
 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

   

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
Engelska 

 
 
 
 

Martin Lipkin 
 

 
Språkval engelska/svenska 

 
En undersökning av dess syfte och funktion  

 
 

Optional language course English/Swedish  
A study of its purpose and function 

 
 
 

Examensarbete 15 hp 
Lärarprogrammet 

 
 
 

Datum: 2010-10-28 

Handledare: Christina Dahlin  

  

   

 



 
 

Abstract 

This essay deals with the optional language course called English/Swedish, which is one of 

the alternatives for students who for different reasons do not want to study one of the modern 

languages. An inquiry has been conducted, which consists of interviews with teachers and a 

principal, and a questionnaire among students in two different schools, to find out about their 

views on the purpose of the optional language course. The aim with this essay is to search for 

answers about the purpose, and also learn more about the group dynamics and how the pupils 

in these groups work during class. The result shows that both students and teachers 

experience flaws in the organization; the work environment is rather noisy, and many students 

don´t really need extra help with English or Swedish.  Though, everybody agree that the aim 

is to make weak students stronger and reach the goals for these two subjects. One of the 

biggest problems is that the students are on very different levels, which makes it difficult to 

teach in these groups. Another problem is that this subject doesn´t have status, aim, goal or 

grades. The suggested changes to create a better learning environment are to either try 

keeping most students in the modern languages or have more alternatives to choose from for 

the ones who don´t want to study another language.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt  

Detta examensarbete handlar om språkval engelska/svenska, alternativet för de elever som av 

olika anledningar väljer att inte läsa ett modernt språk. En undersökning har gjorts i form av 

intervjuer med lärare och en skolledare samt en enkätstudie med elever, för att få fram en bild 

av hur de ser på språkvalet och dess funktion. Syftet med arbetet är att söka svar på just detta, 

samt ta reda på vilka elever det är som går i dessa grupper och hur tiden utnyttjas där. De svar 

jag fått fram tyder på att både elever och lärare ser brister i organisationen; det är en relativt 

stökig miljö och många elever som finns i grupperna har egentligen inget behov av extra 

engelska eller svenska. Alla är dock i princip överens om vilket syfte undervisningen har: att 

stötta de elever som behöver hjälp med dessa två ämnen. Något som gör det svårt att få till en 

bra inlärningsmiljö är de heterogena grupperna som bildas, samt att ämnet inte har varken 

status, syfte, mål eller betyg.  För att få till en bra inlärningsmiljö bör kraft läggas på att hålla 

kvar de flesta elever i de moderna språken, eller som lärarna föreslår: skapa ett annat 

alternativ för de elever som helt enkelt inte orkar/vill läsa ytterligare ett språk.  
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1. Inledning 

När man i årskurs 6 ska välja ett ytterligare språk förutom engelska, erbjuder många skolor av 

tradition tyska och franska. På senare år har även spanska blivit ett populärt alternativ, och 

därtill har vi ett stort antal elever som väljer det alternativ, engelska/svenska, som detta 

examensarbete behandlar. Detta språkval har inget officiellt namn, utan olika skolor har olika 

benämningar på de grupper som bildas. En del väljer att enbart erbjuda stöttning i engelska, 

andra gör en kombination med svenska. Ingen kursplan finns för ”ämnet” och inte heller ges 

några betyg. Ändå är det alltså ett stort antal elever som förr eller senare hamnar i dessa 

grupper, av olika anledningar och kanske med olika förutsättningar och mål. På uppdrag av 

Myndigheten för skolutveckling har Tholin och Lindqvist gjort en rapport kring detta språkval 

i Språkval svenska/engelska på grundskolan – en genomlysning (2009), och i denna redovisas 

en bred undersökning kring ämnet. Många av de frågeställningar jag själv har valt att ta upp i 

detta arbete kan man läsa betydligt mer om i deras omfattande arbete. Jag kommer därför att 

återkomma till denna studie för att relatera till mina egna svar, som jag fått fram i en mindre 

omfattande undersökning.  I deras inledning kan man läsa följande angående introduktionen 

av språkval i och med den nya läroplanen 1994:  

 
  Det visade sig ganska snart att det var ett stort antal elever som valde att 

  läsa svenska eller engelska. Många skolor slog också ihop de båda  

 ämnena till ett enda språkval, men trots att detta har kommit att bli det största  

 språkvalsalternativet är det kanske den del av grundskolans verksamhet som  

 varit mest anonym. Det faktum att alternativet inte ens har något riktigt namn  

 bidrar säkert till detta, men också att verksamheten aldrig granskats eller på  

 djupet diskuterats annat än på lokal skolnivå. (s.12) 

 

 

Språkval engelska/svenska är alltså ett ämne som saknar klara riktlinjer uppifrån. Det finns 

inte ens en benämning som gäller alla - än mindre ett tydligt syfte som man kan sträva emot 

ute i landets skolor. Söker man på detta språkval på skolverkets hemsida får man inga resultat, 

och det är inte lätt att få fram någon vettig bakgrund eller förklaring till uppkomsten. Men hur 

är det då i våra kommuner? Känner elever, lärare och skolledare att det är ett ämne som bidrar 

till ökad måluppfyllelse, eller är det ett ämne i skymundan där inte mycket blir gjort som man 

kan ha användning för i framtiden? I detta arbete ska jag undersöka saken närmare, om än i 

liten skala, för att försöka få svar på några av mina frågor kring språkval engelska. 

 Huvudparten av detta examensarbete kommer att bestå av den undersökning jag 

genomfört på två olika skolor, med elever och lärare i fokus samt en skolledare, och de 



2 
 

resultat jag fått fram. Bakgrunden, med litteraturen i centrum, kommer att bli kortare då det 

finns relativt lite att läsa och fördjupa sig i kring detta språkval.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att göra en fördjupning kring språkvalet engelska/svenska, ur 

ett pedagogiskt perspektiv. Min frågeställning utgår från vad själva tanken är med detta 

alternativ till de moderna språken, och vilken funktion det egentligen har i dagens skola. 

Störst fokus kommer att ligga på den senare frågan - om detta alternativ till tyska, franska, 

spanska och så vidare innebär ett stöd och extra hjälp till de elever som verkligen behöver det, 

eller om det är en mindre väl utnyttjad tid som aldrig hittat sin funktion. Det finns många 

frågeställningar och vinklingar som delvis kan ge svar på detta, till exempel vilka betyg de 

elever har som finns i dessa grupper. Är det elever som redan når målen, kanske till och med 

med god marginal – varför läser de då extra engelska? Eller är det elever som måste kämpa 

för att nå upp till godkänt och här kan få extra tid och stöttning? Om det är grupper med 

elever som inte egentligen behöver extra tid till engelska eller svenska, hur kan man motverka 

detta och få en meningsfull tid för alla? För att få svar på de olika frågeställningarna kommer 

jag att försöka belysa dem ur skolledningens, lärarnas och elevernas perspektiv.  

 

1.2. Frågeställningar 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för detta arbete är följande: 

 Vad är syftet med språkval engelska/svenska? 

 Vilken funktion har detta språkval? 

 Vilka elever finns i dessa grupperingar, är det elever som behöver det extra stödet för 

att nå målen, eller inte? 

 Hur kan man se till att få tiden i språkval engelska/svenska att bli meningsfull för alla? 
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2. Bakgrund 

När det gäller litteratur som behandlar språkvalet i min undersökning finns det mycket lite att 

fördjupa sig i. För att hitta andra studier att jämföra med och dra paralleller till har jag läst 

andra examensarbeten som har gjorts kring liknande frågor, rapporter och undersökningar i 

ämnet, samt aktuella tidningsartiklar som kan relateras till mina frågeställningar.  

 Skolverket har gjort en studie, Språkvalet i grundskolan – en pilotundersökning, 

som har som syfte att ge en samlad uppfattning av effekterna av det förstärkta 

språkprogrammet i Lpo94. Denna genomfördes också med lärare, elever och skolledare, vid 

tre olika skolor. Med Lpo94 gjordes språkvalet obligatoriskt för eleverna år 6 eller 7, vilket 

innebär att flertalet elever får en tidigare start i B-språk, och avsikten är ”att är att de allra 

flesta eleverna skall välja ett B-språk”(s.6). I denna undersökning framkommer också svar 

som liknar mina vad det gäller lärarnas syn på språkval engelska/svenska. De tycker även här 

att det är svårt att motivera eleverna, och det är många som går i dessa grupper utan att 

egentligen behöva det. I rapporten svarar de elever som intervjuats att de läste 

engelska/svenska för att de inte ville läsa B-språk. Några uppgav att de hade svårigheter med 

engelska och svenska. Andra menade att de ville ha bättre betyg i engelska. De som valt över 

från något av B-språken hade gjort det därför att det var för svårt. Det var också för jobbigt, 

helt meningslöst och dessutom tråkigt: valen var negativa. I undersökningen kom också bland 

annat följande fram i de djupintervjuer som genomfördes med lärare i moderna språk: 

  

 Många elever, särskilt pojkar, hoppar av när det börjar bli svårt. 

 Det är svårt att ställa krav i undervisningen. Om man kräver för mycket väljer en del 

             elever om till svenska/engelska. 

 Det är svårare att motivera eleverna i B-språk än i engelska. Eleverna tycker att de har 

mer nytta av engelska.  

 

Vi ser alltså att även lärarna i de övriga språken ser problem och brister inom språkvalet, och 

även de har svårt att motivera sina elever.  

 Går vi vidare och tittar på vad lärarna i engelska/svenska i pilotundersökningen 

svarat i intervjuerna kan följande redovisas:  

 

                      Undervisningen i svenska/engelska är ett stort problem till följd av den heterogena 

 gruppsammansättningen. I grupperna finns de elever som behöver hjälp och stöd och som 
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 behöver lära sig från grunden för att kunna uppnå målen för ett godkänt betyg år 9. Där finns 

 emellertid också elever som inte har några problem i engelska eller svenska men vill få ett 

 bättre betyg i dessa ämnen. Många elever saknar motivation. Enligt lärarnas uppfattning har 

 en tredjedel av eleverna inga behov att gå i dessa grupper på grund av svårigheter i svenska 

 eller engelska. Orsaken till att denna elevgrupp har valt svenska/engelska är att de inte vill 

 läsa B-språk. Man framhöll också orättvisan i att elever med svårigheter i matematik inte har 

 samma möjligheter till extra hjälp som eleverna med svårigheter i svenska eller engelska. 

 På grund av elevernas avhopp blir grupperna i svenska/engelska för varje år större, vilket 

 medför svårigheter att ge de elever som behöver mycket stöd en adekvat undervisning. 

 Antalet speciallärare har minskat. Många lärare anser sig inte ha utbildning och kunskaper för 

 att klara av undervisningen. (s.14) 

 

Även i examensarbetet Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 (Johansson och Wiklundh) har man 

kommit fram till att det brister i motivationen för eleverna, och att de hoppar av sitt moderna 

språk av taktiska anledningar. Detta är det enda ämne som går att välja bort, en väg att gå som 

kan underlätta elevens vardag. Här lyfte lärarna också fram att elevens fritid med idrottande 

upptar mycket tid, vilket gör att de helt enkelt inte orkar med skolarbetet. Här har eleverna på 

frågan varför de valt att inte läsa ett modern språk svarat att det var för tråkigt, och att de inte 

kunde se behovet av ett språk till. De ansåg att engelskan, förutom svenskan, var det enda 

språk som var viktigt att kunna. En annan anledning var att de moderna språken var 

tidskrävande, och att man prioriterade andra ämnen.  

