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ABSTRACT 

 

I uppsatsen undersöks vilka likheter och skillnader som finns mellan 

Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges skolsystem avseende 

främmande språk och dess plats och funktion i skolsystemet. 

Undersökningen handlar om likheter och skillnader inom fyra områden: 

hur skolsystemen ser ut, vilka språk som läses i skolorna, på vilken 

skolnivå som språkstudierna påbörjas samt vilka yttre styrmedel som 

används för att främja språkstudier.   

 

Undersökningen är av kvalitativ art och baseras på texter som finns 

tillgängliga på Internet.  

 

Skolsystemen i de fyra länderna är likartade, både i fråga om antal år 

samt indelningen i skolformer. Engelskan intar en särställning i alla 

länderna och är obligatoriskt i alla undersökta länder. Däremot finns 

skillnader mellan andra främmande språk, både när språkstudierna 

påbörjas samt vilka språk som erbjuds till eleverna. Samma sak gäller 

den roll som språken har i skolorna och i antagningsprocessen till högre 

skolformer.  
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1 INTRODUKTION 
 

I början av 1990-talet trodde många att intresset för och efterfrågan på 

språkkunskaper skulle öka. Anledningarna var flera: muren föll i Berlin, och 

öppenheten mellan öst och väst ökade. Sverige stod på tröskeln till att bli medlem i 

EU, vilket skedde 1995. Handeln med länder i Ostasien ökade och billigare 

flygbiljetter gjorde det möjligt för många ungdomar att göra en längre resa efter 

studentexamen (Enkvist 2005). 

 

Tyvärr infriades inte förväntningarna på att allt fler skulle läsa och lära sig mer 

språk. Det blev i stället tvärt om. Antalet elever som studerar språk har minskat, och 

detsamma har elevernas kunskaper i språken.  

 

Som ett försök att vända trenden och få fler elever att studera språk har riksdagen 

beslutat att studier i ämnen som räknas som ”svåra”, språk, matematik och 

fördjupningskurser som förbereder inför högre studier, ska belönas. Moroten kallas 

för meritpoäng och innebär i korthet att den elev som läser de så kallade ”svårare” 

kurserna får upp till 2,5 meritpoäng extra som läggs ovanpå den genomsnittliga 

betygspoäng som kallas för meritvärde (maximalt 20,0). Att läsa de meriterande 

kurserna, det vill säga de ”svårare” kurserna är alltså tänkt att vara ett starkt 

incitament för den som vill läsa vidare på högskolan och därför leda till att allt fler 

studerar och förhoppningsvis lär sig bland annat främmande språk. 

 

Ofta får förändringar och reformer andra effekter än de förväntade. En del kritiker 

(Cliffordson, Gustafsson och Svensson) hävdar att det inte kommer att fungera som 

det var tänkt, eller att det är ett orättvist system. Olika skolor är olika väl förberedda 

på förändringen, vilket innebär att inte alla elever har samma möjligheter att 

tillgodogöra sig extra meritpoäng. Om det nya antagningssystemet med extra 

meritpoäng är ett effektivt incitament för att öka viljan hos elever att läsa ”svårare” 

kurser som språk och matematik, återstår att se. Men förändringen väcker frågor. Hur 

gör våra grannländer för att få ungdomar att läsa språk?  

 

Danmark, Finland, Norge och Sverige har mycket gemensamt. Länderna är alla 

ganska små, ligger i samma hörn av Europa, har liknande kultur, gemensam historia 

och snarlika språk. Språken i respektive land talas relativt sett av få människor och 

därför är kunskaper i andra språk viktiga för att möjliggöra kommunikationen med 

människor i andra länder. Kontakter mellan länder ökar i och med teknikutveckling, 

global handel, resor, migration och olika ekonomiska och politiska samarbeten.  

 

Debatten om hur den svenska skolan ska styras, organiseras och förändras pågår 

ständigt. Med tanke på de likheter som finns mellan dessa fyra länder så är det 

intressant att ta reda på vilken plats och roll de främmande språken har i skolorna i 

de olika länderna.  
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrundskapitlet börjar med några definitioner som används i uppsatsen. Därefter 

följer hur EU ser på språken i unionen. På det följer faktorer som anses vara viktiga 

när det gäller språkinlärning. Språkens plats i skolan följs av deras roll i 

antagningsreglerna till olika skol- och utbildningsformer. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt om olika styrsystem som har varit och är aktuella för elever i den svenska 

skolan.  

 

2.1 Definitioner 
 

Ett andraspråk definieras enligt Nationalencyklopedin som ett språk som är  

”jämförbar(t) med förstaspråkets och alltså tillfredsställer individens alla 

kommunikationsbehov”. Samma uppslagsverk definierar ett främmandespråk som ett 

”språk som lärs in i en miljö där det inte hör naturligt hemma” vilket alltså skiljer det 

från andraspråk (www.ne.se). Skillnaden är alltså att ett andraspråk lärs in i sin 

naturliga miljö och ett främmandespråk i en miljö där det inte hör hemma. Ett lingua 

franca är ett språk som används av de människor som inte talar ett gemensamt språk. 

I den svenska skolans värld används ofta uttrycket ”moderna språk” och det används 

för att skilja de språk som läses i skolan från de ”klassiska språken” latin och 

klassisk grekiska. Skolverket beskriver moderna språk som ”ett eget ämne med en 

egen kursplan och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, 

engelska, grekiska, latin och teckenspråk”. (www.skolverket.se) Moderna språk är 

”modersmål i olika vitt skilda kulturer och många av dem (är) officiellt språk i flera 

länder” (www.skolverket.se). De språk som är vanligast i de svenska skolorna är 

franska, spanska och tyska. Även andra språk än dessa kan ingå i ämnet som 

exempelvis italienska, ryska, arabiska och portugisiska. 

 

I uppsatsen kommer termen främmande språk att användas för alla de språk som 

studeras i skolan med undantag av de inhemska språken, minoritetsspråken, samt 

modersmålsundervisning. 

2.2 EU och språken 
 

EU består av ca en halv miljard människor som talar en mängd olika språk, inte bara 

de tjugotre officiella språken. I och med unionens utvidgning så ökar också 

språkkunskapernas betydelse i unionen. Europeiska unionen ser språkkunskaper som 

”en av Europas viktigaste fördelar inom kunskapsekonomin” men ser också att 

engelskan alltmer blivit ett lingua franca, inom unionen och detta på unionens övriga 

språks bekostnad (Europeiska Kommissionen, 2007). De språk förutom engelska 

som fungerar som lingua franca i unionen är franska, spanska och tyska.  

 

Engelskans har alltså på många håll trängt undan andra språk. Europeiska rådet anser 

att denna utveckling är beklaglig och har därför utarbetat en strategi för att behålla 

flerspråkigheten i Europa eftersom språk ses som en nyckel till olika kulturer och 

även till kreativitet. Kunskaper i många språk är en tillgång både inom unionen och i 

kontakter med andra länder. Därför har kommissionen som målsättning att alla EU-

medborgare ska kunna sitt eget modersmål plus två andra språk (Europeiska 

unionens råd, 2009). Detta beslut fattades i Barcelona 2002 av Europeiska rådet 
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(Europeiska unionens råd, 2008). Samtidigt fattades beslutet att språkkunskaperna i 

EU:s medlemsländer ska undersökas under 2010. Syftet med undersökningen är att ta 

fram tillförlitliga uppgifter på hur medborgarnas kunskaper i språk är samt att hitta 

de goda exemplen för god språkundervisning. I Sverige kommer undersökningen att 

genomföras på högstadiet och gymnasiet. Det som kommer att mätas är läsförståelse, 

hörförståelse och skriftlig språkfärdighet i de två mest undervisade språken i 

respektive medlemsland.  

 

Kunskaperna kommer att mätas utifrån de gemensamma referensramarna för språk, 

The Common European Framework of Reference, från nivå A1 till C2 (Skolverket, 

2007). På svenska heter den Gemensam europeisk referensram för språk. Syftet med 
den är att kunna beskriva språkfärdigheter på ett objektivt sätt som inte är 
specifikt för ett specifikt språk. Gemensam europeisk referensram för språk delar in 

språkfärdigheter i sex olika nivåer som i sin tur delas in i olika ”delfärdigheter” som 

exempelvis hörförståelse och läsförståelse (Skolverket, 2007). A används för att 

beskriva användare på nybörjarnivå och delas in i A1 (Breakthrough) och A2 

(Waystage). B står för självständiga användare och delas in i B1 (Threshold) och B2 

(Vantage) och C står för avancerade användare och delas in i C1 (Effective 

operational) och C2 (Mastery). B2 motsvaras ungefär av nivån på engelska B i den 

svenska gymnasieskolan. I och med att kunskaperna i alla språk, inte endast de som 

studeras i skolan, blir synliggjorda, ska detta leda till att intresset för språkinlärning 

ökar enligt Gemensam europeisk referensram för språk. 

2.3 Tidig språkinlärning 
 

Europeiska kommissionen har i en rapport (Edelenbos, 2006) rekommenderat att 

undervisning i främmande språk ska börja tidigt, ju tidigare desto bättre. Bakom 

detta ligger inte bara syftet att barnen ska lära sig fler och mer språk. Dessutom 

borgar språkkunskaperna för att de ska utveckla en känsla av samhörighet och 

delaktighet med och i den Europeiska unionen och att eleverna tydligare ska förstå 

sina ”möjligheter, rättigheter och skyldigheter som mobila medborgare i ett 

flerspråkigt Europa” (min översättning). Författarna bakom rapporten menar att det 

är en fördel att språkinlärning av främmande språk börjar tidigt i livet, med 

premisserna att det sker i en miljö som stödjer inlärningen samt att det finns en 

kontinuitet i språkinlärningen mellan de olika skolåren samt skolformerna. 

