förklaras ingående i början av terminen så att eleven är 

medveten om vad som krävs för att nå målen i ämnet. Linde (2007) diskuterar betygets 

funktioner. Han anser att betyg kan fungera som återkoppling till elev, förälder och lärare och 

ska användas som grund för att anpassa undervisningen för den enskilda eleven. Vidare anser 

Linde att betyg kan fungera som motivationshöjare och att hårt arbete därför bör belönas 

genom betyg. Detta innebär att framgång belönas samtidigt som mindre bra prestationer också 

noteras.  Andersson (1999:114) hävdar att elever blir bekräftade och accepterade genom att 

bli betygsatta liksom Pettersson (2007) som anser att betygen kan ha en stimulerande effekt 

och att positiva signaler kan förstärka elevens självförtroende. Pettersson för även fram teorin 

att ämnet språkval engelska inte är betygsatt eftersom ämnet ska fungera som ett komplement 

till moderna språk för de elever som inte klarar av att läsa moderna språk av oklar anledning 

och i viss mån kan anses som svaga i skolan. Allard m.fl (1994) menar att elevernas 

bekräftelse från vuxna är grunden till att eleverna ska kunna bedöma sig själva och sin egen 

kunskapsutveckling. Att inte ge någon respons i form av betyg är betydligt sämre än att ge ett 

betyg; lågt som högt.  

Författarna medger att betygets negativa effekter kan bli att elever som får högt betyg 

sporras att arbeta hårdare medan elever som får lägre betyg i vissa fall känner meningslöshet 

och ger upp. Författarna får stöd av Petterson (2007) som menar att betyget medför att läraren 

kan motivera och sporra eleven att utveckla sina kunskaper för att höja betyget, samt att även 

att lärare, rektor och vårdnadshavare blir informerade om elevens kunskapsnivå. Betygen 
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behövs även för att det tydligt ska visa om skolledning måste sätta in extra resurser för att 

eleven ska nå målen. 

För att betyg med godkändgräns ska fungera även för svaga elever hävdar Allard m fl 

(1994) att kraven för att bli godkänd bör vara kända av alla inblandade parter och att 

bedömningen som ges till eleven är konstruktiv och saklig. Författarna betonar att det 

nuvarande betygssystemet med en godkändgräns inte gynnar de svaga eleverna som ej når 

målen och som är i behov av extra resurser, att fler elever misslyckas på grund av att skolan 

inte har möjlighet att hjälpa till och att möjligheterna i och med denna gräns i vissa fall 

försämras. Samtidigt har skolan en skyldighet i och med skollagen Kap 4. 1§ att ge elever i 

behov av extra stöd den hjälp de behöver.  

Pettersson (2007) varnar att ett på sikt mer allvarligt problem är att elever strategiskt väljer 

bort ”svårare” ämnen så som matematik och språk till fördel för ämnen där det är enklare att 

få betyg, något som resulterar i att färre elever läser moderna språk. Även Lärarförbundet har 

uppmärksammat bristerna kring att inte införa betyg i skolans samtliga ämnen och betonar  i 

ett yttrande till Utbildningsdepartementet (2010) att betygen mäter kunskaper och ger eleven 

ett bevis på kunskap och finns inte betyg kan motivationen sjunka. 

Motivationen är oerhört viktig för att intresset för att lära ska finnas och precis som 

författarna diskuterar ovan finns det både för – och nackdelar med betyg. De är överens, 

tillsammans med Lärarförbundet, om att betyg behövs för att bekräfta och motivera elever till 

vidare kunskap. Finns inget betyg finns ingen motivation.  

 

 

2.4 Språkvalsbyte 
 

De elever som saknar motivation och intresse för moderna språk ansöker om ett språkvalsbyte 

och byter, oftast, till engelska. Det här avsnittet fokuserar på orsak till och förfarande vid 

avhopp från moderna språk.  

 

2.4.1 Orsak till språkval engelska 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning (rapport 2010:06) redovisar Skolverkets statistik sedan 

10 år tillbaka vilken visar att mellan 20 och 25 % av eleverna hoppar av studierna i moderna 

språk. Rapporten visar att på ingen av de 40 granskade skolorna hade skolledning eller lärare 

följt upp orsaken till elevernas avhopp.Vidare rapporteras det att endast ett fåtal lärare och 

rektorer har reflekterat över språkvalsbytet och i samtal mellan dessa och Skolinspektionen 
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har det kommit fram att den undervisande lärarens innehåll och upplägg av undervisningen 

spelar en betydande roll. En annan betydande orsak, som de flesta lärare och rektorer anger i 

Skolinspektionens rapport, är elevens personliga inställning till undervisningen.  Rapporten 

redovisar även att avhoppen i moderna språk kan beror på att eleverna i årskurs sex gör så 

kallade ”kompisval”, väljer samma språk som kompisarna utan vidare eftertanke som sedan 

kan resultera i bristande motivation och kunskap. I senare årskurser kan avhoppen bero på att 

eleverna inte har det intresse som krävs eller att de inte är beredda på att lägga ner den tid och 

energi som krävs vid språkstudier. De flesta elever som väljer bort moderna språk från början 

har kunskapsbrister i svenska eller engelska. Dessa elever väljer på eget, eller lärarens, 

initiativ att stärka kunskaperna i kärnämnena i stället för att läsa ett nytt språk (2010:06). 

  

 

2.4.2 Förfarande vid språkvalsbyte 
 

Majoriteten av eleverna som läser extra engelska har godkänt betyg men även elever med VG 

och MVG i betyg läser extra engelska. Andersson (2005) undersöker policyn bakom 

språkvalsbyte och menar att om lärarna avgör vilka elever som får byta till engelska och om 

endast elever i behov av extra engelska får detta stöd genererar det mindre 

undervisningsgrupper och högre kvalitét på undervisningen. Andersson betonar dock att det 

inte är förenligt med skollagen att avslå en bytesansökan.  

 

 Figur 1 (nedan) visar hur kunskapsnivån i engelska ser ut för elever i årskurs 9 med engelska 

som språkval. 

 

FIGUR 1. BETYG I ENGELSKA FÖR ELEVER I ÅR 9 SOM VALT ENGELSKA ELLER SVENSKA/ENGELSKA SOM 

SPRÅKVAL, LÄSÅRET 2009/2010. 
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Skolinspektionen beskriver den generella rutin som finns vid språkvalsbyte med att eleven 

önskar byta språkval och meddelar orsak till undervisande lärare för att sedan dokumenteras 

skriftligen. I de flesta fall måste vårdnadshavare godkänna bytet och i slutändan är det rektor 

som tar beslut om byte, enskilt eller i samråd med studievägledare. Rapporten från 

Skolinspektionen visar att flera skolor poängterar att det förs samtal mellan lärare, 

studievägledare samt vårdnadshavare och att information om meritpoäng ges. 

Skolinspektionen menar i rapport 2010:06 att detta inte ett tillräckligt bra koncept då 

avhoppen är alldeles för många. Tholin och Lindqvist (2009) hävdar att det finns en stor 

osäkerhet kring engelska som språkval, det är ett otydligt ämne som behöver rustas upp både 

pedagogiskt och innehållsmässigt. De anser att förändringarna som görs inom ämnet endast är 

organisatoriska ute på skolorna. Skolverkets inspektionsrapporter är enligt Tholin och 

Lindqvist präglade av en kluvenhet rörande språkval engelska, där det inte finns några 

konkreta svar. 

För att minska antalet elever som hoppar av sina språkstudier menar Skolinspektionens 

rapport (2010:06) att man bör fånga upp de elever som man misstänker har tappat 

motivationen eller på annat sätt tenderar att byta språkval. Hudson och Manalili (2006) visar 

genom enkäter samt intervjuer med lärare och elever att majoriteten (70%) av eleverna på en 

undersökt skola valde engelska som språkval med förklaringen att moderna språk var svårt 

eller tråkigt. Jernberg (2008) hävdar, genom intervjuer med tre rektorer, att det inte finns 

några regler kring vilka elever som får läsa engelska som språkval. Jernberg betonar att det är 

anmärkningsvärt att en rektor i studien anser att det är lärarens ansvar att motivera eleven att 

fortsätta läsa språk, misslyckas de fylls en blankett om språkvalsbyte i som vårdnadshavare 

undertecknar. Jernberg menar att detta ”misslyckande” tyder på misstro av rektor till lärare 

och att det i förlängningen leder till att lärarna personligen ansvarar för om huruvida eleven 

läser ett modernt språk eller inte. Lärare arbetar under skolledning och är inte ytterst ansvariga 

för elevernas val utan bör få direktiv av rektor. Det är också Skolinspektionens åsikt i rapport 

2010:06 att man måste ge elever det stöd och den motivation som krävs och undervisningen 

måste justeras efter elevens behov för att fler elever ska fortsätta sitt språkval. 
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2.5 Tidigare forskning om upplägg och undervisningsinnehåll 

i språkval engelska 
 

En del av studiens syfte är att undersöka hur språkval engelska organiseras på skolorna samt 

vad ämnet innehåller för undervisningsmoment. I den tidigare forskning som hittills 

presenterats har flera även tagit upp denna aspekt. 