 Som jag skrev i inledningen så har ett omfattande arbete gjorts som behandlar 

bland annat flera av de frågor jag söker svar på i min undersökning: Tholin och Lindqvists 

Språkval svenska/engelska på grundskolan – en genomlysning (2009). I detta arbete har man 

involverat hela åtta skolor på olika orter runt om i Sverige, jämfört med mina två relativt 

närliggande skolor. Här tar man bland annat upp vilka rutiner som gäller för val och omval av 

språk, hur grupperna ser ut vad det gäller storlek och organisation, vilken status verksamheten 

har och vad avhoppen från moderna språk kan bero på. Frågor som alla har relevans för min 

studie, men som jag inte alltid refererar till då jag måste begränsa mitt arbete och fokusera på 

de frågeställningar jag valt att utgå ifrån. Dock hör allt samman i ett större perspektiv, och ger 

mig en bättre inblick i alla bitar kring språkvalen ute på skolorna. Hela 39 intervjuer ligger 

dessutom till grund för deras studie, och här har man även valt att intervjua eleverna istället 

för att som jag göra en enkät. Detta ger naturligtvis möjlighet till mer omfattande svar, men är 

också mycket mer tidskrävande.  Tholin och Lindqvist har också intervjuat hela nio 

skolledare. Här beskriver rektorerna inte sällan hur han eller hon fått signaler både från 
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lärarna i språkval engelska/svenska och i moderna språk att de är missnöjda med situationen i 

språkvalet. Vidare är de medvetna om att grupperna i engelska/svenska växer, blir svåra att 

hantera och att det blir svårt att ordna en meningsfull sysselsättning för eleverna där.  

Samtliga rektorer var i denna studie överens om att språkvalsalternativet engelska/svenska 

behövs enbart för en relativt liten skara elever som behöver extra stöd för att nå målen för 

svenska och engelska. De visioner som de uttrycker handlar främst om att man skulle kunna 

ha alternativa kurser inom de moderna språken som gör att fler elever skulle lockas att välja 

språk. I studien kan man läsa att det på många skolor saknas en speciell budget för språkval 

engelska/svenska. Det finns helt enkelt inga medel avsatta, och i de fall man har möjlighet att 

införskaffa material överhuvudtaget får det ske på den budget som finns för antingen svenska 

eller engelska, alternativt specialundervisningen.   

 Vad det gäller arbetssituationen i dessa språkvalsgrupper, och om de fyller sin 

funktion att hjälpa elever med svårigheter eller inte, har Tholin och Lindqvist fått svaren att 

de flesta skolledarna skulle vilja kunna neka elever att göra omval till engelska/svenska, och 

en del av dem gör det också, men är medvetna om att de inte har stöd för det i Grundskole- 

förordningen. För att bättre kunna hantera grupperna och få en lugnare arbetssituation ser man 

framförallt två lösningar. Det ena är att ordinarie lärare i svenska och/eller engelska har 

eleven i språkvalet, vilket gör att elevens prestationer i engelska/svenska tydligt knyts till 

betygen. Dessutom kan man då på lektionerna arbeta med material från elevens ordinarie 

undervisning i ämnena. Den andra lösningen som man föreslår är att man har någon eller 

några lärare som bara är avsatta att jobba med de elever som inte är i behov av extra stöd i 

engelska eller svenska, för att även ge dessa något meningsfullt att göra. Lärarna i rapporten 

uttrycker det som att det är ”lättare att individualisera nivån, styra arbetet och ge eleven 

konstruktiva förslag på arbetsuppgifter” (s.77). Varför eleverna har valt att läsa språkval 

engelska/svenska, eller SvEn som det kallas för i denna rapport, har man också tagit reda på. 

Endast fyra av eleverna säger att de delvis har valt detta språkval för att de behöver extra hjälp 

för att nå målen i svenska eller engelska. Tre av dem nämner svårigheter med engelska som 

den främsta anledningen. De övriga sju eleverna har alla betyg i engelska och svenska och 

fem av dem anger att en orsak till att de har engelska/svenska är att de vill nå målen för VG 

eller MVG i engelska. Går vi vidare och tittar på vad lärarna i denna studie anser, så uttrycker 

ungefär hälften av dem att de tycker att de elever som har svårigheter att nå målen i svenska 

eller engelska får god förstärkning av språkvalet, medan alla lärarna är överens om att de i 

allmänhet inte ser någon utveckling när det gäller fördjupning för elever som nått högre mål. 

Någon lärare tror inte elevernas resultat i dessa grupper kan påverka deras måluppfyllelse.  
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 I Skollagen, 4 kap, 2 § står att ” Eleverna skall ha inflytande över hur deras 

utbildning utformas”.  Även i läroplanen uttrycks den demokratiska andan tydligt: ” De 

demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning” (Lpo94, 2.3). Har elever inflytande, och kan påverka sin vardag, 

blir de också mer delaktiga och detta framhävs som viktigt i lagen. Just detta kopplas också 

till en metod utformad av en skola i Östersund, som man kan läsa om i reportaget ”Elever 

med och styr” i Lärarnas tidning (nr 12, 2010). Där kan man angående demokrati i skolan läsa 

att studier faktiskt visar att ”ju äldre eleverna blir, desto mindre får de vara med och påverka” 

(s.37). I samma uppslag i Lärarnas tidning finns ett reportage om en skola i Östersund, 

Östbergsskolan, som lyckats bra med att ge eleverna inflytande. Där arbetar man med ett s.k. 

elevaktivt arbetssätt, där målet är att alla elever ska ha ett reellt inflytande över sin 

undervisning. Man använder ett tematiskt arbetssätt, vilket ökar möjligheterna att ta tillvara 

elevernas egna frågor och intressen. De kan också påverka hur de skaffar kunskap, och hur de 

vill redovisa.      

 I tidningen Skolvärlden (nr 7, 2010) kan man läsa om hur viktigt det är med 

motivation för att eleverna ska trivas och lära. I reportaget ”Elevernas inre motivation – 

nyckel till lärandet” beskrivs hur man kan motivera sina elever. Detta anses vara en nyckel till 

att få en positiv stämning och en bra inlärningsmiljö, vilket är a och o för att eleverna ska 

trivas och utvecklas på bästa sätt oavsett anledning till att de är i språkval engelska/svenska-

grupperna.  Hur motiverar man elever, så att de trivs, utvecklas och lär? Enligt Lars-Åke 

Kernell, som är erfaren lärarutbildare, så blir en elev motiverad när hon ”ser en mening med 

det hon gör och när hon blir sedd som den hon vill vara” (s.36). Vidare kan man läsa att när 

eleverna är omotiverade så försvinner lusten att lära och de blir stökiga eller passiva. Då 

gäller det att inte bara ta till en nödlösning, utan att arbeta mer i förebyggande syfte. Kernell 

menar att en förutsättning för motivation är att man vet motivet: ”Vi människor tänker i orsak 

och verkan. Det väcker positiva förväntningar att veta vilken nytta ett visst arbete leder till i 

framtiden” (s.36). En annan viktigt del i att motivera eleverna är att ge respons, då alla 

människor trivs när de blir sedda. Ett konkret förslag hur man kan arbeta vidare med 

motivation i artikeln är att ha s.k. metasamtal. Då har man samlingar med hela klassen där 

man samtalar om själva undervisningen under några minuter. Det kan innehålla allt från 

lektionsupplägg, stämningen i klassen eller hur man upplever läraren. Ett alternativ är att göra 
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detta i skriftlig form, i något man kallar Hemliga boken, där elever skriver ner sina åsikter och 

upplevelser om situationen i skolan, relationer eller vad de anser om läraren.  

 För skolan och alla som jobbar där är Grundskoleförordningen av yttersta vikt. 

Det är ett av få ställen där man kan läsa något alls om språkval engelska/svenska vad det 

gäller lagstiftning, och då är det enbart en paragraf om att eleven har rätt att välja svenska 

eller engelska som ett alternativ till de moderna språken. Så här formuleras skolans skyldighet 

i 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 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 

 

Det finns ingen tydlig information om hur undervisningen ska bedrivas i dessa språkval, eller 

vilket syfte eller mål undervisningen ska ha. Dock är det tydligt att man ska ägna tiden åt 

något av ovanstående, och inte åt andra ämnen alternativt läxläsning. I en granskning som 

Skolinspektionen genomförde på en skola i Stockholm anmärkte man bland annat på detta: ”I 

språkvalet svenska och engelska får eleverna ibland jobba med andra ämnen och göra läxor. 

Skolinspektionen vill framhålla att tid för språkval inte ska användas som stöd i andra ämnen” 

(Skolinspektionen, 2010).   

 Vidare till ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, från sommaren 

2010 (Regeringskansliet, 2010). Färsk information från regeringshåll, där man med Jan 

Björklund i spetsen visar att man har sett brister med språkvalen, och konkreta förslag på hur 

man ska gå vidare med detta. Undervisningen skall kartläggas, vilket Skolverket fått i 

uppdrag att göra. För att öka intresset för de moderna språken, och hålla kvar elever där har 

man en lösning: ”För att få fler elever att välja att läsa ett modernt språk och också slutföra 

studierna föreslår regeringen en ändring i urvalsreglerna till gymnasiet: betyget för moderna 

språk ska få räknas som ett sjuttonde ämne när meritvärdet läggs ihop, utöver de 16 ämnen 

som är standard. Även ett G i ämnet språkval lönar sig då, genom att ytterligare tio poäng kan 

läggas till meritvärdet”. Jan Björklund uttalar sig i pressmeddelandet: ”Världen krymper med 

globaliseringen. Sverige kommer inte att klara den internationella konkurrensen om dagens 

ungdomar lär sig färre språk än deras föräldrar gjorde”.  Förslaget går nu ut på remiss och 

planen är att detta ska gälla för de elever som börjar årskurs 6 nu i höst och därmed tillämpas i 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm#K2P17
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urvalet till gymnasiet första gången inför höstterminen 2014. (Regeringskansliet, 2010)

  Även en regeringsproposition (2005/06:2) visar på att man tar problemen med 

språkvalet på allvar. I denna uttrycker regeringen sin oro och poängterar vikten av att studera 

språk – och alltså hålla kvar elever i de moderna språken. I propositionen redovisas siffror för 

hur många som hoppar av sitt b-språk: ”Närmare 80 procent av alla elever i grundskolan 

väljer således att påbörja studierna i tyska, franska eller spanska, men endast ca tre fjärdedelar 

av dessa slutför studierna i det valda språket, vilket innebär att 60 procent av eleverna får 

slutbetyg i ett andra främmande språk. /…/ Vi ser dock med oro på att intresset för att studera 

andra främmande språk än engelska tycks minska i grundskolan”. Vidare tar man upp det 

faktum att man numera ska ge de elever som avbryter sina studier i förtid ett skriftligt 

omdöme som kvitto på de kunskaper som de har inhämtat så långt. Detta omdöme kan då 

fungera som en positiv bekräftelse på de språkkunskaper eleven faktiskt tillägnat sig, och 

därigenom kan elevens motivation för fortsatta studier öka.    

 

  

3. Metod 

 

Flera olika metoder används för att belysa frågeställningarna: både kvalitativ och kvantitativ 

undersökning.  För att undersöka hur väl syftet uppfylls ute i skolorna, och vilka elever det 

egentligen är som väljer detta ämne, genomförs ett antal djupintervjuer (kvalitativ): två lärare 

som undervisar i ämnet samt en rektor ger sin syn på språkvalet. De intervjuade arbetar på två 

olika skolor i två närliggande kommuner. Dessa intervjuer sammanställs och analyseras. En 

enkät genomförs (kvantitativ) med språkvalsgrupper i tre olika årskurser (år 7, 8 och 9) på de 

båda skolorna, för att bland annat se hur eleverna upplever sitt val av språk samt nyttan med 

detta.  

 

3.1 Urvalsskolor  

I arbetet har jag valt att utgå från två olika skolor i Sverige, från två olika men närliggande 

kommuner. Skola A ligger i en kommun med ett invånarantal på ca 14 800 (hela kommunen). 

Skolan är en av två högstadieskolor i kommunen, med mycket varierande 

upptagningsområden: den ena med utpräglad bruksortsmentalitet och större sociala problem 

än den andra, som tvärtemot har ett stort antal elever med högutbildade föräldrar med god 

ekonomi. Skolan jag har valt att fokusera är den förstnämnda, vilken ligger relativt centralt 
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och innefattar på högstadiedelen årskurs 7-9. Här går omkring 360 elever. Skolan är med i 

projektet Timplanelös skola, vilket innebär att man inte förbinder sig till ett visst antal 

timmars undervisning i de olika ämnena utan fördelar efter de behov som eleverna har utifrån 

läroplanens mål. Som ett resultat av detta har de elever som valt språkval engelska mindre tid 

per vecka än de som studerar ett modernt språk.   