 

I debattartikeln ”Övertro på engelskans betydelse” (Engdahl m fl, 2009) kritiserar 

bland andra Horace Engdahl och Peter Englund ovanstående rekommendationer. De 

hävdar istället att inlärning av främmande språk fungerar bäst om eleverna behärskar 

sitt modersmål eller det språk som de kan bäst. Artikelförfattarna menar att det finns 

gott om exempel i den postkoloniala världen där det tidigare kolonialspråket är det 

språk som uteslutande används i skolorna, men där språkkunskaperna inte är större 

än i de länder där eleverna i stället undervisats på sitt inhemska språk under de 

tidigare skolåren. Författarna till debattartikeln anser att engelskan har fått ett mycket 

stort inflytande i den svenska skolan, på bekostnad av kunskaper i andra språk. De 

hävdar att svenskarna är de enda i Europa som anser att det räcker att kunna engelska 

utöver sitt inhemska språk. Myndigheter och medborgare i andra länder inser att det 

behövs kunskaper i fler språk än engelska, då det exempelvis är lättare att sälja eller 

köpa på mottagarlandets språk. I och med att länder som Kina, Indien, Brasilien och 
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Ryssland växer och får ett allt större ekonomiskt inflytande är det oklokt att engelska 

är det enda lingua franca.  

 

 

2.4 De främmande språkens plats och roll i den svenska 

skolan 
 

I den svenska skolan har främmande språk varit obligatoriskt under lång tid. 

Engelskan har under 1900-talet kommit att bli det viktigaste främmande språket och 

har idag en särställning framför andra främmande språk. Andra främmande språk har 

haft en annan utveckling. Här presenteras en överblick över de främmande språkens 

plats och roll i den svenska skolan. Engelskan behandlas för sig. 

 

2.4.1 Engelskans plats och roll i den svenska grundskolan 
 

Sedan grundskolan fick sin första läroplan, Lgr 62, har engelska varit ett 

obligatoriskt ämne (Malmberg, 2000). Från början var det obligatoriskt i årskurserna 

4 till 7. I årskurs 7 fick eleverna välja mellan allmän kurs som var mer praktiskt 

inriktad, och särskild kurs vilken var mer teoretiskt inriktad. I årskurs 8 och 9 fick 

eleverna själva välja om de ville fortsätta med ämnet, och endast en minoritet, ca 10 

%, av eleverna valde bort engelskan. Särskild kurs i engelska var till och med 1980 

ett behörighetskrav för att komma in på de teoretiska gymnasielinjerna och var en 

starkt bidragande anledning till att den lästes av ungefär 70 % av eleverna 

(Malmberg, 2000). 

 

I Lgr 69 utökades den obligatoriska engelskundervisningen med ett år och kom att 

påbörjas i årskurs 3. Tidigareläggningen av engelskundervisningens var inte 

oproblematisk. De allra flesta lågstadielärarna saknade utbildning i engelska och fick 

därmed fortbilda sig. Att de endast undervisade i språket vart tredje år gjorde att 

kontinuiteten för lärarna och undervisningen saknades (Malmberg, 2000). 

 

I Lgr 80 fick kommunerna möjlighet att om särskilda skäl fanns, då främst tänkta i 

former av många invandrarbarn, senarelägga starten av engelskundervisningen till 

årskurs 4. Många kommuner, inte bara de med många invandrarbarn, gjorde så. År 

1991 var det endast ett trettiotal skolor som hade engelskundervisning från årskurs 3. 

Fler skolor hade istället valt att starta engelskundervisningen redan i årskurs 1. 

 

1991 års läroplanskommitté som förberedde Lpo94 menade att undervisningen i 

engelska skulle förstärkas i och med att språkets betydelse ökat. De pekade i sitt 

betänkande på att det fanns ett väldokumenterat samband mellan undervisningstid 

och elevprestationer. Därför skulle engelskämnet förstärkas genom att det skulle bli 

obligatoriskt i grundskolans alla nio år och dessutom skulle ämnet få fler 

undervisningstimmar.  Kommittén föreslog därför att den garanterade 

undervisningstiden i engelska skulle vara 480 klocktimmar som skulle fördelas på 

grundskolans nio år. Enligt utbildningsdepartementets egna beräkningar hade 

engelskans tilldelning av undervisningstid tidigare varit 470 timmar fördelat på 

maximalt 7 år (Malmberg, 2000). 

 

I och med Lpo94 försvann högstadiets indelning av engelska i allmän och särskild 

kurs vilket bland annat berodde på att många elever gick över till allmän engelska av 
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betygstaktiska skäl då särskild kurs ju inte längre var ett behörighetskrav för 

teoretiska gymnasieutbildningar (Malmberg, 2000). 

2.4.2 Övriga moderna språk i grundskolan 
 

Fram till 1946 var tyska det första moderna språk som svenska elever kom i kontakt 

med. På 1950-talet genomfördes det försök där högstadieelever som ville läsa vidare 

på gymnasiet fick läsa tyska från årskurs 7 och franska i årskurs 9. När Lgr62 

infördes var det inte längre möjligt att läsa både tyska och franska på högstadiet, utan 

eleverna fick välja ett av språken som lästes från och med årskurs 7. I Lgr62 kunde 

eleverna välja om de ville läsa en mindre och lättare kurs i språk på 7 timmar per 

vecka, eller en större på 13 timmar per vecka. Denna möjlighet försvann i och med 

Lgr69 där timfördelningen minskade till 11 timmar per vecka (Malmberg, 2000). 

 

I och med den ökande globaliseringen framhölls vikten av språkkunskaper i den 

proposition som ledde fram till Lpo94. Regeringen menade att kunskaper i engelska 

inte var tillräckligt. Alla elever skulle vara skyldiga att välja ytterligare ett språk. 

Kommunerna fick välja om de ville införa B-språket i årskurs 6 eller 7. Dessutom 

blev det obligatoriskt för skolorna att erbjuda spanskan som ett främmande språk i 

grundskolan. Eleverna fick också möjligheten att påbörja studierna av ett C-språk i år 

8. I läroplanen mildrades direktiven något, och eleverna fick möjlighet att välja bort 

B-språket och i stället läsa svenska, engelska, teckenspråk eller elevens modersmål. 

Om en elev i stället för ett modernt språk väljer att läsa ”svensk-engelska” som 

språkval ges inte något betyg i kursen språkval utan endast i de vanliga kurserna för 

Svenska och Engelska (Skolverket, 2006). Ämnet ”Svensk-engelska” fungerar alltså 

som en förstärkningskurs (Enkvist, 2005). Effekterna av det förstärkta 

språkprogrammet har inte varit så positiva som förhoppningarna var. Avhoppen från 

språkundervisningen har varit stora, ungefär 25 %. Undervisningsgrupperna både i 

de moderna språken och i svensk-engelska har varit mycket heterogena vilket gör att 

det är svårare att undervisa (Malmberg, 2000).  

 

Skolinspektionen har under hösten 2009 granskat hur skolorna arbetar för att 

motivera elever att läsa moderna språk och de har bland annat undersökt innehållet 

och upplägget av undervisningen. Resultatet kommer att presenteras under våren 

2010 (Skolinspektionen, 2009). Bakom skolinspektionens undersökning ligger det 

faktum att många elever hoppar av kurserna i moderna språk. I stället väljer de att 

läsa ämnet ”svensk-engelska”, som av många elever upplevs som lättare, mindre 

jobbigt och tråkigt och att de dessutom vet att kraven är lägre ställda i just det ämnet 

(Skolinspektionen, 2009). 

 

2.4.3 Lpf 94 och gymnasiet 
 

Vid gymnasiereformen som skedde 1994 likställdes språk med andra tillvalsämnen. 

Tillvalsämnen hamnar ofta av schematekniska skäl ”i slutet eller början av 

skoldagen, ofta i långa pass eftersom även andra tillvalsämnen (matlagning, svets, 

idrott: min parantes) ligger på samma schemaposition” (Enkvist, 2005). 

 

Enkvist (2005) anser att även om svenska ungdomar är duktiga på att samtala om 

vardagliga skeenden på engelska så är deras kunskaper i språk grunda. 
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Språkkunskaperna räcker inte till djupare eller teoretiska samtal.  Enqvist hänvisar 

till en rapport av Skolverket från 2003 där elevernas kunskaper jämförs med de 

kunskaper som 1992 års elever hade. Den visar att kunskaperna i matematik har 

minskat betydligt liksom färdigheterna i svensk och engelsk läsförståelse (Enqvist, 

2005). 

2.5 Styrsystem  
 

Statsmakterna använder olika former av styrmedel för att få medborgarena att agera 

på det sätt som är önskvärt. ”Ett styrmedel består (…) av en eller flera styrfaktorer 

som syftar till att antingen skapa, förändra eller upprätthålla ett visst beteende” 

(Riksrevisionsverket, 1986). Politikerna försöker medvetet att förmå olika aktörer i 

samhället att agera på det sätt som de önskar och styrningen kan vara mer eller 

mindre framgångsrik (Lundquist, 1992). Meritpoäng är ett exempel på 

samhällsstyrning där politiker försöker få samhällsmedborgare att agera på ett 

önskvärt sätt.  

 

Det finns många sätt att dela in och kategorisera styrmedel. Ett är att dela in styrning 

i olika styrningsstrategier, det vill säga olika val som aktörerna har att förhålla sig 

till. Detta är exemplifierat med modellen nedan.  

 

 

 
       

    Förbjuda  Ransonera 

       

  Hämma  Avskräcka   

       

    Råda  Fördyra 

       

För att bringa mål och 

verklighet att stämma 

överens står valet 

mellan att 

 

 

Förhålla sig 

neutral 

    

       

    Råda  Förbilliga 

       

  Främja  Locka   

       

    Påbjuda  Tillhandahålla 

       

 

Figur 1. Indelning av styrsystem efter styrstrategier (Riksrevisionsverket, 1986). 

 

 

När det gäller vilka styrmedel som har använts för att få elever att läsa språk så har 

dessa varierat under åren. De som har använts hamnar alla inom gruppen främjande. 

De tre som har använts är att göra språkstudier obligatoriska, det vill säga påbjuda 

språkstudier, att låta språkstudier vara behörighetsgrundande för fortsatta studier, en 
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blandform mellan att påbjuda och locka, och det sistnämnda, att låta språkstudier ge 

fördelar i antagningen till fortsatta studier, att locka genom att förbilliga. Systemet 

med meritpoäng är alltså tänkt att främja bland annat språkstudier genom att locka 

elever att läsa kurserna. Moroten är att det blir enklare, billigare, att komma in på 

högskolan. 

 

Dock är det inte alltid som styrning fungerar som det är tänkt. Det kan bland annat 

bero på att en styrning, t ex en lagtext, inte är så klar att den som ska styra vet exakt 

vad han eller hon ska göra. Ibland kan det bero på att aktören inte kan eller vill följa 

styrningen (Lundquist, 1992).  