  

Hudson och Manalili (2006) har vid Göteborgs universitet genomfört en studie som 

undersöker orsaken till varför elever väljer engelska som språkval samt hur de upplever 

undervisningen. De intervjuade lärarna i deras studie vittnar om att även de följer kursplanen i 

engelska då det inte finns någon för språkval engelska. 

Tholin och Lindqvist (2009) rapporterar att rektorer känner frustration kring organisation 

och upplägg av språkval engelska och Jernberg (2008) visar att rektorer har olika 

uppfattningar om ämnet och upplever det som ett problem. De efterfrågar ett införande av 

kursplan och betyg men eftersom det inte är aktuellt arbetar de aktivt för att eleverna i största 

möjlighet får ha ordinarie undervisande engelsklärare i språkvalet för att förankringen i 

undervisningen ska bli optimal.  

Både Jernberg (2008) samt Tholin och Lindqvist (2009) visar i sina studier att 

undervisningsinnehållet beskrivs av rektorerna som blandad, med fokus på att arbeta med 

områden eleverna har svårigheter med i ordinarie engelskundervisning. Nivågruppering anses 

enligt Jernberg (2008) vara det bästa när det gäller språkval och detta bekräftas av rektorer 

och elever i studien. Skolor sätter upp egna regler i ämnet, utan att göra dessa till formella 

styrdokument och konsekvensen av det blir att eleverna själva bestämmer vad de vill arbeta 

med och hur det ska genomföras. Jernbergs konsekvensbeskrivning bekräftar Anderssons 

(2005) resultat, att upplägget av undervisningen ser olika ut och poängterar brister med att 

inte ha strukturerade lektioner samt att låta eleverna bestämma helt vad de vill arbeta med. 

Jernbergs hävdar att avsaknaden av beyg, gör att eleverna inte närvarar på lektionerna och om 

de närvarar så sitter de bara av tiden och gör det de själva vill. 

Edlert och Bergseth (2003) hävdar att språkvalsgrupperna i engelska är för stora och bidrar 

till kaotisk undervisningsmiljö. Hudson och Manalili (2006) är av annan uppfattning och 

förvånas över att språkvalslektionerna i deras studie är lugna och harmoniska.Lärarna arbetar 

efter terminsplanering med tydligt upplägg och försöker få med alla moment men slarvar med 

vissa avsnitt. Organisering av ämnet på skolorna kan underlättas om lärare och rektorer 
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samarbetar och samplanerar undervisningens upplägg, konstaterar Hudson och Manalili 

(2006). Andersson (2005) rapporterar att varken samarbete eller samplanering förekommer, 

samt att utvärdering av ämnet aldrig förekommer. Samarbetet mellan lärarna  var däremot 

bättre i Hudson och Manalilis (2006)  studie: 57,3 % av lärarna fick tid avsatt för 

samplanering. 

Elevernas inställning till ämnet har undersökts genom enkätundersökningar och intervjuer, 

Hudson och Manalili (2006) visar att majoriteten av samtliga elever i deras studie var positivt 

inställda till ämnet engelska som språkval.Även Tholin och Lindqvist (2009) visar att deras 

undersökta skolor har gjort en utvärdering av ämnet: på 14,2 %  av skolorna var alla elever 

nöjda med språkvalet, 29,2 % var mer än hälften nöjda men mest anmärkningsvärt var att hela 

52, 2 % av de undersökta skolorna inte utvärderade språkvalet. 

Hudson och Manalili (2006) har genom elevintervjuer på två skolor undersökt vad de 

arbetar med på lektionerna. Eleverna hävdar att de främst arbetar med läxor och övningar 

inför prov i form av stenciler och hörövningar. De arbetar ibland med grupparbeten eller med 

att skriva uppsats. De är samtliga överens om att de arbetar med andra saker utöver engelska 

på språkvalet och om de inte har något att göra får de läsa en skönlitterär bok. Eleverna i 

intervjun uppger att ”det är upp till var och en att ta med sig något att jobba med.” (s 24) 

 

3. Metod 
 

3.1 Etiska ställningstaganden 
 

För att följa de etiska principerna gällande forskning med människor har jag tagit del av 

HSFR:s forskningsetiska regler. Eftersom informanterna i enkätundersökningen är 

minderåriga elever har en skriftlig tillåtelseförfrågan skickats till vårdnadshavare. 

Alla informanter, elever som lärare, deltog frivilligt och information av studiens syfte skedde 

tydligt. All insamlad information är behandlad konfidentiellt och med anonymitet för att 

skydda inblandade parter; elever, lärare samt skolor.  

Namnen på skolorna nämns inte på grund av att det inte fyller någon funktion för 

undersökningens syfte. De lärare som intervjuas har avböjt att bli inspelade digitalt och endast 

anteckningar har förts under samtalen, detta för att de inte vill kunna bli identifierade. 

Uppgifter om personer eller skolor i denna studie får endast användas för forskningsändamål, 

med hänvisning till HSFR:s regler kring anonymitet samt konfidentialitet.  
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3.2 Metoddiskussion 
 

3.2.1 Enkätundersökning 
 

Eftersom studien ämnar få fram information om hur språkval engelska uppfattas av elever, 

vad ämnet innehåller samt vad som får elever att välja engelska som modernt språk, valdes en 

kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning som tar upp dessa frågor (se bilaga 

1). Denscombe (2007) menar att en enkätundersökning är lämplig att använda sig av när det 

handlar om många respondenter på olika platser, när det man vill undersöka tenderar att vara 

relativt okomplicerad information samt när det sociala klimatet är öppet för att möjliggöra det 

för ärliga svar. Johansson och Svedner (2006:30) anser att en enkätundersökning ger ett brett 

informationsunderlag, denna typ av undersökning föredras även, enligt Denscombe (2007), då 

forskaren är i behov av standardiserade svar som inte kräver personlig interaktion mer än att 

någon förklarar frågorna och ger exempel. Att intervjua eleverna valdes bort för att svaren 

möjligtvis inte skulle visa deras egentliga tankar och åsikter, den verkliga bilden av 

undersökningens resultat skulle tendera att inte komma fram om de fick frågor ställda till dem 

öga mot öga.  

 Enkätundersökningen innehåller både öppna och fasta frågor, vilket innebär att 

respondenten kryssar i förbestämda svarsalternativ men vid vissa frågor uppmanas 

respondenten att själv formulera svaret. Fördelarna med detta är att svaren på frågorna 

troligen är ärliga och visar hur respondenten verkligen upplever situationen som efterfrågas. 

Nackdelen med öppna frågor är att respondenten kan anse undersökningen vara krävande och 

mödosam och då inte lägger ner energi på att genomföra den på korrekt vis (Denscombe, 

2007).  

 Undersökningen består av 19 frågor som faller inom ramen av både fakta och åsikter, men 

i huvudsak handlar det om åsikter (Denscombe, 2007). En stor del av enkäten handlar om att 

eleven ska värdera olika påståenden samt tidsåtgång per arbetsområde i en Likertskala och 

detta har redovisats genom tabeller och diagram för att tydliggöra åsikter.  I slutet av enkäten 

ombads eleverna svara på vad de skulle vilja arbeta mer med under språkval engelska samt 

om de var nöjda överlag, de uppmanas att förklara vad som är fel och hur man kan göra det 

bättre. 

Enkäten (se Bilaga 1) är lånad från Hudson & Manalili (2006). Fördelen med att låna 

tidigare frågor är att man kan jämföra och relatera undersökningarna med varandra. 
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3.2.2 Intervjuundersökning 
 

Studiens frågeställningar kräver svar genom intervjuer av skolledningar och lärare för deras 

syn på språkval engelska. Johansson och Svedner (2006:30) menar att en intervju är ett bra 

komplement till enkätundersökning då man, genom intervjuer, får smalare och mer 

djupgående information. Nackdelarna med att använda sig av en intervju som 

undersökningsmetod i denna studies fall är enligt Denscombe (2000:162) intervjuareffekten, 

de intervjuade behöver inte alltid säga sanningen om hur de egentligen gör i praktiken och 

detta kan bero på intervjuarens identitet. Observation som undersökningsmetod övervägdes 

för att se hur det ser ut i praktiken på en lektion i språkval engelska, men den 

undersökningsmetoden valdesbort  pga. att enstaka lektioner varken skulle ge en sann eller en 

generell bild av hur det ser ut.  

Ett öppet samtal där en fråga ställts och sedan lyssnat på informationen, precis som 

Nihlfors och Wingård (2005:74) rekommenderar att man som intervjuare bör göra för att få 

ett kvalitativt underlag.  

 

3.2.3 Begränsningar 
 

Studien är begränsad till språkval engelska med undervisning endast i engelska. En del skolor 

definierar språkval engelska som ”Svenska/Engelska” eller ”SvEn” där eleverna arbetar med 

både svenska och engelska och dessa grupper har valts bort. En begränsning till undervisning 

i år 8 och 9 har gjorts på grund av att betyg endast ges i dessa årskurser och är en del av syftet 

med undersökningen.  

 

3.3 Urval 
 

3.3.1 Enkätinformanter samt intervjupersoner 
 

Enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes i tre grundskolor, två kommunala och en 

friskola. En av de kommunala skolorna har jag en personlig relation till då jag arbetade där 

under tiden denna undersökning genomfördes. De två andra skolorna finns ingen tidigare 

koppling till. 