 De moderna språken som finns att välja på är tyska, franska och spanska, och 

läser man ett av dessa har man tre lektioner i veckan avsatt till språket. Ingår man däremot i b-

engelskan, som språkval engelska/svenska kallas på skolan, har man enbart två lektioner per 

vecka och följaktligen mindre tid än övriga elever. Man motiverar detta med att mycket tid 

ändå läggs på språket, då man redan har detta på schemat som ”vanlig” engelska. På skolan 

läser man enbart extra engelska på dessa lektioner, och inte andra ämnen som på vissa andra 

skolor.              

 Av skolans totala antal elever är det ca 100 elever som återfinns i b-engelskan, 

vilket är ett stort antal: nästan 30 %.  Detta har inneburit att flera grupper har bildats för att 

man inte ska få för stora klasser, och i alla årskurserna är eleverna indelade i två grupper med 

varsin lärare. Grupperna är slumpvis fördelade efter vilka klasser eleverna går i, och ingen 

nivågruppering har skett överhuvudtaget.    

 Den andra skolan, här kallad skola B, ligger i en mindre ort på ca 2000 invånare. 

Många av invånarna bor utanför den centrala orten, och bor då lantligt. Skolan är en F-9 

skola, och totalt antal elever är ca 420. Till högstadiet räknas här även årskurs 6. Skolans 

fokusområden är bland annat ”ökad måluppfyllelse och förbättrade studieresultat” samt ”ökad 

arbetsro för alla”. Detta delvis på grund av relativt låga resultat i år 9 under de senaste årens 

undersökningar och jämförelser med övriga skolor i länet. På denna skola finns samma 

moderna språk att välja på som hos skola A, d v s tyska, franska och spanska, samt därtill mitt 

undersökningsområde engelska/svenska – som här kallas för SvEn. SvEn står för en 

kombination av svenska och engelska, och innebär alltså att eleverna inte enbart jobbar med 

en förstärkning av engelska under dessa språkvalslektioner. 

 

3.2 Intervju lärare: bakgrund 

En del av min undersökning riktade in sig på undervisande lärare i språkval engelska. Jag har 

kontaktat en lärare på vardera skola för att få deras syn på språkvalet genom en intervju. 

Intervjuerna bokades in och skedde på respektive skola i april 2010. Någon vecka innan 
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mötena fick lärarna ta del av intervjufrågorna för att dels kunna fundera kring sina svar och 

förbereda sig på vad som komma skulle, dels kontrollera några rena fakta som jag 

efterfrågade i form av antal elever i de olika grupperingarna (fråga 14). Intervjuerna bestod av 

totalt 14 frågor, en del av mer öppen karaktär för att lärarna skulle känna sig fria att prata på 

kring frågorna utan att bli för styrda. Intervjuerna tog sedan formen av mer informella samtal, 

där utgångspunkten förstås var frågeformuläret (se Bilaga 2). Jag valde att ta anteckningar 

under tiden, istället för att spela in samtalen, för att få en avslappnad och öppen diskussion. 

Efter varje intervju satte jag mig ganska omgående och renskrev det jag antecknat, för att allt 

skulle bli tydligt och strukturerat inför en sammanställning av resultaten.  

 På skola A intervjuades en kvinnlig lärare som arbetat som lärare i 11 år, och 

under hela denna tid också undervisat i språkval engelska/svenska, och vanlig engelska. Hon 

är dessutom lärare i tyska. Denna lärare kallas hädanefter för lärare A. Detta läsår, 2009/2010, 

är hon undervisande i två språkvalsgrupper i årskurs 8 samt 9, som en av två lärare per 

årskurs. På skola B var det naturliga valet också en kvinnlig lärare, då hon är den som 

undervisar i samtliga grupper i språkval engelska/svenska på skolan. Hon har alltså alla 

årskurser från år 6 till år 9. Hon undervisar därtill i svenska och franska, och har jobbat som 

lärare i 15 år. I fortsättning refereras hon till som lärare B.  

 

3.3 Intervju rektor: bakgrund 

För att kunna få ytterligare en vinkling på språkvalet från de yrkesverksammas perspektiv, 

valde jag att också intervjua rektorn på en av skolorna, skola B. Jag ville få en inblick i 

dennes syn på ämnet, som den objektiva och delvis ansvariga för språkets funktion som han 

är. Frågorna han skulle besvara var inte exakt likadana som lärarnas, utan var mer av 

övergripande karaktär med syfte och mål i fokus (se Bilaga 1), men även med mer detaljerade 

frågor att fundera kring.      

 Tid bokades och även här fick rektorn möjlighet att förbereda sig genom att få 

tillgång till frågorna i förväg. Ett möte för intervju inplanerades med rektorn i god tid, och 

mötena skulle komma att ta ca en timma. Jag tog anteckningar från vår intervju, som jag 

renskrev direkt efteråt.  
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3.4 Enkät med elever: bakgrund 

För att få ett så täckande resultat som möjligt ville jag även få elevernas syn på sitt språkval. 

Jag valde här att inte intervjua utan istället genomföra en enkät med de olika grupperna, för att 

få fler elevers inställning och svar kring ämnet (se Bilaga 3). Väljer man att intervjua tar det 

mer tid både för mig och för eleverna, och kräver större planering för att få till det 

tidsmässigt. Enkäterna förbereddes med, och fördelades till, olika undervisande lärare på de 

respektive skolorna, och genomfördes under maj månad. Jag har valt att involvera alla elever 

som läser språkval engelska/svenska på varje skola, för att få in så många svar som möjligt. 

På skola A finns dock inte riktigt alla elever med i svaren som kommer att redovisas, då ett 

antal av dem på vissa av språkvalslektionerna har ytterligare stöttning i engelska hos 

speciallärare, och alltså inte finns med i klassrummet.    

 Enkäterna delades ut under lektionstid av respektive lärare, och besvarades 

anonymt. När eleverna besvarat frågorna samlade läraren in enkäterna och lade dem enligt 

instruktionerna direkt i ett kuvert för att vidarebefordras till mig utan att läraren tittat på 

svaren. Detta för att eleverna skulle kunna känna att de kunde svara helt ärligt, oavsett vad de 

tycker om språket och/eller läraren – jag ville ha fram både det som var positivt och det som 

eventuellt inte fungerade så väl.     

 Frågorna var enkla och inte många till antalet, utan krav på speciellt mycket 

funderande eller arbetsinsats av eleverna. Anledningen var att göra det så lätt som möjligt för 

dem att svara, och ändå få en bild av vad de tycker om sitt språkval. Mitt syfte var bland annat 

att få fram om de anser att språkvalet är bra och till nytta för dem, och även få en bild av vad 

de själva tycker att tiden används till.  

 

3.5 Deltagande elever skola A 

För att få en bakgrund till de svar som jag fått fram i enkäterna kan man titta på följande 

redovisning av hur själva elevantalet ser ut på respektive skola, samt hur många som läser 

språkval engelska och därefter hur många av procent det blir som har svarat av dem som läser 

det aktuella språkvalet. 
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Tabell 1 Deltagande elever skola A 

Årskurs Totalt antal 

elever på skolan 

Antal elever som 

läser språkval 

engelska/svenska 

Antal elever som 

svarat på enkäten 

Procent elever 

som svarat 

 

 

7 102 23 13 56% 

8 118 34 28 82% 

9 102  32 26 81% 

 

Bortfallet beror, som nämnts tidigare, delvis på att ett antal elever har undervisning hos 

speciallärare under denna tid, samt även till viss del anpassad studiegång under perioder. 

Dessa elever finns alltså inte med i statistiken. I år 7 är det många elever som inte deltagit i 

undersökningen, beroende på att det varit flera olika typer av grupper under terminens gång, 

och hela 10 elever befann sig hos annan lärare när enkäten genomfördes.  

 

3.6 Deltagande elever skola B 

Då denna skola är mindre blir det ett mindre antal svar som inkommit via enkäten. Nedan kan 

man se hur siffrorna skiljer sig från skola A, och även här utläsa hur många procent av 

gruppernas elever som var närvarande och deltog i enkäten.  

 

Tabell 2 Deltagande elever skola B 

Årskurs Totalt antal 

elever på skolan 

Antal elever som 

läser språkval 

engelska/svenska 

Antal elever som 

svarat på enkäten 

Procent elever 

som svarat 

7 38 9 7 78% 

8 50 20 15 75% 

9 42 12 9 75% 

 

Det är färre elever som varit närvarande vid genomförandet av enkäten i år 8 och 9 än på 

skola A, medan fler var med i år 7. Eftersom det är så pass få i varje årskurs som läser 
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språkval engelska/svenska – beroende på skolans storlek – blir också bortfallet större om 

några få elever är borta.  

 

3.7 Metodkritik 

Jag använde mig inte av någon metodbok när detta arbete skulle genomföras, vilket skulle ha 

kunna hjälpt mig med genom att ge en tydligare bild av hur man ska lägga upp sitt arbete. 

 Enkäten som genomfördes med elever ute på de två skolorna skulle ha 

genomförts av mig personligen på plats, då tror jag att jag hade kunnat styra så att fler elever 

deltagit, och därmed hade jag fått ett bredare svar på mina frågor. Jag var för otydlig när det 

gällde närvaron, kanske kunde de elever som inte var där besvarat enkäten i efterhand. 

Dessutom fick jag en del svar som inte var helt seriösa, på exempelvis frågan om eleverna 

skulle önska sig något alternativ till språkval engelska/svenska där svar som ”japanska” 

förekom. Hade jag varit i klassrummet kanske alla hade tagit enkäten mer på allvar. Jag tycker 

ändå att det i stort fungerade bra att lärarna genomförde enkäten med sina elever, jag har till 

största del fått in bra ifyllda svar av de som deltagit.    

 Intervjun med rektorn hade kunnat styras upp bättre. Jag borde ha ställt fler 

följdfrågor eller bett honom utveckla sina svar och förklara mer kring sina visioner osv. Som 

det är nu är svaren väldigt korta, och därmed svåra att dra några slutsatser från. Jag skulle 

också ha kunnat intervjua ytterligare en skolledare, på skola A, och på så sätt kanske fått 

djupare svar på mina frågor. Nu valde jag att koncentrera mig på en, vilket i efterhand blev 

lite för lite rent resultatmässigt.  

 

4. Resultat 

4.1 Svar elevenkät 

Jag har valt att redovisa svar på frågor som jag tycker hör ihop under en rubrik, och därför 

kommer inte svaren i den följd som de finns på enkäten, se bilaga 3.  

4.1.1 Elever i språkval engelska/svenska, deras betyg och måluppfyllelse  

En frågeställning i mitt syfte är om det är elever som redan når målen som läser språkval 

engelska, och varför de valt att göra det i så fall. Eller, är det elever som faktiskt saknar betyg 



14 
 

eller som kämpar för att nå målen för godkänt som finns i grupperna? Utifrån enkätsvaren 

börjar jag här med att redovisa elevernas svar på detta genom frågorna ”Varför har du valt att 

läsa språkval engelska alt. svenska?”, ”Tycker du att språkvalet hjälper dig att nå dina mål i 

engelska/svenska?”, ”Känner du att språkvalet hjälper dig att nå dina mål i 

svenska/engelska?” samt ”Vilket betyg hade du i engelska nu senast?” (och i svenska för de 

elever som har möjlighet att läsa detta på denna tid). Jag börjar med den sista frågan, där jag 

alltså bett eleverna att själva fylla i vilket betyg de hade senast, vilket jag utgår ifrån stämmer 

med det betyg de faktiskt fick inskrivet av sina lärare.   