 

 

2.6 Antagningsregler och dess påverkan på språken i 

skolan 
 

De svenska antagningsreglerna till högskolan skiljer sig från antagningsreglerna som 

används i andra länder så till vida att i stort sett samma antagningsregler gäller för i 

nästan alla utbildningar. En av anledningarna till detta är politisk: tillträde till 

högskoleutbildningen ska vara socialt jämlikt och ett sätt att motverka sociala och 

utbildningsmässiga skillnader. De urvalsinstrument till högskolan som används är 

avgångsbetyg från gymnasieskolan och högskoleprovet som är ett slags allmänt 

lämplighetstest för högskolestudier. Endast till ett fåtal utbildningar används 

intervjuer i antagningen (Kim och Brandell, 2000). Enligt Kim och Brandell skiljer 

sig den svenska högskolebehörigheten från hur det ser ut i andra länder så till vida att 

den inte ger ”rätt att börja högskolestudier, bara möjlighet att delta i konkurrensen 

om högskoleplatserna” (a.a., 2000, s 12).  

 

Det antagningssystem som har gällt från och med 1997 har inneburit att de med 

högst betyg får förtur till högskoleutbildning. Det har ingen betydelse vilka kurser 

man fått betygen i, så länge man uppfyller de behörighetskrav som utbildningen 

kräver (Enkvist, 2005). Ett MVG i Matlagning väger alltså tyngre än ett G i Engelska 

C, även om man ämnar läsa engelska på högskolan. 

 

2.6.1 Hur ser det nya antagningssystemet ut och vad är tanken 

att det ska ha för effekt? 
 

Enligt www.studera.nu, Högskoleverkets portal i samarbete med VHS och Sveriges 

högskolor, kan en elev få meritpoäng genom att som lägst ha betyget Godkänt i 

kurserna moderna språk, engelska, matematik och områdeskurser (www.studera.nu, 

2010). Eleven kan som mest få tillgodoräkna sig 2,5 extra meritpoäng även om det 

finns möjlighet att samla totalt 4,5 meritpoäng. Meritpoängen läggs ovanpå det 

sammanlagda meritvärdet (slutbetyget). Det innebär att en elev som har högsta betyg 

i alla kurser vid gymnasiets slut har 20,0 i meritvärde. Ett IG ger 0 poäng, G ger 10 

poäng, VG 15 och MVG 20. De 2,5 meritpoängen motsvarar en höjning av hälften 

av alla betyg med ett betygssteg, exempelvis från G till VG eller VG till MVG. 

Tillsammans med de 2,5 extra meritpoängen kan eleven som mest få 22,5 i 

meritvärde. Detta ger en klar konkurrensfördel framför dem som inte har meritpoäng. 

 

 I moderna språk kan man få 0,5 meritpoäng för steg 3 och ytterligare 0,5 

meritpoäng för steg 4. Om steg 3 krävs för behörighet så får man 1,0 

http://www.studera.nu/
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meritpoäng för steg 4. Ytterligare 0,5 meritpoäng ges om man läser steg 5 i 

språket eller lägst steg 2 i ett annat språk. 

 

 Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C detsamma. Om Engelska B är 

ett behörighetskrav för en utbildning ger godkänt eller högre betyg i den 

kursen inga meritpoäng. 

 

 För matematik kan man få 0,5 meritpoäng för varje steg som är över det som 

är ett krav behörighet. Maximalt kan man få 1,0 meritpoäng. Precis som för 

engelskan så ges inga meritpoäng om det är ett behörighetskrav för 

högskoleutbildningen. 

 

 En områdeskurs är en kurs som är särskilt viktig för en viss utbildning. Den 

är dock inte behörighetsgivande men ses som en merit. Exempelvis ses det 

som en merit att ha läst psykologi om man söker till en läkarutbildning. 

 

Det nya antagningssystemet med meritpoäng är tänkt att råda bot på flera problem. 

Det ska få fler elever att läsa främst mer språk och matematik men även andra kurser 

som är förberedande till olika högskoleutbildningar. Ett annat syfte är att få 

gymnasieelever att studera mer effektivt under själva gymnasietiden. Det har blivit 

vanligt att elever av taktiska skäl väljer att läsa kurser som det är enkelt att få höga 

betyg i. Ett annat sätt är att endast satsa på vissa kurser då man i efterhand kan 

komplettera och förbättra betyg. Det är en stor samhällsekonomisk kostnad om 

många läser ett fjärde gymnasieår. Det ska inte längre löna sig att komplettera sina 

betyg i efterhand. De som söker på sina ”riktiga” gymnasiebetyg utan några i 

efterhand gjorda kompletteringar kommer i stället att hamna i en mer fördelaktig 

urvalsgrupp än de som av olika anledningar har kompletterat med kurser eller läst 

upp sina betyg. De senare hamnar i urvalsgrupper som har långt färre platser. Det ska 

alltså löna sig att välja rätt utbildning och kurser från början (www.studera.nu, 2010). 

 

Ytterligare en förändring som införs samtidigt som ovanstående, är att ett slutbetyg 

nu är ett krav för grundläggande behörighet. Det räcker inte längre med ett samlat 

betygsdokument. Detta innebär att man måste ha som lägst betyget G i 2 250 

gymnasiepoäng. I dessa 2 250 gymnasiepoäng ska Svenska A+B (eller Svenska som 

andraspråk A+B), Engelska A och Matematik A ingå. Ett gymnasieprogram består 

kurser som tillsammans är värda 2 500 gymnasiepoäng (www.studera.nu, 2009). 

 

2.6.2 Kritik mot det nya antagningssystemet 
 

När propositionen om det nya antagningssystemet lagts fram kritiserades det av tre 

forskare vid Göteborgs universitet. Christina Cliffordson, Jan-Eric Gustafsson och 

Allan Svensson höll i sin debattartikel med regeringen om att det behövdes en 

lösning på att många elever väljer bort språkstudier i gymnasiet till förmån för 

”enklare kurser som ’Vinprovning’ och ’Manikyr’” (Cliffordson m fl, 2007). 

Däremot anser de inte att systemet med meritpoäng kommer att få de positiva 

effekter som avses. I stället menar de att meritpoängsystemet varken är rättvist, 

effektivt eller styreffektivt.  

 

Alla elever kommer inte att ha möjlighet att få ihop de maximala 2,5 extra 

meritpoängen. En anledning är att det inte finns utrymme i alla gymnasieprogram att 
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välja och läsa de kurser som ger extra poäng. För att en skola ska anordna en kurs 

måste också tillräckligt många elever välja kursen. Dessutom finns det inte 

tillräckligt med behöriga lärare på skolorna för att täcka behovet. De elever som inte 

tidigt bestämmer sig för att läsa vidare på högskolan kommer inte att ha möjlighet att 

läsa de poängmeriterande kurserna. De elever som går ut gymnasiet före 2010 

kommer också att missgynnas eftersom de inte har haft möjlighet att anpassa sig 

efter det nya systemet.  

 

Artikelförfattarna tror att många kommer att välja att läsa de kurser som ger 

meritpoäng, men att många kommer att nöja sig med ett godkänt betyg vilket inte 

leder till några djupare kunskaper. De anser alltså att incitamentet inte är tillräckligt 

starkt för att leda till någon mer grundläggande kursändring. 

 

Då allt fler elever kommer att välja att läsa moderna språk kommer skolorna ha svårt 

att rekrytera behöriga lärare vilket enligt Cliffordson m fl (2007) kommer att leda till 

att kvalitén på undervisningen kommer att dala. På detta följer att eleverna ”väljer 

bort kurser, exempelvis inom naturvetenskap, som de borde läsa som förberedelse 

för de fortsatta högskolestudierna”. 

 

En ny gymnasieskola kommer att införas höstterminen 2011. Antagningssystemet till 

högskolan kommer därmed ytterligare att behöva förändras och anpassas. Att två 

förändringar av antagningssystemet kommer så tätt inpå varandra är olyckligt och 

ineffektivt enligt Cliffordson, Gustafsson och Svensson. De menar också att försöket 

att använda antagningssystemet till högskolan som ett styrmedel för att öka 

inlärningen av bland annat språk är dömt att misslyckas. I stället kommer det att leda 

till nya problem. Vilka dessa är nämner de dock inte i sin debattartikel. I stället 

förespråkar Göteborgsforskarna att kurser i moderna språk och matematik ska göras 

obligatoriska eller vara ett behörighetskrav till högskolan (a.a.). 

 

Högskoleverket har genomfört en undersökning huruvida gymnasieelever känner till 

hur det nya antagningssystemet till högskolan fungerar. Det visar sig att idag, 

ungefär ett halvt år innan det nya antagningssystemet kommer att tillämpas, känner 

endast 40 % av de 742 elever som går sitt sista år på gymnasiet som tillfrågats till 

systemet helt och hållet. 37 % svarar att de inte känner till det särskilt bra och 13 % 

svarar att de inte alls känner till hur det fungerar. Universitetskansler Anders 

Flodström anser att detta är ”ett intressant men samtidigt oroande resultat”. Han 

menar att ”de nya reglerna är komplicerade” och att det är viktigt att information om 

vilka krav som ställs för att komma in på högskolan når eleverna tidigt 

(Högskoleverket). 
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3 PROBLEM 
 

Vilka likheter och skillnader finns mellan Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges 

skolsystem avseende moderna språk och dess plats och funktion i skolan?  

 

För att underlätta och avgränsa jämförelsen är den övergripande frågan uppdelad i 

följande frågor: 

 

 Hur ser skolsystemen i de fyra länderna ut? 

 Vilka språk läser eleverna i skolan? 

 Vid vilken skolnivå påbörjas språkstudierna samt hur länge pågår de? 

 Vilka styrmedel används i skolorna för att få elever att läsa språk?  

 Vilken plats/roll har de främmande språken i skolan? 

 

I följande kapitel jämförs de yttre ramverken för språken i skolorna i form av 

kursutbud och timplaner. Jag kommer inte att undersöka de inre ramverken för 

språken i skolorna, vilka Malmberg definierar som kursernas mål och medel 

(Malmberg, 2000). 
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4 METOD 
 

Nedan beskriver och diskuterar jag undersökningsmetod, vilka länder som ingår i 

undersökningen, vilket material som använts och hur detta samlats in, 

tillvägagångssätt för själva undersökningen samt dess tillförlitlighet och giltighet. 