  Informanterna (eleverna) valdes utifrån språkval engelska i år 8 och 9.  
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 Antalet elever som har svarat på enkäten är 47 stycken, fördelat på sex mindre elevgrupper. 

Värt att poängtera är att dessa grupper, enligt lärarna i denna studie,ovanligt små. Gruppernas 

storlek är 8, 11, 5, 7, 10 och 6 st. 

 Enkätundersökningen är en småskalig undersökning och man bör inte se resultatet som 

generellt utan att resultatet kan tendera i denna riktning. Denscombe (2007) hävdar att en 

undersökning ej bör innehålla färre än 30 personer då man lätt kan förvränga bilden av 

procentresultat. Resultatredovisningen sker därför i antal i stolpdiagram. Även om antalet kan 

anses litet är det dock tillräckligt stort för att uppfylla studiens syfte.  

Urvalet av intervjuinformanter är de tre undervisande lärarna i elevgrupperna som ingår i 

denna studie, samt rektorerna på dessa tre skolor.De tre lärarna valdes utifrån att de arbetar på 

tre olika skolor. Samtliga lärare är kvinnor och behöriga grundskollärare år 4-9. 

 Lärare X har arbetat som lärare i 27 år med ämneskombinationen engelska/svenska på 

högstadiet år 7-9. Hon har de senaste 8 åren undervisat i språkval engelska 

Lärare Y är nyexaminerad lärare i svenska och engelska för år 4-9 och arbetar nu sitt andra år 

på sin första skola.  

Lärare Z undervisar i engelska sedan 11 år, har arbetat på olika skolor och har alltid haft 

undervisning i extra engelska och språkval engelska. 

Rektor A har arbetat som rektor i 5 år, samt som biträdande rektor i 2 år på en annan skola. I 

grunden lärare i naturorienterade ämnen. 

Rektor B har varit rektor i 3 år på samma skola. Har varken arbetat som rektor eller lärare 

tidigare utan kommer från annan verksamhet. 

Rektor C har arbetat som rektor på en och samma skola i 10 år, rektorspositionen delas 

tillsammans med en annan rektor. De har delat upp skolan i två delar och ansvarar för varsin 

del. I grunden lärare i tyska och engelska. 

 

3.4 Genomförande av enkätstudie 
 

Information till undervisande lärare samt skolledning om undersökningen gavs och dessa 

godkände genomförandet. Ett missivbrev
 
(se Bilaga 2) skrevs och skickades hem till 

vårdnadshavare för varje elev och två veckor senare genomfördes undersökningen.  

Samtliga enkäter räknades och gavs till undervisande lärare, en enkät per elev. Läraren tog 

närvaro och frånvarande elever fick svara vid ett senare tillfälle. På så vis fick studien en 

svarsfrekvens på 100 % samt ett naturligt registreringssystem (Denscombe, 2007). 
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Eleverna fick en muntlig genomgång av enkäten där varje fråga förklarades samt gavs 

exempel i de fall det kändes nödvändigt. Enkäten svarades anonymt under tysthet och svaren 

behandlades konfidentiellt då de lades i ett kuvert vid inlämning.  

 

3.4.1 Bortfall och svarsfrekvens 
 

Denna studie har inga bortfall, sammanlagt 47 av 47 elever svarade på enkätundersökningen.  

 

3.4.2 Bearbetning av kvantitativa enkätsvar 
 

All rådata samlades in, sorterades och fördes för hand in i en korstabell. Svaren redovisas 

genom stolpdiagram samt histogram beroende på frågeställning. Detta är enligt Patel och 

Davidsson (2003: 111-118) ett bra och smidigt sätt att redovisa information på.  

I resultatdelen kan man sedan utläsa de diagram som anses mest relevanta för studiens syfte. 

 

3.5 Genomförande av intervjuer 
 

Tillvägagångssättet för intervjugenomförandet har gått till på samma sätt för intervjuer med 

lärare som med skolledning. Ett mejl skickades ut till skolledare och lärare på de tre skolor 

önskan fanns att genomföra intervjuer på, dock inte i samma mejl för att adresserna inte skulle 

kunna kopplas till individen. Brevets syfte var att söka tillstånd för intervjuerna, att få samtala 

med skolledare samt en lärare per skola som inte namngavs på grund av konfidentialitet. 

Kvale och Brinkmann (2009) samt Dalen (2007) betonar vikten av att vara förberedd och att 

ha tänkt igenom intervjuförfarandet noga innan det genomförs. Intervjumallen följes och 

frågorna ställdes utefter hur det föll sig naturligt. Eftersom intervjuerna inte spelades in, 

antecknades samtalsämnena i stort och viktiga synpunkter som kom fram citerades. Citat som 

ansågs typiska eller som avvek på ett särskilt sätt antecknades ordagrant. 

 Samtliga svar från intervjumallen besvarade så syftet ansågs vara uppfyllt. Det ska betonas 

att intervjuaren varken gick in i argumentation eller yttrade någon personlig åsikt, detta för att 

få så kvalitativa och ärliga svar som möjligt.  

 

3.5.1 Bearbetning av intervjuer 
 

Bearbetningen började med att sortera upp intervjuerna med kodnamnen X, Y, Z för de 

intervjuade lärarna samt A, B, C för de intervjuade skolledarna (Denscombe, 2000:246). 



  

 20 

Eftersom studien inte omfattas av en mängd intervjuer ansåg jag att det inte behövdes mer 

avancerade kodnamn än de valda. Jag har inte sorterat rektor, lärare och elevgrupp utefter 

skola, vilket är synd då jag inte kan jämföra resultatet gällande uppfattning av ämnet. Om en 

liknande studie genomförs senare bör detta göras för att få högre kvalitét på undersökningen. 

Denscombe (2000:246) råder forskaren att föra minnesanteckningar på samma papper för 

varje intervju samt med plats för egna kommentarer. Jag strukturerade upp en fråga per 

pappersark och antecknade samliga respondenters svar under frågan med kodnamnen som 

underrubrik.  Bearbetningsprocessen av de kvalitativa data har generellt handlat om att hitta 

gemensamma nämnare och teman, inriktningen har handlat om att hitta individernas generella 

uppfattningar (Johansson & Svedner, 2006:49) och dessa redovisar jag i löpande text samt i 

citatform i resultatdelen. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Informanterna i den kvantitativa undersökningen var alla representativa för studiens syfte. 

Tillförlitligheten i den kvalitativa undersökningen anser jag vara hög, men kan möjligtvis vara 

lite svagare än i den kvantitativa undersökningen. Studiens forskningsfrågor har hela tiden 

varit utgångspunkten i studien och både enkätundersökningen samt intervjufrågorna baserades 

på dessa frågeställningar. Studien bör anses ha hög validitet samt tillförlitlighet. 

 

4. Resultat 
 

Resultatet redovisas i löpande text samt diagram och tabell. Intervjuerna med skolledning och 

lärare är redovisade fråga för fråga med citat av de mest relevanta kommentarerna. 

Enkätundersökningen redovisas i löpande text med en del diagram för att tydliggöra resultatet 

och ge en översikt. 

4.1 Enkätundersökning 
 

4.1.1 Bakgrund till val av språkval 
 

Undersökningen innefattar 47 elever som alla läser språkval engelska idag. Anledningen till 

att de läser engelska som språkval är varierad, men majoriteten av respondenterna har svarat 

att det är på grund av att de inte ville läsa moderna språk eller att vill höja kunskaperna och 

betyget i engelska. Se Figur 2 nedan: 
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FIGUR 2. ORSAK TILL ATT ELEVERNA LÄSER SPRÅKVAL ENGELSKA. 

 

För att undersökningens syfte ska bli så relevant som möjligt är det högst intressant att se om 

eleverna har studerat något annat modernt språk innan de bytte språkval till engelska. 

Resultatet blev att 30 av 47 elever har studerat något annat språk tidigare, 17 elever har endast 

studerat engelska tidigare. 

De 30 elever som svarade  ja på fråga 3a fick som följdfråga att svara på orsaken till bytet. 

Följdfrågan bestod av 6 olika alternativ (se Figur 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3: ORSAK TILL SPRÅKVALSBYTE FRÅN MODERNA SPRÅK TILL ENGELSKA. ENKÄTFRÅGA 3B.  
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4.1.2. Inställning till ämnet språkval engelska och betyg 
 

Intressant att undersöka är om eleverna anser sig ha blivit bättre på engelska efter att ha börjat 

läsa ämnet som språkval. Enkätundersökningen visar ett positivt resultat. Se figur 4 nedan: 

 
FIGUR 4: ELEVERNAS KUNSKAPSUPPFATTNING SEDAN SPRÅKVALETS START. 
 

41 av 47 elever anser sig ha ökat sina kunskaper i engelska sedan de började språkvalet och 

det leder till vidare till fråga 18 i enkätundersökningen som handlar om eleverna överlag var 

nöjda med språkval engelska och resultatet på den frågan är anmärkningsvärt: av 47 elever 

svarar endast 12 att de är nöjda, 35 elever har svarat att de inte är nöjda. Detta resultat i 

jämförelse med tidigare presenterat resultat (figur 4), som visar att majoriteten av eleverna 

anser sig ha blivit bättre på engelska är förvånansvärt. Eleverna anser sig ha ökat sina 

kunskaper men är överlag missnöjda med undervisningen. 

