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Information om språkval  
 

Alla elever i grundskolan ska göra ett aktivt språkval. Det språkvalet kan innebära 
studier i ett modernt språk. Med modernt språk menas i första hand franska, tyska, 
spanska, ryska eller finska.  
 

Elever som väljer att läsa moderna språk bedöms enligt kursplanen för moderna språk. 

Elever kan då tillgodoräkna sig meritpoäng från dessa kurser inför framtida gymnasie- och 

högskole-/universitetsstudier. Alla betyg räknas när du söker till ett gymnasieprogram, dvs 17 

betyg om du läser ett modernt språk. 

 

Språkvalet kan också innebära att eleven i stället för ett modernt språk väljer undervisning i 

svenska, svenska i andra språk eller engelska. Om du inte når betyget E i åk 6 i svenska 

eller engelska bör du fundera på att välja förstärkning i engelska eller svenska för att nå 

målen i dessa ämnen. Eleven får då inte separat betyg i ämnet inom språkvalet. 

 

Inom språkvalet erbjuds också möjlighet att läsa teckenspråk. 

 

En elev som har ett annat modersmål än svenska kan välja att läsa sitt modersmål inom 

språkvalet om eleven använder modersmålet dagligen i hemmet och har grundläggande 

kunskaper. Kravet om grundläggande kunskaper gäller inte för nationella minoritetsspråk 

finska, meänkieli, romani chib, jiddisch och samiska. Eleven kan också välja att läsa inom 

språkvalet ett modernt språk och läsa modersmål utanför timplanebunden tid. 

Modersmålsundervisning utanför språkvalet ansöks med en separat blankett. Om eleven 

redan har undervisning i modersmål har eleven rätt att fortsatta i sin grupp utan en ny 

ansökan. Om eleven väljer att läsa modersmål, bedöms kunskaperna enligt läroplanen för 

modersmål. 

 

För att det ska bli en grupp inom språkvalet krävs minst fem elever förutom i nationella 

minoritetsspråk där det räcker att en elev begär undervisning i språket. Därtill behövs en 

lämplig lärare. Rektor beslutar om det finns förutsättningar att anordna språkval i modersmål.  

 

Prata med din nuvarande lärare och med dina föräldrar inför detta val. Prata med din 

klasslärare/rektor om du undrar över något!   

 

Rektor kan besluta om språkvalsbyte om synnerliga skäl till detta finns, men detta kommer 

då att genomföras inför ny termin.   