 På skola A, årskurs 8, har 28 elever svarat på enkäten. Av dessa har alla utom 

två nått målen för engelska. En elev hade inte svarat alls på frågan. Så här fördelar sig betygen 

i övrigt:  

Godkänt: 20  

Väl godkänt: 3  

Mycket Väl Godkänt: 2  

Betygen i svenska redovisas inte, då eleverna på denna skola under sin språkvalstid enbart 

läser engelska. Det är följaktligen ett litet antal elever som inte når målen alls, som saknar 

betyg. Merparten når målen och ibland till och med god marginal. På frågan ”Tycker du att 

språkvalet hjälper dig att nå dina mål i engelska/svenska?” har i alla fall hela 21 elever svarat 

”ja”, medan övriga sju följaktligen svarat ”nej”. Merparten anser alltså att språkvalet gör 

nytta, och nästan lika många som ovan, 20 elever, känner också att det arbete de gör i 

språkvalet räknas med i deras engelskbetyg.   

 Varför har du valt att läsa språkval engelska alt. svenska? var nästa fråga. På 

denna fråga hade de möjlighet att välja flera svarsalternativ, och flest kryss har alternativet 

”Jag orkar/vill inte läsa ett språk till” fått. 10 elever har valt detta svar. Bland dessa återfinns 

bland annat de elever som nådde målen för högre betyg såsom MVG. Näst flest svar fick 

”annan anledning” än de som fanns givna (8 svar), och här har man exempelvis angett läraren 

som en anledning till att man bytt språk. En annan orsak var att man helt enkelt tyckte det var 

för svårt med det språk man valt från början. Först på tredje plats med sju kryss kommer ”Jag 

behöver mer tid till engelska för att kunna nå målen och få godkänt i ämnet”. Det är alltså 

endast 25 % som väljer det alternativ som återspeglar det som lärarna själva anser är syftet 

med språkval engelska. Övriga svar som fått några elevers ”röster” är att de läst ett språk men 

valt att byta när de inte fick godkänt (5 st.), att föräldrarna har förespråkat detta språkval       
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(4 st.) samt att deras lärare/mentor ansett att de behövde läsa extra engelska (2 st.). 

 Tittar man lite närmare på de elever som når de högre målen Väl Godkänt eller 

Mycket Väl Godkänt i denna grupp, så har fyra av fem svarat att de tycker att språkvalet 

hjälper dem att nå målen i engelska. Dock är frågan formulerad ”…hjälper dig att nå dina 

mål…” vilket inte behöver betyda målen för godkänt, utan kan innebära att de får mer 

tid/möjlighet att jobba just mot de högre målen. Fyra av eleverna har bytt från ett annat 

språkval under högstadietiden, en efter hela fyra terminer spanska.    

 Tittar man på samma frågor fast i en årskurs högre, år 9 på samma skola, visar 

sig svaren inte skilja sig så markant åt. Vad det gäller betygen så ser fördelningen ut som 

följer: 

Inte godkänd: 3 

Godkänd: 18 

Väl Godkänd: 5  

Mycket Väl Godkänd: 0 

Av det totala antalet 26 elever så når alltså drygt 88 % minst upp till målen i engelska. 

Majoriteten av eleverna har precis som i år 8 Godkänt i betyg. På frågan om eleverna tycker 

att språkvalet hjälper dem att nå sina mål, svarar 20 elever ”ja” och 6 elever ”nej”, också i 

princip likadan procentsats som i årskursen under.    

 Vad har eleverna angett för orsaker till att de läser språkval engelska i år 9? 

Även här får svaret ”Jag orkar/vill inte läsa ett till språk” flest svar (11 st.), och även i övrigt 

liknar svaren de som vi såg i år 8: Annan anledning (7 st.) kommer på andra plats. Här har tre 

elever skrivit att det var för många vikarier i det språk man läste innan, och en annan har 

svarat att ”det är inget jobb där”, dvs. man behöver inte anstränga sig i detta 

språkvalsalternativ. Sju svar har även alternativet ”Jag behöver mer tid till engelska för att 

kunna nå målen och få godkänt i ämnet” fått. De fem elever – alla pojkar – som har Väl 

Godkänd i betyg har alla angett att de inte orkar/vill läsa ett språk till alternativt att de har läst 

ett språk tidigare men inte nått Godkänt och valt att byta. Fyra av pojkarna har tidigare läst 

ytterligare ett språk, men valt att hoppa av under resans gång, och en så sent som efter hela sju 

terminer spanska, dvs. under pågående termin då enkäten genomfördes, och en efter fem 

terminer. Alla fem verkar dock nöjda med sina avhopp, då de på frågan ”Är du nöjd med ditt 

val av språk?” svarat ”Ja, jag är mycket nöjd”.     
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 För att nu jämföra med den lite mindre skolan, skola B, så fördelar sig de 15 

elevernas betyg i engelska i årskurs 8 som följer:  

Icke Godkänt: 3 

Godkänt: 12 

Det är alltså ingen av de svarande eleverna som når målen för ett högre betyg. Om det inte är 

så att alla fem som var frånvarande då enkäten genomfördes hade VG eller MVG så tyder det 

på en mer homogen sammansättning av elever än i motsvarande årskurs på skola A, där hela 

fem elever nådde högre betyg än Godkänt. I denna grupp har man också möjlighet att läsa 

svenska om man anser att det är vad man behöver träna på. När det gäller betygen i ordinarie 

undervisning i svenskämnet har alla de tillfrågade Godkänt i betyg, varken mer eller mindre. 

De ligger alltså på relativt samma nivå,    

 Tycker eleverna i årskurs 8 på skola B att språkvalet hjälper dem att nå sina mål 

i engelska/svenska?  Ja, i alla fall 11 av dem, som svarar positivt på frågan. Fyra elever anser 

sig inte ha hjälp av språkvalet. De flesta i gruppen känner att det arbete de gör på språkvalet 

faktiskt räknas med i deras engelsk- och/eller svenskbetyg: 80% har svarat ”ja” på frågan. 

 På frågan ”Varför har du valt att läsa språkval engelska alt. svenska?” är det 

färre på denna skola som svarar att de inte orkar eller vill läsa ett språk till. Sex elever har 

svarat detta, medans flest elever har kryssat i att de behöver mer tid till engelska alt. svenska 

för att kunna nå målen och få godkänt i ämnet. Totalt 14 elever har valt något av dessa 

alternativ.       

 Kan man se samma fördelning i en högre årskurs, 9:an, dvs. är gruppen mer 

homogen även här? Nej, här skiljer sig betygen åt från årskurs 8 och liknar mer skola A då 

man finner elever med högre betyg i gruppen. Ingen av de nio elever som svarat på skola B 

saknar betyg, utan alla når målen:  

Godkänt: 6 

Väl Godkänt: 3  

I svenska har samtliga svarande elever Godkänt i betyg. Även i denna grupp har eleverna i 

första hand svarat att de behöver mer tid i ämnena för att nå målen. 10 svar har fördelats jämnt 

på engelska respektive svenska. Endast en elev har svarat att denne inte orkar/vill läsa ett till 

språk, och övriga (förutom en) har angett att antingen deras föräldrar eller mentor ansett att de 

ska välja sven. Åter en koppling till skola A, där merparten valt alternativet ”Jag orkar/vill 
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inte…”. En enda elev tycker inte att språkvalet hjälper honom att nå hans mål, och det är en 

elev som har Väl Godkänt i betyg i engelska. Samma elev är också en av två som inte känner 

att arbetet på språkvalet räknas med i engelsk-svenskbetyget, resten ser kopplingen. Det är 

också denna elev som är undantaget från ovan: han har kryssat i ”annan anledning” och 

förklarar där att ”läraren var diskriminerande på tyskan” som anledning till att han läser sven. 

Enbart denna elev och en flicka i gruppen har hoppat av sina moderna språk, resten har alltså 

läst språkval engelska/svenska redan från första början. Flickan anger också att hon behövde 

mer tid för att nå målen i engelska som anledning till att hon valde att avbryta sina tyskstudier 

efter fyra terminer.  

 

4.1.2 Arbetet på lektionerna i språkval engelska/svenska 

I enkäten skulle eleverna också svara på hur arbetet är upplagt på lektionerna, och om de 

tycker att de kan påverka lektionsinnehållet. Inledningsvis redovisas vad elevernas själva 

anser att de använder tiden till på språkvalet. På denna fråga kunde eleverna välja att markera 

flera alternativ. Svaren är sammanställda i två tabeller där båda skolorna och alla årskurser 

redovisas. 

 

Tabell 3 Arbete på lektioner skola A  

 År 7 År 8 År 9 

Jag arbetar med olika stenciler från läraren.  12 9 9 

Läraren håller i lektionen och gruppen gör olika övningar tillsammans.  8 12 4 

Jag arbetar självständigt med arbete som jag själv väljer. 5 6 9 

Jag arbetar extra med t ex läxor och uppgifter från min vanliga en/sv. 7 8 10 

Jag arbetar med andra ämnen än engelska och svenska.  1 4 3 

Annat alternativ. 0 3 3 

 

Då årskurserna på denna skola är indelade i olika grupper för att minska elevantalet/grupp, 

och alltså har olika lärare, skiljer sig svaren en del mellan grupperna inom samma årskurs, 
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vilket man inte kan utläsa i tabellen. Exempelvis har åtta elever i år 8 svarat att de jobbar med 

läxor och uppgifter från vanliga engelskan, och alla dessa återfinns i en grupp. Det är alltså 

lite olika typer av arbete beroende på vilken lärare man har. Som ”annat alternativ” hade en 

del elever svarat i princip det som redan finns som alternativ ovan, t ex att läraren delar ut 

uppgifter, och en elev hade helt sonika svarat att han ”sitter av tiden”.   

 Eleverna har spridit sina svar ganska mycket, och alla alternativ får några svar 

(förutom ”annat alternativ” i år 7) vilket innebär att det är ett varierat arbete som sker under 

lektionerna. Tyngdpunkten ligger dock på det lärarstyrda arbetet, och i år 7 har 20 elever 

svarat att det är läraren som tillhandahåller uppgifter och håller i lektionerna. I år 8 har 21 

elever svarat likadant. I år 9 minskar lärarens styrning något, och bara 13 elever har valt något 

av de två första alternativen. Här säger de flesta (22 st.) att de arbetar självständigt, med 

arbete som de själva väljer, eller med uppgifter från vanliga engelskan – alternativt andra 

ämnen än engelska/svenska. Ju äldre eleverna blir, desto större ansvar får de ta för sin 

inlärning. Något anmärkningsvärt är att totalt åtta elever har kryssat i att de arbetar med andra 

ämnen än engelska och svenska, då man på skola A har en tydlig policy att man enbart ägnar 

sig åt förstärkning av engelska. Några fall kan förklaras med att det finns elever med anpassad 

studiegång som fått beviljat att arbeta med exempelvis matematik under vissa pass för att 

kunna nå målen i kärnämnena, och redan har nått målen för engelska.   

Samma tabell med siffror från enkätsvaren från skola B ser ut så här:  

 

Tabell 4 Arbete på lektioner skola B 

 År 7 År 8 År 9 

Jag arbetar med olika stenciler från läraren.  1 1 0 

Läraren håller i lektionen och gruppen gör olika övningar tillsammans.  0 0 0 

Jag arbetar självständigt med arbete som jag själv väljer. 6 9 6 

Jag arbetar extra med t ex läxor och uppgifter från min vanliga en/sv. 2 7 4 

Jag arbetar med andra ämnen än engelska och svenska.  1 5 3 

Annat alternativ. 0 0 0 
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De allra flesta svar ser vi på det självständiga arbetet, som eleverna själva väljer, samt på 

arbetet med läxor eller uppgifter från vanliga engelskan eller svenskan. Svaren är inte alls lika 

utspridda som på skola A, och vi ser att inte en enda elev har svarat att läraren håller i 

lektionen, eller att man gör gemensamma övningar.   