Fråga 19 i enkätundersökningen var en öppen fråga där eleverna själva kunde formulera 

varför de inte var nöjda och vad som kan bli bättre. Av de 35 missnöjda eleverna har endast 

17 svarat på fråga 19.  Majoriteten (13 stycken) av de 17 eleverna har i olika formuleringar 

svarat att det är för ”stökigt, pratigt och oroligt på lektionerna”. De resterande fyra eleverna 

har svarat att de tycker att det är ”tråkigt” på lektionerna och att de ”inte lär sig något”.  

Fråga 15 i enkäten innehåller flera delfrågor, delfråga D handlar om betyg i språkval 

engelska och elevernas inställning till det. Resultatet kan utläsas i figur 5 nedan: 
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FIGUR 5. ELEVERNAS INSTÄLLNING TILL PROV OCH BETYG I SPRÅKVAL ENGELSKA. 

 

4.1.3 Undervisningens innehåll 
 

Vad lektionerna innehåller, elevernas uppfattning, redovisas här genom diagram, se Figur 6 

nedan: 

 
 

 

 

FIGUR 6. ELEVERNAS UPPFATTNING OM TID/ARBETSOMRÅDE PÅ SPRÅKVALSLEKTIONERNA. FRÅGA 14 

ENKÄTUNDERSÖKNING. 
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Svaren på frågan är ordentligt skiftande i vissa fall, men generellt anser eleverna i samtliga 

undersökta grupper att de arbetar riktigt mycket/mycket med textläsning och bearbetning av 

text. Muntliga övningar, provövningar och grammatik läggs en hel del tid på enligt eleverna. 

Moment som eleverna anser att de nästan aldrig arbetar med är kursbok och engelsktalande 

länder. Film ingår, mer eller mindre, i samtliga undersökta gruppers undervisning.   

Elevernas individuella inställning till undervisning bidrar till deras resultat och fråga 17 i 

enkätundersökningen behandlar denna fråga, Om du inte skulle få mycket gjort under 

lektionen, vad skulle det bero på? Resultatet på fråga 17 redovisas i Figur7, se nedan:  

 

 

FIGUR 7: ELEVERNAS UPPFATTNING OM HÄMMANDE PRODUKTIVITET OCH DESS ORSAK. 

 
4.2 Intervjuresultat – lärarna 
 

Intervjuerna med lärare och skolledare redovisas inte i detalj, utan de mest väsentliga citaten 

och åsikterna redovisas utifrån de frågor som ställdes ( se Bilaga 3). 

 

4.2.1 Hur beskriver och upplever lärarna språkval engelska? 

 
Hur upplever du språkval engelska?  

 

Lärare X: ”Språkval engelska är en het potatis där mycket organisatoriskt arbete finns kvar att 

utföra innan det fungerar optimalt.” 
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Lärare Y: ”Språkval engelska är ett maratonlopp som kräver uppladdning, uthållighet och 

reflektion.” ”Inför varje språkvalslektion samlar jag tankarna och energi vid mitt skrivbord 

och går igenom hur jag på smidigast sätt kan genomföra lektionen utan större incidenter.”  

”Det är vanligt att bråk uppstår, elever emellan men även mellan lärare och elev.” ”Efter 

lektionerna reflekterar jag över undervisningen och händelserna i stort. Språkval engelska är 

utan tvekan det mest energikrävande ämnet att undervisa i.” ”Jag känner väldigt ofta att jag 

bara vill ge upp och gå hem, och det är inte ovanligt att jag börjar gråta efter en jobbig 

lektion.” 

Lärare Y: ” Jag har den mest energikrävande gruppen på skolan och det tror jag beror på att 

jag är nyexad och sist anställd på skolan.” ”Jag får inte tycka och tänka så mycket utan bara ta 

emot det som bestäms.”  

Lärare Z: ”Språkval engelska har oförtjänt dåligt rykte men å andra sidan har det på senare tid 

blivit mer problematiskt och svårundervisat.” 

 

Beskriv en vanlig lektion i språkval engelska (se svar på nästa fråga): 

Vilka arbetsområden arbetar du med och hur mycket tid läggs på varje del? 

X: ”Eftersom jag har arbetat rätt så många år så vet jag på ett ungefär vad eleverna brukar 

behöva extra undervisning i så jag fokuserar på sådana arbetsmoment som till exempel att 

skriva texter med fokus på att följa en röd tråd men även meningsbyggnad och tempus i 

skrivna texter.” ”Grammatik är något som alltid behövs oavsett vilken kunskapsnivå eleven 

ligger på.” 

Y: ”Vid terminstart gör jag alltid diagnostiska test med min elevgrupp för att se 

förkunskaperna och därefter gör jag en terminsplanering med bestämt 

undervisningsmaterial,oftast en textbok med tillhörande arbetsbok som är specialutformad för 

språkval engelska.” ”Det finns så klart alltid lektioner som jag inte har förberett så noga eller 

att veckan innan lov hamnar mellan stolarna och då tittar vi oftast på film.” 

 

Hur ser möjligheten till elevpåverkan ut gällande undervisningsinnehåll? 

X: ”Eleverna har inte så stor påverkan för då vill de oftast sitta vid datorn eller titta på film 

och det funkar ju inte i längden.” 

Y: ”Jag har en terminsplanering som jag sätter ihop efter första veckan på terminen, efter att 

tillsammans med eleverna diskuterat vad de vill arbeta med och hur de vill genomföra 

arbetet.” ”Denna planering håller visserligen aldrig tidsplanen eftersom varje arbetsområde tar 
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extra lång tid på grund av att eleverna missköter sig på lektionerna och mycket tid går åt till 

att lösa konflikter och få gruppen att sitta på sina platser och vara tysta.” 

Z: ”Jag har sedan länge släppt terminsplaneringarna och diskuterar tillsammans med eleverna 

vad de vill arbeta med för olika moment.” ”De klagar ofta över att det inte finns någonting att 

göra och då känner jag mig riktigt uppgiven.” ”Eleverna ser inte vad som finns framför dem 

och att de faktiskt inte behöver arbeta i en workbook för att lära sig.” 

 

Hur ser dina elevers kunskapsnivå ut i engelska? 

X: ”Mina grupper är verkligen inte optimalt fungerande, elever hamnar tillsammans med 

kompisar och det är inte bra.” ”Eleverna ser lektionerna som tid att hänga och umgås och det 

har varit stora problem med attityden hos elever.” ”Lärare på skolan har inte mått psykiskt bra 

av att undervisa visa grupper.” ” Elever har fått byta språkvalsgrupp men detta är sällsynt!”  

”Jag är i alla fall glad att grupperna är så pass små som på den här skolan, då finns det tid att 

arbeta ordentligt med olika moment och man kan repetera sånt som eleverna tycker är svårt.” 

”Språkval engelska är ett mycket viktigt ämne och betydelsefullt för de elever som har svårt 

att nå godkänt i engelska eller helt enkelt inte klarar av att läsa ett annat språk.” ”… men det 

är inte bra att elever som har VG eller MVG tar upp plats i undervisningen bara för att de inte 

vill läsa ett modernt språk, detta är helt och hållet skolledningens fel som inte har strängare 

regler vid byte.” 

Y: ”Min grupp består av 11 elever med blandade kunskaper i engelska, tre elever har godkänt 

betyg, tre har VG och två ligger på MVG, tre elever har knappt läst engelska tidigare och har 

lång väg kvar för att nå målen för G men dem fårextra hjälp under mina lektioner av en 

specialpedagog.” 

Z: ”Jag har fem elever som har G i engelska, men det är svaga betyg… eleverna har verkligen 

jobbat hårt för att nå G.” ”Min grupp är ovanligt engagerade att stärka sina  kunskaper i 

engelska, de flesta grupper jag har haft tidigare har inte varit lika intresserade.” ”I de tidigare 

grupperna har det mest handlat om undervisning i social kompetens och 

värdegrundsdiskussioner än om texter och läsförståelse.” 

 

Använder du kursböcker? 

X: ”Ja mestadels, varvat med stenciler och annat material.” 

Y: ”Ibland händer det väl.” 

Z: ”Jag använder ofta läroböcker i engelska för att eleverna verkar bli mindre förvirrade då.” 
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Sker någon återkoppling till eleverna om deras utveckling? 

X:  ”Varje dag jag har språkval på schemat tänker jag att det skulle vara så skönt om ämnet 

var betygsatt, eleverna använder alltid det som motargument när jag uppmuntrar dem att 

arbeta.” ” I slutet av terminen skriver jag omdömen i stället för betyg och dessa skickas hem 

till föräldrarna men det betyder inte att det blir någon förändring i inställningen hos eleverna.” 

”För att undervisningen ska få högre kvalitet behövs verkligen betyg.” 

Y: ”Betyg är nödvändigt för att få någon som helst kvalitét i undervisningen.” ”Eleverna bryr 

sig absolut inte om jag skriver ett omdöme som läses upp under utvecklingssamtalet, det 

kommer ju inte med i betyget och påverkar inte meritvärdet, då satsar de hellre energi på 

andra, viktigare, ämnen.” 

Z: ”Jag pratar ibland med elevernas ordinarie lärare i engelska om framgångar och motgångar, 

men det är inget som jag tror att denne antecknar eller lägger större vikt vid.”  ”Omdömet som 

skrivs inför varje utvecklingssamtal behövs men skulle stärkas om det i stället var betyg.” 

