
Språkval 

Nu är det dags för dig i årskurs 5 att välja språkval inför 6:an!

Du väljer antingen att läsa ytterligare ett språk (arabiska, franska, spanska, teckenspråk eller tyska), eller så 
väljer du att lära dig mer av svenska, svenska som andraspråk, eller engelska.

Fixar du skolan och når målen är tanken att du ska läsa ytterligare ett språk. Får du arbeta hårt för att nå 
målen i skolan, kan du fortfarande läsa ytterligare ett språk, men det kan vara vettigt att lägga ner mer tid 
på något av de språken du redan läser. 

Vilket val som är lämpligt för dig kan du samtala med din klasslärare om, när ni ses i IUP-samtal eller vid 
annat tillfälle inför valet.

När du anger vilka val du vill göra, behöver du ange tre alternativ (1, 2, 3), där 1 anger det val du helst 
önskar. Tre alternativ behövs eftersom om alltför många önskar samma språk, är det inte säkert att du får 
ditt förstaval. Ditt val gäller för fyra år (6-9).

På Skolverkets hemsida finns mycket information om vad som gäller för språkvalet och du rekommenderas 
att läsa där tillsammans med dina vårdnadshavare. Gå in på skolverket.se och sök på ”språkval”, så hittar du 
informationen. Vi lägger också upp en länk på skolans hemsida, så att du kan klicka dig fram.
Alltså:

1) Läs på Skolverkets hemsida om språkval,
2) prata med din klasslärare om vilka val som är lämpliga för just dig,
3) fundera hemma tillsammans med dina vårdnadshavare,
4) ange tre alternativ du kan tänka dig som språkval, samt
5) lämna in språkvalsblanketten till din klasslärare senast 17 februari.

I hopp om massor av spännande lärande,

Henrik Larsson  
rektor Södra skolan

Åmåls kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Språkvalsblankett 

Elevens namn Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Verksamhet, skola Grupp/klass

Adress Postnummer

Ort Telefonnummer

E-postadress Mobiltelefon

Vårdnadshavare 1, för- och efternamn Vårdnadshavare 2, för- och efternamn

Telefonnummer Telefonnummer

Välj tre språk i den ordning du helst vill läsa dem. Skriv 1, 2, 3 i rutorna nedan:

 Språkvalsblanketten fylls i och lämnas in till klasslärare senast den 17 februari 2023 

Datum Datum

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Elevens underskrift

Åmåls kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen  

amal.se 
BUF EF 2023-01 

Sida2(2)

Underskrifter

Franska (nybörjarspråk) Spanska (nybörjarspråk)

Tyska (nybörjarspråk)

Arabiska (nybörjarspråk) 

Teckenspråk (nybörjarspråk)

Svenska Svenska som andraspråk Engelska
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