 Nästa fråga, som knyter an till ovanstående redovisade fråga, lyder: ”Tycker du 

att du kan påverka innehållet på lektionerna?” Här skulle eleverna välja mellan ja, ibland och 

nej. Procentuellt fördelade sig svaren på skola A enligt diagrammet nedan.  

 

Diagram 1 Elevernas svar angående möjlighet till påverkan på lektioner på skola A 

 

De flesta eleverna tycker att de kan vara med och påverka, om inte alltid så i alla fall ibland. 

Svaret nej får inte så hög procentsats, men det ökar för varje årskurs. Eleverna anser svarat att 

de blir mindre delaktiga ju äldre de blir.     

 På skola B svarar samtliga elever i år 7 och 9 att de tycker att de får vara med 

och påverka, ingen säger alltså ”nej”. Dock ser det lite annorlunda ut i år 8, med följande 

procentuella fördelning: 

Ja 27% 

Ibland 47% 

Nej 26% 

Hela 26% av eleverna svarar att de inte tycker att de kan vara med och påverka, när de 

samtidigt har svarat att de jobbar självständigt med arbete som de själva väljer på frågan 

innan.  
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4.2 Resultat intervjuer med lärare 

Frågorna som ställdes finns på bilaga 2. De två kvinnliga lärare som intervjuats har svarat 

relativt liknande när det gäller vissa bitar, medan det mer praktiska som vilket material man 

arbetar med skiljer sig något åt. Svaren redovisas i en löpande text, men är indelat fråga för 

fråga, där det man har gemensam men också det som är olika på de båda skolorna blir tydligt. 

Som nämnts tidigare så finns inget officiellt namn på språkval engelska, och lärare A 

använder skolans begrepp b-engelska, medan lärare B kallar det SvEn.  

 Den första frågeställningen rör hur språkval engelska/svenska är uformat på 

respektive skola. Här skiljer sig upplägget ganska mycket åt, då man på lärare B:s skola har 

möjlighet att arbeta med både svenska och engelska. Ibland kan eleverna även få jobba med 

andra ämnen om behovet finns, exempelvis inför prov eller större arbetsuppgifter som ska 

lämnas in. Lärare A svarar att man på hennes skola av tradition enbart erbjuder engelska, 

vilket gör att hennes arbete bara fokuserar kring detta ämne. Vissa elever med stora 

svårigheter går under ett av passen till speciallärare efter överenskommelse, för att hamna i en 

ännu mindre grupp med andra elever på samma nivå. Där jobbar de då i första hand med 

engelska, men även andra ämnen kan förekomma om behovet är stort. B-engelska har på 

denna skola ett lektionspass mindre i veckan, vilket gör att eleverna i dessa grupper har 

håltimme när de andra har moderna språk. På skola A finns det många lärare i b-engelska, då 

det är en större skola med fler elever som väljer detta språkval. Detta innebär förstås att 

upplägget på lektioner blir något olika beroende på vilken lärare som är ansvarig. 

 Vilka för- och nackdelar kan de intervjuade lärarna se med språkvalet? Båda 

lärarna tycker att det är positivt för många elever att få mer tid till engelska respektive 

svenska. De som har svårt att nå målen behöver all tid de kan få för att stärka sina kunskaper. 

Lärare B tycker att det är bra att eleverna får tid till det som inte hinns med under ordinarie 

lektionstid, medans man inte jobbar så mycket med detta i lärare A:s grupper. I andra grupper 

på skolan jobbar man dock som lärare B. Ytterligare fördelar är att om gruppen är liten, vilket 

den förhoppningsvis är, kan eleverna känna sig trygga och ta för sig mer än i vanliga klassen. 

De får större utrymme och mer hjälp, berättar lärare B.  

 Vad det gäller de mindre bra bitarna, så ser lärarna samma nackdelar med 

språkvalet: att det lätt blir ett ställe där omotiverade elever hamnar, både sådana som har svårt 

för sig och de som når högre mål. Det kan vara elever som har jobbigt socialt, kanske både 

hemma och i skolan, och inte alls vill lägga ner någon kraft på arbetet i språkvalet, eller i 

skolan överhuvudtaget. De elever som är duktiga men hamnar i dessa grupper då de hoppat av 
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sitt språk tar också ofta chansen att ta det lite lugnt, slappa helt enkelt. Lärare B uttrycker det: 

”Det är jobbigt när elever inte tillvaratar chansen till extra tid till arbete, och inte utnyttjar 

tiden. En dålig aura sprids i gruppen och gör det svårt att jobba.”  Lärare A menar att det 

ofta blir de svaga eleverna som blir lidande när ”bråkiga” och omotiverade elever hamnar i 

gruppen, då lärarens tid och kraft måste läggas på dessa i första hand. Vidare berättar hon att 

avhopp från de moderna språken mitt under terminen dessutom är en källa till oro; den 

trygghet som byggts upp i gruppen raseras lätt då nya elever som inte orkat fullfölja sitt 

förstaval ansluter. Ofta är det tungt att vara lärare i dessa grupper, det kräver mycket kraft och 

tålamod, och tar energi. Dels har man problemet att vissa elever stör undervisningen: pratar, 

testar läraren, kommenterar på andra elever. Dels känslan av att inte räcka till för de som 

verkligen behöver lärarens hjälp. Båda lärarna uttrycker en känsla av otillräcklighet och 

ibland tom maktlöshet över den situation som råder i vissa grupperingar. Hur man än gör blir 

det inte bra, man får ”vända ut och in på sig” för att få det att fungera, som lärare A uttrycker 

sig.       

 Hur lägger lärarna då upp arbetet på lektionerna? Arbetar de med böcker, eller 

är det mest annat material som gäller? Här ser upplägget ser lite olika ut beroende på vilken 

årskurs det handlar om. Lärare A har oftast en gemensam övning till att börja med, antingen 

muntligt eller hörförståelse: för att samla gruppen och få allas uppmärksamhet. Därefter 

arbetar eleverna för det mesta med olika material beroende på vilken svårighetsnivå de klarar 

av. Det är ofta muntliga övningar i par/grupp, läsförståelser eller skrivuppgifter. Skrivande 

utgår ofta från bilder, och hon betygsätter ofta det eleverna presterar för att visa på ”allvaret” i 

arbetet.  Hon använder inga böcker i dessa grupper, men det finns inköpta läromedel till år 7 

om man vill använda sig av det.     

 Vid ett av två lektionstillfällen ser man på film i alla grupper i år 8 och 9 på 

skolan (inte lika ofta i år 7, men ändå med jämna mellanrum). Det här gör man dels för att 

lättare få eleverna med sig vid det andra tillfället; det blir en morot som motiverar mer 

koncentrerat arbete pass 1, dels för att eleverna ofta är omotiverade och då istället faktiskt kan 

tillgodogöra sig engelskan på ett lite roligare sätt. Filmerna visas alltid med engelsk text, och 

man skriver svar på frågor och ger omdöme efter avslutad film. Ibland är det serier, som t ex 

”Friends” eller ”the Simpsons”, ibland är det riktiga spelfilmer. Lärare A menar att denna typ 

av input är bra för eleverna, de lär sig mycket utan att tänka på det, men tillstår också att detta 

även är för lärarens egen överlevnads skull: för att orka, och få en positiv och bra grupp som 

faktiskt jobbar fokuserat emellanåt.     

 Lärare B:s lektioner bygger på att eleverna tar eget material med sig från sin 
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ordinarie svenska eller engelska, och har de inte med sig något har hon material – oftast 

engelskuppgifter – att sätta i händerna på eleverna. Hennes erfarenhet är också att gör hon 

gemensamma, lite roligare aktiviteter som t.ex. bingo, så struntar eleverna i att ta med sig eget 

arbete, vilket blir ett dilemma. Lärare B frågar sig om man helt enkelt ska strunta i att göra 

roligare saker för att elevernas eget ansvarstagande minskar? I år 6 (som hör till högstadiet på 

skola B) och år 7 styr lärare B mer, och använder boken First step som utgångspunkt för 

gemensamt arbete. När man är klar med det man skulle göra där, arbetar varje elev med det 

hon/han behöver. I år 8 och 9 används materialet Pick and Choose, varifrån man kopierar 

övningar.       

 En fråga i intervjuerna var i vilken mån eleverna kan vara med och påverka 

undervisningen. Lärare A svarar att hon har en relativt styrd undervisning. Så här förklarar 

hon detta: ”B-engelska grupperna är ofta svåra att ha i undervisningen. Det är krävande, på 

flera olika sätt. Många elever har ingen egen drivkraft, vill helst inte göra något alls, och 

sprider oro i gruppen. De pratar och gör tyvärr annat än arbete om de får välja själva. Min 

erfarenhet är att om jag styr gruppen, med gemensamma övningar där jag ofta tar in det de 

gjort under lektionen för rättning eller bedömning, så blir klimatet bättre. De svaga eleverna 

får ett lugnare arbetsklimat och kan tillgodogöra sig engelskan bättre”. Hon fortsätter med 

att konstatera att de som är duktiga kanske inte får någon riktig utmaning, men hon anser inte 

att det är något problem utan säger: ”Undervisningen är i första hand till för de som behöver 

stöttning i engelska, och då vill jag inte lägga kraften på att få ordning i gruppen”. Varje 

termin sker utvärderingar av arbetet, där eleverna får uttrycka vad de vill och behöver jobba 

med, och detta har lärare A som underlag vid planeringen av gemensamma aktiviteter. 

 Lärare B ger eleverna mer fria händer, inom ramen för svenska och engelska, 

med viss reservation. Visar eleverna att de kan ta ansvaret att jobba mer självständigt med 

materialet från ordinarie undervisning, så flyter det på så. Annars styr hon också upp arbetet 

med uppgifter som hon tycker passar.     

 Vad det gäller syftet så är båda lärarna helt överens om att språkvalet ska vara 

en förstärkning av den vanliga engelskan/svenskan för de elever som har svårt att nå målen 

för godkänt. Båda lärarna har målen för ordinarie språk som utgångspunkt när de arbetar med 

eleverna.       

 På frågan om vilka för- eller nackdelar man kan se om samma lärare undervisar 

i både språkvalet och den ordinarie engelskan och svenskan svarar båda lärarna att fördelarna 

klart överväger. Det är lättare att återkoppla till den ordinarie undervisningen, läraren vet vad 

eleverna jobbar med där och vad varje elev behöver förstärka och träna extra på. Läraren har 
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också en relation till eleven på ett annat sätt, och har kunnat bygga upp ett förtroende och får 

på så sätt lättare respekt. Eleverna vet vad som förväntas av dem, och kan själva se hur det 

arbete de gör på språkvalstiden påverkar betyget i ordinarie engelska/svenska.  

 Enda nackdelen som framkom i intervjuerna var att om man har elever där man 

inte får det att fungera tillsammans, kanske på grund av ”personkemin”, som lärare B 

förklarar, eller andra anledningar, så blir det väldigt mycket tid som man ska spendera 

tillsammans. Det kan då bli jobbigt för såväl läraren som för eleven.   

 Nästa fråga handlade om hur återkopplingen sker om det inte är möjligt att ha 

samma lärare som undervisar i språkval engelska/svenska som i ”vanliga” engelskan eller 

svenskan. Lärarna svarar att det är viktigt att eleverna ändå känner att det de gör räknas med 

när de så småningom får ett betyg i det ordinarie ämnet. Lärare A berättar att hon har tagit för 

vana att lämna alla resultat och omdömen till den undervisande läraren i de fall det inte är hon 

själv som har eleverna. Hon lämnar exempelvis skrivböckerna, med sina egna kommentarer 

och ber undervisande lärare att antingen göra en signatur eller skriva sin kommentar under. 

När så eleverna får tillbaka skrivböckerna ser de att både hon själv och den som betygsätter 

dem har sett och noterat resultatet. Har man gjort en hörförståelse sker samma sak: hon tar in, 

får en påskrift och lämnar ut till eleverna igen. Resultatet, menar hon, är en tydlig koppling 

som eleverna kan se rent konkret, och därmed en ökad arbetsinsats. För det mesta - det finns 

också de i grupperna som inte bryr sig vilket som. En del elever har redan insett att de t.ex. 