”Betyg är en nödvändighet för att eleverna ska känna att det de gör på lektionerna verkligen 

ger något tillbaks.” ”Elever mäter framgång i betyg och inte i stärkta kunskaper.” ”Att arbeta 

med ett moment som avslutas med ett prov är i teorin en bra tanke, men i praktiken är det en 

omöjlighet, då eleverna struntar i om de klarar provet eller inte eftersom de ändå inte får betyg 

i ämnet.” 

 

Vilka riktlinjer följer du i språkvalet? 

X: ”Det är rätt komplicerat det där eftersom det inte finns någon kursplan utöver den för 

engelska som kärnämne, inte heller några riktlinjer att följa så egentligen kan undervisningen 

innehålla vad som helst!” 

Y: ”Nej det finns ju inga, jag kollar på de i engelska för att ha en plan.” 

Z: ”Eftersom det inte finns någon kursplan eller några andra riktlinjer eller mål med ämnet, 

inte heller från rektors sida, går jag helt enkelt på sunt förnuft och hoppas att eleverna ska 

känna sig stärkta i sina engelskkunskaper efter mina tre år.” 

 

Får du stöd från skolledning genom avsatt tid för gemensam planering? 

X: ”Jag har inget samarbete eller planering med andra lärare på skolan mer än att vi ses två 

gånger per termin för att diskutera undervisningsgrupperna.” ”Visst pratar vi ibland om 

undervisningsinnehåll och tips på arbetsområden och material, men oftast diskuterar vi 

grupperna och hur dem fungerar.” 
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Y: ”Vi har en språkvalskonferens i mitten av terminen men det är allt, en eftermiddag bara.” 

”Jag sökte hjälp hos rektorn och han hjälpte mig med att skolans specialpedagog plockade ut 

tre elever som var i störst behov av extra undervisning i engelska, de fick undervisning i ett 

angränsande rum.” ”Jag var så otroligt tacksam över det där och rektorn kan hjälpa mer om 

man bara anstränger sig och tjatar om extra hjälp.” 

Z: ”Nej inte nämnvärt, vi skickar mail lärare emellan ibland om vi undrar något.” 

 

Har du några förslag på ändringar? 

De intervjuade lärarna i denna studie tipsade om hur man som språkvalslärare kan underlätta 

undervisningen: ”Konferera tillsammans med övriga lärare i språkval engelska vid 

terminsstart för att så tidigt som möjligt enas om undervisningsinnehåll och 

elevgrupperingar.” ”Gör en tydlig och grov terminsplanering som delas ut till eleverna. Detta 

bidrar till att du upplevs som strukturerad och eleverna upplever ämnet som organiserat och 

viktigt.” ”Dela material och idéer med andra engelsklärare för att lära för dig själv samtidigt 

som eleverna får lite variation.” ”Läromedel är en bra hjälp att använda sig av som 

nyexaminerad lärare i språk. Man behöver inte vara överambitiös och skapa eget material de 

första yrkesverksamma åren, fokusera i stället på kommunikation och eftertanke. ” 

”Reflektera! Både över dig själv som lärare men inför även reflektionstid efter varje 

arbetsområde för att eleven och du som lärare får möjlighet att se en kunskapsutveckling.” 

”Be om hjälp om du känner att du inte orkar med eller har förmågan att nå gruppen eller 

individuell elev.” ”Informera alltid rektor om incidenter, konflikter eller specialpedagogiskt 

behov. Det är rektorn som har det övergripande ansvaret över skolan vilket innebär att det 

finns hjälp att få och det behövs.” 

   

4.3 Intervjuresultat - skolledning 
 

4.3.1 Hur ser olika skolledningar på ämnet språkval engelska? 
 

Beskriv vad språkval engelska är: 

Rektor A: ”Det är intressant och på tiden att problematiken kring detta ämne tas upp, det här 

ser jag fram emot.” ”Språkval engelska är ett ämne som inte är riktigt etablerat men fungerar 

som en inriktning i moderna språk.” 

Rektor B: ”Ärligt talat är jag inte helt insatt i ämnet utan vet att det fungerar som ett 

komplement till moderna språk.” 
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Rektor C: ”Eftersom jag är gammal språklärare värderar jag språkstudier högt och jag ser 

fram emot att se en utveckling och förbättring i moderna språk där engelska som språkval 

ingår.” ”Jag har insett att språkval engelska är en tyngd för lärarna och ett stigande problem 

som vi skolledare bör samlas och diskutera eventuella lösningar på, med hjälp från högre 

instanser.” 

 

Vad har du fått för riktlinjer från Skolverket gällande språkval engelska? 

A: ”Ämnet har blivit orättvist behandlat eftersom det inte finns några riktlinjer att följa, det 

enda som egentligen finns skrivet är att ämnet ska finnas som valbart språk om eleverna väljer 

att inte moderna språk.” 

B: ”Att det ska finnas som valbart ämne för elever som är i behov av det.” 

C: ”Riktlinjerna från Skolverket gällande språkval engelska är obefintliga och lämnas till oss 

skolledare att bestämma hur skolans språkvalsundervisning bör gå till.” 

 

Hur går ett språkvalsbyte till? 

A: ”Vill en elev byta språkval informeras jag av undervisande lärare eller elevens mentor att 

bytet är önskvärt från elevens sida, läraren säger sin mening, en blankett fylls i och jag skriver 

under beslutet.” ”I övrigt är det lärare och mentorer som sköter dokumentation.” ” Det är inte 

särskilt svårt att byta språk eftersom jag som rektor inte får neka en ansökan om detta.” 

B: ”Eleven fyller i en blankett som lämnas i mentors fack, den lämnas sedan till mig som tar 

beslut tillsammans med studievägledare.” ”Vi försöker förhala språkvalsbyten i de fall vi vet 

att elevens kunskaper i ämnet är goda och enxtra undervisning inte är nödvändig.” 

C: ”Jag vill ha full kontroll på språkvalsbyten, elever som har godkänt betyg i engelska och 

inte är i behov av extra engelska bör inte byta.” ”Jag och den lärare som undervisar ämnet för 

en diskussion med elev och förälder om hur viktigt det är att läsa språk.” 

 

Hur ser din insyn och påverkan ut i undervisningen? 

A: ”Undervisningen har jag inte så stor insyn i om inte undervisande lärare informerat mig om 

specifika händelser.” ”Ämnets innehåll kan jag inte redogöra för utan det lämnar jag till 

undervisande lärare att besluta om.” ”Innehåll och pedagogik är lärarens ansvar och jag 

blandar mig endast i om det finns behov för det.” 

B: ”De elever som läser engelska är i behov av extra undervisning och fungerar bra här på 

skolan.” ”Lärarna kan ibland vilja diskutera gruppindelningar om det innebär att blanda 

arbetslagen men annars sköter skolans lärare det administrativa och praktiska i ämnet.” 
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C: ”Eftersom språkval engelska inte har några mål eller riktlinjer får de undervisande lärarna 

tre extra konferenser per termin för att diskutera eventuella problem, undervisningsinnehåll 

och pedagogik.” ”Lärarna får bestämma det mesta själva sinsemellan så som att göra 

gruppindelningar och beställa undervisningsmaterial, det är mest praktiskt så.” 

 

Vad är dina tankar kring bedömning i ämnet? 

A: ”Självklart skrivs omdömen i samtliga ämnen, även i språkvalet.” ”Att införa betyg har 

diskuterats tidigare bland kollegor men det är inget som vi som skola kan införa.” ”Ett betyg 

kan både hjälpa och stjälpa, man måste väga in alla aspekter innan beslut tas.” 

B: ”Skolan har som policy att alla elever ska få omdömen i samtliga ämnen de läser, även det 

betygslösa språkvalet.” ”Visst skulle det underlätta för alla parter om eleverna även fick betyg 

i ämnet, men nu är det inte så.” 

C: ”Fick jag bestämma skulle en betygsättning genast etableras i ämnet för att det ska vara 

lika för alla.” ”Ett betyg i varje individuellt ämne bidrar till kvalitet i undervisningen och både 

lärare och elever höjer ambitionsnivån, detta är enbart positivt!” ”Etablera betyg i ämnet eller 

gör om ämnet helt för som det ser ut idag är det inte kvalitetsmässigt bra.” 

 

Finns specialpedagog eller andra resurser tillgängliga för språkvalet? 

A: ”De undervisande lärarna ber ofta om hjälp med extra resurser och hjälp med att lösa 

konflikter mellan lärare och elev.” ”Det är heller inte ovanligt att grupperna är i behov av 

förändring under terminens gång och då blandar vi grupperna för ett bättre arbetsklimat för 

både lärare och elevers skull.” ”På den här skolan har vi ovanligt små grupper och det är jag 

stolt över att vi har kunnat ordna.” ”Skolans specialpedagog har ett fullt schema men hjälper 

till i den mån det går.” 

B: ”Skolans specialpedagog är inte inblandad i språkval engelska just nu, utan söker en lärare 

extra resurser får man dela upp timmarna i arbetslaget mellan alla ämneslärare, då kan till 

exempel NO-läraren fungera som extra resurs i engelska om lärarens timmar räcker till det.”  