 

4.1 Undersökningsmetod och avgränsningar 
 

Jag har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie av de likheter och skillnader som 

finns i skolsystemen i Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende de främmande 

språken och dess plats och funktion i skolan. Då undersökningen är en 

litteraturstudie är det dokumenten som undersöks, inte hur dessa appliceras. 

Dokumentens bild av verkligheten kan alltså skilja sig från just verkligheten.  

 

Undersökningen är deskriptiv till sin natur och syftar till att beskriva språkens plats i 

de olika skolsystemen. Utifrån frågeställningen har fakta insamlats och därefter har 

dessa sorterats in under de olika underfrågorna. En kvalitativ analys innebär att man 

söker efter olika teman eller kategorier i de dokument som ingår i 

undersökningsmaterialet.  

 

I undersökningen ingår fyra länder: Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre av 

länderna, Danmark, Finland och Sverige, är medlemmar i EU, vilket medför att de 

agerar på en gemensam ekonomisk och politisk arena. Språkkunskaper är inom EU 

av stor vikt. Norge är inte medlem i EU men ingår i flera olika internationella 

konstellationer och samarbeten där de är beroende av goda språkkunskaper i lika stor 

utsträckning som de övriga nordiska länderna. De fyra länderna har många likheter 

såsom gemensam historia, liknande språk och placerade inom samma geografiska 

område. Därmed kan det antas att de har flera beröringspunkter när det gäller 

främmande språk i skolan. 

 

En stor anledning till urvalet av länder är det språkliga släktskapet. Detta gör det 

möjligt att gå igenom texter på originalspråket utan större begränsningar på grund av 

språksvårigheter. Många dokument på de nationella webbplatserna finns visserligen 

översatta till engelska.  

 

  

4.2 Material och urval 
 

De undersökta dokumenten har alla inhämtats från Internet. Detta är ett medvetet val 

då det idag i stort sett är vedertaget att hänvisa till information på olika webbsidor, av 

både den offentliga delen av samhället samt det privata.  

 

Undersökningen baseras på dokument från två typer av huvudkällor. Den första är 

respektive lands utbildningsmyndighets hemsida, där jag sökt och hämtat dokument 

som har varit relevanta för att kunna svara mot syftet. Dokumenten är av typerna 

faktablad, läroplaner, kursplaner, rapporter samt annat material som besvarar de 

frågor som jag sökt besvara. Den andra källan är Eurydice, ett europeiskt nätverk om 

utbildning som Europeiska Kommissionens står bakom. På denna sida har faktablad 

över respektive länders skolsystem hämtats.  
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Bryman (2002) menar att det finns fyra kriterier som ska tillämpas på dokument då 

deras kvalitet ska bedömas. Det första är autenticitet, är materialet äkta och av ett 

otvetydigt ursprung? Det andra kriteriet är trovärdighet, om materialet är utan 

felaktigheter och förvrängningar. Det tredje är representativitet, om materialet är 

typiskt för den kategori som det tillhör, och om det inte är det, i vilken utsträckning 

är det inte typiskt? Det fjärde och sista kriteriet är huruvida materialet är 

meningsfullt, om det är tydligt och begripligt. 

 

Det material som är använt i undersökningen har genomgående vägts gentemot de 

fyra ovanstående kriterierna. De dokument som hämtats från respektive lands 

utbildningsdepartement bedöms vara autentiskt och (oftast) meningsfullt samt ha hög 

trovärdighet. Det kriterium som är svårast att bedöma är representativiteten, då 

materialet som rör respektive land inte är strukturerat eller presenteras på likartat 

sätt. Material som undersökningen placeras i en kategori kommer inte alltid från 

samma typ av dokument, exempelvis kursplan eller faktablad och inte heller alltid 

från samma typ av webbkälla. Som motvikt fungerar materialet från Eurydice väl, då 

det är uppbyggt efter en och samma mall med identiska rubriker. 

 

4.3 Tillvägagångssätt och analys 
 

Alan Bryman (2002) beskriver en modell av den kvalitativa undersökningsmetoden 

på följande sätt: Utgångspunkten är en generell frågeställning. Man väljer därefter ut 

relevanta platser och undersökningspersoner som frågeställningen kan undersökas 

gentemot. Efter det samlas data in vilken tolkas. Eventuellt skapas det nya begrepp 

eller teorier utifrån det insamlade materialet och tolkningen av det. Kanske behöver 

frågeställningen specificeras och ytterligare data samlas in innan detta tolkas och 

bearbetas. Resultatet och slutsatser presenteras till sist. Den här undersökningen har 

följt den ovanstående modellen fast i några fler led. Ett antal frågor har formulerats 

och material har sökts på Internet för att ge svar på ovanstående frågor.  

 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet 
 

I en litteraturstudie kan man i stort sett bortse från påverkanseffekter, då materialet 

redan är producerat och inte skapat i ett speciellt forskningssyfte. Materialet i sig 

påverkas alltså inte av forskarens värderingar och uppfattningar. (Bryman, 2002) 

Däremot kan forskaren inte helt gardera sig mot att tolkningen av materialet inte 

färgas av en människas tidigare erfarenheter och kunskaper. Då undersökningen har 

jämfört Danmarks, Finlands och Norges skolsystem och vilken plats språken har i 

dem jämfört med uppsatsskrivarens hemland så kan det antas att undersökningen 

färgats av ”svenska” glasögon. 
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5 RESULTAT 
 

Först görs en beskrivning av respektive lands skolsystem. Därefter beskrivs vilka 

språk som ländernas skolor erbjuder, vid vilka nivåer i skolan som dessa läses, hur 

många år som de främmande språken läses samt vilka formella incitament som 

används i de fyra länderna för att få fler ungdomar att läsa språk. Då Sverige är det 

land som används som basland i jämförelsen är också redogörelsen om språkens 

plats i det svenska skolsystemet mest utförlig.  

 

De olika delarna inleds med en redogörelse över situationen i respektive land.  

Därefter jämförs de olika länderna i en sammanfattning. 

 

5.1 Ländernas skolsystem  
 

Skolsystemen i de fyra skandinaviska länderna är snarlika. För att förenkla texten för 

läsaren liksom jämförelserna mellan de olika länderna, benämns de olika 

skolformerna och studieinriktningarna på svenska. Förskola kommer innan 

grundskolan, grundskolan är de obligatoriska 9-10 första skolåren och gymnasiet är 

de 2-3 år som följer efter grundskolan.  

 

5.1.1 Skolsystemet i Sverige 
 

Den svenska grundskolan är obligatorisk och består av nio år. Barnen kan börja när 

de är sex eller sju år. De elever som når kursplanernas mål för godkänt eller högre 

betyg får ett betyg i dessa ämnen.  

 

För att vara behörig till att läsa på ett ordinarie gymnasieprogram krävs det att 

grundskolan är avslutad med godkända betyg i engelska, matematik och svenska. 

(www.utbildningsinfo.se) Både studieförberedande och yrkesförberedande program 

ingår i gymnasieskolan (Europeiska Kommissionen, 2010). Ett gymnasieprogram 

läses normalt sett under tre år. Det består av kurser som tillsammans är värda 2500 

poäng. Det finns 17 nationella program, ett antal specialprogram samt det 

individuella programmet. 

 

Behörighetskraven för högre utbildning är desamma för samtliga utbildningar. 

Antingen ska de sökande ha ett slutbetyg från gymnasiet med godkända betyg i minst 

90 % av kurserna. Eller ska den sökande vara minst 25 år, ha åtminstone fyra års 

arbetslivserfarenhet samt ha kunskaper i svenska och engelska som motsvarar 

kunskapsnivån från gymnasiet. 

 

5.1.2 Skolsystemet i Danmark 
 

Grundskolan i Danmark kallas för ”Folkskole” och är uppdelad i förskolan, 

lågstadiet och högstadiet. Den är obligatorisk för alla barn mellan 6 och 16-17 år. 

Den består av ett års obligatorisk förskola och en nioårig grundskola, som kan 

byggas på med ett tionde år (Europeiska Kommissionen, 2009a). Eleverna i den 

danska skolan ska göra ett antal nationella prov under skoltiden, där provet i 

engelska genomförs i årskurs 7. Standardiserande examinationer är obligatoriska 

efter årskurs 9 och valfria efter årskurs 10. Examinationerna efter det tionde året är 

svårare än efter år 9.  
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Yrkesutbildningar ingår inte i det danska gymnasiet utan kallas istället för 

”erhvevsuddannelser”. Gymnasiet är uppdelat i fyra program, vilka alla syftar till att 

förbereda eleverna för högre studier. Dessa är STX (Gymnasiet), HHX (Højre 

handelseksamen), HTX (Højre Teknisk eksamen) och HF (Højre 

Forberedelseeksamen eller allmänt gymnasium). De tre första programmen är 

treåriga medan HF är en tvåårig utbildning (Europeiska Kommissionen, 2009a). 

 

För att bli antagen till något av de tre första programmen krävs att den nioåriga 

grundskolan är avslutad samt att de obligatoriska examinationsproven för den 

obligatoriska skolan är avklarade. För att bli antagen till HF krävs tio år dansk 

grundskola samt godkänd examen i danska, engelska, matematik, ett främmande 

språk (franska eller tyska) samt fysik/kemi. Om en elev inte klarat de 

behörighetsgivande examinationsproven eller om grundskolan så rekommenderar, 

kan eleven genomgå särskilda antagningsprov. Ungefär 60 % av danska ungdomar 

fortsätter att studera efter grundskolan (Danish Ministry of Education 2).  

 

Varje skolår på gymnasiet avslutas med ett visst antal muntliga och skriftliga prov. 

Klaras proven flyttas eleven upp, men eleven kan också gå om ett år. Gymnasiet i sin 

helhet avslutas med examinationer i minst tio ämnen. Även ett större skriftligt arbete 

ingår i bedömningen (Europeiska Kommissionen, 2009a). De avslutande 

examinationerna på de fyra gymnasieprogrammen ger en grundläggande behörighet 

till högre utbildning, vilket också flera av de tre- eller fyråriga yrkesutbildningarna 

ger. Utöver detta har olika utbildningar olika krav på förkunskaper eller betyg 

(Europeiska Kommissionen, 2009a). 