”bara” kommer att nå målen för Godkänt, i princip oavsett vad de gör, och lägger sig bekvämt 

på den nivån.      

 Lärare B svarar att det oftast är en muntlig sporadisk kommunikation som sker 

på skolan mellan henne och undervisande lärare, och det finns aldrig någon tid avsatt för att 

ett utbyte ska kunna ske. Samma sak är det på lärare A:s skola; man har ingen speciell tid för 

det arbete som egentligen borde ske under inplanerade möten. Konferenser med språkval 

engelska finns ytterst sällan inlagt på kalendariet, berättar båda lärarna.  

 Att det saknas betyg i detta ämne är en faktor som skiljer det åt från andra 

ämnen i skolan. Hur tror då lärarna att det påverkar eleverna att de inte får något betyg i detta 

språkval? På denna fråga svarade lärare B att hon tror att vissa elever skulle triggas av att ha 

betyg även i detta ämne, liksom man ser i många av fallen i de ämnen där man faktiskt får 

betyg. Andra bryr sig inte så mycket om betyg överhuvudtaget, så för dem skulle läget vara 

oförändrat även om betyg infördes. Lärare A framför också åsikten att det skulle kunna vara 

negativt för en del elever, då de även här skulle känna press och stress, och än en gång få 

känslan av misslyckande som ett icke godkänt betyg innebär. Men, i det stora hela anser hon 
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ändå att det skulle kunna vara positivt för att stärka ämnets roll och få eleverna att känna att 

det de gör på lektionerna är viktigt och räknas in precis som allt annat de gör i skolan. 

 Tycker lärarna att eleverna gör framsteg med hjälp av språkvalet, var en annan 

fråga som lärarna svarade på i intervjuerna. ”Jag ser inga större framsteg, tyvärr.” svarar 

lärare B. Även lärare A har känslan av att det inte sker så stora framsteg, men ett område som 

ändå utvecklas är det muntliga. Hennes grupper består ofta av betydligt färre personer än i 

ordinarie klasser, och då får eleverna mer tid att sitta och prata engelska, i par eller i små 

grupper. Även om det finns duktiga elever i grupperna, som kanske gör de svagare osäkra, så 

kan man ändå sitta i sina små konstellationer och träna engelska, kanske ihop med läraren, 

berättar Lärare A. Vidare svarar hon att: ”Visst, de svaga eleverna får möjlighet till extra 

träning, och de gör framsteg om än kanske inte så mycket som man kunde hoppats. Mycket 

beror det på att grupperna är rätt röriga och det blir emellanåt svårt att koncentrera sig”. 

Hon fortsätter med att uttrycka att hon ofta känner dåligt samvete gentemot de elever som 

verkligen behöver hjälp, när hon inte klarar av att få tyst på störande elever och tiden går utan 

att hon kan fokusera på rätt saker.     

 Nästa fråga var om lärarna då tycker att det borde finnas ett ytterligare alternativ 

att välja på, istället för språk? Absolut, svarar lärare A. Hon tycker att det vore jättebra om det 

fanns något praktiskt att välja, både för de elever som är omotiverade och skoltrötta, och för 

de elever som inte är så teoretiskt lagda. Dels skulle det bli mer ro och en jämnare nivå i b-

engelskgrupperna, då en del av de duktigare eleverna skulle välja något annat, dels skulle en 

del elever kunna få känna att de kommer mer till sin rätt om de fick göra något praktiskt. 

Kanske kunde det vara skönt för elever som inte presterar så bra i teoretiska ämnen att få vara 

riktigt duktiga, och med det växa och få bättre självkänsla, funderar lärare A. Hon menar att 

man ibland kan se detta på idrotten, där elever som annars inte har så bra betyg är i topp. 

Lärare B håller med, och förespråkar att man går tillbaka till möjligheten att välja teknik eller 

ord och bild, som fanns tidigare på skolan. Hon menar att det inte är bra om det blir för 

mycket av ett ämne, oavsett hur mycket man egentligen behövde träna på det. Man kan tröttna 

helt, och då får det omvänd effekt.      

 Hur skulle man ytterligare kunna göra för att förbättra språkvalet, och få en mer 

meningsfull tid för alla? Att införa ytterligare en eller flera valmöjligheter för eleverna är ett 

sätt att förbättra kvaliteten på den undervisning som bedrivs i spårkval engelska/svenska, 

enligt lärare A och lärare B. Små grupper är en förutsättning för att arbetet ska fungera, det 

framkommer också av båda lärarnas svar. Därtill tycker man att ämnet skulle få mer status, 

både bland elever och kollegor. Till exempel behöver tid avsättas för planering och möten 
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mellan alla undervisande b-engelska lärare, tycker lärare A. På så sätt hamnar b-engelskan ”på 

kartan” på ett annat sätt, och man kan då få ett bättre fungerande utbyte mellan varandra. 

Idéer, material och så vidare. Ämnet borde styras upp från högre ort, det borde finnas någon 

typ av målbeskrivning även om inte betyg införs. Att man dessutom gör tydligt att syftet är att 

hjälpa de som behöver stöttning i engelska respektive svenska, är ytterligare ett önskemål från 

lärarna.       

 Slutligen svarade lärarna på hur stort behovet egentligen är för detta språkval. 

Båda lärarna tycker ändå att det finns ett stort behov av detta språkval, för de elever som har 

svårigheter att nå målen. Dock går det inte att förbjuda andra elever att välja detta, vilket gör 

att den ursprungliga tanken med extra hjälp och stöttning ibland inte fungerar. Lärare A 

önskar att det fanns fler alternativ att välja mellan, och att detta språkval kunde få vara avsatt 

enbart till de som måste arbeta mer med vissa bitar i språket – för deras behov är stort. 

 Förutom de ovanstående svaren på frågorna i enkäten har lärarna svarat på hur 

många elever som går i respektive årskurs och hur många av dem som läser språkval 

engelska/svenska (fråga 14). Deras svar ligger till grund för tabell 1 och 2 som återfinns under 

rubrik 3.5 och 3.6, och redovisas inte här.   

 

4.3 Resultat intervju rektor 

 

Att få en skolledares syn på språkval engelska/svenska, och dess funktion i dagens skola, 

känns angeläget och ger eventuellt en annan vinkling på frågorna. Hur väl insatt är rektor i 

den problematik som enligt lärarna finns kring grupper med bland annat omotiverade elever 

och omval mitt under terminen? Vilket är syftet och finns det någon vision kring detta ämne 

enligt rektor? En intervju med rektor på skola B genomfördes, och redovisas här fråga för 

fråga.       

 På frågan som är en av mina frågeställningar, vilket syfte språkval 

engelska/svenska har i skolan så svarar rektorn att ”Syftet är att elever med svårigheter får det 

stöd de behöver”. Tycker han då att detta syfte uppfylls, fyller språkvalet sin funktion? Ja, 

svarar rektorn på denna fråga. Han tycker sig märka att eleverna känner att det fungerar och 

att de har nytta av språkvalet.  

 Men, finns det då någon lokal arbetsplan med lokala mål för språkvalet, om 

syftet är att ge elever med svårigheter möjlighet till stöd? På denna följdfråga svarar han att 

han inte tycker att det är bra med mål på lokal nivå, utan det ska vara lika för alla i hela 
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landet. Istället använder man sig på skola B mycket av IUP, Individuella Utvecklings Planer. 

Detta verktyg ska verka som urskiljning och bedömning av resan i lärandet som eleverna gör. 

 Hur det ser ut när det är elever som vill byta från sitt moderna språk är nästa 

fråga, alltså: Finns det regler och rutiner när en elev vill byta sitt moderna språk till språkval 

engelska/svenska? Det är föräldrarna som styr helt över detta, medan rektor har det större 

ansvaret för det pedagogiska uppdraget, är svaret jag får. Vidare menar rektorn att en dialog 

med läraren, utifrån styrdokumenten, alltid måste finnas.    

 Hur ser rektorn på anledningen till att elever väljer just detta språkval? Han 

förklarar att i år 6 är det i princip bara svaga elever som har problem att nå målen i övrigt som 

väljer att läsa sven, ofta efter rekommendationer från läraren. Senare, som exempelvis i år 9, 

kan det vara rena taktikval. Eleverna väljer bort sitt språk för att få mer tid till andra ämnen. 

Oftast förekommer inte läxor i sven, vilket minskar arbetsbelastningen för den enskilda 

eleven. Här har de en av få möjligheter att minska sin arbetsbörda, vilket en del tyvärr 

utnyttjar.       

 Hur ser lektionstiden ut, vad jobbar eleverna med för ämnen? är nästa fråga, och 

svaret blir att man på denna skola arbetar med svenska och engelska, och att det växlar utifrån 

vilket behov som finns för tillfället. Därtill så har eleverna också möjlighet att jobba med 

andra ämnen emellanåt.  

 På frågan hur tjänstefördelningen ser ut när det gäller ämnet svarar rektor att 

vem som undervisar växlar beroende på hur man får ihop det rent schematekniskt, men det är 

förstås ett mål att i så stor utsträckning som möjligt ha samma lärare i båda ämnena. Fördelen 

med det är att det blir mer individanpassat, då läraren vet exakt vad respektive elev behöver 

jobba med. Är det inte så, utan det är en annan lärare som undervisar, är nackdelen att det kan 

bli en helt annan pedagogik, beroende på vilken lärare man har, och eleven måste anpassa sig 

till ytterligare en lärares sätt att undervisa. Vidare menar rektorn att läraren då kanske inte lika 

införstådd med vilka svagheter och brister som den enskilda eleven har, och kan inte lika lätt 

trycka på vad denne bör arbeta med. Om det inte är den ordinarie läraren som håller i 

undervisningen sker informationsutbytet, t ex när det är dags för betygssättning, mellan denna 

och läraren i språkval engelska/svenska genom en dialog inom arbetslaget. Detta förutsätts 

fungera bra av rektor.  

 Vilken status har språkval engelska/svenska bland elever och lärare och hos 

ledningen? ville jag ha svar på härnäst. Rektorn svarar att det från första början fanns en 

hierarkisk rangordning bland ämnena i skolan. Högst upp fanns matematik, följt av no, 

svenska, engelska, estetiska ämnen och sist alla typer av specialundervisning, dit man skulle 
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kunna räkna sven. Detta har förändrats gradvis, och är idag mycket bättre. Dock har inte sven 

någon hög status på skolan – eller på skolor på andra ställen heller för den delen – bland annat 

för att det inte finns några betyg i ämnet. Det finns heller ingen kursplan att relatera till, vilket 

gör att det kan ses som ett ”mindre viktigt” ämne, både bland elever och lärare. Som 

skolledare inser han dock vikten av ämnet, och försöker att inte förmedla någon negativ bild 

av det i kollegiet.      

 Slutligen var frågan vilka visioner denna skolledare har för språkval 

engelska/svenska. Här svarar han att hans vision är en ”ökad dialog mellan lärarna” och att 

han själv har för avsikt att se över strukturen på sven. Ju mer lärarna delar med sig av sitt 

arbete, desto bättre blir det för eleverna, och han menar också att återkopplingen till den 

ordinarie engelsk- och svenskundervisningen behöver prioriteras.  

 

               

5. Diskussion  

Detta arbete har till viss del bekräftat det jag känt av när jag pratat med elever och lärare ute i 

olika skolor: att språkvalet relativt ofta tyvärr inte fyller den funktion som alla är överens om 

att det har, nämligen att hjälpa de elever som behöver det med extra stöttning i antingen 

engelska eller svenska. Många av eleverna i enkätstudien har svarat att de valt detta språkval 

för att de inte orkar eller vill läsa ett modernt språk – dock ser vi en skillnad på elevernas 

inställning mellan de två olika skolorna. På skola B är det flest elever som ändå har svarat att 

de har detta alternativ just för att de behöver mer tid till att träna de språk som är 

obligatoriska, och där man måste nå målen för att kunna studera vidare på gymnasiet. Det 

som dock tyder på att tiden inte är så väl utnyttjad ens på denna skola är intervjusvaren med 

läraren på skolan, där det framgår att hon inte tycker att eleverna inte blir hjälpta och 

utvecklas på det sätt som det är tänkt.     