C: ”Specialpedagogen har en full tjänst som det är redan men uppstår ett ökat behov så skrivs 

en ansökan till mig om syfte och tidsåtgång så undersöker jag saken närmare.” ”Jag försöker 

lösa det efter bästa förmåga, men ingen elev som är i behov blir utan hjälp.” 
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4.3.2 Vad har Skolverket för riktlinjer i språkval engelska? 
 

Undersökning av skolverkets publikationer visar att det varken finns kursplan eller mål för 

engelska som språkval och Skolverkets avdelningschef Tommy Lagergren medger på 

Skolverket.se att språkval engelska/svenska fungerar bristfälligt på skolorna. Rektorerna i 

denna studie vittnar om att de inte har några generella riktlinjer från Skolverket utan endast att 

de ska erbjuda engelska som ett komplement till moderna språk.  

 

5. Analys och diskussion 
 

Grunden för denna studie var att undersöka hur elever och lärare uppfattar och upplever 

ämnet språkval engelska och hur skolledare och Skolverket ser på ämnet teoretiskt och 

praktiskt. I detta kapitel diskuteras och analyseras det resultat som framkommit genom 

undersökningarna, i relation till tidigare forskning och studier. Avslutningsvis reflekteras och 

diskuteras resultatets påverkan på framtiden samt ges förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Bristen på riktlinjer 
 

Fredriksson och Zetterblad (1996) övergripande sammanfattning av skolans styrdokument 

beskriver riktlinjerna som ska efterföljas. Ett av dessa styrdokument, Skollagen, instruerar 

tydligt att skolan ska ge en grund för eleverna att kunna delta i samhällslivet (Kap 4, 1§). 

Malmberg (2000) diskuterar engelskans tyngd i dagens samhälle med mycket internationellt 

samarbete. Engelskan är således mycket viktig att behärska, för alla samhällsmedborgare men 

anser samtidigt att engelskan bör enligt läroplanskommittén kompletteras med moderna språk 

och läroplanskommitten arbetade aktivt för att lyfta fram språkvalet (Grf kap 2 17§), trots att 

det inte fungerar att studera ett extra språk för alla elever (Malmberg, 2000). Dock väljer 

Skolverket att skapa Lpo94 och förse skolledare och lärare med kursplaner och betygskriterier 

i samtliga ämnen utom ett – språkval engelska. Det finns inte några officiella dokument som 

förklarar varför de valde att inte införa någon kursplan i ämnet, även om Skolverket 

säkerligen har belägg för sina beslut finner jag det ytterst märkligt att de inte förklarar sitt 

handlande. Malmberg (2000) statistikdetaljerade rapport på uppdrag av Skolverket diskuterar 

ingående kursplanen i moderna språk, men nämner förvånansvärt inget om språkval engelskas 

avsaknande av kursplan. Varför han, och Skolverket, väljer att ignorera det faktum att det 
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saknas riktlinjer i ett skolämne kan diskuteras vidare och undersökas närmare. Skolverkets 

avdelningschef Tommy Lagergren informerar kort i en artikel på Skolverkets hemsida att 

Skolverket är medvetna om problematiken kring ämnet och medger att det fungerar 

bristfälligt.  

 Lpo94:s kursplan i engelska är således enda riktlinjen i undervisningsinnehåll som lärare 

X, Y och Z har att följa. Jernberg (2008), Hudson och Manalili (2006) samt Andersson (2005) 

hävdar detsamma, att lärarna i deras studier grundar undervisningen på engelskans kursplan. 

De flesta skolledarna och lärarna i min undersökning betraktar denna brist på riktlinjer som 

ett problem. Rektor A menar att ämnet blir orättvist behandlat på grund av att det saknar 

föreskrifter. Rektor C beskriver intruktionerna från Skolverket som obefintliga medan rektor 

B inte kommenterar detta. Ingen av rektorerna nämner den arbetsplan som enligt 

Grundskoleförordningen 2 Kap, 22§ ska finnas för ämnet. (Se 2.1). Lärare X, Y och Z är 

samtliga överens om att det är komplicerat att göra en undervisningsplan i ämnet eftersom de 

inte har några grunder att stå på men följer kursplanen i engelska. Här sammanfaller alltså 

resultaten i min studie med Tholin och Lindqvist (2009) Hudson och Manalili (2006) och 

Andersson (2005). 

5.2 Varför har eleverna valt engelska som språkval?  
 

5.2.1 Orsak bakom byte 
Så många som 30 av 47 elever avbröt sina studier i moderna språk och orsakerna för bytet är 

varierade men i huvudsak handlar det om personlig inställning till ämnet och motivation, 

intresse och kunskap. Hudson och Manalili (2006) hävdar att elever byter p.g.a. att bristande 

intresse samt att språkundervisningen är för svår. Deras resultat får stöd av denna studie där 

majoriteten av eleverna i enkätundersökningen hävdar att de läser språkval engelska för att de 

inte ville läsa moderna språk eller för att de ville höja kunskaperna i engelska. De som 

tidigare läst moderna språk och bytt till engelska förklarade anledningarna till bytet vara att 

det tog för mycket tid, det var tråkigt/svårt samt att de hellre fokuserade på betyghöjningar i 

andra ämnen. Sörensen (2000) hårddrar det och delar in eleverna i kategorier, som till stor del 

stämmer då Sörensen får stöd av Andersson (2005). 

Det är ett stort problem att så många elever väljer bort moderna språk och 

Skolinspektionen menar att det ligger i lärarnas intresse att fånga upp elever som är på väg att 

byta. Pettersson (2007) och Andersson (2005) betonar problemet kring byte till förmån för 

andra ämnen, precis som eleverna ovan anger som orsak, och varnar att det på sikt blir ett 

allvarligt problem och tyvärr blir effekten av det att svenskar generellt har sämre 
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språkkunskaper. Lärare X menar starkt att språkvalet är mycket bra för de elever som har 

svårt att nå betyg men att undervisningen blir ofördelaktig om elever med VG och MVG tar 

upp plats i gruppen. Lärare Y är nöjd med att det endast är fem elever i hennes grupp och att 

samtliga har svagt G i betyg, då blir undervisningen mer optimal menar hon. Gruppernas 

storlek kan diskuteras vidare om hur de bör se ut, men problemet kvarstår att elever som inte 

är i behov av extra engelska ändå får ta plats i undervisningen.  

 

5.2.2. Språkvalsbyte 
 

Skolinpektionens generella beskrivning av språkvalsbyte (2.4.2) stämmer överens med hur 

rektor A, B och C beskriver förfarandet, med undantag för rektor C:s förhalning av byte i de 

fall det finns tydliga uppgifter på att eleven klarar betyg i ämnet. Lärare X beskyller stora 

undervisningsgrupper på att skolledning inte är strängare i sina beslut kring språkvalsbyte, 

samtidigt som rektor inte får avslå en elevs ansökan till byte enligt Lpo94 (2.1). Intressant att 

jämföra med Jernberg (2008) som visar att språkvalsbyte genomförs utan regler samt att det i 

ett fall visade att skolledning håller läraren ansvarig för elevens språkbyte och skyller detta på 

bristande motivation hos läraren. Skolinspektionen hävdar mycket enkelt att stöd måste 

erbjudas till de elever som anser språkvalet vara svårt samt att undervisningen ska justeras så 

att fler elever väljer att fortsätta sina studier och känner motivation (2010:06). Tanken bakom 

denna problemlösning är säkerligen god men ser man det praktiskt möjligt finns det betydligt 

fler aspekter som bör beaktas; resurser, material, kompetensutveckling, tid och pengar är vad 

som krävs för att tillfredställa rapport 2010:06:s förslag, och det återstår för regeringen att ta 

beslut om.  

 

5.3 Undervisningen i praktiken och betyg 
 

5.3.1 Organisering av undervisning 
Det är redan fastställt att lärarna baserar undervisningen på engelskans kursplan (se 2.1 för 

detaljer), men Skolverket anklagar undervisningen för att vara bristfällig och de menar att 

lärarna är mycket missnöjda. Elevgrupperna är oftast för stora och det kan vara stor skillnad 

på deras förkunskaper (reportage 2011-02-11). Jernberg (2008) uppmärksammade detta 

problem tre år innan detta reportage skrevs och skolledare i hennes studie hävdade att 

nivågrupperingar vore det bästa för att få någon kvalitét i undervisningen. Enligt Jernberg 

(2008) skapar skolorna egna regler för ämnet och effekten av det blir att eleverna själva 

bestämmer undervisningsinnehåll, även Andersson (2005) poängterar bristerna med att 
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organiseringen i ämnet ser olika ut och att låta eleverna bestämma undervisningsinnehåll 

anser Andersson vara mindre bra eftersom lektionerna kan bli ostrukturerade. Edlert och 

Bergseth (2003) betonar problemet kring stora språkvalsgrupper och menar att 

undervisningsmiljön oftast är kaotisk. De grupper som undersökts i den här studien var dock 

ovanligt små och det hör inte till vanligheterna. Lärare X bekräftar att grupperna är små och 

det ser hon endast som positivt. Hudson och Manalili (2006) är av en helt annan uppfattning 

än Edlert och Bergseth (2003), de var förvånade ävet hur lugnt och harmoniskt det var på 

lektionerna. Undervisningsmiljön i språkval kan alltså upplevas olika, men Lärare Y 

förmedlar en uppgivenhet när hon förklarar språkvalet. Hon menar att språkvalet utan tvekan 

är det mest energikrävande ämnet och det är inte ovanligt att hon gråter efter lektionstid. 