 

5.1.3 Skolsystemet i Finland 
 

Barnen börjar skolan senast det år de fyller sju år. Ungefär en procent av barnen i 

Finland utnyttjar möjligheten att börja skolan ett år tidigare. Den obligatoriska skolan 

i Finland består av nio år. De första sex åren kallas för lågstadiet och år sju till nio 

för högstadiet. Till grundskolan hör också ett valfritt tionde år för dem som inte 

kommit in på någon utbildning eller som ännu inte vet vad de vill studera. Om en 

elev inte uppfyller kunskapskraven i ett ämne och inte bedöms kunna klara av nästa 

nivå kan de bli kvarsatta ett år. Då eleverna slutar grundskolan får de ett slutbetyg 

och om de läser det valfria tionde året får de ytterligare ett certifikat (Europeiska 

Kommissionen, 2009c).  

 

Efter grundskolan delas utbildningen in i två grenar: gymnasieutbildning och 

yrkesutbildning. Båda skolformerna är öppna för både ungdomar och för vuxna. 

Yrkesutbildningen kan genomföras på skola eller som lärling. Eleverna får ansöka 

till vilken skola och utbildning de vill och antagningen är till största delen baserad på 

betyg. Yrkesutbildningar kan också väga in arbetslivserfarenhet eller använda sig av 

intagnings- och lämplighetstest. 90 % av årskullarna fortsätter med gymnasie- eller 

yrkesutbildning direkt efter grundskolan (Europeiska Kommissionen, 2009c). Alla 

skolformer är behörighetsgivande för högre utbildning. En elev som har slutfört en 

skolnivå är garanterad plats på nästa nivå. Däremot kommer inte alla in på alla 

utbildningar.  
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På gymnasiet delas ämnena in i kurser som kan vara ”obligatoriska, fördjupade och 

tillämpade studier” (www.edu.fi 1). De obligatoriska kurserna läses av alla elever. 

De fördjupade studierna kan eleverna fritt välja mellan och de tillhandahålls av 

skolorna. De tillämpade studierna kan vara fördjupade studier i ämnen som eleverna 

läst sedan tidigare eller också kan det vara helt nya ämnen (www.edu.fi 1). En kurs 

består av 38 stycken 45-minuterslektioner och läses normalt under sex till sju veckor. 

Den finska gymnasieexamen är behörighetsgivande för högre studier. 

Yrkesutbildningarna kan också vara behörighetsgivande, men de kan behöva 

kompletteras med ytterligare studier. Antagningen till högre utbildning baseras bland 

annat på tidigare studieresultat eller på intagningsprov (Europeiska Kommissionen, 

2009c). 

 

5.1.4 Skolsystemet i Norge 
 

Den norska grundskolan består av tio år och eleverna börjar det år de fyller sex. 

Grundskolan är uppdelad i två stadier: klass 1-7 och 8-10. Alla ungdomar mellan 16-

19 som har slutfört grundskolan har rätt att studera på gymnasiet. Varje skolår 

avslutas med examinationer. Resultaten på dessa examinationer ligger till grund för 

om eleven flyttas upp till nästa årskurs eller ej (Europeiska Kommissionen, 2009b). 

 

Ca 90 % av ungdomarna fortsätter till ”Vidaregående skole”, det vill säga gymnasiet, 

där det finns tre olika studieförberedande utbildningar och nio olika 

yrkesutbildningar. En studieförberedande gymnasieutbildning pågår normalt under 

tre år och en yrkesutbildning under fyra år (två år i skolan plus två års praktik). De 

elever som läst en yrkesutbildning på gymnasiet har möjlighet att bli behöriga till 

högre studier genom att läsa ett kompletterande program (Norwegian Ministry of 

Education and Research, 2007a). 

 

Den norska gymnasieutbildningen är behörighetsgivande till högre utbildning. 

Arbetslivserfarenhet eller en kombination av studier och arbetslivserfarenhet kan 

också användas. Dock finns det vissa grundläggande krav på godkänt betyg i bland 

annat norska, matematik och engelska (Europeiska Kommissionen, 2009b). 
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5.1.5 Sammanfattande jämförelse av ländernas skolsystem 
 

 Sverige Danmark Finland Norge 

Skolstart 7 år 7 år 7 år 6 år 

Antal obli-

gatoriska 

år i grund- 

skolan 

9 år 9 år  9 år  10 år 

Extra 

skolår 

Ja.  

Hör till 

gymnasie-

skolan.  

Ja.  

Grundskolan 

kan byggas på 

med ett tionde 

år. 

Ja. 

Grundskolan 

kan byggas på 

med ett tionde 

år. 

De lokala 

myndigheterna 

har skyldighet 

att erbjuda 

kompletterande 

utbildning. 

Gymnasie-

skola bestå-

ende av 

 

Yrkes- och 

studieför-

beredande 

utbildningar  

Studieförbe-

redande utbild-

ningar 

Studieförbe-

redande 

utbildningar 

Yrkes- och 

studieförbere-

dande utbild-

ningar  

Figur 2. Sammanfattning över ländernas skolsystem 

 

I tre av länderna, Sverige, Finland och Danmark, är skolan obligatorisk från det år 

som barnet fyller sju år och det finns också en möjlighet att börja skolan ett år 

tidigare. Norge skiljer sig från de andra länderna på så vis att skolan är obligatorisk 

redan från sex års ålder. Norge skiljer sig också från de andra länderna med sin 

tioåriga grundskola.  

 

Finland är det enda land som redan i grundskolan uttryckligen kan kvarsätta en elev 

som inte klarar ett ämne eller som inte bedöms klara av kommande studier. För de 

elever som inte kommer in på sökt utbildning, alternativt inte vet vad de vill läsa 

efter grundskolan, finns det i möjlighet att läsa ytterligare ett skolår i Sverige, 

Finland och Danmark. En skillnad mellan länderna är att i Finland och Danmark så 

hör det extra skolåret till grundskolan och i Sverige hör det till gymnasiet. De norska 

elever som av någon anledning inte har komplett utbildning i olika skolformer har 

rätt till det och att de lokala myndigheterna har skyldighet att erbjuda sådan 

(Europeiska Kommissionen, 2009b). 

 

I Danmark och Finland ingår endast studieförberedande utbildningar i 

gymnasieskolan. Yrkesutbildningar räknas som en egen skolform och det är en tydlig 

skillnad mellan de olika utbildningsvägarna. I Norge och Sverige erbjuds både yrkes- 

och studieförberedande utbildningar inom gymnasieskolan. 

  

 

5.2 Vilka språk studeras i skolan? 
  

I undersökningen ingår endast de språk som den stora majoriteten av ländernas 

elever läser i skolan. Modersmål hos exempelvis invandrargrupper är inte 

inkluderade i den här undersökningen, då detta är omöjligt att göra inom ramen för 

uppsatsen.  
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Benämningen främmande språk används för de språk som läses i skolan. Engelska är 

ett sådant, men har jämfört med andra främmande språk en särskild och är också det 

vanligaste främmande språket i alla fyra länderna. Därför kommer det att behandlas 

för sig. 

 

5.2.1 Språken i den svenska skolan  
 

I direktiven för arbetet med Lpo94 står det att engelska ska påbörjas i årskurs 1 och 

fortsätta genom resten av grundskolan (Malmberg, 2000). Enligt skolverket är den 

garanterade undervisningstiden 480 timmar (Skolverket, 2009), men det är upp till 

respektive skola att bestämma hur dessa timmar fördelas. I en del skolor innebär 

detta att undervisningen påbörjas i just årskurs 1 medan det på andra håll kan dröja 

till årskurs 4.  

 

Andra främmande språk kan läsas från och med årskurs 6. Ämnet kallas då för 

Språkval och består av steg ett och två. Ämnet läses till och med årskurs 9 och har 

tilldelats 320 i timplanen vilket är 90 timmar per läsår. Eleven kan fortsätta med 

studier i samma språk på gymnasiet. Det är möjligt att läsa ytterligare främmande 

språk inom ramen för ämnet Elevens val, vilket innebär att studierna av ett tredje 

språk påbörjas i årskurs 8 och består av steg 1. Elever med andra modersmål än 

svenska kan välja att läsa detta språk som Språkval. 

 

För att man som elev ska vara behörig till ett nationellt program krävs godkända 

betyg i svenska, matematik och engelska. I antagningen till gymnasiet spelar alltså 

andra språkstudier än engelska inte någon annan roll än vilket annat icke- 

behörighetsgrundande betyg som helst. 

 

På gymnasiet skiljer det sig mellan de olika programmen hur mycket språk som 

eleverna kan läsa. I de yrkesförberedande programmen ingår det 100 poäng engelska 

vilket motsvarar kursen Engelska A. 100 poäng kan motsvara lika många 

klocktimmar men gör det oftast inte. Skolorna väljer själva hur de vill fördela 

timmarna. I de studieförberedande programmen ingår det 200 poäng engelska vilket 

motsvaras av kurserna Engelska A och Engelska B. 

 

Sedan den 1 juli 2008 ska skolorna, som en anpassning till det nya 

antagningssystemet till högskolan, erbjuda fler kurser i bland annat engelska och 

matematik. Dessa ska kunna läsas som valbar kurs eller som individuellt val.  För de 

yrkesförberedande programmen innebär det att Engelska B ska kunna läsas som 

valbar kurs. Engelska C ska kunna läsas som individuellt val för elever på samtliga 

program, både yrkesförberedande och studieförberedande (Skolverket). Detta 

innebär att skolorna måste planera programmens kurser och schemaläggning så att 

det är möjligt att läsa engelsk-kurserna under ordinarie gymnasietid. På de flesta 

yrkesförberedande program ska Matematik B + C, Engelska B + C och, på vissa 

program, även Historia A erbjudas som valbar kurs eller individuellt val.  

 

Engelska A ingår i alla program. Engelska B ingår endast på de fyra 

studieförberedande programmen: ES, NV, SP och TE.  Engelska B ska kunna läsas 

inom ramen för valbar kurs och Engelska C som individuellt val på alla program där 

kurserna normalt inte ingår.  
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Även om kurser i främmande språk inte uttryckligen kan läsas inom ramen för 

individuellt val eller valbar kurs, kan de oftast läsas inom poängblocken individuellt 

val eller valbara kurser. De enda program där moderna språk är ordinarie kurs eller 

kurser är alltså på NV och SP.  