 Och vad är det då som är syftet, egentligen? I den här studien får vi ”bara” 

lärarnas, elevernas, skolledarens syn på detta – helt subjektivt, och utan klara riktlinjer. Mål 

eller kursplaner saknas ju för ämnet, betyg ges inte, lokala mål finns sällan, tid till 

konfererande finns inte alltid avsatt och det kan på vissa skolor till och med saknas en specifik 

budget.  Ändå verkar alla vara överens om vad syftet är, och vad man ska kämpa mot: att nå 

målen och stärka sina kunskaper. Att sedan lärarna uttrycker sin önskan om ett annat 

alternativ än ett teoretiskt ämne för de elever som inte behöver läsa extra, är ett uttryck för att 

verksamheten ofta inte fungerar tillfredsställande. Vi ser dock istället att mycket av det som 
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diskuteras för att hitta en lösning på heterogeniteten i grupperna är att få fler elever att stanna 

kvar i sitt moderna språk. Bland annat har så kallade meritpoäng införts, för att stimulera och 

motivera eleverna att fortsätta sina språkstudier, och man ska även genomföra en granskning 

av språkvalet från Skolverkets håll. I och med kommande läroplanen Lgr11 kan man hoppas 

på att det kommer finnas tydligare uppstyrt vad syfte och mål är med språkval 

engelska/svenska.   

 När det gäller resultaten av de olika frågorna i enkäten med eleverna, så finns 

det för det första få elever som inte når målen i engelska i de grupper som undersöktes. 

Majoriteten når målen för Godkänt, och en del faktiskt ännu högre betyg, främst på skola A. 

Beror det på den extra tid de fått genom språkvalet, den extra stöttning de kunnat få, eller 

skulle de nått samma resultat ändå? De som har högre betyg, både Väl Godkänt och Mycket 

Väl Godkänt har oftast valt att hoppa av sitt första b-språk, för att de helt enkelt inte orkar 

eller vill fortsätta. I stället hamnar de i språkval engelska, och frågan är om de får ut något av 

tiden där? Ja, svarar eleverna själva. Majoriteten elever ser alltså tiden som värdefull, även om 

lärarna ser lite annorlunda på detta, vilket vi kommer till senare i arbetet. Och, hur påverkar 

det de elever som har svårigheter med engelska att det kommer avhoppande elever, när de 

kanske är nog så osäkra utan att ha duktiga elever med i klassrummet. Jämför vi med Tholin 

och Lindqvists undersökning (2009), svarar endast fyra av de elva elever som de har 

intervjuat att de delvis har valt engelska/svenska för att de behöver extra hjälp för att nå målen 

i ordinarie svenska eller engelska. Sju av eleverna har betyg i engelska och svenska, och fem 

av dem berättar att deras mål är att nå målen för VG eller MVG i engelska. 

 På skola A är alla de som har ett högre betyg och hoppat av killar. Dessa killar 

har dessutom ett högre betyg även i svenska, vilket tyder på att de har relativt lätt för språk 

och egentligen skulle kunna få betyg även i ett ytterligare språk. Anledningen till bytet är 

troligtvis att de inte orkar anstränga sig längre, utan tar en enklare väg ut. ”Det är inget jobb 

där” har en elev svarat på varför han läser språkval engelska/svenska. Har man redan ett högre 

betyg i engelska krävs kanske inte så mycket jobb för att klara engelskan i språkvalet. Siktar 

man mot högre mål måste man lägga ner sig och vara aktiv själv, vilket man troligtvis inte är 

om man inte orkat fullfölja sitt förstaval. Man kanske har kunskaper som räcker till ett Väl 

Godkänd i betyget oavsett, och väljer att luta sig tillbaka under dessa lektionspass istället för 

att sikta ännu högre och ta för sig och kanske nå ända till Mycket Väl Godkänd.  

 Hur man ska göra för att motivera eleverna att stanna kvar i sitt ursprungliga b-

språk är en svår nöt att knäcka. På skolorna försöker man försvåra omval, men kan i praktiken 
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inte neka någon elev att byta språk. Det kan förstås också vara så att man som lärare eller 

mentor tycker att eleven bör byta till språkval engelska, vilket är en annan sak än duktiga 

elever som inte orkar eller vill läsa till exempel franska.  I en regeringsproposition 

(2005/06:2) tar man upp det faktum att man numera ska ge de elever som avbryter sina studier 

i förtid ett skriftligt omdöme som kvitto på de kunskaper som de har inhämtat. Detta omdöme 

kan då fungera som en positiv bekräftelse på de språkkunskaper eleven faktiskt tillägnat sig, 

och därigenom kan elevens motivation för fortsatta studier öka  

 I tidningen Skolvärlden (nr 7, 2010) handlar reportaget ”Elevernas inre 

motivation – nyckeln till lärandet” om just motivation. En viktig del i detta är att försöka ge 

eleverna respons, att se varje elev. Detta känns viktigt att tänka på i språkvalet. Att ge 

feedback, kanske som lärare A gör i form av kommentar från den lärare som undervisar i 

ordinarie engelska, kan vara ett sätt att göra tiden i språkvalet mer meningsfull för alla.  

 På skola A, där eleverna som läser språkval engelska/svenska har ett 

lektionstillfälle mindre varje vecka än vad de elever som studerar ett modernt språk har, 

skulle en lösning för att kunna behålla eleverna i ursprungsgrupperna vara att utöka tiden för 

språkvalet. Som det är nu kan det vara en nog så lockande anledning att byta att få en extra 

håltimma om man är skoltrött tonåring. Anledningarna till att man så långt det är möjligt ska 

försöka få eleverna att fortsätta med sitt moderna språk är flera. I det här arbetet är den största 

anledningen att språkval engelska/svenska ska få vara till för dem som verkligen behöver 

träning på just dessa ämnen, och inte för dem som inte orkar fullfölja sina andra språkval. På 

så sätt skapas en mer meningsfull tillvaro för eleverna.   

 Att fler elever på den mindre skolan svarar att de läser engelska/svenska just för 

att de har svårt att nå målen annars, medan flest elever på skola A svarade att de inte orkar 

eller vill läsa ett språk till, är intressant. Är det ett tuffare klimat på en större skola, där elever 

från fler klasser är blandade i grupperna och man har ett större behov att hävda sig och inte tar 

arbetet riktigt seriöst? Och känner alla varandra och har sina roller klara på skola B, där 

betydligt färre elever går, så att man kan fokusera mer på arbetet istället?  I så fall är kanske 

små skolor att föredra i framtidens samhälle, trots att vi snarare går åt motsatt håll där gamla 

byskolor läggs ner för att slås samman till större enheter. I vilket fall borde det vara lättare att 

få arbetet gjort på ett bra sätt, som kan ge positiva reslutat för eleverna, på skola B. Åter ett 

sätt att få en mer meningsfull tid i grupperna, där alla kan få lära sig och ta del av den 

kunskap som de har rätt till.     

 Att eleverna själva ska vara med och påverka sin inlärning är viktigt och gör att 
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de blir mer aktiva och därmed förhoppningsvis lär sig mer. Relativt många svarar ändå i 

denna enkät att de kan just påverka innehållet på lektionerna, framförallt på skola B, men det 

är långt kvar till att alla känner så. Att läraren på skola A styr med en hel del arbete med 

exempelvis stenciler kan till viss del bero på att det inte finns så mycket inköpt material som 

riktar sig enbart till språkval engelska på skolorna. Som grupperna är utformade är de också 

ofta väldigt heterogena, och det är svårt att bedriva undervisning utifrån en bok när eleverna 

ligger på så olika nivåer och har så olika motivation. Blandningen av elever som kämpar för 

att nå målen och elever som når högre betyg är inte alltid bra. Spridningen är större på den 

större skolan, och vi finner en mer homogen blandning av elever på skola B.  

 Lärarna som intervjuats i detta arbete lyfter fram några av de negativa sidorna 

med detta språkval: att många av eleverna är omotiverade och sprider detta i gruppen. De ser 

inte att eleverna gör speciellt stora framsteg, men tycker ändå att det finns ett behov av ett 

annat ämne än moderna språk på denna tid. Syftet är ändå, enligt dem, att stärka dem som har 

svårigheter så att de får möjlighet att nå målen. För att få det hela att fungera på ett bra sätt, 

skulle man behöva ändra i de lagar och paragrafer som finns. Som det ser ut idag har inte 

skolan möjlighet att säga nej till någon som vill byta språkval, oavsett anledning. Skolan har  

enligt Grundskoleförordningen 18 § ingen laglig rätt att säga neka någon att göra ett omval.  

 Skulle lärarna på de två skolorna i studien få som de önskar, skulle det finnas 

ytterligare alternativ att välja på, som exempelvis teknik eller något annat praktiskt ämne. På 

så sätt skulle man kunna få ett lugnare klimat i språkvalsgruppen, och nivån skulle kunna vara 

mer likartad. Eleverna skulle få jobba mer koncentrerat utan störande moment, samt inte 

behöva känna att många andra är duktiga och redan kan det som de själva har svårt för.  

 Lärarna jobbar på lite olika sätt beroende på årskurs, men Lärare A försöker ofta 

att styra eleverna ganska mycket med gemensamma övningar. Detta såg vi även i 

enkätundersökningen med eleverna, där de själva svarade att arbetet var relativt styrt av 

läraren. Lärare B däremot, lämnar mer fritt till eleverna att jobba självständigt – vilket är mer 

i överensstämmelse med hur Skolverket vill att undervisningen ska bedrivas, med elever som 

är med och påverkar. Eleverna har också svarat att de ofta jobbar självständigt på denna skola. 

Samtidigt svarar läraren i intervjun att hon tyvärr inte ser att eleverna gör några framsteg i sin 

språkutveckling i hennes grupper heller, så resultatet av det arbete som bedrivs på de olika 

skolorna torde i princip vara det samma. Jämför vi med det lärarna i Tholin och Lindqvists 

(2009) stora arbete anser, så är det ca 50 procent som tycker att elever med problem att nå 

målen får god hjälp av språkvalet. När det gäller elever som faktiskt redan har betyg så tycker 
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lärarna i denna studie att dessa inte utvecklas av den extra tid de får till svenska eller 

engelska.      

 Både lärare A och B anser att det är viktigt att man försöker ha samma lärare i 

språkvalsgrupperna som i den ordinarie undervisningen, i den utsträckning detta är möjligt 

rent schematekniskt. Även lärarna som Tholin och Lindqvist har pratat med trycker på detta, 

då de anser att det blir lättare att individualisera och styra upp arbetet. Både elever och lärare 

har också nytta av att man känner varandra, både för arbetets skull och för att det sociala 

klimatet ska bli så bra som möjligt.      

 I examensarbetet Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 (Johansson och Wiklundh) 

har man kommit fram till att det brister i motivationen för eleverna, och att de hoppar av sitt 

moderna språk av taktiska anledningar. Dessa svar stämmer i stort överens med det som 

framkommit i de enkäter och intervjuer jag genomfört på skola A och B i detta 

examensarbete, och bekräftar att synen på språkval engelska/svenska är relativt lika på 

flertalet skolor.       