Sådana händelser förekommer i samtliga ämnen men om det, som i lärare Y:s fall är ett 

återkommande scenario tyder det på en hög arbetsbelastning, med tanke på hennes 

gruppstorlek, nämligen 11 elever och detta bör inte existera som problem. Språkvalets 

organisation bör revideras om sådan arbetsmiljö förekommer, pedagogen förmår inte lära ut 

och det påverkar eleverna betydligt, en negativ spiral skapas som kan vara svår att ta sig ur. 

 

5.3.2Undervisningsinnehåll 
 

Lärare Y beskriver att hon vid terminsstart utför ett kunskapstest som hon har som grund när 

hon gör en terminsplanering och sedan arbetar hennes grupp oftast med läroboken de följer. 

Film förekommer oftast innan lov. Även lärare X använder sig av läroböcker, men fokuserar 

på att arbeta med att skriva texter och hon arbetar även mycket med grammatik och övningar 

på diverse stenciler. Lärare Z använder ofta läroböcker då hon anser att eleverna blir mindre 

förvirrade om vad de ska arbeta med.  Eleverna i undersökningen anser att de arbetar mycket 

med texterläsning och bearbetning av text. De hävdar även att övningar inför prov, muntliga 

övningar och grammatik är vanligt förekommande moment. De moment som det arbetas 

mindre med är kursbok, grupparbete och engelsktalande länder. Vilket är intressant att 

jämföra med lärarnas information kring läroboksanvändande, upplever eleverna 

kursboksanvändandet som mindre än vad det är i realiteten? Resultatet av frågan om 

arbetsområden och tid är inte uppdelade utefter lärare och elevgrupp så det finns inget tydligt 

svar på hur elevernas uppfattning skiljer sig från lärarens, vilket jag nu i efterhand insett hade 

varit bra. Detta resultat kan jämföras med Hudson och Manalili (2006) vilkas informanter 

upplevde att de främst arbetar med läxor och övningar inför prov. Lärare X, Y och Z ser olika 

på terminsplaneringar med styrda upplägg men något de är överens om är att eleverna ska 
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arbeta med engelska på språkvalet. Undervisningsinnehållet som diskuteras i dessa studier är 

baserad på ett fåtal enskilda lärares uppfattning och bör därför inte ses som generell, utan visa 

hur språkvalets undervisninginnehåll kan se ut på skolor i Sverige. Elevpåverkan existerar i 

hög grad i de undersökta grupperna; lärarna diskuterar gärna tillsammans med eleverna om 

olika arbetsmoment att genomföra även om det uppstår konflikter ibland försöker lärarna 

motivera eleverna att lära engelska. Lärare Z anser att det kan vara svårt att motivera eleverna 

att arbeta och förklarar att eleverna ofta hävdar att det inte finns något att göra. Stepanova 

(2009) hävdar att variation i undervisningen kan fungera som motivationshöjare och det är 

varierade moment som krävs för att elever som beskrivs av lärare Z ska känna intresse och 

lust att lära.  

 

5.3.3  Betyg och bedömning 
 

Att motivera eleverna att arbeta kan vara en svår uppgift då de inte får betyg på sina 

prestationer. Lärare X, Y och Z hävdar samtliga att ett betygsinförande skulle höja elevernas 

motivation och de får medhåll av eleverna, 40 av 47 elever ställer sig positiva till betyg och 

bedömning i språkvalet. Dagens skola betonar att utveckling och eget ansvar är 

sammankopplade, precis som Egidius (2009) hävdar. Att betyget skulle ha positiv effekt för 

lärandet och stärka elevernas självförtroende bekräftas av Linde (2007), Andersson (1999) 

samt Pettersson (2007). Av skolledarna i min undersökning är det två som efterlyser betyg. 

Rektor A är ambivalent och menar att betyg medför både positiva och negativa effekter som 

bör beaktas, t.ex. att elever som får högt betyg motiveras medan de elever som får lägre betyg 

känner meningslöshet. Jämför Allard m.fl., (1994) (Pettersson, 2007). Andersson (2005) och 

Jernberg (2008) anser att avsaknaden av betyg gör att eleverna närvarar varken fysiskt eller 

mentalt i undervisningen och att språkvalet skulle fungera bättre i bedömningsfrågan om 

ordinarie lärare undervisade språkvalseleverna, eftersom det är denne som sätter betyget i 

engelska. Då skulle lärarna inte behöva utvärdera elevernas kunskaper tillsammans (Grf  2 

Kap 18§). Utvärderingen som de annars ska göra kan gå förlorad om intresse kring samarbete 

saknas som i Tholin och Lindqvist (2009) studie där 10,1 % av lärarna inte förmedlar någon 

utvärdering, effekten av det blir att eleverna upplever sina prestationer som betydelselösa.  

 Samtliga författare ovan är överens med  lärare X, Y och Z samt med rektor B och C att 

betyg bör införas. Även Lärarförbundet anser att betyg stärker motivation  och leder till vidare 

kunskap.  
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5.4 Lärares och skolledares uppfattning av språkval engelska  
Lärare X och Z beskriver språkvalet som problematiskt med låg status, där mycket arbete 

återstår innan det fungerar optimalt. Lärare Y upplever språkvalet som mycket 

energikrävande och kaotiskt (jmf Edlert & Bergseth, 2003). Lärarna får stöd av rektor A och 

C som instämmer att ämnet är problematiskt och innebär hög arbetsbelastning för lärarna, 

rektorerna är medvetna om detta och arbetar för en förbättring, till skillnad från rektor B som 

uppger att han inte är insatt i ämnet och att han överlåtit det praktiska och administrativa till 

lärarna. Att en rektor inte är insatt i ett ämne på skolan som denne ansvarar för är ett allvarligt 

problem som tyder på att lärarna på skolan får ansvara för ämnets uppbyggnad och 

konsekvenser, detta är läget på en skola och ska inte ses som något generellt, men bör 

uppmärksammas då det möjligtvis förekommer på fler skolor.  

 Rektor A, B och C upplever att undervisningen fungerar bra, ibland önskar lärarna 

diskutera gruppindelningar och det diskuteras på de gemensamma språkvalskonferenserna 

som samtliga skolor i studien har inplanerade. Lärare X och Y är överens med rektorerna om 

att konferenser finns planerade och att de oftast diskuterar grupper och undervisning på dessa, 

samplanering och konferenser förekommer även på andra undersökta skolor (jmf. Hudson & 

Manalili, 2006). Lärare Z menar att någon samplanering inte är värd att nämna och att den 

mesta kommunikationen mellan lärarna sker via mail, precis som Andersson (2005) påvisar i 

sin studie.  

 Lärare Y uppmärksammar undervisningsgruppens breda kunskapsspann och problemen det 

medför för elever som ej når målen för G. En specialpedagog finns därför som resurs i hennes 

grupp, förenligt med Skollagen (se 2.1). Rektor A och C uppger att specialpedagog i 

språkvalet finns vid behov, till skillad från rektor B som menar att andra ämneslärare med 

timmar över ska fungera som resurs i ämnet, oavsett om denne är språklärare eller ej. Positivt 

är att resurs finns att tillgå men intressant vore att se om en lärare som undervisar i ett helt 

annat område t ex praktiska ämnen ska fungera som resurs i ett teoretiskt ämne som t ex 

matematik. Samtliga rektorer betonar att elever i behov av extra stöd får det och det bör 

uppmärksammas som positivt, än bättre vore om endast elever i behov av extra engelska fick 

ta plats i undervisningen. Grupperna skulle bli mindre och läraren skulle då kunna fokusera på 

att bedriva undervisningen med målet att samtliga elever ska bli godkända och 

specialpedagogens arbetsbörda skulle minska. Innan denna lösning finns att tillgå, kan lärare i 

språkval arbeta utefter tips och råd som Hudson och Manalili samt lärarna X, Y och Z 

sammanställt (se 4.2.1). 
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5.5 Elevernas inställning till engelska som språkval 
Tholin och Lindqvist (2009) uppger att 52,2 % av de undersökta skolorna i deras studie inte 

utvärderar språkvalet och utvärderas inte ett ämne kan det inte utvecklas och bli bättre. Detta 

är för stort för denna studie och kan undersökas vidare vid senare tillfälle. Majoriteten av 

eleverna som läser språkval engelska är nöjda enligt Tholin & Lindqvist (2009) samt Hudson 

& Manalili (2006) och även min undersökning visar att 41 av 47 elever anser sig ha blivit 

bättre på engelska sedan de började på språkvalet (se 4.1.2). Förvånansvärt är resultatet att av 

dessa 47 elever är endast 35 nöjda med språkvalet överlag, de anser att det kan bli bättre och 

13 elever har förklarat att missnöjet beror på stökighet i klassen, det är för pratigt och oroligt 

på lektionerna (i enlighet med Edlert & Bergseth (2003) och Lärare Y) och 4 elever menar att 

de inte lär sig något på lektionerna. Intressant att jämföra med är frågan om elevernas 

produktivitet, 24 elever anser att det endast beror på dem själva om arbetsinsatsen är låg, det 

tyder på medvetenhet av sitt egna ansvarstagande (i enlighet med Egidius, 2009). 