 

I kursplanen för moderna språk nämns franska, spanska tyska och arabiska, men 

Skolverket har kursplaner för ytterligare ett 35-tal språk som kan läsas inom ramen 

för ämnet moderna språk (Skolverket, 2010). 

 

5.2.2 Språken i den danska skolan  
 

I den danska grundskolan läser eleverna engelska från årskurs 3-9. I årskurs 7-9 är 

ytterligare ett främmande språk obligatoriskt. Skolorna ska erbjuda tyska men kan 

också som ett komplement erbjuda eleverna att läsa franska istället (Europeiska 

Kommissionen 2009a). Ett tredje främmande språk kan läsas från årskurs 8 

(Europeiska Kommissionen, 2009). I Danmark erbjuds tvåspråkiga barn eller de som 

har ett annat modersmål än danska, exempelvis eleverna på Färöarna eller Grönland, 

att läsa danska som andraspråk i förskoleklass och i grundskolan (Danish Ministry of 

Education 1).  

 

Engelska är obligatoriskt på alla program.  Andra främmande språk är obligatoriska 

på  STX (Studentereksamen) och HHX (Højere Handelseksamen). Elever på de HF 

och HTX kan studera språk som ett valfritt ämne (Europeiska kommissionen 2009). 

Eleverna kan läsa språken arabiska, franska, italienska, japanska, kinesiska, ryska, 

spanska, turkiska och tyska som valfria kurser (Undervisningsministeriet, 2010).  

 

5.2.3 Språken i den finska skolan  
 

I Finland finns det flera språkliga och kulturella grupper som kan få undervisning på 

sitt eget modersmål. Undervisning kan ske på finska, svenska och samiska 

(nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska). Samiska som undervisningsspråk 

verkar vara vanligast i grundskolan och förekommer också i gymnasiet i samernas 

hembygdområden (Utbildningsstyrelsen, 2004a). Romer kan läsa romani på 

gymnasiet, men av vad som framkommer av de genomgångna dokumenten har de 

inte samma rätt som samerna till undervisning på språket i alla ämnen. Svenska, 

finska och samiska är jämställda i skolan även om det framgår att majoritetsspråket 

finska är det som alla förväntas kunna i den högre utbildningen. Finskspråkiga elever 

erbjuds att studera svenska för att bredda förståelsen för det tvåspråkiga landet och 

förbereda dem för självständiga studier i svenska (Utbildningsstyrelsen, 2004a).  

 

Enligt den finska läroplanen kan följande språk läsas på gymnasiet: engelska, latin, 

franska, samiska, tyska, ryska, italienska, spanska, portugisiska och vad som kallas 

för annat språk. Vad ”annat språk” konkret innebär framgår inte. Engelska tillhör det 

obligatoriska block av ämnen som alla elever läser (Europeiska Kommissionen, 

2009c). 

 

5.2.4 Språken i den norska skolan  
 

Sedan 1997 börjar de allra flesta norska skolbarnen att läsa engelska redan i första 

klass. På högstadiet (årskurs 8-10) kan de välja mellan att studera ett främmande 
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språk eller fördjupningsstudier i norska, engelska eller samiska (Norwegian Ministry 

of Education and Research, 2007). I grundskolan har de finsktalande norrmännen rätt 

att läsa kven/finska. Högstadieskolorna är ålagda att erbjuda ett av följande språk: 

tyska, franska, spanska eller ryska. Har skolorna kompetens och möjlighet kan de 

även erbjuda andra främmande språk (Norwegian Ministry of Education and 

Research, 2007b). 

 

Engelska är ett obligatoriskt ämne på både de studieförberedande och 

yrkesförberedande programmen. Övriga främmande språk kan läsas på de 

studieförberedande programmen. 

 

5.2.5 Sammanfattning över språken i skolorna  
 

 Sverige Danmark Finland Norge 

Grund-

skolan  

Engelska, 

franska, tyska 

och spanska 

Engelska, tyska 

och franska 

Annat 

nationellt 

språk 

(svenska eller 

finska) samt 

ytterligare 

främmande 

språk.  

Engelska och 

ett av följande: 

tyska, franska, 

spanska eller 

ryska. 

Gymnasie-

skolan 

Engelska är 

obligatoriskt. 

Ytterligare ett 

främmande 

språk är 

obligatoriskt 

på två 

studieförbe-

redande pro-

gram valfritt 

för övriga. 

Det finns 

kursplaner för 

nästan  40 

språk. 

Engelska är 

obligatoriskt. 

Ytterligare ett 

främmande 

språk är obliga-

toriskt på två 

studieförbe-

redande pro-

gram. Övriga 

främmande 

språk, arabiska, 

franska, italien-

ska, japanska, 

kinesiska, 

ryska, spanska, 

turkiska och 

tysk.  

Engelska, 

latin, franska, 

samiska, 

tyska, ryska, 

italienska, 

spanska, 

portugisiska 

och annat 

språk. 

Engelska är 

obligatoriskt. 

Övriga 

främmande 

språk kan läsas 

på de studie-

förberedande 

programmen. 

Figur 3. Sammanställning över vilka språk som kan läsas i Sverige, Danmark, 

Finland och Norge. 

 

Den ordning som språk introduceras på i de fyra länderna är snarlik, men det skiljer 

mellan vilka årskurser som engelska och de andra främmande språken påbörjas. I 

Norge är engelskundervisning obligatorisk redan från årskurs 1 medan det i Sverige 

kan det vara det. I Finland kan eleverna själva välja om de vill läsa det andra 

officiella språket (svenska eller finska) eller engelska. Många väljer att läsa engelska, 

vilket har lett till att allt färre finländare talar både finska och svenska. 
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I högstadiet kan eleverna i alla fyra länderna börja läsa ytterligare ett främmande 

språk. Det varierar lite mellan länderna vilket år detta sker. I Sverige kan eleverna 

börja med detta redan i årskurs 6 medan det i exempelvis Norge först sker i årskurs 

8. Då ska man också ha i åtanke att norska barn börjar i skolan redan vid sex års 

ålder.  

 

I Danmark kan grundskoleeleverna endast välja mellan två språk, tyska och franska. 

Alla kan däremot inte välja att läsa franska då detta språk inte är obligatoriskt för 

skolorna att erbjuda. De övriga länderna erbjuder fler språk. På gymnasiet är 

valmöjligheten större i samtliga länder vilka språk som kan studeras.  

5.3 Vilka nivåer i skolan som språken läses  
 

Tidig start med språkinlärning diskuteras och till och med förordas på vissa håll (se 

2.2.1). När påbörjas studierna i främmande språk i de olika länderna samt under hur 

många år pågår de? 

 

5.3.1 Sverige 
 

I den svenska grundskolans timplan är minst 480 timmar avsatta för 

engelskundervisning. Skolorna väljer själva hur timmarna ska fördelas och de 

bestämmer därmed också vilket skolår undervisningen i engelska påbörjas 

(Skolverket, 2009). På gymnasiet är det skillnad mellan olika program och skolor. 

100 poäng engelska ingår på alla yrkesförberedande program, vilket oftast innebär att 

kursen läses på ett eller ett och ett halvt år. I de studieförberedande programmen 

ingår 200 poäng engelska (Skolverket, 2008). 

 

Andra främmande språk, vilka i den svenska skolan kallas för moderna språk, 

påbörjas i sjätte klass (Skolverket, 2009). Normalt läses dessa under hela 

högstadietiden. En stor grupp elever väljer bort moderna språk och läser i stället 

”svensk-engelska”. Ytterligare ett främmande språk kan påbörjas i årskurs 8, men få 

elever gör detta. På gymnasiet är studier i moderna språk obligatoriskt endast på två 

program, NP och SP. Elever på övriga program är hänvisade till att läsa språk som 

individuellt val eller som valbar kurs (Skolverket, 2008).  

 

5.3.2 Danmark 
 

I den danska skolan börjar eleverna läsa engelska i årskurs 3 och fortsätter med detta 

under resten av grundskolan (Europeiska Kommissionen, 2009a). I årskurs 7-9 är det 

obligatoriskt med ytterligare ett främmande språk, vilket oftast innebär tyska eller, 

om skolan erbjuder det, franska. Engelska är obligatoriskt på alla gymnasieprogram. 

På gymnasiet kan eleverna läsa fördjupningskurser på de språk de läst i grundskolan 

eller påbörja studier i nya språk (Undervisningsministeriet, 2010). 

 

5.3.3 Finland 
 

I Finland bestämmer kommunerna själva hur de fördelar språktimmarna över de 

olika skolåren och dessa kan därför skilja sig åt mellan olika skolor. I grundskolan 

påbörjas ett främmande språk, A-språk, under årskurs 3-6 (Europeiska 
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Kommissionen 2009d). Ett A-språk studeras som ett gemensamt ämne för alla elever 

och då kallas det för A1. Det kan även väljas som frivilligt ämne, A2 

(Utbildningsstyrelsen, 2004b). Ett annat främmande språk är obligatoriskt att läsa 

mellan år 7-9. (European Commission, 2009) Eleven väljer själv mellan engelska 

och det andra inhemska språket. Eleverna ska läsa minst ett A-språk och minst ett B-

språk under grundskolan (Utbildningsstyrelsen, 2004). 

 

De finska eleverna börjar läsa B-språk i årskurs 7-9 (Utbildningsstyrelsen, 2004b). 

Det första B-språket kallas för B1, det andra, som är valfritt, för B2. B3 är ett 

nybörjarspråk som påbörjas på gymnasiet (a.a.).  Engelska kan läsas som A-språk, 

B2-språk och B3-språk. Övriga språk kan läsas som A-språk, B2-språk samt B3-

språk. (Utbildningsstyrelsen, 2004a) Detta innebär att eleverna själva kan välja vilka 

språk som de ska läsa på respektive nivå. Det finns inte någon möjlighet för eleverna 

att välja bort främmande språk.  

 

5.3.4 Norge 
 

I Norge är engelska obligatoriskt från årskurs 1. På högstadiet kan eleverna välja att 

läsa ytterligare ett främmande språk eller att läsa fördjupningskurser i norska, 

engelska eller samiska (Norwegian Ministry of Education and Research, 2007a). 

 

På alla gymnasieprogram ingår engelska, andra främmande språk är endast 

obligatoriska på de studieförberedande programmen. På yrkesprogrammen är det 

ovanligt att andra språk än engelska erbjuds. De språk som flest elever läser är tyska 

och franska, även om spanska blir allt populärare. Vissa skolor erbjuder fler 

främmande språk och de vanligaste är italienska, samiska, finska, japanska, ryska 

och latin (Norwegian Ministry of Education and Research, 2007b). 

