
Språkval i årskurs 6 på Eden

Allmänna regler kring språkvalet: 
Huvudprincipen för språkval är att elever väljer ett språk senast inför årskurs 6 och sedan 
fortsätter att läsa det språket även under högstadiet. Enligt skolförordningen (9 kap. 5 §) är
huvudmannen (Edens skola, ekonomisk förening) skyldig att erbjuda minst två av de tre 
språken franska, spanska och tyska. Det finns ingen skyldighet att erbjuda t ex franska om
skolan erbjuder tyska och spanska. Enligt 9 kap. 7 § i skolförordningen är huvudmannen 
inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än 
fem elever väljer språket. 
 

Skolverket upplyser:
Hur en situation där en elevs nya högstadieskola inte erbjuder samma språk som den 
mellanstadieskola där eleven tidigare gått ska hanteras är inte uttryckligen reglerat i 
skollagstiftningen. Det finns heller ingen bestämmelse som uttryckligen reglerar huruvida 
en elev som börjat läsa ett visst språk kan få byta till ett annat språk, utan det är upp till 
skolan att besluta om det är möjligt. Viktigt att ha i åtanke om man låter elever byta språk 
är att undervisningen måste planeras så att eleverna ges förutsättningar att klara 
kunskapskraven. Alla betygssteg (A-F) ska vara möjliga att nå alla terminer, även 
höstterminen i årskurs 7.

Språkvalet på Edens skola:
På Eden innebär detta att minst två språk (av tyska, spanska och franska) kommer eleven 
att kunna välja på och för att språkvalet skall kunna genomföras behöver minst 5 elever 
välja detta språk. Detta innebär att det inte är säkert att eleven kommer att kunna få det 
språkval man är intresserad av. Eden är en liten skola och kan inte erbjuda i samma 
utsträckning som de kommunala skolor kan.
Huruvida högstadieskolan resonerar med att få byta språk inför årskurs 7 avgörs av den 
skola som man kommer till. En del har fått möjlighet att läsa in kursen för årskurs 6 på 
sommaren. Detta får vårdnadshavare undersöka själva. Kontakta det högstadium eleven 
kommer att gå på och hör efter om denna möjlighet finns. 
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