Slutsatsen blir att rektorer, lärare samt elever är överlag kritiskt inställda till språkvalet 

med anser ändå att det behövs. Eleverna upplever att de har blivit bättre på engelska sedan de 

började på språkvalet men betonar att undervisningsmiljön kan bli bättre och detta bekräftas 

av lärarna i studien.  

6. Avslutning och vidare forskning 
 

Engelska är en viktigt språk som används dagligen i samhället. Att förstå och kunna 

kommunicera i språket är därför en nödvändighet för vidare studier och framgång i 

arbetslivet. Att det idag finns elever i behov av extra undervsning i ämnet som får detta stöd 

tillsammans med elever med höga engelskkunskaper  är därför helt fel. Skolans resurser 

fördelas felaktigt på grund av detta och skolledare bör få tydliga direktiv från Skolverket hur 

de kan begränsa språkvalet för elever i behov. Förslag på hur Skolverket tillsammans med 

skolledare kan arbeta fram en plan för avhopp från moderna språk kan undersökas vidare.  

Denna studie genomfördes under vårterminen 2011 Höstterminen 2011 börjar Lgr11 att gälla, 

och med en ny läroplan kommer även nya kursplaner samt ett nytt betygssystem. Eftersom 

detta inte har införts ännu beslutade jag mig tidigt för att följa de nuvarande kursplanerna, 

men det pågår en hel del diskussioner inom skolan om huruvida språkval engelska kommer att 

fortsätta vara ett valbart ämne inom språkval eller inte. Skolverkets Tommy Lagergren 

informerar att Skolverket arbetar för ett avskaffande av språkval svenska/engelska och för att 

revidera detta till språkval engelska för elever som tidigare inte har läst engelska. 

Lagergrens/Skolverkets förslag anser jag vara en förbättring mot dagens organisering. Men 
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vad händer med de elever som inte klarar av att läsa moderna språk? Tvingas de fortsätta sina 

språkstudier utan vidare intresse med lågt betyg eller skapas andra valmöjligheter för dessa 

elever? Lgr11 medför säkerligen nya problematiseringar i moderna språk /språkval engelska 

och en mängd nya undersökningsfrågor kommer skapas i och med det.  

Jag kommer att ta med mig denna studies resultat i mitt kommande yrkesliv och vara 

medveten om att elevernas inställning till ämnet är grundad på min pedagogik och ämnets 

undervisningsinnehåll. Som lärare bör man ta hjälp av varandra och ställa krav på skolledning 

för att arbessituationen ska bli optimal för lärare och elever. Att motivation är viktigt för att 

lyckas är jag medveten om, men motivation kräver variation och uppmuntran och dessa 

moment ämnar jag arbeta grundligt med i kommande undervisning.
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Bilaga 1 Enkätundersökning Språkval engelska 
 

Denna enkät är gjord i ett annat program och orginalet är mer tydligt och organiserat. 

 

Enkätstudie: Språkval 

 

Kryssa i det som passar för dig. 

 

1. Jag är en   

[  ] Pojke  [  ] Flicka 

 

2. Jag läser språkval engelska för att: 

[  ] mina föräldrar ville det 

[  ] det är bra lärare 

[  ] jag inte ville läsa moderna språk (tex. tyska, spanska eller franska) 

[  ] jag ville höja mina kunskaper i engelska och få högre betyg 

[  ] mina kompisar valde det 

 

3a. Har du haft något annat språkval tidigare? 

[  ] Ja [  ] Nej 

 

3b. Om ja på ovan fråga, varför bytte du? 

[  ] det tog för mycket tid 

[  ] behöver inga andra utländska språk än engelska 

[  ] jag vill fokusera på andra ämnen för att få höja mina betyg där 

[  ] för mycket grammatik 

[  ] det var tråkigt/svårt 

[  ] jag planerar att lära mig språk på något annat sätt, tex. utomlands eller senare i livet 

 

 

4. Jag har samma lärare i språkval engelska och engelska som kärnämne (vanlig engelska) 

[  ] Ja [  ] Nej 
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Kryssa i det som stämmer bäst med dina åsikter 

 

 stämmer 

absolut 

stämmer stämmer 

delvis 

stämmer 

INTE 

Stämmer 

absolut 

INTE 

5. Jag har mer kunskap i engelska 

nu än när jag började språkvalet i 

engelska 

     

6. Jag har lättare att prata engelska 

nu än när jag började på språkvalet 

i engelska 

     

7. Jag har lättare att skriva nu än 

när jag började på språkvalet i 

engelska 

     

8. Jag har lättare att läsa och förstå 

texter på engelska nu än när jag 

började på språkvalet i engelska 

     

9. Jag har lättare att förstå muntlig 

engelska i vardagslivet än när jag 

började på språkval (tex. musik, 

film eller samtal) 

     

10. Jag har blivit bättre på engelska 

på grund av mig själv, (min 

arbetsinsats) 

     

11. Jag har blivit bättre på engelska 

på grund av kursmaterial (böcker, 

film, etc.) i språkval 

     

12. Jag har blivit bättre på engelska 

på grund av att jag har fått mer 

undervisning i engelska 

     

13. Jag kommer att få ett bättre 

betyg i engelska på grund av 

språkvalet 
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14. Kryssa i nedan vad som stämmer bäst gällande hur mycket du jobbar med de olika 

momenten under språkvalspasset. 

 

 Riktigt 

mycket 

Mycket Ibland Inte alls 

mycket 

Aldrig 

Läxförhör      

Genomgång av läxor      

Övningar inför prov      

Grammatik      

Grupparbete med projekt      

Datorprogram i engelska      

Film      

Textläsning /bearbetning      

Muntliga övningar i engelska      

Kursbok      

Engelsktalande länder      

 

15. Jag tycker att det hade varit bra om  

 stämmer 

absolut 

stämmer stämmer 

delvis 

stämmer 

INTE 

Stämmer 

absolut 

INTE 

A: Språkval liknade en 

vanlig engelsklektion 

     

B: Vi hade samma lärare i 

engelska och språkval 

engelska 

     

C: Vi hade mera varierade 

övningar 

     

D: Vi fick prov, betyg eller 

utvecklingssamtal på vår 

insats i språkvalet  

     

E: Gruppen var mindre i 

storlek 
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F: Jag fick mer läxhjälp för 

alla mina ämnen utöver det 

som jag får i språkvalspasset 

     

Om det fanns fler 

språklärare eller 

elevassistenter under 

språkvalet för att hjälpa till 

     

Om det fanns fler grupper i 

vanlig engelska (dvs. inte 

språkval) som jobbar i olika 

takt 

 

     

16. Vad skulle du vilja jobba mer med under språkval engelska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Om du inte skulle få mycket gjort under lektionen, vad skulle det bero på? 

[  ] mig själv och min arbetsinsats 

[  ] gruppens storlek 

[  ] läraren 

[  ] inget intressant att göra 

[  ] stökighet i klassen 

 

18. Jag är i överlag nöjd med språkval engelska. 

[  ] Ja  [  ] Nej 

 

19. Om du svarade Nej på ovan fråga, varför är du inte nöjd och hur tror du det kan bli bättre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Missivbrev 
 

 

    

 

   

                        Västerås, 2010-08-12 

 

 

 

 

Hej, 

 

Jag är en blivande lärare i svenska och engelska som just nu håller på att skriva 

examensarbete för att slutföra min lärarutbildning.  

Ämnet jag skriver om är språkval engelska och syftet med undersökningen är att ta reda på 

varför eleverna valt engelska som språkval samt vad de tycker om ämnet. Jag vill även veta 

vad de arbetar med på lektionerna samt vad man kan förbättra! 

Jag kommer därför att ge ut en enkät till alla elever (i språkval engelska) att fylla i anonymt. 

Vänligen kontakta mig om ni inte vill att ert barn deltar i undersökningen eller vid andra 

frågor gällande detta. 

 

Min mailadress: XX 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Överfjord 
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Bilaga 3 Intervjufrågor  
 

Lärare 
 
Beskriv en vanlig lektion i språkval engelska. 

Hur ser dina elevers kunskapsnivå ut i engelska? Är det endast elever som behöver extra 

engelska i din grupp? 

Använder du några kursböcker och i så fall vilka? 

Vad arbetar du med för olika arbetsområden och hur mycket tid läggs på varje del? 

Hur ser elevernas möjlighet till påverkan ut, när det gäller undervisningsinnehåll? 

Sker någon återkoppling till eleverna gällande utveckling och omdöme? 

Vilka riktlinjer följer du gällande språkvalet? 

Får du något stöd från skolledningen eller avsatt tid för gemensam planering? 

Vad anser du är bra / dåligt med språkvalet? 

Har du några förslag på förändringar? 

 

Skolledning 
 

Beskriv vad språkval engelska är. 

Hur ser din insyn och påverkan ut i undervisningen? 

Hur går ett språkvalsbyte till? 

Fördelar och nackdelar med detta system vid byte? 

Vad är dina tankar kring bedömning i ämnet? 

Finns specialpedagog eller andra resurser tillgängliga för dessa grupper? 

Vad har du för riktlinjer från Skolverket gällande språkval engelska? 

 
 

 