 

5.3.5 Sammanfattning 
 

 Sverige Danmark Finland Norge 

Engelska Kommunen 

bestämmer 

vilket skolår 

engelskunder-

visningen på-

börjas. Detta 

varierar 

mellan år 1-4.  

År 3.  År 3 (A-språk). 

Finska elever 

väljer själva A-

språk (svenska, 

finska, engelska 

eller samiska). 

År 1. 

Annat 

främmande 

språk 

År 6, med 

möjlighet att 

påbörja yt-

terligare ett 

främmande 

språk år 8.  

Kan också 

påbörjas på 

gymnasiet. 

År 7 Möjlighet att 

påbörja 

ytterligare ett 

A-språk från år 

3.  

År 7 (B-språk). 

År 8 

Figur 4. Sammanställning över vilket år i grundskolan som eleverna i de fyra 

länderna påbörjar språkstudier. 
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Norge utmärker sig med att det att det obligatoriskt att läsa engelska redan från första 

klass. I Sverige kan engelskundervisningen påbörjas redan i första klass, men detta är 

inte obligatoriskt. I Danmark börjar skolbarnen att läsa engelska årskurs 3. Finland 

skiljer sig från de övriga länderna på två punkter. Den ena är vilket främmande språk 

som eleverna först börjar studera. Engelska är per automatik inte det första 

främmande språk finska elever startar med, då de själva får välja mellan engelska 

och de andra inhemska språken, finska, samiska och svenska. Den andra skillnaden 

är att finska elever kan välja att studera ytterligare ett främmande språk redan i de 

tidiga åren i grundskolan. I samtliga länder påbörjas ett främmande språk omkring 

årskurs 7. Sverige skiljer sig något från övriga länder då starten för studierna sker i 

årskurs 6 medan den i Danmark och Finland sker i årskurs 7. I Norge sker starten i 

årskurs 8. Då eleverna i Norge börjar skolan ett år tidigare än i de andra länderna, så 

kan detta likställas med årskurs 7. 

 

Antalet år som ett språk läses beror i huvudsak på i vilken årskurs språkstudierna 

påbörjas, ju tidigare starten sker, desto fler sammanlagda års språkstudier. Det är i 

störst utsträckning elever som läser på de studieförberedande utbildningarna i alla 

fyra länderna som läser språk. Det är på dessa program/studieinriktningar som det i 

varierande omfattning är obligatoriskt med språkstudier. 

 

 

5.4 Vilka styrmedel använder länderna för att få elever att läsa 

språk? 
 

Både på nationell nivå och på EU-nivå försöker myndigheterna på olika sätt och i 

varierande omfattning uppmuntra till språkstudier. Hur gör då de olika länderna för 

att få unga människor att läsa språk?  

 

Det finns tre styrmedel som riktar sig till eleverna och som staten kan använda sig av 

inom skolan:  

 att göra språkstudier obligatoriska,  

 att låta språkstudier vara behörighetsgrundande för fortsatta studier, samt  

 att låta språkstudier ge fördelar i antagningen till fortsatta studier. 

 

Den första punkten, att språkstudier ska var obligatoriska, innebär att alla elever läser 

kurserna. När språkstudier är behörighetsgrundande för fortsatta studier krävs det att 

språkstudier har ingått, men det är alltså inte ett krav att alla elever studerar språk, 

endast för dem som planerar att läsa vidare. Den sista punkten är den som är mest 

frivillig, den innebär att språkstudier genererar fördelar i jämförelse med dem som 

inte studerat språk i exempelvis antagning till senare utbildning.  

 

5.4.1 Sverige 
 

I Sverige är engelska det enda främmande språk som är obligatoriskt att studera i 

grundskolan. Dessutom är ett godkänt betyg i ämnet ett av behörighetskraven till de 

nationella gymnasieprogrammen. Övriga främmande språk som kan läsas i 

grundskolan är varken obligatoriska, behörighetsgivande eller till någon fördel vid 

antagningen till gymnasiet. Det är först i antagningen till eftergymnasiala studier som 

studier i främmande språk ger någon fördel. Det är som tidigare beskrivits systemet 
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med meritpoäng där språkstudier på gymnasienivå ger fördelar i antagning till högre 

studier.  

 

5.4.2 Danmark 
 

Engelska är ett obligatoriskt ämne från årskurs 3 till och med 9. Likaså är tyska eller 

franska mellan årskurs 7 och 9. I och med att ett muntligt prov i engelska ingår i de 

examinationer som avslutar grundskolan, samt att tyska kan vara det, spelar språken 

roll i antagningen till högre studier (Europeiska Kommissionen, 2009a). 

 

Allmän behörighet till eftergymnasial utbildning uppnås bland annat genom de 

avslutande examinationerna på de fyra gymnasieprogrammen, och detta kan även 

uppnås genom många av de yrkesförberedande utbildningarna, men främst då till 

högre yrkesutbildningar. Olika utbildningar har olika behörighetskrav, och där spelar 

också språken olika roll (Europeiska Kommissionen, 2009a). 

 

5.4.3 Finland 
 

Minst två främmande språk är obligatoriska i den finska grundskolan. Ett av dem ska 

påbörjas på lågstadiet och ett i början av högstadiet. Vid antagningen till den finska 

gymnasieutbildningen används i första hand ett medelbetyg av de teoretiska ämnena. 

I andra hand kan även de praktiska ämnena som ”gymnastik, slöjd, huslig ekonomi, 

musik och bildkonst” (www.studieinfo.fi, 2007a) räknas in i medelbetyget. I 

gymnasieutbildningen är kurser i a-språk och b-språk obligatoriska. Utöver de 

obligatoriska språkstudierna kan språk läsas som tillval (Europeiska Kommissionen, 

2009d).  

 

I Finland finns det ingen central antagning till högre utbildning. Varje universitet 

sköter antagningen till de egna utbildningarna på egen hand. Däremot ger den 

finländska gymnasieexamen eller motsvarande, en grundläggande behörighet till 

högre studier (www.studieinfo.fi, 2007b). 

 

5.4.4 Norge 
 

Engelska är ett obligatoriskt ämne i grundskolan och ett godkänt resultat på 

grundskolans slutexamination är ett krav för att bli antagen till en 

gymnasieutbildning (Norwegian Ministry of Education and Research, 2007b). Under 

högstadiet är det valfritt att läsa andra främmande språk även om många gör det. 

Languages Open Doors – A Strategi for Promoting Foreign Languages in Primary 

and Secondary Education är ett policydokument som beskriver språkens tillvaro i 

den norska skolan. I dokumentet står det att läsa att den norska staten vill att så 

många högstadieelever som möjligt ska välja att läsa ett främmande språk. ”Foreign 

languages will receive a higher status as pupils will be assessed with marks in these 

subjects, and they will also be part of the admission criteria to upper secondary 

education” (Norwegian Ministry of Education and Research, 2007b). I dagsläget är 

studier i främmande språk alltså inte ett behörighetskrav, men det kommer att bli det 

i framtiden. På gymnasiet är engelska ett obligatoriskt ämne på alla program. Studier 

i andra främmande språk ingår endast i de studieförberedande programmen 

(Europeiska Kommissionen, 2009b). Godkända betyg i engelska är ett 

behörighetskrav för högre studier (Europeiska Kommissionen, 2008). 
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5.4.5 Sammanfattning 
 

 Sverige Danmark Finland Norge 

Obligato-

riska språk 

i grund-

skolan 

Engelska  Engelska och 

tyska eller 

franska. 

Minst två främ-

mande språk. 

A-språk påbör-

jas på lågstadi-

et, B-språk på 

högstadiet.  

Engelska 

Valfria 

språk i 

grund-

skolan 

Upp till två 

främmande 

språk.  

Ja, från 

årskurs 8. 

Ytterligare ett 

främmande 

språk (A-språk) 

kan väljas. 

Ett främmande 

språk. 

Obligato-

riska språk 

i gymnasie-

skolan 

Engelska. 

Andra 

främmande 

språk är 

obligatoriskt 

på två av de 

studieför-

beredande 

programmen 

(se bilaga 1). 

Engelska. 

Andra 

främmande 

språk är 

obligatoriskt 

endast på två 

gymnasie-

program). 

A-språk och B-

språk. 

Engelska. 

Främmande 

språk är 

obligatoriskt på 

de studieför-

beredande 

programmen. 

Valfria 

språk i 

gymnasie-

skolan 

Ja.  Ja. Ja. - 

Godkänt 

betyg i 

engelska 

krav för 

gymnasie-

behörighet. 

Ja Ja Ja Ja 

Godkänt 

betyg i 

främmande 

språk krav 

för efter-

gymnasiala 

studier 

Nej. Ger 

däremot ökat 

meritvärde. 

Delvis. Språk 

ingår i två av 

gymnasie-

programmen.  

Delvis. Språk 

ingår i 

gymnasie-

utbildningen.  

Nej (förändring 

på gång). 

Figur 5. Sammanställning över de styrmedel som används för att få elever att studera 

språk.  

 

Engelska är ett obligatoriskt ämne i alla de undersökta ländernas grundskolor. Det 

skiljer dock mellan hur många år som språket läses, vilket beror på att eleverna i 

Finland kan välja mellan engelska och något av de andra inhemska språken. De kan 

också välja i vilken ordning som de olika språken ska studeras. Godkända betyg i 

ämnet krävs för att få behörighet till gymnasieskolan.  
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Även på gymnasiet är engelska ett obligatoriskt språk i alla fyra länderna även om 

det kan skilja i omfattning. I alla de fyra ländernas gymnasieutbildningar är det 

främst de elever som läser studieförberedande utbildningar som ska eller har 

möjlighet att läsa andra främmande språk. I de tre EU-länderna har gymnasieelever 

möjlighet att läsa ytterligare främmande språk än de obligatoriska kurserna. 

Huruvida detta är fallet även i Norge har jag tyvärr inte funnit någon information om.  

 

Studier i främmande språk är behörighetsgrundande till högre studier i alla länderna, 

men i olika utsträckning. Fullföljda studier på något av de fyra gymnasieprogrammen 

samt på några av de yrkesförberedande programmen ger behörighet till högre studier 

i Danmark. Då främmande språk är obligatoriskt på två av programmen, är språk 

indirekt ett krav för behörighet, men inte för alla studenter.  