 En annan aspekt på språkvalet är arbetsmiljön, vilken förstås också påverkar 

inlärningen i allra högsta grad. Att lärarna i de två intervjuerna uttrycker att de känner sig 

otillräckliga, och att det sliter på dem att undervisa i dessa grupper, är något som måste tas på 

allvar av skolledning och i förlängningen Skolverket; regeringen. Lärare som förbrukar all sin 

energi här, kanske inte orkar anstränga sig i slutändan. Ett bra klimat är därför önskvärt – för 

lärarens skull likväl som för elevernas skull, oavsett anledning till att de finns i gruppen. Om 

läraren känner att hon/han inte orkar, hur ska då eleverna göra det? Då faller syftet med 

språkvalet helt och hållet. Att språkvalet får en ökad status, och ses mer som ett riktigt ämne 

kan vara nog så viktigt för att man som lärare och elev ska känna att det man gör är viktigt 

och räknas likväl som alla andra ämnen, trots att betyg inte ges. En tydligare återkoppling 

behövs, som inte bara sker sporadiskt och muntligt, som i lärare B:s fall. Konferenstid som 

styrs från rektors håll kan vara ett förslag. Det bör inte bara läggas ut det på arbetslagen att 

sköta detta – på tid då man ofta säkerligen måste prioritera andra, mer akuta, ärenden. Lärare 

A har utarbetat ett eget system, där hon återkopplar till undervisande lärare direkt när hon har 

gjort exempelvis en hörförståelse. Denna skriver en kommentar, och återlämnar. Eleverna ser 

konkret att den som betygsätter dem sett och värderat arbetet, och får på så sätt en positiv 

feedback. Det blir mer arbete för andra lärare, men ett arbete som också borde löna sig för 

dem i slutändan, då de också får en tydlig bild av det som deras elever presterar på 

språkvalstid och därmed ett bredare underlag inför betygssättning.   

 Tittar vi lite på resultatet av intervjun med skolledaren på skola B, så hittar vi 
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tyvärr korta svar, som kanske inte ger en så tydlig bild av vad skolledare i allmänhet anser om 

språkvalet. Rektorn i denna intervju tycker att språkvalet fyller sin funktion, och är överlag 

nöjd med det arbete som bedrivs. Frågan som dyker upp är om han är medveten om den 

jobbiga miljö som lärare B upplever, i form av elever som saknar motivation och sprider en 

”dålig aura” i grupperna? Eller att hon anser att språkvalet inte hjälper eleverna att göra 

framsteg? För att öka statusen på ämnet önskar lärarna en tydligare styrning och tydligare mål 

med språkvalet. Detta måste ske från skolledarhåll, där man lyfter fram fördelarna och 

försöker skapa en bra bild av ämnet. I Tholin och Lindqvists studie (2009) har man kommit 

fram till att det på många skolor till och med saknas en speciell budget för språkval 

engelska/svenska. Detta är något som rektorerna på varje skola skulle kunna ändra på – avsätt 

en speciell budget, samt tid till konferenser för lärarna i ämnet. Rektorerna i deras intervjuer 

var – om man jämför för att få en lite bredare bild av vad skolledare i Sveriges skolor 

verkligen anser – mer medvetna om de brister som fanns med språkvalet än vad rektorn i mitt 

arbete är.       

 I slutet av detta arbete vill jag återkomma till Utbildningsdepartementets 

pressmeddelande. Där kan man nämligen läsa att Skolverket har fått i uppdrag av regeringen 

att kartlägga språkvalet svenska/engelska, då denna undervisning har kritiserats för brister i 

kvaliteten, och att man sedan ska föreslå hur tiden för språkvalet skulle kunna användas mer 

produktivt (Regeringskansliet, 2010). Detta låter positivt, och är säkert efterlängtat av många 

lärare i detta ämne ute på skolorna. Skrivelsen visar på att man är införstådd med att språkval 

engelska/svenska inte alltid fungerar i realiteten, och kanske kan detta leda till en gemensam 

ansträngning från regeringshåll, som kan ge klara direktiv vad som gäller och förbättra 

kvaliteten på undervisningen. Tanken är ju inte heller att eleverna, som de faktiskt gör på 

skola B med rektors goda minne, ska få jobba med annat än engelska eller svenska. 

Skolinspektionen har anmärkt på just läxläsning under språkvalstiden, vilket man bör vara 

medveten om. Ska man nå en bättre status behöver man också försöka jobba med det som 

tiden är avsatt till, så att man förbättrar kvaliteten på arbetet på sin egen skola. Tycker rektor 

att det är okej att jobba så, är det förstås svårt att driva någon nyskapande verksamhet: så här 

brukar det vara på skolan, och så vill eleverna ha det. Mer tid till läxor till exempel, vilket 

innebär att jag som individ får mindre arbete med detta hemma efter skolan. Men i det långa 

loppet missar jag kanske viktig tid till grundämnen som jag måste ha. Nu visade det sig i min 

enkätundersökning att de flesta eleverna når målen för Godkänt eller t.o.m. högre, vilket kan 

ses ur två perspektiv: antingen är det ”fel” elever som finns i språkval engelska/svenska, eller 

så är det ”rätt” elever som ändå fått den hjälp som behövdes för att de skulle kunna nå målen i 
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den ordinarie undervisningen i svenska eller engelska. Min erfarenhet säger mig ändå att de 

elever som inte når målen och alltså inte får betyg i något av dessa ämnen återfinns i 

grupperna. Det är sällan så att en elev som saknar betyg i svenska samtidigt läser exempelvis 

franska. Har man så pass stora svårigheter att nå målen i ett av kärnämnena, brukar resultatet i 

slutändan bli att man hoppar av sitt språkval för att dra ner på arbetsbördan och fokusera på 

det som är obligatoriskt. Så, även om lärarna, och ett antal av eleverna, anser att språkval 

engelska/svenska inte ger så mycket, kanske det händer saker med deras utveckling under 

resans gång ändå. 

 

6. Slutsats 

När det gäller syftet med språkval engelska/svenska verkar alla tillfrågade i denna studie vara 

överens: att stärka dem som behöver extra hjälp i engelska och/eller svenska för att kunna nå 

målen och få ett godkänt betyg. Tiden ska vara till för dem som har svårigheter med något av 

dessa språk, även om så inte alltid är fallet. Avhoppen från de moderna språken gör att 

grupperna får tillskott av elever som redan har tillräckligt med kunskaper för att nå målen, och 

därför fyller inte alltid språkvalet sin funktion. De flesta eleverna i grupperna har Godkänt i 

betyg, och några har även Väl Godkänt eller Mycket Väl Godkänt.  Lärarna berättar om en 

jobbig inlärningsmiljö, då en del elever inte väljer att inte utnyttja tiden så som det är tänkt. 

De bidrar till att det istället blir ganska stökiga grupper, där vissa elever helt enkelt inte orkar 

eller vill jobba. För att skapa ett bra och meningsfullt språkval skulle mer homogena grupper 

vara att föredra, vilket skulle kunna styras mer. Även något alternativ till språk skulle vara att 

önska, enligt lärarna och ett antal elever. I övrigt är det viktigt att återkoppla det eleverna gör 

på lektionerna till deras ordinarie lärare i respektive språk. Märker eleverna att det arbete de 

lägger ner ger resultat blir tiden mer meningsfull och givande. Dessutom är det viktigt att man 

som elev känner att man är delaktig och kan påverka det man gör på lektionerna.  
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Bilaga 1  

Frågor till rektor kring språkval engelska/svenska  

 

1. Vad har språkval engelska/svenska för syfte?  

 

2. Finns det en lokal arbetsplan med lokala mål för språkvalet? 

 

3. Vad finns det för regler och rutiner när en elev vill byta sitt moderna språk till språkval 

engelska/svenska?  

 

4. Varför väljer elever detta språkval – i år 6 respektive senare under högstadietiden? 

 

5. Hur ser lektionstiden ut, vad jobbar eleverna med för ämnen?  

 

6. a) Hur ser tjänstefördelningen ut när det gäller ämnet? Är det elevernas lärare i ordinarie 

engelska/svenska som undervisar eller någon annan? För- och nackdelar? 

 

b) Om annan än ordinarie lärare undervisar, hur sker informationsutbyte inför t ex 

betygsättning?  

 

7. Vilken status har språkval engelska/svenska, bland elever och lärare? Hos ledningen?  

 

8. Vilka visioner har Ni för språkval engelska/svenska?  

 

9. Anser Ni att språkval engelska/svenska fyller sin funktion eller inte? 

 

10. Något övrigt Ni vill tillägga?



 

Bilaga 2 

Frågor till lärare kring språkval engelska/svenska 

 

1. Hur är språkval engelska/svenska utformat på din skola? Antal timmar/vecka?  

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med språkvalet? 

 

3. Hur ser upplägget ut på en lektion? 

 

4. Hur ser strukturen ut, arbetar ni t ex med böcker/annat material?  

 

5. I vilken mån kan eleverna påverka undervisningen? 

 

6. Vad är syftet med språkval engelska/svenska enligt dig? 

 

7. Vilka för- och nackdelar ser du med att ha samma lärare i språkvalet som i ordinarie 

engelska/svenska?  

 

8. Om inte samma lärare undervisar eleverna i vanlig engelska, sker återkoppling och i så fall 

hur?  

 

9. Hur tror du att det påverkar att eleverna inte får ett separat betyg i ämnet?  

 

10. Anser du att eleverna gör framsteg med hjälp av språkvalet? Inom vilka kunskapsområden 

sker i så fall störst framsteg? 

 

 

 



 

11. Tycker du att det borde finnas ytterligare val, förutom språk, på motsvarande tid? 

 

12. Har du förslag på hur man skulle kunna förbättra språkvalet? 

 

13. Hur stort är behovet av språkval engelska/svenska, enligt dig?  

 

14. Hur många elever går i respektive årskurs och hur många av dem läser språkval 

engelska/svenska?  

 

År Totalt antal 

elever 

Antal som har 

språkval engelska 

7 

 

  

8 

 

  

9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  

Enkät till elever om språkval engelska/svenska för examensarbete. 

Svara på frågorna så ärligt du kan, enkäten besvaras anonymt. Skriv svar/sätt kryss. 

 Vilken skola går du på? ______________________________ 

 

 I vilken årskurs går du? ____ 

 

 Jag är: 

        ___ pojke     

        ___flicka 

1. Har du tidigare läst något modernt språk, t ex tyska, franska eller spanska?  

___ Ja, jag har läst (skriv vilket språk) _________________ i  ______ antal terminer. 

___ Nej.  

 

2. Varför har du valt att läsa språkval engelska alt. svenska? Du kan välja flera alternativ om 

du tycker att de stämmer överens med ditt svar. 

___ Jag behöver mer tid till engelska för att kunna nå målen och få godkänt i ämnet.  

___ Jag behöver mer tid till svenska för att kunna nå målen och få godkänt i ämnet.  

___ Jag orkar/vill inte läsa ett till språk. 

___ Jag har läst ett till språk, men fick inte godkänt och valde att byta.  

___Mina föräldrar tyckte att jag skulle välja detta språkval. 

___ Lärare/mentor ansåg att jag behövde läsa extra engelska/svenska.  

___ Annan anledning, skriv vad:______________________________________________ 

 

3. Är du nöjd med ditt val av språk? Välj ett alternativ.  

___Ja, jag är mycket nöjd.    

___ Jag är ganska nöjd. 

___ Jag är inte så nöjd.  

___ Jag är inte nöjd alls.  



 

4. Vad använder du tiden till på språkvalet? Du kan kryssa för flera alternativ.  

___ Jag arbetar med olika stenciler från läraren.  

___ Läraren håller i lektionen och gruppen gör olika övningar tillsammans.  

___ Jag arbetar självständigt med arbete som jag själv väljer. 

___ Jag arbetar extra med t ex läxor och uppgifter från min vanliga engelska/svenska.  

___ Jag arbetar med andra ämnen än engelska och svenska.  

___ Annat, beskriv: ___________________________________________________________ 

 

5. Tycker du att du kan påverka innehållet på lektionerna?  

___ Ja 

___ Ibland 

___ Nej 

 

6. Tycker du att språkvalet hjälper dig att nå dina mål i engelska/svenska?   

___ Ja  

___ Nej 

 

7. Känner du att det arbete du gör i språkvalet räknas med i ditt engelska/svensk- betyg? 

___ Ja 

___ Nej 

 

8. Skulle du önska att det fanns något annat än språk att välja på dessa timmar? Har du något 

eget förslag i så fall? _______________________________________________________ 

 

9. Vilket betyg hade du i engelska (nu senast)? ____  Och i svenska? ____ 

 

 