 

Att låta språkstudier i övriga främmande språk ge fördel i antagningen till fortsatta 

studier är ett incitament som idag inte används uttryckligt i andra länder än Sverige. I 

framtiden kommer främmande språk vara behörighetsgrundande för den norska 

gymnasieskolan.   
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6 DISKUSSION 
 

I flera internationella kunskapsundersökningar har Finlands elever toppat 

resultatlistan. Sverige och Norge glider långsamt nedåt. Många undersökningar och 

jämförelser har gjorts för att försöka ta reda på vad Finland gör som Sverige och de 

övriga länderna inte gör. Norge har genomfört reformer i skolan och bland annat 

utökat grundskolan med ytterligare ett år. I Sverige har en ny gymnasieskola 

planerats och starten planeras till höstterminen 2011 och ett nytt antagningssystem 

till högskolan börjar gälla hösten 2010 och gäller då de elever som tar studenten 

under våren samma år. Norge verkar vara det land som mest försöker anamma tidig 

start av inlärning av språk då engelska påbörjas redan i årskurs ett. Detta sker även i 

Sverige, men studier av andra språk än engelska är inte obligatoriskt.  

 

Finland är som jag ovan beskrivit, det enda land som redan i grundskolan 

uttryckligen kan kvarsätta en elev som inte klarar ett ämne eller som inte bedöms 

klara av kommande studier. Detta kan även ske i Sverige i undantagsfall, och jag 

antar att det är detsamma i de övriga två länderna. En fråga som Finlands system 

väcker är om det fungerar som en piska eller morot. Är det en tuffare och mer 

utslagande skola eller är det ett incitament som fungerar? 

 

Det extra skolår som elever kan läsa hör till olika skolformer i de olika länderna. I 

Finland och Danmark hör det extra skolåret till grundskolan, medan det i Sverige hör 

till gymnasiet. Kanske gör det skillnad så till vida att om man inte klarar av 

grundskolan eller inte vet vad man ska göra därefter, så hör man fortfarande till just 

grundskolan. I Sverige kan eleven påbörja gymnasiestudierna vare sig grundskolan 

är avklarad eller inte. Antingen på IV, individuella programmet eller som PRIV, 

vilket innebär att eleven får påbörja ett ordinarie gymnasieprogram men läsa klart 

ämnet (svenska, matematik eller engelska) som de ännu inte klarat, vid sidan om. 

 

Danmark och Finland skiljer mellan studieförberedande och yrkesutbildningar. I 

Sverige och Norge hör båda utbildningsvägarna till gymnasieskolan. En 

undersökning om de olika utbildningsvägarnas status i de olika länderna skulle vara 

intressant att ta del av. Likaså hur olika politiska ideal eventuellt har påverkat 

utvecklingen av de olika skolformerna. Svenska makthavare har strävat efter att alla 

elever, oberoende av vilket gymnasieprogram de läser, ska läsa ett grundpaket av 

ämnen och kurser vilket ger alla en allmän behörighet till eftergymnasiala studier. 

Detta kanske kommer att ändras. I den nya gymnasieskolan som enligt planen ska 

sjösättas höstterminen 2011 ska det återigen skilja sig mellan de ämnen och kurser 

som ingår i de olika programmen. Eleverna på yrkesprogrammen ska exempelvis inte 

läsa lika mycket engelska, svenska och samhällskunskap som eleverna på de 

studieförberedande programmen.  

 

I fråga om vilka språk som läses i skolorna i de fyra grannländerna så är det ganska 

lika. Engelska är i särklass det vanligaste främmande språket och har också en 

särställning i alla fyra länderna. Tyska och franska är de språk som är vanligast i 

Norge och Danmark. I Sverige har även spanska kommit att bli allt populärare och 

kan läsas även i grundskolan. I Finland läggs även svenska, finska och samiska till 

listan av språk som elever kan studera i grundskolan, vilket också speglar det 

flerspråkiga landet. 
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Går det att dra några slutsatser om vilka språk som läses i vilka länder? Tyska och 

franska har traditionellt varit de främmande språk som skolorna undervisat i. 

Förklaringar till detta är säkerligen historiska då tyska och franska har varit stora 

språk i Europa under hundratals år. Det är intressant att det endast är obligatoriskt i 

svenska skolor att erbjuda ett tredje främmande språk, spanska, utöver tyska och 

franska. I Danmark är tyska det enda främmande språk utöver engelska som är 

obligatoriskt under högstadiet. Närheten till Tyskland har säkert med det att göra. 

Finns det andra skäl? I Danmark avslutas grundskolan med examinationer i ett antal 

obligatoriska ämnen samt ytterligare ett antal där lotten avgör vilka ämnen som en 

elev ska examineras i. Jag antar att det är mycket smidigare för den nationella 

skolmyndigheten som framställer proven, om det inte är en uppsjö av språk som 

ingår i examinationerna. Kanske är det även lättare att kontrollera och jämföra 

kvalitén på språkundervisningen då det inte är så många olika språk inblandade. 

 

Det har varit upplysande att se hur de olika länderna hanterar sina minoritetsspråk. 

Speciellt i Finland och Norge har dessa haft en framträdande position i de nationella 

dokumenten. I Finland har man lagt valet på vilket språk som eleven ska läsa på 

eleven själv, vilket jag finner sympatiskt. Motivationen har ju som bekant betydelse 

för inlärningen. 

 

Det har varit svårt att jämföra hur många år som de olika språken läses i skolorna 

eftersom det kan variera mellan olika skolor och elever. Denna svårighet borde jag 

kanske förutsatt. De incitament eller styrsystem som används idag för att få elever att 

studera språk är ganska lika i de fyra länderna. Engelska har en särställning i alla 

länderna genom att det är det vanligaste främmande språket. Dessutom är engelska 

det enda främmande språk som är obligatoriskt för alla elever i samtliga länder som 

ingått i undersökningen. Detta stämmer tydligt överens med det faktum att engelska 

har kommit att bli det viktigaste lingua franca i Europa. Bortsett från engelskan är 

det faktiskt valfritt att läsa främmande språk i två av länderna, Sverige och Norge. I 

Norge ska det i framtiden bli en fördel med betyg i språk vid ansökan till 

gymnasieskolan. I Sverige har ett av regeringspartierna, tillika det parti som starkast 

förknippas med skolfrågor, Folkpartiet, föreslagit att det ska bli obligatoriskt med 

engelskstudier från årskurs 1. Om detta förslag drivs igenom kommer det enligt min 

övertygelse inte vara en av de mest lyckade reformerna i svensk skola. Denna åsikt 

grundar jag på att många av de lärare som undervisar i grundskolans tidigare år inte 

har någon utbildning i engelska utöver gymnasieengelskan. Jag tror att det är alltför 

många av dem som inte har tillräckliga kunskaper i språket. Problemet med att allt 

för få lärare i speciellt de tidiga åren av grundskolan har utbildning i engelska och 

andra främmande språk som de undervisar i har också konstaterats i Norge 

(Norwegian Ministry of Education and Research, 2007b).  

 

Skolverket har förtydligat att kurser i Engelska B och C samt Matematik ska vara 

möjligt att läsa även för elever på yrkesförberedande programmen. Man kan ana att 

detta tidigare inte varit fallet.  

 

Är betyg i moderna språk mer värda än andra ämnen i ansökningarna till 

gymnasiestudier eller högra studier? Då internationella kontakter ökar i omfattning i 

och med den ökade globaliseringen och därmed också vikten av kunskaper i språk, 

anser jag att kunskaper i språk är mycket viktigt. För högre studier är det en 

självklarhet med tanke på att så mycket litteratur är på engelska. Engelska är ett 
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viktigt språk. Dock får vi inte invaggas i tanken att det räcker med kunskaper i ett 

främmande språk. Det finns många människor runt om i världen som inte kan 

engelska. Kanske är det andra språk än de ”vanliga” främmande språken som 

skolorna erbjuder som blir viktigare i framtiden. Vem vet om kinesiska, arabiska, 

swahili eller ryska blir de språk som är de vanligaste lingua franca? 

 

I uppsatsen undersöks de yttre ramverken som styr språkundervisningen i skolorna. 

De inre ramverken, det vill säga hur de olika styrdokumenten såsom läro-, kurs- och 

timplaner implementeras i skolans värld, ingår inte i undersökningen. Dessa är en del 

av de styrmedel som kan tänkas påverka elevers vilja och motivation att studera 

språk utifrån. Dock väcks frågor om andra incitament som används i skolorna och då 

tänker jag närmast på sådana som har med den inre motivationen att göra, såsom det 

egna intresset för språket och viljan att lära. 

 

EU kommer under våren att genomföra en undersökning av språkkunskaper bland 

ungdomar i medlemsländerna. Det kommer att bli intressant att se hur 

språkkunskaperna hos ungdomarna i de olika länderna ser ut. Speciellt de fyra länder 

som jag i den här uppsatsen har tittat lite närmare på. Jag tror att vi kommer att få 

läsa och höra mer om språkens plats och betydelse i skolan då resultaten av EU: s 

kommande undersökning om språkkunskaperna redovisas. Samt när det nya 

antagningssystemet till högskolan med extra meritpoäng för språkstudier och andra 

”svårare” kurser börjar gälla under kommande höst! 
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BILAGA 1 
 

Språk på de nationella programmen i den svenska gymnasieskolan: 

 

Program Kärnämnen Gemensamma 

kurser 

Valbar kurs Individuellt 

val 

Barn och fritids- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Bygg- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

El- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Energi- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Estetiska 100 p En A 100 p En B  Engelska C 

Fordons- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Handels- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Hantverks- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Hotell och 

restaurang- 

100 p En A  Engelska B Engelska C 

Industri- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Livsmedels- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Medie- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Naturbruks- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Naturvetenskapliga  100 p En A 100 p En B 

100 p Moderna 

språk 

 Engelska C 

Omvårdnads- 100 p En A  Engelska B Engelska C 

Samhällsvetar- 100 p En A 100 p En B 

200 p Moderna 

språk 

 Engelska C 

Teknik 100 p En A 100 p En B  Engelska C 

 (www.skolverket.se Kurser som ska erbjudas – översikt, omarbetad och förkortad 

version) 
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